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Ma, 03. 08-án, (nőnapon) volt a matektanárnőnk, Heni születésnapja. A 6. osztály 
„A” csoportja már nagyon régóta örömmel énekeli a Boldog szülinapot kezdetű 
dalt Heninek az órák elején azzal a nem titkolt szándékkal, hogy húzzák az időt. 
Hosszú kérlelés és szenvedés, valamint véres verejték árán megszereztük az ere-
deti dátumot. Legtöbben csak nyugtázták magukban az információt, de négy fiú, 
akik „Boys”-nak hívják magukat, komoly tervekkel állt elő. Tehát ma, a 4. óra kez-
detén hatalmas éljenzés fogadta a szülinapost. Egy szelet torta, rengeteg Boldog 
születésnapot! felirat, és egy ordítva éneklő 6. osztály lepte meg a tanárnőnket. 
A tortán 150-es szám díszelgett, amiből csak 15-öt sikerült meggyújtani. (A félre-
értések elkerülése végett; Heni minden kérdésre azt válaszolta, hogy 150 éves, 
ráadásul minden évben, szóval reménykedtünk, hogy nem idén tervez tovább 
lépni ebből a kerek számból.) Heni az „A” csoportot még egy dolgozat árnyával is 
megijesztette, amivel kisebb szívinfarktust okozott mindenkinek, de végül nem 
hogy dolgozat nem volt, de Heni, idézem: ”A négy főkolomposnak nagyobb sze-
let, a többiek pedig, ha kérnek jöjjenek!” És szétosztotta a tortáját. Ez egy rop-
pant nemes tett volt mindenki elmondása alapján. Nos, ez volt Heni szülinapjá-
nak története, köszönjük meg a Boysnak a jó sztorit. 

Foci tanulás a 4. cs-ben 

A 4. cs-ben a lányok is elkezdtek focis-

kártyát gyűjteni, és focizni is. A fiúk 

edzéseket is tartanak nekik. Most már 

csak kedden és csütörtökön lehet   cse-

reberélni, mert Szelwát zavarta hogy a 

kártyák miatt az óra elején nem figye-

lünk rendesen. 

Jó hogy együtt játszunk! 

Foci láz a 3.-ban 

A harmadik osz-

tályba is becsapott a foci láz. A 

lányok fele elkezdett fociskártyát 

cserélgetni, és minden udvari 

szünetben focizni. Úgy indult, 

hogy pár fiú ajándékozott né-

hány kártyát a lányoknak. Mos-

tanában kisebb csoportok alakul-

tak ki azért, hogy cserélgessenek. 

Az ablakpárkányon fociskártya-

album tornyok alakultak ki. Még 

a játszótéren is együtt fociznak 

fiúk és lányok. 

 

Heni szülinapja 

Kerka és Abigél,  6. o. 

Gergő és Csabi, 3. o.  

Zita 4. cs. 



Februárban új tanító érkezett iskolánkba. Szeretnénk, ha mindenki jobban 

megismerhetné Őt, ezért harmadikos és negyedikes dököseink, Juli, Anna, 

Zita és Gergő interjút készítettek Vele. Fogadjátok Ágit Ti is nagy-nagy sze-

retettel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaDÖK: Honnan jöttél? 

Ági: Az Óbudai Waldorf Iskolából jöttem, ott voltam osztálytanító 2014-től. 

PaDÖK: Miért jöttél el? 

Ági: Azért jöttem, mert miután végigvittem egy osztályt elsőtől nyolcadikig, 

úgy gondoltam, hogy egy picit szeretnék pihenni, és napközis tanárként dol-

gozni. A Waldorfban a nyolc év alatt szinte minden tantárgyat én tanítottam 

az osztályomnak. 

PaDÖK: Mekkora az eltérés a Palánta és a Waldorf között? 

Ági: Sok a hasonlóság… a játékosságban, a gyermekközpontúságban. A kuta-

tás órátok egy picit hasonlít a Waldorf iskolában az epochális oktatáshoz. Ott 

három-négy héten keresztül egy tantárggyal foglalkozunk mélyebben. Ha pl. 

matematika epochánk van, akkor három-négy héten keresztül reggel 8-10-ig 

mindig matematikaóránk van. Ha fizika epochánk van, akkor reggel 8-10-ig 

fizikaóránk van és kísérletezünk.  

