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(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



Fogadj örökbe egy játszóteret!

A játszótér takarítás

Négy éve jár a MOA iskola szemetet szedni. Minden

tanévben, szeptemberben, egy pénteki napon megy

játszóteret takarítani. Tavaly a Laborc utcában

dolgoztunk, nagyon elszomorító, hogy ott sokkal több

szemét volt. Idén a Flórián téri játszótéren

takarítottunk.

Volt már arra is példa, hogy egy lakó megköszönte a

takarítást. Ebből az a tanulság, hogy ezzel örömet

okozunk az ott élő embereknek. Van más oka is, hogy

elmegyünk takarítani: az, hogy nagyon bulis. Egy

elsős is azt mondta, hogy nagyon jó és egy

nyolcadikos is ugyanígy fogalmazott.

De sajnos a cigi csikkekből annyi volt, hogy nem

tudtuk összeszedni az összest. Ebből az látszik, hogy

nem szabad szemetelni, még a legnagyobb

erőfeszítéssel se lehetne teljesen összetakarítani.

(Írta: Szabó-Somody Áron)



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



A MOAtléták tíz fős csapata már hetek óta edz, mert a mai

napon tartották a Budapesti Diáksport Egyesület

atlétikaversenyét.

A MOA Suli még sosem volt eddig csapatversenyen, óriási

eredmény, hogy elindulhattunk Budapest 26 iskolájával

együtt ezen a rendezvényen!

Így hát ma reggel a suli helyett Szabolcs bácsival és Bea

nénivel a Bp. Honvéd atlétikapályáján gyülekeztünk. A napot

váltófutással kezdtük, majd egyéni számokban mértük össze

tudásunkat a többi iskola sportolóival - rövidtávfutásban,

kislabda hajításban, távolugrásban és súlylökésben

versenyeztünk. Még a Duna TV stábja is kíváncsi volt ránk!

Sportolóink nem vallottak szégyent, mert bár sokszor igazolt

atléták ellen kellett versengenünk, néhányukat még meg is
előztük. Remekül éreztük magunkat egész délelőtt -

reméljük, ez a fotókon is látszik!

A MOAtléták csapata: Haás Márton, Seres-Berczik Angéla,
Kőrössy Bálint, Fábián Lilien, Domokos Norbert, Szalai

Zsófia, Farkas Merse, Szalai Réka, Molnár Martin.

Diáksport napja

(Írta: MOA Magán Általános Iskola)



:-)

.

(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



Zene világnapja

Két napos késéssel, de annál nagyobb érdeklődéstől

övezve érkezett meg Wolfgang a MOA Suliba.

Hogy milyen Wolfgang? Természetesen Amadeus

Mozart, az idén 260 esztendeje született fantasztikus

zeneszerző tette nálunk tiszteletét. (Gyanúsan hasonlított

Domokos Norbira a 4. osztályból...) Mesélt magáról

kicsit a gyerekeknek, majd játszott is nekünk a

csembalóján - fordítva is, ahogy csak ő tud!

A "mester" távozása után Áron tartott kiselőadást a

Varázsfuvoláról, és Mozart Requiem-jének készítéséről

filmrészletet is mutatott nekünk. Végül elérkezett a várva

várt hangszerbemutató, ahol iskolánk diákjai és tanárai

mutatták be és szólaltatták meg kedvenc hangszerüket.

Valószínűleg Wolfgang is büszke lett volna ránk, ha

hallotta volna!

(Írta: MOA Magán Általános Iskola)



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



Az állatok világnapján elmentünk mi, MOA-sok egy tanyára a hegyen át. Útközben

különféle feladatokat kaptunk, melyeket csapatokban oldottunk meg: sárguló őszi

falevelet, didergő őszi virágot, fakérget, színes bogyókat gyűjtöttünk, mohát és

gombákat fotóztunk. Mikor odaértünk a tanyára, beengedtek minket. A tanyán volt

egy kutya, akit kikötöttek, mert túl kíváncsi volt. A tanyán élt még szamár, póni, a

póni csikója, három kis ló és egy cica. A lovakat én, Noémi és Zsófi lecsutakoltuk,

felszereltük. Ezután felültünk a lovakra, és a tanya vezetőjével együtt kimentünk a

rétre, a többiek pedig gyalogosan jöttek utánunk. Mikor kiértünk a rétre, leszálltunk,

és az elsősöktől kezdve a nyolcadikosokig mindenki, aki akart, lovagolhatott két kört.

