A Felsővárosi Általános Iskola diáklapja
2010. május
5. évfolyam 1. szám

MÁJUS

JÚNIUS

A május a
legszebb
tavaszi
hónap.
Ilyenkor
már zöld a
lomb,
madárdaltól hangos
az
erdő,
virágoktól színes a rét. Közeleg a nyár.

A május szépsége után június meghozza a
bőség kezdetét: érnek az első gyümölcsök.
A hónap végén
megkezdődik
az aratás. A
gyerekek nagy
örömére
befejeződik az
iskolaév
és
megkezdődik a
gondtalan
vakáció.

JELES NAPOK

JELES NAPOK

Május 1. Munka ünnepe – Ez a nap
Európa-szerte vidám népi ünnep. Kedvelt
hagyománya a májusfa-állítás, amikor a
legények szépen feldíszített fát tűznek a
lányos ház kapujába.
Május első vasárnapja – Anyák napja.
Ilyenkor ajándékkal és virággal köszöntjük
az édesanyákat. A hagyomány Amerikából
ered.
Május 4. Flórián napja – Szent Flórián
ünnepe, aki a tűzoltók védőszentje,
ilyenkor tartják a
tűzoltók napját.
Május
10.
Madarak és fák
napja.
Május 12., 13.,
14.
Pongrác,
Szervác, Bonifác,
a fagyosszentek
napjai – A népi
megfigyelés
szerint ezeken a
napokon éjszakai fagyok várhatók.
Május 25. Orbán napja – Borünnep. A
gazdák ilyenkor figyelik az időjárást, mert
abból megjósolható, hogy milyen termés
lesz.
Május utolsó vasárnapja – nemzetközi
gyermeknap.

Június 5. Környezetvédelmi világnap. –
Ez a nap arra figyelmeztet bennünket, hogy
Földünket veszélyek fenyegetik. Ez ellen
csak
közös
munkával
tehetünk
valamit.
Június 8.
Medárd
napja. –
Időjósló nap, a régi megfigyelések szerint,
ha ezen a napon esik az eső, akkor 40
napig esni fog.
Június 21. – A zene ünnepe.
Június 24. Szent Iván ünnepe. – Ezen a
napon a leghosszabb a nappal és a
legrövidebb az éjszaka. Európa szerte
sokféle érdekes hagyományt őriznek, a
legismertebb a Szent Iván-éji tűzugrás.
Június 29. Péter és Pál napja. – A
hagyomány
szerint ezen
a
napon
kezdődik az
aratás.
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Két hétig vakok, csak anyatejen élnek, de
ahogy látni kezdenek, nyomban áttérnek a
hústáplálékra is.
A parton vagy a vízben úszó
fatuskón sütkéreznek a mocsári teknősök,
az egyetlen hazai teknősfaj képviselői.
A májusi cserebogár néha nagy
tömegekben rajzik. A jó étvágyú bogarak
lekopasztják a gyümölcsfák és a tölgyesek
leveleit.

MÁJUS
31 napos.
Maia római istennőről nevezték el.
Régi magyar neve: Pünkösd hava.
Ebben az időszakban a madarak
mindenütt
a
fiókák
nevelésével
foglalkoznak. Madárfióka és madárfióka
között sokféle különbség van. A tojásból
történő kikelés utáni viselkedésük alapján
két nagy csoportot állíthatunk fel: a
fészeklakók és a fészekhagyók csoportját.

JÚNIUS
30 napos.
Juno római istennőről nevezték el.
Régi magyar neve: Szent Iván hava.
A madárvilágban a június általában a
második költés időszaka. A már önállóvá
vált fiókák laza kis csapatokba verődve
kóborolnak. Csendes nyári estéken a kert
fái között nesztelenül suhannak a
denevérek. Zsákmányt keres az avarban a
sün is. A kis rókák júniusban kint
hancúroznak a rókavár bejárata előtt.
A hónap második felében a zöld gyík
nősténye laza földbe rakja le 6-10 puha
héjú fehér tojását.

