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Tallózás az elmúlt

Október: Közlekedésbiztonsági hónap
/Kovács Márta, Ódor Kata, Tóth Renáta/
Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre
került a kerékpáros ügyességi, és az aszfaltrajz-
verseny.
A kerékpáros versenyen a nehéz feladatokkal is
könnyen megbirkóztak iskolánk diákjai. Több
gyerek izgalmasnak találta a rezgőpadot és a
libegőt. Bár az akadályokkal minden ügyes lurkó
megbirkózott, mégis csak egy lehetett a győztes. Az
első helyezett értékes ajándékokban részesült.
Mindkét esemény a résztvevők számára
emlékezetes élmény maradt.

Vetélkedő az egészséges életmódról
/Csiszár Rebeka/
Egyik nap versenyt hirdettek az iskolában, aminek a
neve: Egészségügyi vetélkedő.
A versenyen sok feladat volt, de közülük nekünk a
gyümölcssaláta készítés tetszett a legjobban.
Minden résztvevő csokit és filctollat kapott.

Az adventi vásár
/Sulyok Anita/
Karácsony előtt az iskolában adventi vásárt
rendeztek a tanító nénik.

Nagy
izgalommal

készültünk erre
az eseményre.
Jelenetet adtunk
elő, melynek a
címe: A kis
gyufaárus lány
volt. Ezt a

műsort adtuk elő az Idősek otthonában is.
Mindenkinek nagyon tetszett.

Kirándulás Télapóhoz
/Ikker Eszter/
Decemberben a Télapóhoz utaztunk
Nagykarácsonyba. Kirándulásunk elején
meglátogattuk
a Mikulást és
megnéztük a
házát, ahol
sok-sok játék
és levél tárult a
szemünk elé.
Utunk második
felében a
postára
mentünk és ki-
ki a saját
képeslapját lebélyegeztette az ünnepi bélyegzővel.
Ezután részt vettünk az ünnepi műsorokon. Majd
kipróbáltunk különböző kézműves mesterségeket.
A program végén mindenki nagy örömére nem
maradt el a tini disco sem.

A farsangi bál
/Farkas Nikolett/
Az idei farsangi bál február 6-án volt a Bezerédj-
kastély nagypincéjében. Ahogy megérkeztünk, az
első dolgunk a farsangi maskara felöltése volt.
Hamarosan megkezdődött a jelmezverseny. Volt
katica, majom, befőtt, bennszülött és még sok
vicces, ijesztő és nevetséges jelmez. A
jelmezversenyt tombolahúzás követte, ahol
rengeteg ajándék került kihúzásra. Táncbemutatókat
is láttunk.

Színházban voltunk
/Gyuricza Zsuzsanna, Sulyok Anita, Ikker Eszter/
Egy csodálatos élményben volt részünk. A színház
Kisfaludy termében a Csizmás kandúr című
mesejátékot néztük meg. Nagyon élveztük az
előadást, és a felnőtteknek is felejthetetlen élményt
nyújtott. A színdarabot ugyanis a mai világ
elemeivel ötvözték, tehát a mű egy modern
átdolgozását láthattuk.
A Nyuszika nevű szereplő aratta a legnagyobb
sikert rock stílusú dalával. De a többi szereplő is
jópofa volt. Mi nézők is szerepelhettünk egyes
jelenetekben, amit nagyon élveztünk.

„Nyíljunk meg a művészet számára”
/Vorigin Kata/
Az alkotni vágyó, ügyes kezű, művészet iránt
érdeklődő gyerekeket
minden nyáron
alkotótáborba hívjuk.
Mindig jókedvű, népes
sereg verődik össze.
Megismerkedtünk
grafikai eljárásokkal.
Rajzoltunk szénnel,
tussal, páccal. Metszettünk papírt és linót,
készítettünk monotípiát. Képet komponáltunk
színes márványpapírból, nyírtunk, ragasztottunk
kedvünkre. Egy teljes napot virágkötészettel
foglalkoztunk. Megtapasztaltuk, hogy a
szobrászkodás nem egyszerű és könnyű dolog.
Faragtunk ytong téglát, austroterm tömböt,
öntöttünk gipszet. Korongoztunk, agyagból
formáztunk tárgyakat, szobrokat. Gyöngyöt
fűztünk, gyönyörű szép ékszereket készítettünk.
Mindannyiunk kedvence a batikolás volt.
Viaszoltunk, csomóztunk terítőket, pólókat, rövid
nadrágokat. Másnap büszkén viseltük a saját
alkotásainkat.