A mozgásos játékokat nagyon szeretem... 
INTERJÚ KELLER ÁGIVAL 



A Waldorfban alsó tagozaton nincsenek tankönyvek. A gyerekek az epocha-

füzetbe maguk írják, rajzolják meg a saját tankönyvüket, amiből azután tanul-

nak. Nincs „szerződés” sem. A Waldorfban a gyerekek év végén verset szoktak 

kapni értékelésképpen, amit a tanítójuk ír, vagy választ nekik. A waldorfosok-

nak van kertművelés, fafaragás, kézimunka és festés tantárgyuk is az órarend-

ben. A gimis osztályokban még rézművesség is. Abban is különbözik a Waldorf 

a Palántától, hogy ott van szabad vallás óra. A keresztény ünnepeket mindig 

megünnepeltük, reggelente fohásszal kezdtük a napot, közösen mondtunk asz-

tali áldást étkezések előtt. Nagyon nagy élmény volt a görög olimpia. Ezt min-

den évben, régi görög hagyományok szerint rendezik meg az ötödikeseknek. 

Ilyenkor a gyerekek maguk varrják a korhű ruhákat, s kipróbálják magukat 

ugyanazokban a sportágakban, amikben az ókori görög olimpiák versenyzői is 

összemérték ügyességüket. 

PaDÖK: Így hogy haladtatok rendesen a tananyaggal? 

Ági: Úgy, hogy az epochák mellett azért mindig van matematika meg magyar 

gyakorlóóra is. Az epochális oktatásban korszakosan három-négy héten keresz-

tül váltják egymást a fő tantárgyak. Három hétig matematika van, utána három 

hétig lehet, hogy magyar nyelv és irodalom. Aztán legközelebb történelem lesz 

három-négy héten keresztül, majd biológia, földrajz, kémia… Ezek a tantárgyak 

váltják egymást. A szakórákban pedig nyelvórák vannak, meg rajz– és ének-

órák. 

PaDÖK: Miért szerettél volna a Palántában tanítani? 

Ági: Nagyon szimpatikus volt nekem a Palánta iskola. Amit olvastam róla, az 

alapján, meg amit hallottam róla… hogy ez is egy gyerekközpontú iskola. Sok a 

játékos, életkornak megfelelő módszer, amivel tanultok itt. 

PaDÖK: És a gyerekközpontot, azt hogy érted? 

Ági: Úgy, hogy nagyon figyelnek itt is a tanárok a gyerekekre. Arra, hogy úgy 

tanuljatok itt, hogy könnyebben magatokba szívjátok az ismeretanyagot. Játéko-

san, minden oldalról megközelítitek a tananyagot. Hogyha egy témával foglal-

koztok, akkor a kézművesség, a vizuális ismeretek is ehhez kapcsolódnak, meg 

az ének, amit énekeltek azon az órán, vagy amit rajzoltok hozzá. És rengeteg öt-

letet megvalósíthattok, amit ti kitaláltok. 

 



PaDÖK: Melyik tantárgyakat tanítod itt és kinek? 

Ági: Én a Palántában elsősorban napközis tanár vagyok, a két negyedik osz-

tálynak, a csuszkáknak és a méhecskéknek vagyok a tanulószobása. A harmadi-

kosoknak pedig testnevelést tanítok heti három órában. 

PaDÖK: Szeretnénk megkérdezni, hogy most eltérhetünk -e a szakmától? 

Ági: Persze! 

PaDÖK: Akkor szeretnénk megkérdezni, hogy melyik a kedvenc állatod? 

Ági: A kutyákat nagyon szeretem, meg a lovakat. 

PaDÖK: És van –e háziállatod? 

Ági: Sajnos nincsen, mert lakásban élek, és nem tudok állatot tartani. Ahhoz 

kertes házba kellene költöznöm.  

PaDÖK: Mi a hobbid? 

Ági: Nagyon szeretek táncolni, járok egy táncművészeti képzésre. Szeretek ját-

szani, olvasni, és kirándulni. 

PaDÖK: Van –e gyereked? 

Ági: Igen, van egy fiam, 18 éves. Gimnazista. 

PaDÖK: Melyik a kedvenc színed? 

Ági: A kék. 

PaDÖK: Tudsz –e vezetni? 

Ági: Autót? Nem, sajnos nem tudok! 

PaDÖK: Melyik a kedvenc játékod? 

Ági: Leginkább a mozgásos játékokat szeretem. Szeretek például kidobózni. 