JÚLIUS

A fészeklakók életük első napjaiban
magatehetetlenül, csupaszon és vakon
fekszenek a fészek alján, a fészekhagyók
viszont nevüknek megfelelően éppen csak
megszáradnak, és máris elhagyják a
fészket, hogy anyjuk vezetésével úszva
vagy a fűszálak között bujkálva keressenek
búvóhelyet maguknak. A fészeklakók a
ragadozók és az énekesmadarak, a
fészekhagyók a tyúkfélék, kacsák, libák.
Májusban már a nagy pele is
felébredt téli álmából, és éjszaka jár
táplálék után. A szarvastehenek és az
őzsuták a sűrű erdei aljnövényzetben
ellenek. A pettyes kis állatok a fűben
fekszenek, anyjuk időről-időre felkeresi és
megszoptatja őket.
Növekednek az április végén
született rókacsemeték a föld alatti
kacskaringós alagút végén levő üregben.

31 napos.
Julius Caesarról nevezték el.
Régi magyar neve: Szent Jakab hava.
A nyár derekán
beköszöntő
kánikulában a
madarak
tömegesen
keresik
fel
azokat
a
helyeket, ahol
ivásra és fürdésre lehetőség nyílik. Sok
örömet jelenthet a kert egyik eldugott
sarkában elhelyezett madáritató.
A mezőkön, szénaboglyák alatt, bozótos
árokpartokon ideiglenes tanyát készítenek
a menyétek, fő táplálékuk a rágcsálók.
A hónap végén kezdődik a fiatal békák
átalakulása.
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es elindításakor a honlap (www.mme.hu)
fecskevédelmi
eszközök
oldalain
részletesen kidolgozott eszközökkel és
módszerekkel segíti és hívja a madarak
védelméért tenni akaró embereket:
• Fecskepelenka felszerelése
• Sárgyűjtő helyek létesítése
• Mesterséges
fecskefészkek
kihelyezése

ÖKO-OLDAL
(szerkeszti az ÖKO-szakkör)

2010. év madarai a
fecskék
A hosszú távú
vonuló
énekesmadarak
között
más
fajokhoz képest
több
veszélyeztetett
faj van, ezek európai állományai az elmúlt
évtizedben csökkenő tendenciát mutatnak.
Annak érdekében, hogy a nemzetközi
védelmi évben felhívják a figyelmet a
madárfajok fogyatkozásának veszélyére, az
MME
(Magyar
Madártaniés
Természetvédelmi Egyesület) az eltűnő
madarak nagyköveteiként 2010. év
madaraiul a fecskéket választotta.
Magyarországon 3 fecskefaj él: a parti
fecske, a molnárfecske és a füstifecske.

Fiókát találtam! - Mit
tegyek?
Az elárvult, de egészséges fiókák mentése
és gondozása legtöbbször jóval könnyebb
feladat, mint a sérült felnőtt egyedeké. A
legtöbb esetben a fiókákat nem is kell
megmenteni, a megtalálás helyén kell
hagyni, de ha mégis magunkhoz kell
vennünk őket, könnyen etethetők, és az
esetek túlnyomó többségében gond nélkül
felnövekednek és elengedhetők.
Milyen fiókát találtam?
Az első kérdés annak minél pontosabb
meghatározása, hogy milyen korú és
milyen táplálkozású madárfiókáról van
szó. A legrosszabb, és szerencsére ritkább
eset, hogy még csupasz és vak fiókákat
találunk. Ezek a madarak csak néhány
órásak vagy naposak, még szinte

A legfontosabb kérdés - Mit tehetünk
mi?
Mivel a fecskeállományok csökkenését
okozó élőhely átalakítások és a
klímaváltozás negatív hatásait az egyes
ember közvetlen beavatkozással nem tudja
befolyásolni, a legfontosabb cél a költési
siker, a kirepülő fiókák számának
növelése. Ebben egyéni akciókkal és
társadalmi összefogással már valódi
előrelépést érhetünk el, ezért az MME a
hosszú távú fecskevédelmi program 2010-
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mozgásképtelenek, ezért ha a földön
találjuk őket, tudhatjuk, hogy a fészekkel
nagy baj történt, leszakadt vagy kilyukadt.
Az ilyen fiatal madarak nem képesek
magukhoz hívni a szülőket, így segítség
nélkül biztosan elpusztulnak. A tollas,
aktívan mozgó, szaladni és kicsit repülni is
képes fiókákat többnyire nem kell
megmenteni, mert ők már elhagyták a
fészket.

fiókák csipogását meghallja egy felnőtt
fajtárs, és a rácsokon keresztül akár etetni
is kezdi őket. Ez azért különösen
kívánatos, mert így a visszavadítás és a
tanítás folyamata is egyszerűbb és
gyorsabb.
Etetés és itatás
A macskák számára készült konzervhús; a
túróból, reszelt sajtból, főtt tojásból álló
keverék; a forrázott lisztkukac; a nyers
marhahús (elsősorban szív) az elsősegély
jellegű madáretetés alapanyagai. Ezek a
„húsevő” táplálékok a még nem önellátó
magevők felneveléséhez is megfelelőek,
mert a legtöbbjük rovar táplálékot is hord a
fiókáinak.
A fiókanevelés fontos táplálék kiegészítője
a gyógyszertárakban olcsón beszerezhető
kalcium-foszfát és a multi vitamin por.

