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Kedves Olvasó! 

A 2017-2018-as tanév utolsó lapszámát olvashatja. Véget ért a tanítás, de mindenképpen szerettük 

volna, ha a tanév végének minden fontos eseményéről tudósíthattuk volna érdeklődő olvasóinkat! 

A második félév is sok tanulással, már akinek, telt el, de nagyon sok érdekes és fontos rendezvényre 

került sor az iskolán belül és azon kívül is. Jártak tanulóink Angliában, részesei voltak a 7. osztályosok 

a „Határtalanul” pályázatnak, sor került a szokásos papírgyűjtésre, de ami az egyik legfontosabb volt, 

arról is tudósítunk. Ez pedig a 8. osztályosok ballagása és a tanévzáró ünnepség volt.   

Határtalanul 

Hosszú hónapok várakozása után korán reggel esőben indultunk Dévénybe. Pegazus busszal 

utaztunk. A rossz idő ellenére vidáman végig énekeltük az utat. A dévényi vár alatt lesétáltunk a 

Duna partjára, ahol a Milleniumi Emlékművet, ahol a vasfüggöny húzódott a rendszerváltásig. Ez az 

a terület, ahol a Duna és a Morva összefolyik. 

Ezt követően a pozsonyi várat néztük meg, ahol Szent Erzsébet szobrát is megtekinthettük.  Később 

elindultunk az Óváros irányába, majd útba ejtettük a Szent Márton templomot. Ekkor már nagyon 

éhesek voltunk, megebédeltünk és még egy kis szabadidőnk is volt. 

Jóka határában láttuk a cölöpös famalmot, amely napjainkban már nem működik, hiszen a víz szintje 

sokat csökkent az évszázadok során. 

A szállásunk Deákiban volt, itt két éjszakát töltöttünk el, kevés alvással, sok beszélgetéssel, játékkal. 
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Másnap eljutottunk Gúta városába, ahol, meglátogattuk a helyi Korvin Mátyás Alapiskolát, 

beszélgettünk a gyerekekkel és a tanárokkal is. Megmutatták nekünk az első világháború alatt 

megsemmisült úszó vízimalom makettjét. Később átsétálhattunk Közép-Európa leghosszabb 

fahídján. Két település is viseli Gúta nevét, mert a törökkorban egy várható támadás miatt a falusiak 

építettek egy kisebb falut is, becsapva az érkező törököket. 

Ógyalán láttuk a régi csillagvizsgáló épületét. Révkomáromban eljutottunk a hírneves Komáromi 

erődbe, szinte éreztük a történelmi események fuvallatát. 

Szimő településen a Jedlik Ányos által feltalált szódagyártás elméletével ismerkedtünk meg, majd 

megkóstolhattuk a találmánya alapján készített szódavizet is. 

Délután érkeztünk meg Deákiba, itt volt a szállásunk is. Irénke néni volt az idegenvezetőnk a 

templomban, általa ismerkedhettünk meg a templom több évszázados történetével. 

A harmadik napon az első programunk a Nyitrai vár megnézése volt. Amikor odaértünk észrevettük, 

hogy nagyon hasonlít az egri várhoz. Még egy ajándék boltba is bementünk. Ezután egy tájházba 

látogattunk el ahol egy kedves néni fogadott minket. Megmutatta a régi stílusúan berendezett 

parasztházat. Érdekes volt látni a berendezést és meghallgatni a történeteket. Miután megnéztük a 

tájházat, felszálltunk a buszra és továbbmentünk Selmecbányára. Itt egy bányát látogattunk meg, 

ahol még munkavédelmi sapkát, kabátot és lámpát is kaptunk. Így bepillantást nyerhettünk a 

bányászok mindennapjaiba. 

 

A negyedik napot egy finom reggelivel kezdtük, utána elindultunk első elyszínünk, a körmöcbányai 

pénzverde felé. Nagyon érdekes volt a múzeum, sok mindent megtudtunk a régi és mai pénzek 

készítéséről, mintájáról és értékéről is. Ezután elmentünk a várnegyedbe ahol felmentünk a Szt. 

Katalin templom legmagasabb tornyába ahonnan tökéletesen lehetett látni a főteret. 

A következő megálló Zólyom vára volt. Körbesétáltuk a várat, utána megnéztük a kiállítást, ami a vár 

belső részében volt. A kiállítás nagyon szép volt. Főleg keresztény szobrok és festmények voltak, de 

mindenféle akadt. 