Samu Brigitta

Kustos Dóra

Horváth Petra

Jakab Viktória



5 év gyermekmunkáiból

Történelmi játszóház /Farkas Nikolett/
Egyik pénteken az
iskolában történelmi

játszóházat
rendeztünk. A tanárok
ősi magyar ruhákba
öltöztek. Először egy
történetet hallottunk a
ménfői és a koroncói

csatáról. Az emlékparkban körjátékokat játszottunk,
a körökből jurtát alakítottunk. Különféle történelmi
tárgyakat készítettünk. Lehetett: íjat, ostort,
fémdomborítást, életfát, hangszereket, hajfonatot és
rovásírást készíteni. Következett a játszóház.
Csapatokban sorversenyt rendeztek. Volt
kötélhúzás, célbadobás, zsákbafutás és sok-sok
nevetés.

Táboroztunk a nyáron
/Horváth Dori Anita/

Nyáron Ravazdon
táboroztunk.
Minden nap

kirándultunk
valahova. Volt,

hogy az erdőben
sétáltunk, de

Pannonhalmán is
jártunk, Ravazdon

a faluban a fatelepen is jártunk, aminek a folyosóján
egy múzeumot rendeztek be. Minden este tábortűz
lobogott. Végig jó idő volt, csak az utolsó előtti
napon kezdett esni, de akkor annyira, hogy haza is
kellett menni. Nagyon jól éreztük magunkat.

Győrújbaráti tábor /4.b/

Egyik reggel
örömmel
üdvözöltük
egymást a
tábor
bejáratánál.
Hangos
zsivajjal, kis

veszekedéssel foglaltuk el a helyünket. Sok-sok
programon vettünk részt: tánc- és szépségverseny,
túra, lovaglás, bábszínház, bűvész, éjszakai
akadályverseny rókavadászattal. Naponta többször
meglátogattuk a büfét is. Volt, akinek gyorsan
elfogyott a pénze. Hiába, a pénzzel való
gazdálkodást még tanulnunk kell! Csendes pihenő
alatt beszélgettünk, kártyáztunk, társasoztunk.
Reméljük jövőre is táborozhatunk!

Az én osztályom /Dávid Mónika/
Az én osztályom nagyon jó. Persze akadnak benne
jó és rossz gyerekek is. Szeretjük a tanárokat.
Mindenki sokat tesz az osztályközösségért.
Sok az osztályban a humoros gyerek.

Ünnepi műsorok

Iskolánk színjátszó csoportja

Iskolánkban nagy hagyománya van a
sportolásnak.

Szép eredményeket értünk el a különböző
versenyeken.

Kedvenc könyveink

Fekete István: Tüskevár

J. K. Rowling: Harry
Potter

Ha valaki szomorú, vagy valami baja van, mi
segítünk neki és fölvidítjuk. Vannak közös
programjaink. Örülök, hogy ilyen remek
közösségbe kerültem.

Kovács Balázs

Kozmor Klaudia

Sulyok Anita



-Megkérdeztük a 8. a osztályos Németh Lilla szüleit, milyen volt abban az időben iskolába járni.
-Szerettünk ebbe az iskolába járni, főleg a technika órákra, amiket akkor gyakorlati óráknak neveztek.
Volt egy kis kertünk, ahol a növényeket gondozhattuk. Kedvenc tanáraink közé tartozott Baksa
Kálmán, Buzáné Ili néni, Erzsi néni, Tusi néni. Sok dolgot itt tanultunk meg, amire szükségünk volt és
lesz. Természetesen gyermekünket is ebbe az iskolába írattuk, mert nagyon színvonalasnak tartjuk az
iskolát, innen nyugodtan el lehet menni egy erős gimnáziumba. Lencse Renáta 8.b
Járfás Kristóf, Szüts Tamás 8.a: -Ez az
általános iskola segít szellemi fejlődésünkben,
megalapozza továbbtanulásunkat, tudásunkat.
A tanárok sokat segítettek, bíztattak minket ez
alatt a nyolc év alatt. Köszönjük nekik!
Márton Ramóna 5.a: -Szeretek petőfis lenni.
Filmeket nézhetünk, iskolán belüli és kívüli
versenyeken indulhatunk, és szuper helyekre
kirándulunk.
Török Ádám, Szenftner Bence 5.a: -Van
sulirádió, ahol minden osztály más-más
hónapban jobbnál jobb műsorokat és zenéket
ad le. Az iskolához közel van a könyvtár, ahol
okosodhatunk.
Zavada Delinke 3.a: -Itt kedvesebbek az
osztálytársak, mint a régi sulimban.
Pintér Krisztián 3.b: -Tetszik, ahogy az
osztálytermeket berendezték.
Sütheő Áron 2. a: -Mert vannak itt barátaim és
jó itt tanulni.

