
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

  

 

Őszi vakáció 
A kisiskolásaink október hónap utolsó 

hetében megpihenhettek. Az iskola szünetelt 

számukra  október 26-30 között, így őszi 

vakációt tartottunk. Kihasználtuk a 

kellemes, jó időt és nagyokat sétáltunk a 

közeli erdőkben. Gombákat kerestünk. 

Gyűjtöttünk különféle terméseket és még 

bujocskáztunk is a sűrű erdő fái között. 

Csodaszépek ezek a szabadban töltött percek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az elmúlt hét egyik legjobb 

szórakozása az őszi tökfaragás volt, 

melyet a gyerekekkel minden évben 

elkészítünk, hogy aztán este kitegyük 

az udvarra világítani. Szeretném 

megköszönni ez uton is 

kolléganőinknek, akik a kertjükből 

elhozták a tököket, hogy mi 

kedvünkre kifaraghassuk őket.  

 

Pénteken Halloween hangulat volt a 

kisházban. A gyerekeket annyira 

befolyásolja az interneten és a tévében 

látott amerikai hangulatu felvonulás, hogy 

ők is ki szeretnék azt próbálni. Ezért 

köztes megoldáson gondolkodtunk.  

A gyerekek saját maguk készítették el 

a díszeket és az ünnepi édességeket is ők dekorálták. Így egy élménnyé változott ez a nap is, melyről ők maguk 

így számoltak be: 

 

Pénteken érdekes napunk volt. Ameddig én és 

Zsolti az iskolában voltunk Erika finom sütiket sütött 

nekünk, hogy délután hallowénezhessünk. Amikor 

hazajöttem nagyon megkívántam a maffint, mert Erika 

nagyon finomra tudja készíteni és akkor kedvünkre 

ehettünk  a süteményekből. De ezekért megkellett 

kűzdeni és mindenféle próbákon kellett átmenni, amik 

nem is voltak olyan könnyűek. Volt pókszedés, 

céldobálás a tökbe és szívecske gyűjtés. Szeretném megköszönni Erikának és 

Nővérnek, hogy ilyen jó szórakozást készítettek nekünk! Miklós 

 

Nekem nagyon tetszett ez a nap, mert jól 

szórakoztunk. A tökvágás nekem elsőre nem sikerült, de 

aztán újra kezdtem és végül lett egy jó lámpásom.  

Az akadályok is jók voltak, mert mindennel lehetett 

nyerni. a legjobbak a pók alakú sütik voltak, Erika 

profin készíti a mafint és nagyon finom volt minden. 

Köszönjük nővérnek ezt a jó halloween napot! Zsolti 

 

Ez a nap szuper 

jó volt! Érdekesek 

voltak a versenyek, a 

pókszedés, meg a sütik 

díszítése és célba dobás a 100 pontért. Na meg 

nagyon finomak voltak a sütik, mert én még soha 

sem ettem ilyen 

jó csontvázas 

sütit.  Gondolom 

mindenki jól 

érezte magát és 

nagyon jól 

szórakoztunk. 

Roli 