A végén már nagyon fáradtak voltunk. A buszhoz érve kiderült, hogy még lesz egy program és utána 

indulunk haza. 
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Bemutatkozik a … 

 

 

Mi vagyunk a 3.a osztály: 15 lány és 13 fiú. Az első emelet 21-es terme 

a mi osztálytermünk.  Osztályközösségünk mindennapjait a terem 

ajtaján található idézettel lehetne leginkább jellemezni. Tanáraink 

szerint többnyire szorgalmasok és szófogadók vagyunk. A tanuláson 

kívül mindegyikünknek van olyan hobbija, elfoglaltsága, amiben már 

szép sikereket ért el.  

Sokan szeretnek közülünk rajzolni, a tanév során, több rajzpályázaton is 

részt vettünk. 

Sakkozóink is szép sikereket értek el, volt, aki 

Gledura Benjámin nemzetközi nagymesterrel is játszhatott! 

A lányok közül többen is táncolnak. Balettoznak, klasszikus, vagy modern táncot tanulnak, és van  

közöttünk majorette-es is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Valamint mesevetélkedős csapatunk is volt az idén. 
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Az osztályban sokan versenyszerűen sportolnak. Számos dobogós helyezés is született. Kosarasaink 

eljutottak Székesfehérvárra, az Országos Bajnokságra, és az énekkaros lányoknak több fellépésén is 

tapsolhattunk az idén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sporton és a művészeteken kívül szeretjük, és védjük a természetet és az állatokat.  

                                                                           Gondosan műveljük hagyományainkat. 
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Bátrak vagyunk, szívesen próbálunk ki új dolgokat. 

 

 

 

 

 

 

    

 

És ha nagyon elfáradtunk a tanulásban játékkal, szórakozással, egy jó bulizással frissülünk fel,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hát, ilyenek vagyunk mi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLA 
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England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There are four countries in the United Kingdom: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. 

England, Scotland and Wales are called Great Britain. The English Channel is in the south between 

England and France. People travel to France by ferry across the English Channel or by train through 

the Channel Tunnel which goes under the sea. 

Over 50 million people live in England and that’s around 80 per cent of the total UK population. It is 

a multicultural country. In the United Kingdom there is a queen or king but they don’t make the laws 

of the country. Laws and political decisions in England are made by the Parliament. The Houses of 

Parliament are in central London next to the River Thames and the most famous part is the clock 

tower, Big Ben. 

Other large cities in England are Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds and Bristol. Outside 

cities, England is a very green country and has many rural areas.  

The official language of England is English, which is spoken today by millions of people all over the 

world. There are many different accents around the country.  

English people love music. In the summer you can go to music festivals all over the country. Many 

people stay at the festivals for a few days and camp in tents. People listen to all types of music, 

especially pop and rock. England has produced many international groups and singers like the 

Beatles, Amy Winehouse, Coldplay, Ed Sheeran and Adele. 

The most popular sports in England are football, rugby and cricket and most towns have a sports 

ground where teams can play. English football teams like Manchester United, Chelsea and Liverpool 

are world-famous and English football players include David Beckham, Wayne Rooney and Harry 

Kane. Women’s football is also popular. Cricket is a traditional sport played with a bat and ball. 

People like to watch all these sports on television, as well as other sports like horse racing, tennis, 

snooker (a type of billiards) and motor racing. 

England is a very multicultural country and this has a big influence on the food people eat. Indian, 

Chinese and Italian cuisines are popular alternatives to traditional English food like fish and chips, 
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roast beef or sausage and mash (mashed potatoes). Many English people drink several cups of tea 

every day, usually with milk. However, coffee and herbal teas are also popular. 

The national flag of England is white with a red cross. It is called the St George’s Cross and Saint 

George is the patron saint of England. St George’s Day is on 23 April, but it’s not a public holiday. 

The rose is the national flower of England and the lion is the national animal. The lion is a symbol of 

many English sports teams. 

 

The Royal Family 

The Queen, and her family, are well-known worldwide. 

This is in part due to the influence of the British Empire. 

People often said that "the sun never sets on the British 

Empire" - this was because due to the expanse of the 

British Empire, the sun would always be shining on one 

of its territories. Queen Elizabeth 2nd is the monarch, or 

ruler, but other family members are famous too. 