ÖKO – TOTÓ
Ha olyan fiatal madarakról van szó, amiket
néhány napig vagy egy-két hétig
nevelnünk kell, jó tudni, hogy milyen
táplálkozású fajjal lehet dolgunk. Az
egyenes, csipesz-szerű csőr rovarevő, a
tövénél vastag, kúpos csőr magevő
madárra utal; a kampós csőr, az erős
karmos lábak a ragadozó madarakra
jellemzőek, és ha a szemek egymás
mellett, nem pedig a fej két oldalán
helyezkednek el, akkor valamelyik
bagolyfaj, általában az erdei fülesbagoly
fiókájával hozott össze bennünket a sors.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szállítás és elhelyezés

10.

Nagyon kicsi, csupasz fiókák esetében egy
műanyag margarinos dobozt béleljünk ki
száraz fűvel vagy papír zsebkendővel, és
ebbe a mesterséges fészekbe tegyük a
csöppségeket. A lecsukott tetejű doboz
védett, sötét, kiegyenlített hőmérsékletű
környezete
segít
megnyugtatni
a
madarakat. Hosszú távon a nagy fiókákat
érdemes megfelelő méretű, több ülőrúddal
ellátott madárkalitkában elhelyezni. Ha ezt
macskamentes helyre tudjuk a szabadba
kiakasztani, jó esélyünk van arra, hogy a

11.
12.
13.
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Mikor van a Víz Világnapja?
Mi a víz kémiai képlete?
A Földön lévő víz nagy része emberi
fogyasztásra alkalmatlan sós tengervíz.
Hány százaléka?
Miért nevezzük a Földet „kék bolygónak”?
Milyen formában – halmazállapotban –
fordul elő a víz Földünkön?
Az orvosok ajánlása szerint naponta
mennyi folyadékot fogyasszunk?
Mennyi időt bír ki az ember víz nélkül?
Hány liter az átlagos vízfelhasználás
Magyarországon?
A szennyvíz 3 féle tisztítási folyamaton
megy keresztül. Melyek ezek?
Írjatok minél több takarékos megoldást a
vízfelhasználásra vonatkozóan!
Írjátok le, hogyan történik a víz körforgása
a természetben!
Mik szennyezhetik vizeinket? Gyűjts
minél több szennyező forrást!
Miért károsítja a tengerekbe ömlő olaj –
pl. olajszállító hajó balesete esetén – az
ottani élővilágot?

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
- május 10 A természet és a környezet értékeinek
megismerésére, védelmére mozgósít a
madarak és fák napja. Ez az ünnep
Herman Ottó nevéhez fűződik. Az ő
javaslatára 1906-ban a Közoktatási
Minisztérium elrendelte, hogy május 10-ét
szenteljük minden évben a madaraknak és
a fáknak, amit azóta rendszeresen
ünnepelünk.
Természetesen nemcsak ünnepelni kell!
Sokkal inkább egész évben úgy kell
viselkednünk, hogy környezetünkben
óvjuk a fákat, madarakat, állatokat, az élő
természetet!

HUMOR
-

Apa, az ott egy halászhajó?
Nem, kisfiam, az egy jacht.
És hogy kell írni: j-vel vagy y-nal,
h-val vagy ch-val?
Jobban
megnézve,
mégiscsak
halászhajó.
☺☺☺

Apuka nyakába veszi a kisfiát. A gyerek
már jó ideje az apja haját húzogatja, ezért
rászól:
- Kisfiam, hagyd már abba, fáj, ha
húzod a hajam.
- Jó, akkor nem keresem tovább a
rágógumit.

