6. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI
BALLAGÓ OSZTÁLYOK 2008.
8.a osztály
Osztályfőnök: Tokai Istvánné
Bodnár Babett
Dallos Ádám
Lupócz Norbert
Meiszterics Richard
Moldoványi Lajos
Pintér Péter
Rácz Norbert
Svalecz József
Szabó Zita
Váradi László

Bozsódi Bianka
Hodosán Diána
Makula Szilvia
Miskolci Fruzsina
Pető Roland
Reichardt Erika
Rostás Renátó
Szabó Sándor
Tukacs Barbara
Varga Viktória

8.b osztály
Osztályfőnök: Nagyné Kiss Emília
Balogh Nikolett
Duró Erik
Kiss Éva Gabriella
Kovács Ádám
Mohácsi Elizabet
Mohácsi Ibolya
Mohácsi Róbert
Orosz Ádám
Szabó Kitti
Szilágyi Dorina
Varga Sándor

Czina Edina
Halász Zoltán
Kiss Roland
Mező Jenő
Mohácsi Eszter
Mohácsi Jolán
Nagy Dávid
Sápi Andrea
Szabó Sándor
Varga Péter
Vekerdi József

8.c osztály
Osztályfőnök: Hajdu Erzsébet
Balogh Alexandra
Bozsódi Zsolt
Éhik Szabolcs
Kiss József
Kovács Zoltán
Muth Alexandra
Ötvös Győző
Szabó Irma
Szilveszter Csilla
Vajas Krisztina
Veress Alexandra

Beregi Zoltán
Czeglédi Gábor
Kalmár Mercédesz
Kovács Krisztina
Mohácsi Ádám
Oláh Sándor
Szabó Beáta
Szalai Tímea
Szotter István
Varga Ildikó

TÁJÉKOZTATÓ A 2008/2009-ES TANÉV TANKÖNYV ÁRARIRÓL
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály

5.700 Ft
4.692 Ft
6.485 Ft
8.886 Ft

5. osztály angolos
5. osztály németes
6. osztály angolos
6. osztály németes

13.314 Ft
15.267 Ft
13.508 Ft
13.826 Ft

7. osztály angolos
7. osztály németes
8. osztály angolos
8. osztály németes

13.885 Ft
14.203 Ft
10.629 Ft
14.192 Ft

Az adatok tájékoztató jellegűek.

Batyuba kötött emlékeim

Batyuba pakolt emlékek

„Múlnak a gyermekévek”- szól a mindenki számára ismerős
dal, s ez így is van. Itt állok ballagásom küszöbén, azok előtt
a percek előtt, melyek elmúltával lezárul életem e korszaka.
Ezalatt a 8 év alatt sok mindenben volt részem. Örömökben
és szomorúságban egyaránt. Volt hogy új osztálytársamnak
örültem, volt hogy a régitől búcsúztam. Tanítóim, tanáraim
mindig kedvesek voltak hozzám. Bárkiben meglátták a jót
akkor is, ha az illető nem talált magában se szépet, se roszszat. Részt vettem kirándulásokon, rendezvényeken, versenyeken, melyekről mindig boldogan, élményekben és tapasztalatokban gyarapodva tértem haza. Megpróbáltam
mindig legjobb tudásom szerint dolgozni. De nem feledkezhetem meg azokról a csínytevésekről, viccekről, beszólásokról sem, melyek feldobták egy-egy óra hangulatát.
Csak a szép emlékeim maradtak meg bennem, s fognak is
megmaradni hogy mindig emlékezhessek egykori iskolámra,
pedagógusokra, diáktársaimra, diákéletemre.
Czina Edina 8.b

8 év emlékeit nehéz egy batyuba sűríteni, pedig egy pillanat
és elrepültek a diákévek.
Emlékszem, amikor először mentem iskolába, a szívem a
torkomban dobogott. Marica néni kedves mosolya, melegséget sugárzó hangja azonban hamar feledtette velünk az
izgalmakat, s mire észrevettük már csudajó kis közösség
lettünk, játszva tanultuk meg a betűverés rejtelmeit, és a
számolás tudományát. Hasonló félelmeket éltem át mikor
felsős lettem.
Itt ismertem meg igazán az iskola nehezebb oldalát, de ekkor lettem igazán önálló is. A baráti kapcsolatok azonban
megerősödtek, s a kamaszkori kirohanásainkkal egy tucat
ősz hajszálhoz mi is hozzájárultunk.
Ezért utólag is bocsánatot kérünk, de azért nekünk sem volt
mindig könnyű. Most ismét egy állomás végéhez érkeztünk,
s újból vegyes érzések kavarognak bennünk. A múlton eltöprengve de bizakodva tekintünk a jövőbe. Találkozunk 5
év múlva.
Szabó Kitti 8.b

MESÉLTEM ÉS MESÉLTEM…..
Amikor picike voltam a szüleim és a nagymamám olvastak
nekem meséket.
Kezdtem felcseperedni és már nemcsak hallgattam, hanem
olvastam is ezeket. Így jutottam el negyedik osztályba. Ebben az évben sok verseny lehetőség volt, ezekre Horváth
Gézáné, Erzsike néni hívta fel a figyelmemet. Az évfolyamból engem ért a megtiszteltetés, hogy részt vehettem a
nagykereki területi mesemondó versenyen, ahol III. helyezett lettem. Ezután következett Nagyvárad. Ide a barátnőmmel, Erdélyi Bogival mentünk. Ez annyiban volt más, hogy
itt nem mondani kellett, hanem írni a meséket. Mind a ketten különdíjjal jöttünk haza erről a nemzetközi versenyről.

Márciusban szintén Bogival voltunk a téglási mesemondó
versenyen. Ezzel még nem ért véget a sor, ennek a hónapnak
a végén Püspökladányban töltöttünk közel egy napot - a
„Mesél a Sárrét” megyei népmesemondó versenyen szerepeltünk egy másik barátnőmmel, Iozsa Priscillával.
Örülök, hogy részt vehettem ezeken a versenyeken is (a
többi mellett). Jövőre is szeretném folytatni, igaz, hogy ott
már nem Erzsike néni fog felkészíteni, de biztos ott is kapok
segítséget.
Meséltem és meséltem igazakat, szépet, kívánom, hogy a
mesém sose érjen véget….
Marosán Gréta 4.c.
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