Gyerekkoromban sokat fociztam. De kedvelem a társasjátékot is. 

PaDÖK: A Waldorfban is azt szoktátok csinálni, hogy testnevelés órán be-

kapcsolódtok a játékokba? Mert ezt más tanároknál nem tapasztaljuk, csak 

Nálad. 

Ági: Én nagyon szeretek játszani, ezért be szoktam kapcsolódni időnként a játé-

kokba. 

 



PaDÖK: Ha választhatnál, KÖNYV vagy FILM? 

Ági: Inkább könyvet szeretek olvasni. 

PaDÖK: Melyik a kedvenc könyved? 

Ági: Jó kérdés. Nagyon sok ifjúsági regényt is elolvastam már, amikor a fiam 

középtagozatos volt.  Így hívjuk a Waldorfban azokat, akik 5., 6., 7., 8. osztályo-

sok. Annak idején a Helkát én is elolvastam, nagyon szerettem, úgyhogy öröm-

mel láttam, hogy negyedikben ez a közös olvasmányotok. Most éppen egy 

olyan könyvet olvasok, ami a Grál-legendát dolgozza fel, Parzival történetét. 

 PaDÖK: Melyik a kedvenc tantárgyad, amit szeretsz nagyon tanítani? 

Ági: A matematikát. 

PaDÖK: Nekem is az a kedvencem! (Sz. Anna) Köszönjük szépen az interjút! 

Ági: Szívesen! 

 

 

Múltunk projekt—3. osztály 

Bibó és Cilla alkotása a csoda-

szarvasról vászonra készült.  

Ádám kedvence is a cso-

daszarvas mondája volt. 

Nemezből készült tarsolyaink és aprólékosan megmunkált tarsolylemezek 



 
 

 

Videókat 

ITT 
nézegethetek a kutatásról! 

Múltunk projekt—3. osztály 

Ez a legóból készült ősmagyar település Vili 

és Marci munkája. 

Annus élethű jurtát barkácsolt. 

Az első emeleti faliújságon található tab-

lókról további érdekességeket tudhattok 

meg a honfoglalókról. 

https://drive.google.com/drive/folders/1eZKC-_lCp3rVKO3paEwS1y1f7NBJnYso?usp=share_linkC:/Users/kriston.edina/Documents/Scanned%20Documents


 
A negyedikesek után a harmadikosok is foglalkoztak a bolygók 
és a világűr titkával. B-P. Gergő és L. Ágoston remek könyvecskét 
készítettek.  

 

A bolygók és a világűr titkai 

3. osztály 



Harry Potter ihlette iskolák 

az ötödikben 

Júdával Harry Pottert olvastunk, amiben van egy Roxfort nevű iskola. Ennek 

mintájára azt a feladatot adta, hogy egy hét alatt tervezzünk egy iskolát, ad-

junk neki nevet, iskolatípust, kinézetet, elhelyezkedést, szabályokat, ünnepe-

ket és szüneteket, órarendet. Plusz pontért lehetett még tanmenetet, osztá-

lyokat, létszámot és tanárokat is kitalálni. Harminc pontot gyűjthettünk vele, 

szerintem mindenkinek nagyon jó pontszáma lett. Mindenki kreatív tudott len-

ni, aminek eredményeképpen egészen különleges könyvecskék születtek. 

Nézzétek meg Ti is az iskolák leírását és a további rajzokat a linken!  

Lőrinc, 5. cs 

https://drive.google.com/drive/folders/1jdQ8c1OYOEi_jHLVccLhfQ_-JtGgEqaz?usp=share_linkC:/Users/Edina/Documents/Scanned%20Documents


Bűvösvölgy Médiaértés Oktató Központ 

Bűvösvölgyi kaland az ötödikkel 
 
Amikor megérkeztünk busszal Hűvösvölgybe, azon belül a Mé-
dia kiállításra, öt csapatra osztottak szét minket. Sokféle stú-
dió volt. Például képstúdió, ahol újságot készítettünk. Volt film-
stúdió, ahol filmeket csináltunk. A hírstúdióban híreket hoz-
tunk létre. A hangstúdióban rádióadás készült. Az internet té-
mában azt beszéltük meg, hogy milyen rossz dolgok vannak az 
interneten, pl. messenger, facebook, ahol a zaklatás témát vet-
tük át. 
Voltak 10 perces szünetek a foglalkozások között, és egy ebéd-
szünet is.  
Szerintem nagyon jó volt, mert sok jó élményt szereztünk.  
 