Ne felejtsétek el, hogy a növényeknek és
az állatoknak is szükségük van gondozásra.
Ti mit tehettek értük?
• Öntözzétek
rendszeresen
a
virágaitokat!
• Szabadítsátok meg a gaztól a
kiskerti növényeket!
• Ne bántsátok, ne pusztítsátok az
állatokat!
• Adjatok eleséget télen az éhező
madaraknak!
• Felelősséggel
gondozzátok
a
háziállataitokat!

☺☺☺
-

Kisfiam, miért nem mész át játszani
Pistikéhez?
Jaj, apa, te szeretnél játszani egy
olyan gyerekkel, aki trágárul
beszél, lopós, hazudós és mocskos?
Nem.
Pistike sem…
Gyűjtötte: Szűcs Dávid 4. a
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hasam? Nem veszekszel soha, még
akkor se, ha hugica eltör valamit. Te
mindig ilyen voltál? Mikor érezted
először, hogy most már lehet babád?
- Sok a kérdés, pedig olyan egyszerű a
válasz, amit keresel az egy szó:
gondoskodás. Amikor egy pici baba
megszületik, és először rád néz,
egyetlen szó jut eszedbe: gondoskodás,
hiszen olyan védtelen, olyan picike
még. „Függök tőled, vigyázz rám
édesanyám.” – Ezt nem hallod majd,
csak néz, hiszen még beszélni nem tud.
Elhatározod, majd te megtanítod,
vigyázol rá, segíted a hosszú úton. Az
anyai szeretet nem osztható, de
sokszorozható:
ahány
testvéred
születik, a szeretete úgy dagad, hízik.
Amikor kijöttél a konyhába, éppen sütit
kezdtem sütni, no nem magamnak,
hanem nektek. Szeretem nézni, ahogy
jóízűen eszitek. Tudod, látom, ha baj
van, ez nem tudomány: odafigyelek
rátok.
- Anya, te sohasem panaszkodsz,
nem mondod, hogy fáradt vagy, azt
sem, ha beteg vagy. Soha nem
felejtesz el semmit, amit mondok,
mindig lehet számítani rád, akár a
bátyám vagy a húgom vagy én
kérek valamit. Ezt hogy csinálod?
- Fáradt és néha beteg vagyok én is,
de nem mutatom. Nektek azt kell
érezni:
minden
rendben,
biztonságban vagytok. Tudod,
amikor olyan pici voltam, mint te,
én is megkérdeztem anyukámat,
hasonló kérdéseket tettem fel neki.
A válasz az volt: egyszer egy szép
napon meg fogod érteni. Nini,
elkészült a süti, gyertek, gyerekek
kóstolni.
Mindenki odajött megenni a sütit.
Ránéztem anyukámra, és észrevettem
valamit a szemében, egy ragyogó
csillagot. Akkor jöttem rá az igazi
válaszra, ott a szemében a gondoskodás
csillaga ragyogott.

Anyák napja
Az egész éves ünnepek közül
számomra legszebb az anyák napi
megemlékezés.
Az iskolánkban minden évben ünnepi
műsorral és ajándékkal készülünk erre
a szép napra. Az ajándékok mindig
saját készítésűek: egy rajz vagy egy
kézimunka.

A műsorunkat az osztályfőnökünk és a
napközis
tanító
nénink
szokta
összeállítani és betanítani nekünk. Ez
olyan jól szokott sikerülni, hogy az
anyukák szemében mindig megjelenik
egy-egy könnycsepp.
A műsor végén egy szál virággal
köszönjük meg anyukáinknak, hogy
tanítanak és felnevelnek bennünket.
Fógel Blanka Kinga 4. a

Azok a gondoskodó anyai
szemek
A minap kimentem
anyukámhoz
a
konyhába.
Hosszasan néztem,
ahogy éppen sütit
sütött. Rám emelte
kék szemét:
- Valami baj van? – kérdezte. – Látom
rajtad, hogy valami bánt, mondd el, mi
az!
- Anya, honnan ered az anyai szeretet?
Honnan tudod, mi bánt, és azt, ha fáj a

Hennel Barbara 4. a
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A verseny 10 órakor kezdődött,
amelynek célállomása Mátrafüred volt.
A kerékpárosok gyönyörű dombos
helyeken tekertek, mellettük segítők is
voltak, akik vizet adtak vagy együtt
pihentek velük. Az első versenyző 14
órakor ért célba. A versenyt
mindenkinek sikerült teljesíteni. Az
első három célba érő értékes díjat
kapott.
A
kerékpározás
hasznos
időtöltés.
Minden
diáktársamnak
ajánlom, hogy tegye próbára magát egy
ilyen
versenyen!
Menjetek,
bringázzatok! A közeli kerékpáros úton
ezt biztonságosan megtehetitek, ezzel
is hozzájárulhattok az ÖKO programok
megvalósulásához.