British people feel proud of the monarchy. In 2012 they 

celebrated the Queen's Diamond Jubilee. Across the 

United Kingdom, celebrations took place. Since Kate 

Middleton joined the Royal Family (by marrying Prince William), lots of younger people have 

become interested in the monarchy. Kate Middleton is not royal by birth; this makes her someone 

which the public can relate to. The birth of Prince George also resulted in celebrations, alongside 

the sale of lots of products with pictures of his face on. Kate and William have got three children.  

The Royal Family also has an important role in tourism for the UK. Lots of people visiting London 

head to Buckingham Palace in the hope that they'll catch a glimpse of the Queen. There are often 

big crowds, with many people attempting to take selfies with the palace. 

The Queen has several other residences. She spends Christmas at Sandringham in Norfolk (east 

England). She also takes summer breaks in Scotland, at Balmoral Castle. Windsor Castle is another 

official royal residence, which has been used for centuries by royals. 

The Royal Wedding – Prince Harry and Meghan Markle’s wedding 

Prince Harry and Meghan Markle married on May 19, 2018. Harry is His Royal Highness The Duke of 

Sussex, and Meghan has become Her Royal Highness The Duchess of Sussex.  

The invitations follow many years of royal tradition. The marriage took place in St George’s Chapel 

at Windsor Castle at 12 pm. The wedding cake was a lemon elderflower bake that incorporated the 

bright flavours of spring. Many flowers were arranged for the wedding. Music for the service 

included a number of well-known hymns and choral works.  

On the morning of the wedding, Kensington Palace published the order of service online, which was 

conducted by the Dean of Windsor and officiated by the Archbishop of Canterbury. 



 

9 

Markle’s ring was fashioned from a piece of Welsh Gold, gifted by the Queen. Prince Harry’s was 

created from platinum with a textured finish.  

After the ceremony the couple undertook a carriage procession from St George’s Chapel through 

Windsor town returning to Windsor Castle along the Long Walk. 

After the service, there was a reception at St George’s Hall for the couple and the guests from the 

congregation. In the evening, the Prince of Wales gave a private evening reception for the couple 

and their close friends and family. 

Sir Elton John performed at the lunchtime reception for the newlyweds, which was hosted by Her 

Majesty The Queen.  

Around 600 guests were in attendance. Some of the 1,200 guests, who were selected by regional 

Lord Lieutenant offices from a broad range of backgrounds and age groups, were announced on 

Twitter, along with the stories of how they have served their communities. 

A group of close acquaintances were invited to an after-party at Frogmore House, which is just a 

short walk from St George’s Chapel. 

Meghan’s wedding dress was designed by a Givenchy designer. Prince Harry wore the frockcoat 

uniform of the blues and royals.  

Prince George and Princess Charlotte performed the roles of page boy and bridesmaid in the 

ceremony, alongside eight other young children. There were adult bridesmaids, too. 

 

Abkarovits Ágnes 

Sources: learnenglishteens.britishcouncil.org     www.vogue.co.uk/article/royal-wedding-2018 
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Riport Kovács Amandával 

Iskolánkba járt két hétig egy ötödikes kislány, akinek nagyon érdekes az életútja, mert cirkuszos 

dinasztia a családja, ezért gondoltuk, hogy megismertetjük veletek.  

Amanda nagyon sokszor más iskolába jár, attól függően, hogy a cirkusz éppen hol tart előadásokat. 

Hányszor van egy tanév során olyan alkalom, hogy másik iskolába jársz? 

5-6 alkalom egy tanévben. 

Melyik az állandó iskolád? 

A Szihalmi Általános Iskola. 

Szereted ezt az életmódot? 

Igen, így sok barátot szerzek más iskolából, ismeretségeket kötök, megismerek új városokat. 

Hogy kezdődött a család cirkuszos élete? 

Apukám családja vidámpark vezetésével foglalkozott. Anyukám zsonglőr volt egy cirkuszban. 

Mindkét foglalkozást megtartottuk, nyáron a vidámparkot üzemeltetjük, télen a cirkusszal járjuk az 

országot. A cirkuszban a rokonságunk dolgozik. 

Te milyen részt vállalsz a cirkuszban? 

Én zsonglőrködöm, lábzsonglőrözök, egykerékű kerékpárral és hullahopp karikával játszom. 

Ezeket hol és kitől tanultad? 