Eklics Dóra 7.a: -Versenyekre járunk és
hírnevet szerezhetünk az iskolánknak. Ez
büszkeséggel tölt el.
Apatóczky Bettina 6.b: -Azért jó petőfis
diáknak lenni, mert normális gyerekek járnak
ide és jó, hogy a negyedikesek itt vannak, mert
lehet nekik segíteni.
Pénzes Patrícia 5.b: -Óvodás koromban
sokszor elmentem az iskola előtt és mindig
megbámultam az udvaron játszó diákokat.
Szívesen játszottam volna közöttük.
Ma már én is az iskola tanulója vagyok és
örülök, hogy ide járhatok. Ősszel az osztályok
versengenek egymással a papírgyűjtésen. A
karácsonyi vásáron mindenki jól érzi magát és
beszerezheti a karácsonyi ajándékokat a
családtagjainak a Bezerédj – kastélyban. A
farsangi időszakban sokan mókás jelmezekbe
öltöznek. Szerintem a Petőfi Sándor ÁMK
nagyon jó iskola.

Sass Lilla 5.b: -Én nagyon szeretek ebbe az iskolába járni, mert ez általános művelődési központ és itt
több nekünk való programot szerveznek a művelődésszervezők, mint más általános iskolákban. Itt van
mellettünk a Bezerédj – kastély, ahol sok programot lehet megtartani, pl. falunap, évnyitó, évzáró. A
kastély előtt van a park, ahol kicsik és nagyok egyaránt játszhatnak és pihenhetnek. Tiszta és rendezett
az udvar, szünetben jókat lehet benne játszani. Az iskola is nagyon tiszta és jó, hogy bevezették az
iskolai szelektív hulladékgyűjtést. A tanárok kedvesek, aranyosak és nem szigorúak. Látszik, hogy
minden tanár megtesz mindent azért, hogy jól érezzék magukat a ebben a suliban a gyerekek.
Scherer Anna: Általános iskolai tanulmányaimat 1994-ben kezdtem a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor
Általános Művelődési Központban. Az ott töltött nyolc év hamar elrepült, s most három évvel később
– krúdys diákként – is szívesen gondolok vissza rá. Mint elsős csemeték, kicsi életünket kezdtük meg
itt, s hamar megtudtunk mi is az a tanulás. Ha nehéz is volt, most már csak a szépre emlékszünk: a sok
játékra, a kirándulásokra, a menzás ebédekre, a mosolyokra. Mindig jó kedvem támad, ha egy-két
tanár órájára gondolok, amelyek sokszor nagyon jó hangulatban teltek. Tanáraink kedveltek minket,
úgy érzem mindenkivel megtaláltuk a hangot. Szinte
képtelenség egy embert kiemelni, olyan sok ott a szeretnivaló
felnőtt, diák. Kezdhetném a sort osztályfőnökeimmel,
tanáraimmal és a barátaimmal fejezhetném be. Sokat kaptam, s
szerettem petőfis diák lenni. Szerencsésnek tartom magam,
hogy szép dolgok jutnak eszembe, ha általános iskolás éveimre
gondolok: látom a tanárok, barátok mosolygós arcát. S ha
voltak is nézeteltérések, azok már elhalványultak, kikoptak
emlékeinkből. Úgy érzem nagyon vidám és boldog volt az
ottani nyolc év, kívánom, hogy mindenkinek úgy teljen, ahogy
nekünk.

A CSENGETÉS iskolaújság különszámát szerkesztették: Kalotai Zsoltné, dr. Kustosné Wulcz
Gabriella, Lappints Csaba, Macherné Bedőcs Rita, Rusznyák Éva, Varga Mária.


