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Kedves Olvasónk!
Ismét véget ért egy tanév, és visszatekintve úgy tűnik, gyorsvonatként száguldtak
velünk a napok, hetek, hónapok. Az út során mindannyian számtalan élménnyel
és emlékkel gazdagodtunk, melyek nagy része boldogsággal tölt majd el minket,
ha visszagondolunk rájuk. A siker és az öröm mellett olykor persze a csalódás és a
bánat állomására is befutott velünk a szerelvény, de útitársaink – a hit, a remény,
a szeretet és a kitartás – segítettek, hogy tovább folytassuk utunkat.
Ebben a tanévben is sok-sok olyan eredményt értek el diákjaink – tanáraik
szerető és támogató szárnyai alatt – melyek joggal tölthetik el büszkeséggel őket
és szüleiket, tanáraikat egyaránt. Kiemelkedően szerepeltek tanulmányi
versenyeken, miközben több végzősünk is sikeres Junior Nyelvvizsgát tett angol
nyelvből.
A tanórák után pedig a délutáni szakkörök kínáltak számukra lehetőséget az
élményteli kikapcsolódásra. A néptánc foglalkozások, a rajzszakkör, a Sakkpalota,
az angol szakkörök, az online meseszakkör és az énekkar mind-mind nagy
népszerűségnek örvendtek, sőt a suliújság tartalommal való megtöltésében és
szerkesztésében is aktívan közreműködött néhány diákunk.
Tanévzáró számunkban nemcsak az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit
foglaljuk össze, de szemezgetünk a diákok alkotásaiból, izgalmas és tartalmas
programokat ajánlunk a közelgő nyári szünetre, és az idén búcsúzó nyolcadikos
diákjaink emlékét is szeretnénk megőrizni egy-egy tőlük származó, iskolánkhoz
kötődő gondolatukkal.
Még néhány nap, és a szorgos hónapok után elérkezik a jól megérdemelt nyári
pihenés ideje. Kívánom, hogy a nyári szünet mindenki számára tartalmasan,
élményekben gazdagon és pihentetően teljen, hogy ősszel megújult lendülettel
nézhessünk szembe a ránk váró kihívásokkal.
Botka Nóra igazgató
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„Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked:
a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!”
(Apostolok cselekedetei: 3, 6)
Bízom benne, hogy minden olvasónak eszébe jut a címről valami. Eszünkbe juthat egy
város, amely a Bibliában fontos szerepet tölt be: itt állt a király palotája és a Mindenható Isten
temploma. Itt mutatták be születése után Jézust, 12 évesen ide ment templomban, ide vonult
be Virágvasárnap, innen vitték megfeszíteni Nagypénteken a keresztre, itt támadt fel, majd
Mennybemenetele után itt kapták meg a tanítványok a Szentlelket. A Biblia azt ígéri, hogy
majd Jézus visszajövetelekor újra fontos lesz Jeruzsálem. Ez egy olyan város, ami mindig
fontos szerepet tölt be az Istennel való találkozásban. Ebbe a városba Dávid király táncolva
vonult be, amikor bevihette a Szövetségládáját: amely Isten jelenlétét szimbolizálta.