Miután végeztünk ezzel, én és Zsófi felültünk a lovakra, majd Balázs bácsival és a

tanya vezetőjével visszamentünk a tanyára. Balázs bácsi útközben felült az egyik lóra.

A tanyán, mikor én még a lovon ültem, a szamár többször is felugrott a lovam

hátsójára a két mellső lábával. Leszereltük a lovakat, beraktuk a kamrába a

lószerszámokat, majd Balázs bácsival együtt elindultunk vissza a suliba, ahol

megebédeltünk. A korábban kialakult csapatok feladatlapokat oldottak meg. A nap

zárásaként egy állatokról szóló filmet néztünk meg.

( Írta: Seres-Berczik Angéla) 



(Képeket készítette: Tóth Beáta, Kőrössy Bálint) 



Hétfőtől szombatig foglalkozásainkat, szüneteinket,
délutánjainkat tették még izgalmasabbá, még
színesebbé az egészséges életmóddal kapcsolatos
témák, feladatok. Ilyenek voltak például az alapos
kézmosás jelentősége, az őszi légúti
megbetegedések és megelőzésük, az újraélesztés
gyakorlata, sport és egészséges táplálkozás.
Foglalkoztunk a környezetvédelemmel,
újrahasznosítással is. Versíró és gyermekrajz
pályázaton indulunk a héten készített munkáinkkal.
Sokat tanultunk :) Egészségre fel!

(Írta: MOA Magán Általános Iskola)



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



Színházban jártunk  

(Képeket készítette: MOA Suli) 



Halloween

Az iskolában volt Halloween. Mindenki félelmetes
ruhába öltözött. Én mexikói boszorkány voltam. Balázs
bácsi (igazgató) megijedt tőlem.

Reggel elkezdődtek az órák, tanultunk.
Környezet óra helyett fotózás volt a jelmezekről. Bea
néni fotózott minket az iskolatársainkkal. Ezután már
nem tanultunk. Aki szeretett volna arcfestést, annak
Erika néni elkészítette. Nekem mexikói koponya sminket
készített. A klubszobába mentünk, mert beszéltünk
halloween-i programokról. Megbeszéltük, hogy lesz
tökfaragás, álarckészítés, társasjáték. Minden osztály
részt vett a tökfaragáson, de az 1. és 2. osztály maszkot
is készített. A tökfaragásban segített Szabolcs bácsi,
Erika néni, Zita néni, Judit néni, Balázs bácsi. Először
megrajzoltuk a tökök mintáját (orr, száj, szem), ezután
kifaragtuk éles késsel és kiszedtük a magokat. Az álarc
készítő kézművesen Gabi néni és Klaudia néni segített. A
társasjátékos foglalkozáson Dávid bácsival játszhattak a
gyerekek. A programok után megérkeztek a szülők és
elvitték a gyerekek.

Nagyon jó volt a Halloween.

(Írta: Kovács Noémi)



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 





(Képeket készítette: Szántó Klaudia)



Karácsonyi 
gála

Előadják:
A MOA Magán Általános Iskola tanulói

A MOA Iskola tanulói Karácsonyi Gálát készültek
előadni a Symbol nevű színházban. Lassan kivonultak
a kulisszák mögül. Először a felsősök jöttek ki. A Fehér
Karácsony című dalt énekelték el gitár- és
zongorakísérettel. Aztán jöttek az alsósok. Az elsősök
A hópehely táncot adták elő. A másodikosok A
fenyőfa álma című mesejátékot. Harmadik-
negyedikesek együtt A hótündér című mesejátékot
adták elő. Az ötödikesek A három király című verset
adták elő táncban. (Természetesen a tánc közben ment
a vers, amely zenésítve volt.) A hatodikosokból két 12
éves srác, Ákos és Balázs, egy verset felesben mondtak
el. A nyolcadikosok (nem volt hetedik osztály) a Last
Christmast énekeltek el. Végül összegyűltek a diákok,
és ajándékot adtak a szüleiknek.