Szüleimtől már kiskoromban ellestem az elemeket, később Ők tanítottak. 

Mióta lépsz föl? 

Egész pici koromban, már három évesen a porondon álltam. 

Van testvéred? 

Igen, két bátyám, akik szintén a cirkuszban lépnek fel. Az egyik egykerékű kerékpárral egyensúlyozik, 

a másik bűvészkedik. 

Mi szeretnél lenni? 

Ugyanazt szeretném csinálni, amit a szüleim. 

Ehhez milyen iskolát kell végezned? 

Artista, illetve zsonglőr iskolába nekem nem kell mennem, mert azt a tudást, amit ott kapnék, már 

elsajátítottam a szüleimtől. Inkább egy másik szakmát tanulnék, például műkörmös, vagy fodrász 

szakmát. Ezek érdekelnek még a cirkuszon kívül. Egy másik szakmát azért tanulnék meg, mert ha 

már nem tudom csinálni a cirkuszt, legyen más megélhetési forrásom. 

Hogy érezted magad a mi iskolánkban? 

Nagyon jól éreztem magam, sok diákot ismertem meg. 
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Miben volt más a mi iskolánk a tiédtől? 

Szerintem közvetlenebbek voltak a diákok, hamar elfogadtak engem. 

Sikerül barátot szerezni? 

Igen, valószínű később is tartjuk a kapcsolatot. 

Köszönöm a beszélgetést. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Akiknek könnyű az angol… 

 

 

 

 

Kovács-Nagy Tekla vagyok. Szeptemberben érkeztem a 

Lenkey  3.a osztályába. Korábban egy délkelet- angliai 

kisvárosban, Ashfordban jártam iskolába. Bár az 

osztálytársaim és a tanáraim is szeretettel fogadtak, 

eleinte nem volt 

könnyű számomra 

beilleszkedni az itteni 

iskolai életbe. Nehezen szoktam meg például a korai kelést. 

Angliában 9 órakor kezdődött a tanítás, és csak délután 3-ig 

voltunk az iskolában. Egyenruhát is hordtunk, lila színűt, amin 

rajta volt az iskola sárga logója. A felszerelésünk mindig az 
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iskolában maradt, így otthon nem kellett házi feladatot készítenünk. Szerencsére pár hónap után 

sikerült hozzászoknom az új dolgokhoz, és új barátokat szereznem. Jól érzem magam az új 

iskolámban, és az új osztályomban is. Szabadidőmben sokat segítek anyukámnak az angol 

csoportjában, de legszívesebben számítógépes animációkat készítek. Kedvenc témám az állatok 

élete a családban. Rajongok a macskákért, szívesen választom őket karaktereimhez. Álmom, hogy 

flip-a-clip programban alkothassak. Ha érdekelnek benneteket a munkáim, a legnagyobb 

videomegosztón a TeklaFansTeklaFans csatornán megnézhetitek.   

 

Sadie Williams-nek hívnak, a 3. a osztályba járok. Az Amerikai Egyesült 

Államokban, Salt Lake City-ben születtem. Édesapám amerikai, anyukám 

magyar. A családban otthon angolul beszélünk. A húgommal félévkor 

kerültünk a Lenkeybe, az EKE Gyakorló iskolájából érkeztünk. Ott 

ismerkedtem meg legfőbb szenvedélyemmel, a tánccal. Tulajdonképpen 

minden mozgásformát szeretek, sokáig ritmikus gimnasztikáztam is. 

Jelenleg a Release Moderntánc 

Iskola növendéke vagyok. Több 

versenyen is felléptünk, és 

sikeresen szerepeltünk már 

Egerben, és Budapesten is.  Bár 

a gyakorlás fárasztó, állandóan 

koncentrálni kell, de megéri, 

mert nagyon jó érzés, amikor 

megtapsolnak, és a fellépő ruhák is gyönyörűek. A csoportban barátokat is 

szereztem. Szeretnék sokat fellépni, sok helyre eljutni. Álmom, hogy 

felléphessek Salt Lake Cityben is, és a nagyszüleim is láthassák, hogyan táncolok! 