Lőrinc 5. cs 

https://drive.google.com/drive/folders/1u7GV-dR600wizrPY7Ypul1CLJe2JhpkE?usp=share_linkC:/Users/kriston.edina/Documents/Scanned%20Documents
https://photos.app.goo.gl/hMpLgWnw2hTWy38P6C:/Users/kriston.edina/Documents/Scanned%20Documents


 Felvételi beszámoló—2023 

Most, hogy túl vagyunk 2023. január 21-én, ünnepélyesen 

kijelenthetjük, hogy a nyolcadikosok ismét túlélték az első fél-

évet és a központi írásbeli felvételit.  

Magáról a feladatsorról annyit tudnék mondani, hogy a 

magyar nagyon egyszerű volt az elmúlt évekhez képest. Én él-

veztem az írását, a feladatok megoldása nem tartott túl soká-

ig… A matekkal annál inkább meggyűlt az osztály baja. Elég 

nehéz volt, pláne a magyarhoz képest. A feladatok a többség-

nek nehezek voltak, és szerintem hosszúak is.  

Megkérdeztem pár osztálytársamat, hogy élték meg a fel-

vételit.  

Z: A tanárok támogatóak voltak, de akkor is rossz élmény volt.  

B: Szerintem nagyon jól sikerült, mindenki átlagon felül telje-

sített.  

Zs: A felkészülési folyamat nagyon megterhelő volt, de a taná-

rok támogatása és megértése nagyon sokat segített.  

A: Maga a teszt írása nem volt stresszes, csak az utána való idő-

szak. A felvételiztető tanárnő nagyon kedves volt, ez segített 

nyugodtnak maradni.  

Összességében nagyon örülünk, és büszkék vagyunk a sa-

ját eredményeinkre. A jövőben felvételiző osztályoknak csak 

annyit tudok mondani az osztályom nevében, hogy tanuljanak 

rá szorgalmasan, és ne izguljanak rá a felvételire. Mi pedig 

KÖSZÖNJÜK A SOK SEGÍTSÉGET Júda, Bea, Szücsi, Kati né-

ni, MINDENKI! A TI FELKÉSZÍTÉSETEK, ÉS TÜRELMETEK 

NÉLKÜL NEM SIKERÜLHETETT VOLNA.  

Emma, 8. 



FARSANG—2023 



  



 



 

A Helló Héraklész! egy felnőttet, gyermeket egyaránt 

szórakoztató, élvezetes színdarab.  Viszont 10 év alatti 

gyermekeknek nem ajánlott a pokolban játszódó jele-

net, illetve az előadás hossza miatt.  

A történet bemutatja Héraklész száműzetésének okát 

és az általa végrehajtott próbatételeket. Mindezt köz-

érthetően teszi, a fiatalok nyelvezetét használva. Lá-

tunk benne szelfiző félistent, videójátékozó mitológi-

ai hősöket.  

A szinte életnagyságú bábok kivitelezése fantaszti-

kus. Minden nagyon mozgalmas, izgalmas. 

Ha érdekel, hogy sikerül-e Héraklésznek teljesíteni a 

küldetését, nézd meg a Bábszínházban! 

Tasnádi István darabját könyvben is elolvashatod. 

Helló  

Héraklész!   

Sz. Anna, 4. 



Eger 

 Most egy híres magyar városról írok, mégpedig Egerről. 

 Magyarország északi felén található, Heves megye keleti részén, 
ennek a megyének a székhelye. Népessége közel 54 ezer fő, területe 
kb. 92 km2, jelenlegi időjárása 2°C. Eger környékén található egy bor-
vidék is, ott termelik a híres Egri bikavért. Egri látnivalók például az 
Egri vár, a Szépasszony-völgy, az Egri Bazilika és főszékesegyház, az 
Egri Kisvonat és a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont. 
Az Egri vár Eger déli részén található. Arról híres, hogy 1552. szept-
ember 9-én a törökök 30-40 ezer fővel, 38 napig, 140 ágyúval megtá-
madták, míg a védekezők csak 2364-en, 24 ágyúval küzdöttek. Ez a 
csata 1552. október 17-éig folyt, végül a magyarok nyertek. Erre emlé-
kezve minden nap 15 óra 52 perckor díszlövést adnak le 

A negyedikesek híres városokról kutakodtak a Magyarország 

projektjük keretében. Sára fogalmazásából Ti is kedvet kaphattok a 

húsvéti szünetben egy kis kiruccanáshoz! 

