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Mottó: „mint ahogyan a gyermekláncfű láncszemei, úgy kapcsolódnak egymáshoz a mi életeink...”

Meglepetés csomag
Angliából
November harmadikán
szerdán, Angliaból régi
kedves ismerőseink
látogattak el hozzánk.
Ők az Operation Sabre Shrewsbury, önkéntes tűzoltói, akiknek három képviselője adta át központunk
gyermekeinek azon csomagokat,
melyeket a helyi általános iskola
kicsiny tanulói állitottak össze!

A Shrewsbury Cathedral
Primary School gyermekei nagy
szeretettel készítették a csomagokat és ők is küldtek egy fényképet
magukról. Ez uton is hálásan köszönjük nekik kedvességüket és azt, hogy
gondoltak ránk.
Nagyon szépen köszönjük a tűzoltóknak is, hogy újra eljöttek hozzánk és
ajándékokkal lepték meg gyermekeinket. Mivel repülővel érkeztek az
országba, szép és hasznos
dolgokkal örvendeztették
meg intezmenyünk lakoit.
Mindenki kapott egy
hátitáskát, amiben
mindenféle hasznos dolgok
voltak, továbbá édessèg és
mindenkinek volt egy-egy
karóra is. Csodálatos
meglepetés mindenkinek!
Nagyon szépen
köszönjük!!!

Povestea unui castan
de Ieremias Ilie
A fost odată un castan, care avea multe castane.
Printre ele era o castană simplă ca celalalte.
Printre multe alte castane ea a devenit cea mai
desteaptă. Ea a reușit să învețede la un arici cum
să prindă rădăcini .
Ea se hrănea din pământ și era udată din ploi.
Cum treceau anii, ea sa înălțat și a devenit un
copăcel. El nu era nici un plop nici o salcie si nici
un alt fel de pom era un castan, se afla într-o
pădure și se ținea tare ....
Odată a venit lângă el un arici, care se ascundea
de vânt, iar castanul i-a zis să se urce în el și va fi

Egy kisfiú őszi kaladjai
Kanalas Zsanett meséje
Egy hideg őszi napon kinézett a fiú az ablakon. Megijedt a
hirtelen hidegtől. Megkérdezte az anyukáját:
- Anya, mi van ha nagyon hamar érkezett meg a z ősz és a kis
állatoknak nem volt elég idejük elbújni a hideg elől?
- Ne búsúlj, az állatok mindig felkészülnek a tél érkezésére.
-De ha nem volt elég idejük és nem gyűjtöttek elég eledelt az
odujukba, akkor mit fognak enni?- egyre csak töprengett a
gyerek. –Tudod mit. Kimegyek és összeseprem a leveleket a
fa tövébe. Így ha valamelyik állat fázna, akkor tud magának
meleg leveleket találni... vette is a sapkáját, a kabátját és a
csizmáját és kiment a kertbe összegyűjteni a leveleket.
Az anyukája büszkén nézte a szorgalmas kisfiut az ablakból.
Egy nap aztán a kisfiú elment az iskolába. Amikor
az iskola udvarára ért, meglátott egy sünit. Szegény megijedt
a sok gyerektől ezért reszketett. A kisfiú vett egy üres dobozt
és hazavitte a sünit. Jó meleg hazikót készített neki télire a
levelekből. A kisfiú boldogan mesélte el a jótettét az
anyukájának. Azt is elmondta, hogy nagyon szereti az őszt,
mert ilyenkor a legszínesebbek a levelek.

protejat. Era ariciul de la care a învățat atât de
multe.
Cum trecea timpul el devenit din ce in ce mai

Újabb
mesék
azcând
őszi el a devenit cel mai falnic
puternic,
până
castan din lume
și cel mai întelept dintre castani.
termésektől
ihletve.
Gratulálok a
gyerekeknek, akik ilyen
szép meséket
készítettek!!! Szera n.
ISKOLA hírek
A román kormány
legújabb rendelete
alapján hétfőn, november
8-án ujra elkezdődik a tanítás. Azon iskolák, ahol a személyzet oltottsága legalább 60%, ott bejárhatnak a
gyerekek, ahol viszont alacsonyabb az oltottsági szint, ott a gyerekek online fognak tovább tanulni. A
szentjobbi polgármesteri hivatal jelentése alapján, a helyi iskola dolgozóinak körében elég alacsony az
oltottság. Megyei szinten is csak a 44,74%-os átoltottsággal bír, emiatt sajnos gyerekeink online fognak tanulni,
ami közel sem lesz olyan hatékony. Ez több mint 260 gyereket érint és több mint 500 szülőnek okoz problémát.
Mindezek ellenére probáljunk meg továbbra is együtt dolgozni és tegyünk meg mindent a védekezés és
egymás óvása érdekében!!!