 HLA 
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Sulidivat 

SULIDIVAT 
Közeledve a tanév végéhez a Sulidivat rovatban most nem öltözködési tanácsokkal szeretnék 

szolgálni, hanem egy kis betekintéssel a Stylist-szakkör éves munkájába. Szeptember óta hetente 

egyszer jöttünk össze azokkal az ötödikes lányokkal, 

akik nemcsak azért jelentkeztek ebbe a szakkörbe, 

mert szeretik a divatot, hanem mert szeretnék bővíteni 

tudásukat ezen a téren. Szeretnének tudatosan, 

odafigyeléssel, átgondoltan öltözködni, és tanácsokkal 

segíteni környezetüket. Sok mindennel foglalkoztunk 

az idén. Az első félévben először a színek világában 

kalandoztunk, majd sorra vettük a bőr-, szem-, és 

hajszín szerinti típusok csoportjait.  

Színkendők segítségével figyeltük meg, mely színek előnyösek számunkra. A második félévben 

elsősorban a különböző alkattípusokkal foglalkoztunk. 

Megfigyeltük, milyen formájú ruhákat, és cipőket előnyös 

hordaniuk az alma, körte, és a többi alkattípus képviselőinek, és, 

hogy ezekhez milyen kiegészítők passzolnak. 

A tanév vége felé aztán gyakorlatban is próbára tették magunkat 

a lányok. Először csak újságok segítségével állítottak össze 

szetteket, azután élesben”, 

különféle 

üzletekben is 

alkalmazták tudásukat.  

Ez volt a legérdekesebb. 

Szetteket állítottak össze, majd 

megbeszéltük, kielemeztük 

azokat. Nemcsak a ruhák színével, és stílusával foglalkoztunk, 

hanem ismerkedtek a méretekkel, és a vásárlás illemtanával is. A 

szakkörök jó hangulatban teltek. Sokat nevettünk. A tanév végére a 

szakkör összetartó kis csapattá kovácsolt össze 

bennünket.  

Reméljük jövőre is lesz alkalmunk találkozni! 

A Stylist- szakkör tagjai: Fazekas Maja, Sulya Dorina, Smuczer Lenke, Takács Emese és Vass Vivien 

HLÁ 
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Bankett, ballagás 

Ismét eltelt egy tanév. Az elmúlt félév során a nyolcadik osztályosok rengeteget próbáltak, készültek 

a keringő bemutatására iskolatársaiknak, a szüleiknek, a rokonságnak és a barátoknak egyaránt. A 

lányoknak nagyon sok 

ösztönzést adott az, hogy 

gyönyörű ruhákban 

jelenhetnek meg és 

táncolhatnak mások 

előtt. A tanév elején 

sokan még 

bizonytalankodtak, 

tartottak a betanulás 

nehézségeitől. Ez főleg a 

fiúknál volt észrevehető. 

A tánctanulás próbái 

során aztán egyre 

magabiztosabbak lettek, már látták a várható eredményt.  

Szerdán este volt a főpróba, ahol a szülők, rokonok láthatták először gyermekeik bemutatóját. Sokan 

voltak, mindenki fényképezett, videózott és sírdogált. Az anyukák, nagymamák, barátnők nagyon 

elérzékenyedtek, hullottak a könnyek. Az apukák tágra nyitott szemmel figyelték gyermekeiket, 

hiszen most aztán igazán látszott, hogy milyen felnőttek lettek a nemrég még kicsi lányaik és fiaik. 

A bankett estéjén a végzős diákok elköszöntek tanáraiktól, vacsora után pedig ismét bemutatták a 

keringőt, óriási volt a siker. Később a tantestület is táncra perdült, tviszteltek és rokiztak, később 

csatlakoztak hozzájuk a gyerekek is. 

A nap a tábortűz mellett ért véget trombitaszóval és zenékkel, énekkel. Már késő volt, de senkinek 

sem volt kedve hazamenni! 
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A ballagás nagyon érzelmekre ható volt. A hetedikes tanulók elbúcsúztak a ballagóktól, akik 

gyönyörű virágcsokrokkal a kezükben ballagtak végig utoljára iskolánk folyosóin. Igazgató r köszöntő 

szavai után sor került a díjak, plakettek átadására. Nagyon étékes évfolyam volt ez, jó volt itt 

tanítani, tanulni! Reméljük, hogy az idei végzősök is olyan gyakran visszajárnak hozzánk, mint a 

tavalyiak! 

FK 

 

A Lenkey Tehetségpont és a MATEHETSZ 

ösztöndíjasai 

A MATEHETSZ a „Tehetségek Magyarországa” projekt „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek 

támogatása II.” programba bevont fiatalok részére ösztöndíjpályázatot írt ki. 