Jeruzsálem a Bibliában az öröm helye is volt: ahol Isten jelen van, ott öröm van!
Manapság nagyon sokaknak, köztük nekünk is eszünkbe jut egy tánc is Jeruzsálemről: a
Jerusalema tánckihívás. Szerte a világon táncolnak az emberek a covid közben, és boldogok!
Május végén mi is eltáncolhattuk az Ady Endre Református Általános Iskolában ezt a táncot,
sőt testvérintézményünkben, a Szőlőskert Reformtátus Óvodában is táncolták a kisebbek.
Még filmet is készítettünk róla, amit azóta bárki megnézhet! De miért is tettük ezt?
Még zárva volt az iskola, amikor a református Bibliaolvasó kalauz kijelölése szerint
olvastuk: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus
Krisztus nevében kelj fel, és járj!” Jézus két tanítványa, Péter és János mentek a Jeruzsálemi
templomba, aminek az ajtajában ült egy koldus, aki születése óta nem tudott járni. Péterék
ránéztek, és neki mondták ezt az igét. A béna ember pedig utána felállt és boldogan ment
velük a templomba!
Engem megszólított ez az ige. Én is sok olyan embert látok magam körül, aki szomorú,
nem érzi jól magát ebben az életeben. Különösen igaz volt ez áprilisban: még nagyon be
voltunk zárva a covid miatt, rengeteg volt a beteg, és nehéz volt elhinni, hogy egyszer a sok
le- és bezárás véget ér. Tudtam, hogy ezüstöm és aranyom nincsen: pénzt nem fogok tudni
én sem osztani az embereknek a boldogsághoz…
De! Én is hiszek Jézus Krisztus hatalmában! Ő nem csak Péter életét változtatta meg! Az
enyémet is! Engem is szeret! Én is hiszek abban, hogy örök életet ajándékozott nekem! Isten
szeretetétől sokkal nyugodtabban élem a földi életem, mert tudom: Ő mindent meg tud
oldani, amit akar, és amire szükségem van! Így jutott eszembe, hogy ezt a táncot mi is
megtanulhatnánk az iskolában! Hiszen Jeruzsálem egy jó hely!
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Van egy kiváló tánctanárunk,
Magyar Adrienna, aki elvállata a
felkészítést. Aztán Józsa Gábor
tanár úr és Szilágyiné Tukács
Orsolya tanárnő segítségével
tovább fejlődött az ötlet.
Az Egyházközségnél így
járultak hozzá, hogy
kapjon mindenki egy saját pólót
ajándékba. És végül elkészült
egy film is! Igen ilyen egyszerű!
Isten így tudja a szomorúságot
vidámsággá változtatni!
Azt kívánom, hogy mindenki tapasztalja meg, amit Péter átélt: Jézus Krisztus szereti azután is,
hogy elárulta. Tapasztaljátok meg, hogy a gyáva emberből –aki szégyelli a hitét- Isten, Szentlelke
által tud bátor hitvallót formálni!
A nyolcadikosoknak kívánom, hogy legyenek boldogok szeptembertől új iskolájukban, kérem,
hogy Isten őrizze meg Őket! Az elsősöket, másodikosokat, harmadikosokat, negyedikeseket,
ötödikeseket, hatodikosokat, hetedikeseket és a tanárokat várom vissza szeptemberben és kívánom,
hogy a nyáron mindig vállaljátok: ismeritek Jézus Krisztust, és kérem, éljetek is úgy!
Szeretettel: Harkai Ferenc lelkipásztor