Ásványgyűjtő túra
Ősszel az osztály ásványgyűjtő
túrára
ment.
Busszal
utaztunk
Gyöngyösorosziba, ahol Nagy Károly
bácsi, az idegenvezető már várt minket.
Karcsi
bácsinak
nagy
ásványgyűjteménye van, amiből lehet
vásárolni.
Gyönyörű
helyekre vitt el
minket:
a
jáspisokon
lépkedtünk.
Szebbnél-szebb
ásványokat
lehetett gyűjteni.
A
nagyobbakat
kalapáccsal
és
vésővel
ütöttük
szét, Karcsi bácsi is segített.
Nagyon jól érezte magát
mindenki. Szép emlékekkel és jó nehéz
hátizsákkal tértünk haza.

Árpási Norbert 4. a

Jártál már
Ipolytarnócon?
Egy nap 8 óra tájt elindultunk
felfedezni az Ősi világot. Elárulom,
hogy hová is mentünk: egy fantasztikus
ipolytarnóci kirándulásra. Ha valaki
még nem járt arra, a szomszédos
Nógrád megye egy piciny falucskája,
ahol hihetetlen ősi maradványokat
leltek. Nagyon szép volt az út is odáig.
Egy
modern
épületben van a
4 D-s mozi.
Mivel
kicsit
korábban
érkeztünk,
várnunk kellett
az
előző
csoportra.
Mondhatom, igazán ijesztő hangok
szűrődtek ki a mozi teremből: sikítások
és állat üvöltések. Kicsit félelmetes
volt, el sem tudtuk képzelni, mi vár
majd ránk odabent. A teremben csak
ámultunk, ilyet még nem láttunk.
Hatalmas ülések biztonsági övvel,

Török Fanni 4. a

GYERTEK BRINGÁZNI!
Gyöngyösön minden évben
megrendezik a Mátra-kör kerékpáros
versenyt.
A bátor versenyzők idén is megkapták
a Fő téren a rajtszámaikat, közöttük a
10 évestől a 70 évesig sok jelentkező
volt.
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hasonlók, mint a vidámparkban azokon
a gépeken, amire még soha nem
mertem felülni. Mindenki kapott 4 D-s
szemüveget, becsatoltuk magunkat a
székbe.
–
Na,
gyerekek,
kapaszkodjatok,
bekapcsolom
az
időgépet, indul az utazás! – mondta a
kezelő. Visszarepültünk több millió
évvel ezelőttre, belecseppentünk az ősi
világba. Mintha ott lettünk volna a
hatalmas növények között, a már kihalt
állatok járkáltak volna mellettünk.
Menekültünk
vulkánkitörés
elől,
összehúztuk magunkat a ránk támadó
vadállattól. Izgultunk, hogy az időgép
el ne romoljon, és visszajuttasson
minket.
Végül
szerencsésen
visszaértünk
2009-be.

Pályaválasztási
vetélkedő
A Heves Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Gyöngyösi Képviselete
Pályaválasztási vetélkedőt szervezett
2010. április 8-án, ahol iskolánkat
Dudás Csenge 7. a, György Alíz 7. c,
Lászka Boglárka 7. a, Tóth Fanni 7. b
képviselte.
A verseny a Kékes étteremben
volt, ahol 8 általános iskola 7-8.
osztályos tanulókból álló csapatai
vettek részt.
A verseny feladatai nagyon érdekesek
voltak, például mérési feladat, anyagés
eszközismereti
feladat.
A
legnehezebb a pályaismereti totó
kitöltése, a legérdekesebb pedig a
húsvéti ünnepi asztal megterítése és a
divattervezési
feladat volt.
Az
összes
feladattal
délutánra
végeztünk,
izgultunk,
hogy milyen
eredményt
érünk el. A
zsűri döntése
alapján
3.
helyezettek
lettünk,
jutalmul részt vehetünk a Szakma Sztár
Fesztiválon, Budapesten.
Nagyon örültünk, hogy részt
vehettünk egy ilyen érdekes versenyen.

