Kedves Olvasó!

A Sulitükör legújabb számát tartja kezében.
Az évkönyv elején az iskola jelképét láthatják, az élet virágát.
A szimbólum tartalmaz minden matematikai formulát, fizikai törvényszerűséget,
zenei harmóniát, minden biológiai életformát. A világ minden részén fellelhető.
Mivel a gyermek maga az élet virága, a Petőfi-polgár avatáskor kapott pólókra
felkerült a diákok neve.
A korábbiakhoz hasonlóan ebben a kiadványunkban is törekedtünk arra, hogy
képet adjunk az iskolai élet minden területéről; néhány történést, eseményt
villantottunk fel, amelyből érzékelhetővé válik, hogy mi, petőfis tanárok és
diákok örömmel végeztük munkánkat az elmúlt tanévben is.
Kiadványunkat ajánljuk azoknak, akik szeretnének egy olyan személyes emléket
maguknak, amelyhez évtizedek múltán is pozitív érzelmekkel lehet viszonyulni.
Ajánljuk azoknak, akik tudatában vannak egy-egy pillanat fontosságának, akik
elhiszik, hogy igazán csak néhány tucat olyan esemény akad életünkben, amely
végigkísér bennünket.

Az utcánkba beszökött az ősz
„Nem kell sok idő, egyre fogy a zöld.
Barnán, csupaszon didereg a
föld.”

Megjött az ősz, a fák lehullatták leveleiket, s azok befedték az
egész utcát.
Sokan egy helyre söpörték kis dombokba kialakítva, de volt, aki
egyszerűen csak gyönyörködött a levélfedett utcákban. Az egyik
barátom megjegyezte, hogy olyan az egész, mintha egy szőnyeg
lenne leterítve. Én erről csak annyit gondoltam, hogy nincs itt
semmiféle szőnyeg, egyszerűen megjött az ősz. Otthon nekem is
mondták, tisztítsam meg az udvart, gereblyézzem össze a
leveleket. Ezt én nem nagyon szeretem csinálni, de muszáj volt.
Ahogy kotortam és kotortam, eszembe jutott, hogy sok munka
van vele, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy akármennyi is a
fáradság, az ősz és a lehullott levelek szépek.
Amikor végeztem, kimentem az utcánkba, és csak néztem, ahogy
az ősz elvégzi a munkáját: ahogy szépen lassan a még félig
kopasz fákról lehullik a maradék levél. Észre sem vettem, hogy
elszaladt az idő. Eszembe jutott: mintha éhes lennék. Ahogy
visszaértem az udvarba, tátva maradt a szám: az udvar megint
csupa-csupa levél volt. Nem tehettem mást, megint egy kupacba
hordtam. Később rájöttem, hiába teszem ezt meg kétszerötször, újra olyan lesz, amíg az udvarunkban álló körtefa, almafa
és diófa kopasszá nem válik.
Ahogy teltek a napok, hetek és hónapok, észrevettem, hogy a
fákon nem kevesebb, hanem több levél lesz. Gondoltam
magamban, végre elmúlt az ősz. Az utcánk újra tiszta volt, és a
barátom szerint a szőnyeget felcsavarták.

Egy magát megnevezni nem kívánó 8.-os

OSZTÁLYOK FÉNYKÉPEI 2008-2009 TANÉV
Rajzik a siserehad

1. OSZTÁLY
Osztályfőnök: Boldizsár Krisztina

Napközis nevelő: Szalainé Kelemen
Zsuzsanna

Felső sor: Angyal Vivien, Kertay Panna, Patkó Boglárka, Szoboszlai Dániel, Kripli Nikolett, Varga
Ádám, Baumgartner Benjamin, Kiss Ábel, Varga Dániel, Czvetkó Bendegúz
Alsó sor: Straub Zoé, Sáska Maja, Szamosi Lilla, Takács Boglárka, Németh Ákos, Zabó Zsófia
Hiányzik: Csiszár Andrea

…………………………………………………………………………………………………………………

Azért szeretek napközibe járni ...
… mert okosabbak leszünk, hiszen sokat segít Panni néni.
Pintér Csaba
4. osztály

… mert sokáig kint lehet játszani az udvaron, Zsuzsa néni kedves hozzám, segít a
leckében.
Patkó Boglárka
1. osztály

… mert megírjuk a házi feladatot, és sokat fejlődök.
Faller Bettina
3. osztály

… mert tanulunk olyan dolgokat, amiket délelőtt nem. Segítenek a házi feladat
elkészítésében. Lehet sokat játszani.
Jó Árpád
4. osztály

… mert szeretem Panni nénit. Ha anya nem tud segíteni, akkor Panni néni segít.
Baumgartner Bence
4. osztály

… mert Irénke nénivel lehetek, mert megtanulhatok mindent, mert fegyelmet
tanulok.
Csőgör Bogi
2. osztály

… mert kedves a Zsuzsa néni. Tanulok és okosabb leszek. Szeretem a napközit.
Sáska Maja
1. osztály

… mert Irénke néni kedves, mindig megdicsér, ha segítettünk.
Kovács Ildikó
2. osztály

… mert kedves a tanító néni, nem szigorú. Minden lecke kész.
Linczmajer Enikő
2. osztály

… mert kedves, segítőkész a tanító néni. Sokat vagyunk az udvaron.
Krámli Máté
2. osztály

Így írtok ti?!

- Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.
- A katonák életüket és halálukat kockáztatták.
- A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már nem volt
mit tenni.
- A mocsári vész 1526-ban volt.
- Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel a fejünk belül
sötét.
- A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja az embereket a
szagával.
- Sok régi kőzetben megtalálhatók az őskori halak lábnyomai…………………………………………..
…………………………………………..

Farsang
Február egyik legizgalmasabb programja a farsang volt. A legkülönlegesebb
jelmezeket tekinthettük meg, de a jól megszokott jelmezek is előkerültek.
Játékból sem volt hiány. Az asztalok roskadoztak a sok finomságtól.
Zene is volt bőven, ami meghozta a jó hangulatot.
Az alsósokén az összes kicsi ott volt, de a felsősökén is többen voltak, mint a
megszokott.
Szerintünk színvonalas, jó hangulatú volt.
Jövőre is szívesen elmegyünk.
Kovács Krisztián, Krein Krisztián, Suller Mátyás, Szoboszlai Kristóf
6. osztály
………………………………………………………………………………..

ENNYI ÍZELÍTŐNEK……..
A TÖBBIT OLVASSÁTOK EL A
SULITÜKÖRBŐL!