Sára 4. cs 



2-6 játékos játszhatja. Egy játék 15-25 perc. A játékosok között 

egyenlően szétosztjuk a paklit. Egymás után számolunk 1-től 7-ig 

majd vissza. Aki következik, letesz egy kártyát és kimondja a kö-

vetkező számot. A számolást azonban módosíthatja néhány kár-

tya. Például, az egyik kártyára kettőt kell számolni és a következő 

ember kimarad. Egy másik kártyánál csak magunkban számo-

lunk. Aki ront, elviszi az eddig letett kártyákat. Az nyer, akinek 

először elfogy a paklija. Én nagyon szeretem, mert amikor elrontja 

valaki a számolást, azon lehet jót nevetni. Mindenkinek ajánlom, 

aki tud számolni. 

 

Lőrinc 5. cs 



Izgalmas társas 2- 5  ember  részére. Arra megy ki a  játék, hogy  72 

területkártyából közel 45 perc  alatt az  egyedül  álló  délfranciaor-

szági városoddal a lehető legtöbb  pontot  szerezd. Pontot  úgy 

kaphatsz, ha a kártyára  raksz  egyet a bábuidból. A vár kártyára 

lovagot, az  útra rablót, a  mezőre parasztot, a kolostorra pedig 

apátot lehet tenni. Lényeges az is, hogy néha  együtt  kell működ-

nöd a társaiddal, néha viszont keresztbe  kell tenned nekik, kü-

lönben vesztesz (mint én). A sok ki-

egészítő még izgalmasabbá  teszi a já-

Carcassone 

Zita 4. cs 



 

Ebben a cikkben a Sonic Prime című sorozatot szeretném figyelmetekbe 

ajánlani, a Netflixen. Jelenleg egy évad elérhető, a folytatásról még nincse-

nek információk. 

A történet kezdetén Sonic felrobbantja a bolygóját. Ezt követően az idődi-

menziók között ugrálva próbálja helyrehozni a hibáját. 

Sok bonyodalomba keveredik a kalandok során. Tojásfej, a főgonosz fo-

lyamatosan ostromolja Sonicot, aki hősiesen ellenáll.  

A sorozat nem erőszakos, bátran nézhetik akár első osztályosok is. Sonicot 

talán már ők is ismerik. 

A rövid részek beleférnek a napi képernyőidőbe. Jó kis kikapcsolódás volt 

számomra is. 

Sonic Prime 

Csabi, 3. o. 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Hozzávalók: 

 
 300 g liszt  
 200 g puha vaj  
 100 g porcukor  
 1 db tojássárgája  
 1 csomag vaníliás cukor  
 2 ek. kakaópor  

 
Elkészítés: 

 
1. A hozzávalókat ka-

kaópor nélkül gyúrd össze! 
2. Felezd meg a tésztát! 
3. Az egyik feléhez gyúrd hozzá a kakaóport! 
4. A világos tésztából gyúrj diónyi gombócot, lapítsd ki! Ebből lesz a panda 

feje. 
5. A sötét tésztából készíts neki szemfoltot, füleket! 
6. A pandafejeket rakosgasd sütőpapírral bélelt tepsire! 
7. Süsd 180

o
C-ra előmelegített sütőben körülbelül 8-10 percig! 

 

Panda-keksz 

A másodikosok a Mackó projekt keretében Panda-kekszet sü-

töttek. Néhány olyan aranyosra sikeredett, hogy a gyerekek saj-

nálták megenni őket. Nem csak szépek, finomak is voltak, és nem 

utolsó sorban könnyen elkészíthetőek, így Nektek is bátran ajánl-

juk kipróbálásra! Legyetek kreatívak, készítsetek Ti is szempillás, 

bajuszos, pápaszemes és foltos medvéket! 



- Jean, ez a vonat Hatvan felé 

megy? 

- Nem, Uram, csak egyfelé. 

- Jean, mi ez a csikorgás a fürdő-

szobában? 

- A mosópor fékezett habzású, 

uram! 

Jean, adjon friss vizet a halaknak! 

- De uram, még a tegnapit sem itták 

meg. 

-Miért olyan sápadt az arca 

Jean? 