(Írta: Katula Balázs)



(Képeket készítette: Tóth Beáta és Szántó Klaudia) 



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



Korcsolya
Az újév első hetének zárásaként felkerekedtünk,
hogy meglátogassuk a Fő téri korcsolyapályát.
A szokásosnál is hidegebb idő senkit nem
rettentett el, remekül szórakoztunk.



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



(Képeket készítette: MOA Suli pedagógusai)



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



Magyar kultúra napja

Minden év január 23-án megünnepeljük A

magyar kultúra napját, megemlékezve azokról a

nagyszerűbbnél nagyszerűbb művészeti

alkotásokról, teljesítményekről, amelyek

hazánkhoz köthetőek. Idén különféle izgalmas

feladatokon és játékokon keresztül ismerkedtünk

meg kultúránk egy-egy szeletével. Magyar

népdalokat énekeltünk, mesével foglalkoztunk,

verset fabrikáltunk, kalocsai mintát terveztünk,

színdarabot adtunk elő. Rengeteg színes, kreatív

alkotás született.

(Írta: MOA Magán Általános Iskola)



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



Elérkeztünk a MOA Suliban a kínai héthez. Ez

az esemény a kínai kultúra különböző ágait

mutatja be. Minden osztály kiválasztott egy

témát, amit diavetítés kíséretében mutatott

be. Az első osztályból Szófia tartott a kínai

játékokról egy előadást. A jojóról, a ping-

pongról és a selyemlabdáról beszélt. A

második osztály a kínai építészet csodáit

mutatta be Balázs bácsi segítségével. A kínai

nagy falról, a pagodákról és egy sziklafalba

épített épületről volt szó. A harmadikosok a

kínai harcművészetről beszéltek. Említést

kapott például a kung-fu. A negyedikesek egy

igen szaftos témát választottak, ez pedig nem

más, mint a kínai étkezés. Az ötödikesek,

köztük én is, a kínai öltözködési szokásokról

beszéltek. Szóba jött az uralkodók ruházata, a

selyem és a cheongsam. A hatodikosok Kína

földrajzát mutatták be. A vászonra kerültek a

sivatagok és folyók. És végül, de nem

utolsósorban a nyolcadikosok következtek,

akik Kína történelméről beszéltek. Előjöttek a

császárok és a kegyetlen Mao Ce Tung.

Mindeközben Erika néni főzött nekünk finom

kínai ételeket, hogy ezzel is jobban bele

tudjuk élni magunkat a kínai élményekbe. Így

telt el ez a változatos és élményekkel teli hét.

Kínai hét a MOA Suliban

(Írta: Seres-Berczik Angéla) 



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



Ha annyit mondok neked: óceán és farsang,
Lehet, hogy egyszerűen megvonod a vállad.

Pedig annyi csodát, titkot, kincset rejt e világ,
Nem hiszed el? Gyere és látogasd meg a MOA-t!

Hétfőtől péntekig: nem kevés idő ez...
Ám elrepül, csak játékkal, vidámsággal töltsd meg!

Nálunk pedig ismét pontosan ez történt,
Felfedeztük a vizeknek felszínét és mélyét.

A tengeri csatákról szívesen beszélgetsz?
Esetleg, ha teheted, a környezeted véded?

Vagy elmerülsz, mint búvár, ki kalandokat él meg?
Megmozgatják fantáziád a mítikus lények?

„Ez mind téma volt nálatok, MOA Suli?” – kérded
Közben a sok csoda láttán kapkodod a fejed.

„Ez, és még sok-sok más!” – válaszoljuk neked.
Határt nem szabhat más, csakis a képzelet.

Tengereknek szilaj kalózaként élsz meg?
Esetleg egy hős csapat tagjaként ténykedsz?
Bárhogy is van, nálunk siker lesz a jussod,

Ha kicsiknek s nagyoknak rébuszát megoldod.

Hét zárása pedig mi lehetne egyéb?
Beöltözős buli, finom sütik, zenék.

