8. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

ŐSZ A KIRÁNDULÁSOK JEGYÉBEN
Az iskolakezdés utáni kellemes őszi időszakot minden osztály igyekezett kihasználni, tanulmányi kirándulásokat szerveztek.
A 2. 3. évfolyamosok Bárándra utaztak el, ahol a
falusi turizmussal ismerkedtek. Régi tárgyak kiállítása
mellett őshonos háziállatokat tekintettek meg, részt
vettek lovasbemutatón, lovagolhattak. Megkóstolhatták a kemencében szabad tűzön készült kenyérlángost.
A 4. évfolyamosak Ópusztaszeri tanulmányi útjuk
mellett a Bocskai évforduló alkalmából Kismarjára is
ellátogattak. A diáktanács tagjai a Nagykereki Tagis-

kola részvételével szervezett ünnepi műsoron és koszorúzáson is részt vettek.
Az 5. 6. évfolyamos tanulók Budapesten csodálhatták meg a Titanic – kiállítást.
A 7. osztályosok Lillafüreden és Aggteleken, míg a
8. osztályosok a világörökség részeként méltán emlegetett Hollókőre látogattak.
Mindezek a tanulmányi utak nem valósulhattak
volna meg a szülők támogatása és a Gyermekek
Egészséges Fejlődéséért Alapítvány anyagi segítsége
nélkül!
Köszönet érte! S ne feledkezzünk meg a tanulmányi utakat szervező és lebonyolító pedagógusokról
sem! Köszönjük valamennyiük munkáját!

EGY NAPOM A FŐVÁROSBAN

A VÉGZETES ÚT

Ez a kirándulás az osztállyal az
egyik legeslegjobbra sikeredett.
Kora reggel indultunk a Művelődési Ház elől. 9.30-ra odaértünk.
Legelőször a Csodák Palotáját keresgéltük. Nagyon érdekes dolgokat láttunk, próbáltunk ki. A
Titanic kiállítás helyszíne a Csodák
Palotája mellet egy felújított raktárépület. Ahogy beléptünk a kiállított tárgyakhoz, kapott mindenki
1db belépőjegyet. Ezen a belépőn
volt egy személy, akiről adatok
voltak (pl. neve, kora, honnan,
kivel, miért, hova, hányadik osztály).
A kiállítás végén megtudták,
túlélték vagy sem. A tárgyak között
táskák, papírpénzek, kártyák, edények, berendezett szobák, képek és
szövegek voltak, de még egy jégtábla is volt, amit megérinthettünk.
Orosz Rebeka 5.a

1912-ben indult végzetes útjára
a Titanic. Rengeteg ember mindent
megadott érte, hogy utazhasson az
álmok hajóján. Azért is akart mindenki rajta utazni, mert ez a hajó
volt akkor a világ legnagyobb hajója és ez volt a legelső útja. Sokan
az álmok hajójának hívták, mert az
első osztály maga a megtestesült
álom volt. Úgy gondolták, hogy a
Titanic nem tud elsüllyedni. Mások
ezért hívták az elsüllyeszthetetlen
óceánjárónak. E hit miatt fele annyi
mentőcsónakot helyeztek el a hajón, mint amennyi ember utazott.
Mikor az óceánjáró elindult minden ember integetett. Innen már
nem volt vissza út. Már javában az
óceán közepén tartottak, amikor
hirtelen nekiütköztek egy jéghegynek. Ekkor azt hitték, hogy nincs
semmi baj.

Ám kicsit később a hajó alján a
deszkák eltörtek és ekkor a Titanic
lassan süllyedni kezdett. A kapitány miután meggyőződött a szörnyűségről minden utast értesített
arról, hogy mi fog történni a hajóval. Mindenki felvette a mentőmellényt. Először a nőket és a gyerekeket engedték a mentőcsónakokba. Itt is a rang számított. Külön
ültek a gazdagok és a szegények.
Volt olyan, hogy egy csónakban
jóval kevesebb ember ült, mint
ahány lehetett volna. Ez is a rang
miatt történt. Rengeteg ember
meghalt. Kevesen élték túl.
Ha többet szeretnétek megtudni
a Titanicról menjetek el a Titanic
kiállításra! Vagy olvassatok róla!
Átyin Regina Andrea 5/b

Cs. Szabó István:

GYERMEKEK RAJZAI A VÉRADÁSRÓL

KALAP KALAND

“Véradás” címmel hirdettek gyermekrajz-pályázatot,
a beérkezett alkotásokból október 15-én nyílt kiállítás
Debrecenben, a Regionális Vérellátó Központban.
Különdíjat kapott Kovács Rebeka.

A Budai Bábszínház élő–bábos előadása gyermekeknek
Egyórás, zenés mesejáték

Az előadás helyszíne: Városi Sportcsarnok
Az előadás időpontja: 2007. november 28.
(szerda) 10.00 óra
Ez a mese egy kicsiny, bajt még fel nem
ismerő, nagyszájú kismókusról szól.

Belépőjegy: 300 Ft
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