- Egész úton a menetiránynak 

háttal kellett utaznom. 

- Miért nem kérte meg a szem-

ben ülőt, hogy cseréljen helyet 

önnel? 

- Én akartam, de nem ült ott 

senki. 

- Zöld vagy vörös papagájt ve-

gyünk Jean? 

- Vöröset, mert a zöld még bizo-

nyára éretlen. 

- Jean! Miért dobta 

bele az órámat a gő-

zölgő fazékba? 

- Mert fő a pontosság, 

uram! 

- Fejje meg a kanárit Jean! 

- Miért uram? 

- Madártejet szeretnék enni! 

- Jean, tud maga 

vezetni? 

- Igen, uram. 

- Akkor vezesse be 

a pincébe a vil-

lanyt! 

Jean, bezárta a 

méheket a pad-

lásra? 

- Nem uram, de 

a létrát elvettem 

alóluk! 



Az öreg indián a fiával eltéved a siva-

tagban. 

- Fiam, adjál le egy lövést, hátha meg-

hallja valaki! 

- A fia lead egy lövést, de semmi vá-

lasz. 

- Mennek tovább, majd néhány óra 

múlva az öreg újra mondja: 

- Fiam nagyon fáradt vagyok már, adj 

le még egy lövést, hátha meghallja va-

laki! 

- A fiú megint lő egyet, de most sincs 

válasz. 

Tovább mennek, az öreg alig vonszolja 

magát, és megint megszólal: 

- Fiam, nem bírom tovább, mindjárt 

meghalok, adj le egy utolsó lövést, 

hátha meghallja valaki! 

Mire a fiú: 

- Nem tudok többet lőni apám. Elfo-

gyott a nyílvesszőm! 

Pistike, az utóbbi időben 

egyre jobb és jobb osztályza-

tokat kapsz. Valld be, ki se-

gít? 

- A televízió! Elromlott. 

- Hogy kell ragozni az indiánt? 

- ??? 

- Inka, inkább, leginkább. 

Az indián család ül a tűz körül. A 

kicsi egyszer csak piszkálni kezdi a 

tüzet. Rászól az apa: 

 

- Kisfiam! Ne bántsd a telefont! 

Bemegy az indián a falu elöl-
járójához, hogy nevet szeret-
ne változtatni, mivel az ere-
deti neve túl hosszú. 
- És mi a neve, amit meg sze-
retne változtatni? 
- A nevem "Vonat, amely 
mindig kétszer dudál, mikor 
hajnalban befordul a síne-
ken". 
- Igen, ez tényleg elég hosz-
szú. Mire szeretné változtat-

-Hogy hívják az ejtőernyős  
indiánt? 
- ??? 
- Aaa... paccs. 

-Jean! Megyünk a vasútál-

lomásra a sógorom elé! 

- De a sógora csak holnap 

érkezik, uram. 

- Tudom, de holnap nem 

érek rá kimenni elé. 



Édes Palánta Pillanatok 

 

 

 Egyszerű de nagyszerű gyümölcs fa-

gyi 

 

Sziasztok! Végre itt a nyár, és az eper szezon: 
számomra egyértelmű, hogy csináljak egy kis 
eper fagyit. Ha van kedved, te is mindenféle 
gyümölccsel kipróbálhatod, s hűsítheted csalá-
dodat a forró napokon.  
Fel a kötényekkel! 
 

 

 

Újságok közt keresgélve 

talán találsz a miénknél jobbat, 

de nem vagyunk mi olyan rosszak: 

ha akarunk, tudunk jókat! 

Ez, kérlek, a suliújság. 

A híres? Naná! 

Más lapokkal ne végy minket egy újság alá…. 

 

Itt a P. P.! A Palánta Péntek! 

2016-ban kezdődött, 

és mostanáig még megy! 

 

Tök sok minden benne van, 

például: mi történik a suli-
ban? 

recept, riport, ajánló… 

szerintem az egész királyjó! 

Ha tetszenek a versek, 

írunk mi még eleget! 

De…. olvassátok ezeket! 

 

2022/2023-as tanév PaDÖK elnö-

kei:  Emma és Kerka 

A PaDÖK tagjai: Emili, Juli, Adél, 

Leila, Gergő, Csabi, Lelle, Lőrinc, 

Anna, Oszkár, Zita, Abigél,  

A PaDÖKöt segítő tanárok:  

Edina és Júda 