MI ÚJSÁG AZ ADYBAN?
Április 22-én A Föld napját ünnepeltük. Ebből az alkalomból alsós diákjaik a
tanítóik és a pedagógiai asszisztensek közreműködésével csodaszép
alkotásokat készítettek.

Ady-Diák Sulimagazin

MI ÚJSÁG AZ ADYBAN?
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A Föld napján az udvar is az alkalomhoz illő díszben pompázott

Intézményünk három korcsoportban indított csapatot a "Velünk az Isten" Országos
Bibliaismereti Versenyen, melyet a Kecskeméti Református Általános Iskola rendezett meg.
Diákjaink Harkai Ferenc Csabáné és Marton Marianna felkészítésével az elméleti forduló
mellett egy színdarabot is előadtak, mely az irgalmas samaritánus történetét mesélte el.
Izgatottan várjuk az eredményt.
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Áldozócsütörtökön a közös reggeli áhítatot követően diákjaink osztályfőnökeik irányításával
egy jó hangulatú, játékos szellemi és ügyességi feladatokban gazdag délelőttön mérkőztek
meg egymással. Íme néhány kép ízelítőül az élménygazdag nap hangulatából:
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Az eredményhirdetésre másnap délelőtt került sor. Botka Nóra igazgató asszony minden diákot
megdicsért a lelkes egyéni és csapatmunkáért, majd édességgel is elismerte a gyerekek és az osztályközösségek teljesítményét. A sportfeladatokat legkiválóbban teljesítő tanulókat Györkő Viktor tanár
úr éremmel jutalmazta. Az alábbi eredmények születtek:
5-6. osztályos lányok:
I. Takács Kamilla (5. B )
II. Kollár Mirella (6. A ) és Villás Veronika (5. B )
III. Körmendi-Maszlin Zoé (5. B )
5-6. osztályos fiúk:
I. Megyesi Péter Szebasztián (5. A )
II. Bánhalmi Bence (5. B )
III. Bota Dániel (6. A )
7-8. osztályos lányok:
I. Gerő Mónika (7. A ) és Rákóczi Dóra (7. A )
II. Adu Amanda (7. A )
III. Vas Fanni (7. A )
7-8 osztályos fiúk:
I. Horváth Henrik (7. B )
II. Repelik István (7. B )
III. Bánhalmi Zsombor (7. B )
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„Az a taktika, ami a sakkhoz kell, sok mindenben segít a többi órán is”
A hozzánk járó gyermekek körében nagy népszerűségnek örvend a sakkszakkör. Berecz
Balázs 5.a osztályos tanuló közreműködésével Szabó Hanna 5. B osztályos diákunkat
kérdeztük többek között arról, miért jó sakkozni, és mi mindenre taníthat meg minket ez a
játéknak is tekinthető sport.
Mennyi ideje tanulsz sakkozni?
Alsós koromban kezdtem, és egészen negyedik év végéig
sakkoztam. Sajnos felsőben már nincs ilyen szakkör, pedig
nagyon szerettem. Felejthetetlen élmény volt!
Miért szeretted?
Mert előre át kell gondolni, hogy az ellenfél mit fog lépni, mindig előtte kell járni néhány
lépéssel. Kicsit olyan ez, mint amikor lépkedsz az utcán: ha rosszul lépsz, nem figyelsz oda,
nem gondolod át, akkor nagyon megsérülhetsz. A sakkban egy rossz lépéssel akár
veszíthetsz is.
Te hány lépéssel tudsz előre gondolkodni?
Az mindig változik. A bábuk állásától sok minden függ, és attól is, hogy éppen akkor milyen
formában van, mennyire tud figyelni az ember. Ha fáradtabb vagyok, nem tudok annyira
előre gondolkodni.
A sakkozást lehet tanulni?
Igen, a lépéseket az elején meg kell tanulni.
Utána pedig a gyakorlás sokat segít, hogy
legyen taktikád, amivel legyőzheted az ellenfelet.
Milyen eredményeket értél el eddig?
Egy bronz, két ezüst és egy arany érmem van,
amiket iskolai versenyeken nyertem.
A többi tantárgynál is segít a tanulásban az, ha tudsz sakkozni?
Igen, mert hozzászoksz, hogy koncentrálj. És az a fajta gondolkodás, az a taktika, ami a