A Lenkey Tehetségpont (TP 101 002 287) két tanulóját sikeresen támogattuk ennek a programnak a 

keretében.  

 

Horváth Kristóf iskolánk 5. évfolyamos tanulója. 

 

Már alsó tagozaton szinte minden tehetségterületen 

kiemelkedően teljesítő fiú volt. Feladatait maximálisan 

elvégezte.  

Most is minden tantárgyban kiemelkedően teljesít, közösségi 

munkája kiemelkedő.   

Szívesen jelentkezik tanulmányi versenyekre, melyekre nagy 

erőbedobással készül. Eddigi iskolai évei alatt elsősorban 

humán területen tűnt ki, versenyeredményei is e területen 

születtek. 
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 A Gárdonyi Iskolai írás-helyesírás verseny III. helyezés 

 Iskolai vers- és prózamondó verseny II. helyezés 

 Géza vers- és prózamondó verseny iskolai fordulóján I. helyezés 

 Részt vett a XV. nyelvÉSZ Anyanyelvi Tanulmányi verseny megyei fordulóján 

 Kiváló versenyeredményeiért 2015. 10. 22-én igazgatói dicséretben részesült 

 2017. október 13-án a Gárdonyi Géza szépkiejtési versenyen III. helyezést ért el 

 Részt vett a 18. Palóc mesemondó találkozón 2017. november 18-án 

„Az ösztöndíj pályázatról: az öröm nem kifejezés arra, amit éreztem, mikor megtudtam, hogy pozitív 

elbírálást kaptam. Köszönöm a tanáraimnak, hogy megadták nekem ezt a lehetőséget!” (Horváth 

Kristóf) 

 

Puporka Ádám iskolánk 7. évfolyamos tanulója  

 

Kiváló sportoló, ökölvívó - kimagasló eredményekkel.  

A felnőttekkel és társaival szemben is tisztelettudó, udvarias. 

Magatartásával példát mutat társainak. Szorgalmával és 

kitartásával kiváló eredményeket ért el az ökölvívás területén. 

Erőssége a sportban nyújtott teljesítménye. Ideje nagy részét 

az ökölvívás edzéseken való részvétel köti le. Jövőbeni 

terveinkben szerepel, hogy mentori munkájával erősítse 

iskolatársaiban a mozgás iránti igény felkeltését, az 

erőfeszítések szükségességét a sikerek érdekében. 

 

Hosszú távú terveit is a sporthoz köti. Célja készülni a magyar 

bajnokságokra, majd nemzetközi versenyeken is sikereket aratni. 

 

Legutóbbi eredményei a teljesség igénye nélkül: 

2018. Serdülő Ökölvívó Európa Bajnokság  II. hely 

2018. Utánpótlás Magyar Kupa bajnokság  I. hely 

2018. Id. Süllős Gyula Emlékverseny  I. hely 

2017. Diákolimpia  I. hely 

2017. Id. Süllős Gyula Emlékverseny  I. hely 

2017. Serdülő Magyar Bajnokság  I. hely 
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Napközis tanévzáró és Ki mit tud? 

Fotó: Szalkai Mária 
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Tanévzáró ünnepség 

Nagyon vidám, hangulatos tanévzáró ünnepséggel zárta iskolánk a 2017-2018-as tanévet. Ritmusos 

zenével kísért táncokat, vidám verseket hallhattunk a műsorban szereplő gyerekektől. 

 Igazgató Úr beszédében utalt a tanév eredményeire, felidézte kiemelkedő iskolai rendezvényeinket, 

átadta a jutalmakat és a serlegeket iskolánk legjobban teljesítő tanulóinak. Repültek a füzetek a 

levegőbe, hiszen ezekre szeptemberig már nem lesz szükség. Iskolánk tanulói már nagyon várták a 

tanév befejezését, főleg arra voltak kíváncsiak, hogy milyen osztályzatok kerültek a 

bizonyítványaikba. Sokan tudták, hogy csupa jó jegyekkel zárják az évet, de olyan diákok is voltak, 

akiknek szerényebb jegyekkel kellett beérniük. 

A lényeg mégiscsak a nyári szünet megérkezése volt. Tanulóinknak, tanárainknak kellemes nyarat, 

jó pihenést kívánunk!  

Szerkesztőség 

 

 

Viszontlátásra szeptemberben! 