Jövő éven ismét csatlakozz hát hozzánk,
Biztos lehetsz benne, örök élmény vár rád!

Farsang

(Írta: MOA Magán Általános Iskola)



(Képeket készítette: Aranyi Zita, Szántó Klaudia) 



Felső tagozatos diákjaink a mai napon

izgalmas kalandban vettek részt,

meglátogattuk ugyanis az M5 csatornán futó

Mindenki Akadémiája című TV műsor

forgatását. Dr. Forgách Tamás, a Szegedi

Tudományegyetem nyelvésze tartott nekünk

előadást, amellyel bizonyította, hogy a

nyelvtudomány is lehet érdekes a diákok

számára, ha megfelelően tálaljuk. A forgatás

végeztével körbesétálhattunk a stúdióban,

bepillanthattunk a díszletek mögé és a

vágószobába is. Remek napunk volt, a

lehetőséget pedig köszönjük 5. osztályos

tanulónk, Samu anyukájának, Zelend

Nikolettának.

(Képeket készítette: Tóth Beáta) 

(Írta: MOA Magán Általános Iskola)



(Képeket készítette: MOA Suli) 



Arany János Emlékév  

"Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,

Ember lenni mindég, minden körülményben."

(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



megszólítással üzenetet kaptunk, melyben arról értesültünk, hogy

Pannónia felett sötét fellegek gyülekeznek. A vandálok támadása

bármelyik nap elérhet bennünket, Cézár álruhában köztünk jár, és

parancsait osztogatja. Tiszteletére római öltözetbe, tógába burkoltuk

magunkat. (Csak lepedő kellett hozzá.)

A Hold napjától („hétfő”) kezdve minden reggel a Fórumon

találkoztunk, hogy császárunk aznapi intézkedéseit megismerjük.

A Honorius által kijelölt feladatokat minden nap a déli lakoma után

oldottuk meg.

Voltak római játékok: birkózás, lovas verseny, súlylökés, karikahajtás,

római számos mezőkön haladás, mozaik képek kirakása.

Vénusz napjának reggelén („pénteken”) tartományunk határába, az

Aqvincvmi Múzeumhoz utaztunk. Nagyon érdekes dolgokat láttunk,

hallottunk ott.

A végső ütközetre csak egy hét múlva került sor a rossz idő miatt. A

hadviselésben minden osztály részt vett. Remekül háborúztunk, persze

csak számokkal.

Izgalmas hét volt. Mindenki jól érezte magát.

Köszönet érte szenátoraink! Blázivs Igazgatvs, Sabrivs Historicvs,

Davidvs Oltárimanvs

„AVE Aqvincvm Polgárai!”

(Írnok: Fülöp Lili, Kelt i.sz. MMXVII. május havában)



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



Immár 4. alkalommal rendeztük meg „…szívnek

és tavasznak nyílni kék!” című

szavalóversenyünket, amely ezúttal is

feledhetetlen élmény volt gyerekek és felnőttek

számára egyaránt. Szebbnél-szebb verseket

hallgattunk végig, elmerülve a költészet

szépségeiben, játékosságában. A zsűrinek

ezúttal is rendkívül nehéz feladata volt, hiszen

nagyszerű előadásokat hallhattak kicsiktől és

nagyobbaktól is. A verseny mellett kézműves

foglalkozásokon is részt vehettek a gyerekek,

kipróbálhattak egy játékos akadálypályát, az

eredményhirdetés előtt pedig még sor került egy

húsvéti vásárra is.

(Írta: MOA Magán Általános Iskola)



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



A Könyv világnapja 

(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



Föld napja 

(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



Madarak  és fák napja 
Május 10-én, szerdán egy egész napos
programsorozat keretein belül tartottuk meg
iskolánkban a Madarak és fák napját. Kicsik és
nagyok közösen, vegyes csapatokban dolgoztak
együtt, hogy megoldják az izgalmas fejtörőket,
feladatokat. Egy témához kapcsolódó, összetett
feladatlapot kapott minden csoport, amelyben
a matematikai fejtörőtől kezdve a rajzon,
kreatív angol gyakorlaton, versalkotáson,
énektanuláson, koszorúfonáson át egészen a
természetfotózásig változatos feladatok egész
sorát oldhatták meg a diákok. Még az
informatika is szerepet kapott a felhozatalban,
hiszen az elkészített fotókat a csapatoknak
elektronikusan kellett továbbítani az iskolának.
Öröm volt nézni, ahogyan a gyerekek közösen,
valóban együttműködve, játékosan sajátították
el az ismereteket.