sakkhoz kell, sok mindenben segít a többi órán is.
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„Öröm látni, ahogy sokszor egymást is tanítják a gyerekek”
Intézményünkben a sakkoktatás hagyománya hosszú évekre nyúlik vissza. Az alsósokat jelenleg heti
rendszerességgel, szerda délutánonként sakkszakkör várja, melynek vezetőjével, a gyermekek hőn
szeretett Zsuzsa nénijével, Szántó Györgyné tanítóval beszélgettünk többek között arról, mit nyújt a
gyermekek számára ez a táblajáték.
Mit nyújt a gyermekek számára ez a szakkör?
A közös játék élménye mellett számtalan módon
fejleszti is őket. Egyebek mellett fegyelemre, türelemre,
koncentrációra nevel, segít kialakítani egy stratégiai
gondolkodásmódot, hiszen előre kell látniuk a soron
következő lehetséges lépéseket. A sakktáblán való
eligazodással pedig a térbeli tájékozódás képességét is fejleszti.
Nem utolsósorban pedig számtalan sikerélményhez is juttatja
őket ez a táblajáték, ami a „királyok játéka és a játékok királya”.
Ezek szerint a tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekekre is jó hatással van?
Mindenképpen. A szabályok betartására, koncentrációra és fegyelemre szoktatja őket, ráadásul
jelentősen csökkenti az agressziót is. Akivel korábban egy jót játszottak, azzal kisebb eséllyel kezdenek
el verekedni a szünetben. Öröm látni, ahogy sokszor egymást is tanítják a gyerekek. Sokan úgy
érkeznek hozzánk, hogy már tudnak sakkozni. Számukra örömet jelent, hogy itt a suliban
játékpartnerre lelnek, a lelkesedésüket látva pedig a többiek is kedvet kapnak a sakkhoz.
Bárki meg tud tanulni sakkozni? A szabályokat persze el lehet sajátítani, de mi a helyzet a stratégiákkal, a lépesek
előre való megtervezésével?
Az a képesség is fejleszthető. Engem nagyon inspirált az a Polgár Judit által kidolgozott módszertan,
melyet én is alkalmazok a sakkoktatás során. Megtanulunk különböző nyitási, védekezési és támadási
stratégiákat, végig gondoljuk, melyik lépésre hogyan reagálhat az ellenfél, gondolatban levezetjük egyegy lépés lehetséges következményeit. Megtanulják azt is a gyerekek, hogy melyik bábúnak mennyire
fontos a szerepe egy-egy ilyen
játszmában, ugyanakkor előfordult már olyan is, hogy a vezért
elvesztve fel akarta adni a játszmát az egyik gyerek, akit
rávezettem, hogyan lehet nyertesként kikerülni akár egy ilyen
helyzetből is. A kicsikkel az alapokat sajátítjuk el, de harmadikra,
negyedikre már igazi játékpartnerekké tudnak válni.
Milyen eredményekkel büszkélkedhetnek diákjaink?
Az idei évben a járvány miatt sajnos elmaradtak a tervezett és várva-várt versenyek, de a fiúk és a
lányok egyaránt sikeresen szoktak szerepelni a kerületi sakk diákolimpián. Eddig minden évben
számos érmet nyertek. Kripkó Zalán egyik évben a budapesti fordulóba is továbbjutott.
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Az alábbi verset 7.A osztályos diákjaink alkották az Áldozócsütörtökön megtartott
projektnap egyik feladataként. A zsűri különdíjjal jutalmazta művüket.
A rajzokat alsós diákjaink készítették a Madarak és fák napja, illetve Pünkösd alkalmából.
Kalandos vásárlás
Ma elmentem vásárolni a Shopmarkba,
A boltok között sétáltam meg-megállva
Láttam egy ruhát, de a mosolyom nem volt őszinte
Ez a ruha óriás, és túlságosan szürke.
Szólítottam az eladót, de ő csak állt ott némán,
Ameddig vártam, néztem a gombokat a klímán.
Perceket ott álltam, ezért mondtam, hogy hagyja,
Nézelődtem még kicsit, aztán elmentem oldalra.
Beszálltam, a liftbe, de el volt romolva,