Mindenkit elvarázsolt, amit
láttunk. Egy másik épületben a
bükkábrányi mamutfenyők konzervált
maradványait és a rengeteg épen
maradt őskövületet láthattuk számtalan
lábnyommal, növények és apró állatok
lenyomataival. Annyi élmény ért
minket, annyi látnivaló volt, hogy a
nap pillanatok alatt elrepült.
Hazafelé a többség szundikált,
és lefogadom, hogy visszalátogatott a
régi világba. Egy igazán látványos,
izgalmas, tanulságos kiránduláson
vettünk részt. Szeretném mindenkinek
ajánlani Ipolytarnócot!

Tóth Fanni 7. b

Sellei Regina, Lévai Martina
és Nagy Floransz 4. a
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megrettentek, például a madárpóktól
vagy a csótánytól. A legszebbek a
halak voltak!
Nagyon szép volt a múzeum, a két
tanítási óra sem volt elég. Új

A Mátrai Erőmű
meglátogatása
Márciusban üzemlátogatáson jártunk a
Mátrai
Erőműben.
Először
az
oktatóközpontban filmet vetítettek,
amiben bemutatták a Mátrai Erőmű
történetét. A vetítés végén üdítőt és
hűtő mágnest kaptunk ajándékba.
Ezután kisvonattal körbevittek minket
az

erőmű területén, majd megnézhettük a
Heller- Forgó tornyot. A következő
állomáson
láthattuk
azokat
a
gipszhegyeket, melyek a Heller- Forgó
torony utóanyagaként vízzel vegyítve
szilárdultak meg.
A látogatás végén a gépműhelyben
megfigyelhettünk néhány szakmát.

élményekkel gazdagodva tértünk vissza
az iskolába.
Kovács Alexandra 7. b

KRESZ-NAP
Március 31-én KRESZ- napon vettünk
részt a TESCO parkolójában.
Először felvilágosító filmet vetítettek a
KRESZ- szabályokról egy kamion
belsejében,
majd
a
szabadban
ügyességi
feladatok
következtek.
Kiemelném a „Hogyan állítsuk meg az
autót csúszós úton” feladatot. Itt autóba
kellett ülnünk, és az anyós-ülés elé
szerelt fékpedállal nekünk kellett
megállítanunk az autót úgy, hogy ne
üssük el a gyalogost jelképező bábut.
Ez
nem
mindenkinek
sikerült, de nagyon
élveztük.
Nagyon élmény dús
volt ez a nap.
Ajánlom
mindenkinek, hogy jó alaposan ismerje
meg a közlekedési szabályokat, ám ne
feledjétek
el
gyalogosként
és
biciklisként sem: elsőbbséged csak
akkor van, ha megadják!

Bognár Pálma 7. b

Múzeum-látogatás
Melinda nénivel az egyik biológia órán
a Mátra Múzeumba látogattunk, és a
természettudományi kiállítást néztük
meg.

Érdekesebbnél érdekesebb állatokat
láttunk. Először a hüllőket néztük meg,
volt ott kaméleon, tarajos gőte,
varánusz.
Majd
az
ízeltlábúak
következtek,
ezektől
sokan

Ádám Dani 7. b
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•

FRISS HÍREK,
PROGRAMOK
•

Ökoiskola cím elnyerése. Az
Oktatási
és
Kulturális
Minisztérium
és
a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
által
felkért
bírálóbizottság
döntése
értelmében iskolánk elnyerte a
2010-2013 közötti időszakra az
Ökoiskola
címet.

•

•

•
•

Papírgyűjtés. Május 10-11-én
700 és 1730 között papírgyűjtést
szervezünk. Az ebből befolyt
összeget az iskola udvarán
létesített játszótérre fordítjuk.
Május 15-én, szombaton Városi
egészségnap lesz iskolánkban, a
programok között szerepel
sportvetélkedő,
tájfutás,
kiállítás.
Május 16-án, vasárnap a Fő
téren XIX. századi piac lesz,
iskolánk vásári bábjátékkal,
kézműves
foglalkozással
készül.
Május
26-án
Országos
kompetenciamérés lesz.
Június
11-én
ÖKO-túrára
megyünk.

Felsővárosi Suliújság
2010. május
5. évfolyam 1. szám
Kiadja a Felsővárosi Általános Iskola
3200. Gyöngyös, Martinovics u. 2.
Felelős kiadó:
Horváth Zoltánné igazgató
Felelős szerkesztő:
Szalayné Fodor Dorottya
könyvtáros tanár
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