(Írta: MOA Magán Általános Iskola)



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



Anyák napja 
"Ha csak egy virág volna
Én azt is megkeresném,

Ha csak egy csillag gyúlna
Fényét ide vezetném.

Ha csak egy madár szólna,
Megtanulnék a hangján,
Ami csak szép s jó volna

Édesanyámnak adnám."
(Létay Lajos)



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 



Sporthét 

Ez a hét is egy témahét, a témája a sport. Minden
nap új játékokat próbálhattunk ki. Például hétfőn
kosarazhattunk, kedden kézilabdáztunk, szerdán
fogócskáztunk, csütörtökön futó amőbáztunk.

A péntek volt a legizgalmasabb nap, mivel
lementünk a sportpályára. Egy nagyon izgalmas
és laza nap volt, mert rengeteg játék közül
lehetett választani. Gabi néni és Klaudia néni
vezették a röpizést. Szabolcs bácsi focizott a
gyerekekkel, Dávid bácsi pedig felügyelt a
többire. Sok gyereknek van hoverboardja a
suliban, ezeket Balázs bácsi hozta le a pályára. A
többi tanár boldogan nézte a sok örömteli
gyereket. Sok víz is kéznél volt, hogyha valaki
megszomjazott volna. Nagyon jól érezték
magukat a gyerekek. Ez lett volna a SPORTHÉT!

(Írta: Seres-Berczik Angéla, Fülöp Lili) 



(Képeket készítette: Tóth Beáta) 





(Képeket készítette: Drahosné Zeller Liza, Szabó Dávid) 



Tiszaug 





8. osztály
Fábián Lilien Ariana

Haás Márton Mihály

Kovács Bertalan Géza

Molnár Martin

Oláh Bíborka Anna 

Szalai Zsófia

Kováts Szabolcs
osztályfőnök

Ballagóink





8. osztály

Fábián Lilien ArianaHaás Márton Mihály Kovács Bertalan Géza

Molnár MartinOláh Bíborka Anna Szalai Zsófia



Kováts Szabolcs
osztályfőnök, történelem

Szina Balázs
igazgató

Szántó Klaudia
matematika

Szabó Dávid
magyar nyelv és irodalom

Tóth Beáta
kémia, fizika, biológia

Keszőcze Mariann
angol

Érsek Dóra
pszichológus

Tömöri-Takács Bernadett
angol



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
1. osztály

Ábel: Az volt a legjobb az évben, amikor Dávid
bácsival és Szabolcs bácsival fociztunk.

Titi: A tesiórák voltak a kedvenceim.

Soraya: Ez az év gyorsan eltelt, mert nagyon jól
éreztem magam.

Milán: Az volt a legjobb dolog az évben, hogy a
MOA Suliba járhatok.

Dodi: Az új barátok tetszettek a legjobban.



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
2. osztály

Jónás: Nagyon tetszett az egészséghét.

Nándi: Tetszett az évben Zazi és Áron verse.

Áron: Nekem az tetszett nagyon, amikor Zazival Overwatch-oztunk. Meg minden

más is tetszett.

Blanka: Az tetszik, amikor kinn vagyunk az udvaron.

Sára: A farsang, a vizsga, a sporthét, a karácsonyi műsor, a Föld napja. A MOA

Suli a legjobb.

Sophie: Nagyon tetszettek a vizsgák és a táborok is, főleg amikor medencéztünk.

Nagyon szeretem a témaheteket és a vásárokat, szakköröket is imádom. Olyanok

az órák, mintha szünetek lennének.

Zazi: Amikor Benivel nevetgéltünk, és amikor megtanultam táncolni. Amikor

Áronnal Overwatch-oztunk.