Ezért nem levitt, hanem felvitt a padlásra.
A galambok felettem keringtek,
Több nekem szállt, és majdnem megcsíptek.
Nyafogtam, mert piszkos lettem,
Az a szürke ruha úgy gondolom, jó lesz nekem.
Nem számít már, milyen a színe,
Hazáig elleszek benne.
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MI ALKOTTUK
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Az idei végzősök:

BÚCSÚZUNK

Berey Zsolt
Czerovszki Tímea
Erdőteleki Tibor Béla
Farkas József Rajmond
Ficze Gergő Márk
Gál Enikő
Gál Nikolasz
Grofsits Diána
Hapák Szabolcs István
Horváth Leticia
Kovács Jázmin Rubin
Lantos Péter
Rákóczi Attila Máté
Rigó Tétisz Pénelopé
Rostás Máté Roland
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"Nagyon jól éreztem magam ebben az iskolában, sok jó élmény marad meg bennem, amiért
hálás vagyok. Amit legfontosabb tudásként magammal viszek: az összetartozás érzése. A
legszebb emlékeim azok az élmények maradnak, amiket együtt éltünk át. Voltak nehéz
pillanatok, de az osztály ilyenkor is összetartott, Ádám bácsi pedig mindig kitartott mellettünk,
és támogatta a tanulmányi céljainkat".
"A legszebb emlékem az állatkerti kirándulás, és az, amikor együtt elmentünk az állatkertbe".
"A legviccesebb emlékem az, amikor a Fűvészkertben Józsi beleesett a vízbe. Nemecsek Ernő
helyébe képzelte magát".
"A jó tanárok és a jó osztálytársak emlékét viszem magammal. Illetve azt a vicces kirándulást
sem felejtem majd el, amikor Timi eltévedt az állatkertben, és a kecskékkel fotózkodott".
"A sok-sok közös nevetést sosem felejtem el. Egyszer még rosszul is lettem, annyira
megnevettettek a többiek".
"Az osztálykarácsonyokra és az osztálykirándulásokra fogok legszívesebben visszaemlékezni,
amikor egy csapatként összetartott az osztály".
"A versenyekre és az osztálykirándulásokra fogok leginkább emlékezni".
"A projektnapok, az osztálykirándulások és az osztálykarácsonyok emlékét mindenképpen
magammal viszem. És annak az örömnek az emlékét is, hogy pont az utolsó tanítási napon,
június 14-én van a születésnapom is. A tanáraim emlékét is, főleg Ékes Ádám, Báder Iván és
Vojnits Attila tanár urak emlékét.
"Magammal viszem a sok rosszaságunk emlékét, amikor leszedtük az ajtót, szaladgáltunk a
folyosón napközi helyett, azt a szomorú érzést, amikor Ádám bácsi ilyenkor megszidott minket,
és azt az örömöt, hogy megismerhettem a barátaimat".
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KÖNYVAJÁNLÓ-Mert olvasni kaland!
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Berg Judit: Tökmagok a piramisban
Az izgalmas borzongás végigkíséri a Tökmagok útját a piramisban,
ahol a rablóknak és fosztogatóknak állított csapdákon kell biztonságban
haladniuk, hogy visszaszerezzék a Titkok könyvét, amit egy kleptomániás macska lopott el tőlük. Berg
Judit Tökmagjainak kalandjait a kisiskolás olvasók három könyven keresztül (Tökmagok Afrikában,
Tökmagok a tűzhányón, Tökmagok a korallzátonyon) kísérhetik végig. A negyedik könyv, a Tökmagok a
piramisban ennek a sorozatnak az utolsó része, amely valósághű betekintést ad az ősi Egyiptom
kultúrájába és mindennapjaiba. A könyv a család apraja és nagyja számára egyaránt élvezhető.

Arthur Ransome: Fecskék és Fruskák
Ez a 12 részes regénysorozat 10-14 évesek gyerekekről, fiúkról, lányokról, versenyzésről, nyárról és
örömről szól! Igazi nyaralás, amihez csak egy kis fantázia kell, ami őserdővé varázsolja a kis erdőt,
tengerré a tavat és „bennszülötté” minden felnőttet. A „tengeri” hajsza, az ellopott kincsesláda
felkutatása mind-mind egy csodálatos vakáció maradandó emléke lesz. S nemcsak a regény hősei, a
Walker gyerekek számára. Az olvasó sem tud majd szabadulni regény a hatása alól, amely minden
sorában azt sugallja: próbáljátok meg, hátha nektek is sikerül!

Jeff Kinnley: Egy ropi naplója
Ez a vicces regény egy átlagosnak cseppet sem mondható fiú életét mutatja be, és azt, hogy hogyan
oldja meg érdekes problémáit. Szórakoztató és tanulságos olvasmány. A történetben a mondatok
rövidek, érthetőek. A kézíráshoz hasonló betűket vonalas lapra nyomtatták, mintha valódi naplót
olvasnánk.

Louis Sachar: Bradly, az osztály réme
Egy eleinte fura, "rossznak" mondható gyerek a regény főszereplő, az ő életének lehetünk szemtanúi.
Megfigyelhetjük, ahogy megváltozik, és nyit a világ felé, ezzel barátokra lelve.

Milyen fiúnevek rakhatók ki az alábbi szavak betűiből?
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-sárkányt reptetni
-homokvárat épiteni
-bunkert épiteni
-új játszóteret felfedezni
-hajókázni
-piknikezni
-vonatozni
-bográcsozni
-csillagokat nézni
-társasozni

REJTVÉNY

NYÁRI BAKANCSLISTA

15. oldal

-legurulni egy dombról
-kimenni az esőbe
-fára mászni
-kacsázni kővel
-1 napot kibirni telefon és tévé nélkül
-állatot etetni
-növényt ültetni
-trambulinozni
-táncolni
-kártyavárat épiteni

Színezd ki a képet!
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