Marcella: Nekem minden nagyon tetszett ebben az évben. Például a farsang , a

víz világnapja, az állatok világnapja, meg persze a szakkörök. Remélem, megint

lesz locsolás.

Bori: Az, hogy sok új gyerek jön ide a MOA-ba, és a szakkörök.

Hanna: Nekem minden tetszett ebben az évben, de a legjobban a farsang, az

Aquincum, és Zazi viccei (Zsuzsi néni beleült a kádba, de rájött, hogy nem is az ő

kádja). Jó volt a vizsgahét, Balázs bácsi slagozása június 2-án, a számháború, a

sporthét, a halloween-i tökfaragás, az állatok világnapja, az évnyitó, a zene

világnapja, és a könyv világnapja.

Zoli: Nagyon tetszett ebben az évben, amikor locsoltunk.



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
3. osztály

Noah:

- új gyerekek érkeztek az osztályba

- a témahetek: kínai hét, sporthét

- kedvenc olvasmány: Mese a csodaszarvasról

Huba:

- témahetek: római hét, sporthét

Norbi:

- új barátok

- új tanárok: Ilus néni, Liza néni, Szabi bácsi, Judit néni

- témahetek: sporthét (első kosaram,  bukfencem)

római hét (karikahajtás)

- az első nap : első informatika óra

- amikor felvettek

- reggeli beszélgető körök

- új osztályterem, akvárium

Anna:

- új lány érkezett (Fruzsi)

- „Judit néni a legjobb”:D



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
4. osztály

Patrik: Az tetszett, hogy szereztem új barátokat, és a
tanárokat IMÁDOM!! Érdemes volt a MOA-ba jönnöm.
I love MOA.

Lili: Új barátokat szereztem.

Beni: Hogy átjöttem a MOA-ba. A sporthét nagyon jó
volt.

Norbi: Hogy a világ legkedvesebb osztálytársai állnak
mellettem.

Noémi: Végre jöttek lányok! Jó, hogy kevés gyerek van az
iskolában. Végre itt nem szigorúak a tanárok.

Judit: Nekem az, hogy megismertem ezt az osztályt. Itt
aranyosak az emberek.

Noa: Jó, hogy végre átjöttem ide. Ebben a suliban
vannak barátaim. ITT A TANÁROK KEDVESEK.



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
5. osztály

F. Lili: Azért szeretek ide járni, mert nagyon jó programok

vannak, például amikor a Füvészkertbe mentünk. Azért jó ez

az iskola, mert a tanárok nagyon kedvesek és a gyerekek is

figyelmesek, segítőkészek, barátságosak.

Angéla: Nekem az év elején az állatok világnapja tetszett

nagyon, mivel lovagolhattunk. Nagyon örültem, amikor új

lányok jöttek a suliba, mert nem vagyok így egyedül. Nagyon

szeretem, hogy a tanárok ilyen jó fejek és képesek elfogadni

mások véleményét.

Alex: Azért járok ide, mert kedvesek a tanárok és a gyerekek.

Majdnem minden kirándulás tetszett. Bánom, hogy elköltözik

az iskola, de remélem, hogy ott is jó lesz.

Gergő: Azért tetszik az iskola, mert kedvesek a tanárok és az

osztálytársaim. A lányok is kedvesek.  Örülök, hogy ilyen

kedves osztálytársaim vannak!

Fefe: Ez az iskola azért tetszik, mert a régi iskolámban nem

volt média szakkör és semmi témahét. Itt van. Itt közel van a

sportpálya és még sok dolog. Itt a tanárok nagyon jó fejek.



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
6. osztály

Ákos: Nekem az tetszett, hogy nemrég lementünk a

sportpályára és jót fociztunk.

Bazsi: Nekem idén a kultúra világnapja tetszett.

Zsombor: Nekem ebben az évben a jégkorizás

nagyon tetszett.

Boldizsár: Nekem a legjobban a sporthét legutolsó

napja tetszett, amikor lementünk a sportpályára.

Merse: Nekem ebben a tanévben az tetszett, hogy a

sportpályán fociztunk egy nagyot. Az egyik

kedvencem ebben az évben az, hogy új emberek

jöttek az osztályunkba.



Jövőre találkozunk!!! 


