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‘Magyar Nemzet’

Járjatok be minden földet,
Melyet Isten megteremtett,

S nem akadtok bizonyára
A magyar nemzet párjára.
Vajon mit kell véle tenni:

Szánni kell-e vagy megvetni?
Ha a föld Isten kalapja,
Hazánk a bokréta rajta!

- Petőfi Sándor -

   ... hát ti vagytok a                              kedves gyermekek ...

Csukás István: Tanévzáró

Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.

Elő sárkány, elő labda,
szállj az égnél magasabbra.
Gyere, állj be a csapatba,
estig ne is hagyjuk abba.

Vár a víz és vár partja,
vár a nyári rét, a tarka,
szívünk boldog, bőrünk barna,
ki erre fut, ki meg arra.

Félre irka, félre táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása. 

Pijal Bianca 5. osztályBodor Alex 2. osztály



Az idei 2009-2010-es tanévben is nagyon jó és 
szorgalmas gyermekekből áll a 2. osztály. 
A tanulmányi munka az elsőben tanult betűk 
átismétlésével kezdődik, majd az egyszerűbb szavak 
ismétlése után a kis történetek először szótagoló, majd 
a szótagok összefűzésével folyamatos olvasásának 
gyakorlásával folytatódik.
A tankönyv összeállításánál különös gondot 
fordítottam arra, hogy minél érdekesebb feladatokkal, 
játékosan gyakoroljuk a magyar nyelvet. A diákok 
hatalmas lelkesedéssel dolgoznak a betűkereső-
szóképző feladatokon. Nagy öröm tudni hogy a házi 
feladatok is jó kedvvel készülnek, amint ez a szülők 
visszajelzéseiből megállapítható.
Megismerkedtünk a különlegesnek számító Sz, 
Gy, Ty, Cs, Ly, Ny, Zs hangzókkal,  gyakoroljuk 
használatukat a szavakban és ezek helyesírásában. 
A kérdő szavak valamint a toldalékolás megismerése 
után, szavainkból már mondatokat fűzünk, ami a 
mondatfajták rejtelmeibe is beavat minket.
Betekintünk a versek szépséges, rejtelmes világába 
is, és próbálkozunk néhány versike kívűlről történő 
megtanulásával is. Az idén két tanuló indult az iskolai 
szavalóversenyen, Réka és Chrissy, mindketten 
sikeresen képviselték osztályunkat.
Lázasan készülünk az év végi műsorunkra is, amely 
versekből, énekekből és tánc jelenetekből tevődik 
össze.
A művészeteket sem hagyjuk ki, az év folyamán 
készítettünk rajzokat, képeket amelyekkel a saját 
tantermünket díszítettük fel, mindannyiunk nagy 
büszkeségére.
Az órákon mindenkinek van lehetősége arra hogy 
magyarul kifejezze magát, gyakorolja a nyelv 
használatát. Az óra végén mindig szorítunk időt játékos 
feladatokra. Kedvenceink a Szócsata, Magyarországról 
jöttünk, Kérdezz-felelek, találd ki és a Szóképző.
A gyermekek remek hozzáállását tükrözi az is hogy 
két tanuló Mária és Chrissy önálló anyaggyűjtést is 
végzett kis állatokról, majd az összeállított munkákat

Bemutatkozik ...  

A 2. Osztály

a többi tanulóval megosztották.
Nagy öröm látni az év folyamán a tanulók magyar 
tudásának fejlődését és hallani a magyar nyelv 
használatát még a szünetekben is, amikor játszanak, 
beszélgetnek.
Nagyon köszönöm a szülők segítségét, a gyermekek 
motiválásában, támogatásukban, valamint a 
rendszeres iskolába szállításukban.Remélem hogy 
közös erőfeszítésünkkel együtt szerzünk örömet a 
nagymamáknak, nagypapáknak, amikor unokáik 
hazalátogatnak magyar földre és velük magyar 
nyelven tudnak beszélgetni.
Nagy megtiszteltetés számomra hogy én is részt 
vehetek ebben a nagyon értékes oktatásban.

Kárász Emőke
tanító



Bemutatkozik ...

A 3. Osztály
A harmadik osztály jelmondata:
TANULUNK OLVASNI, HOGY TANULHASSUNK

A tanév témái a következők voltak:
Foglalkoztunk a családdal és iskolával, az évszakokkal, a növényzettel, az állatvilággal, viselkedési
szabályokkal, barátsággal, magyar népmesékkel, Magyarország földrajzával (Budapest, hegyek, Alföld,
vízrajz) és ünnepekkel.
Olvasásórán tanultuk, hogy hogyan olvassunk hangosan, folyamatosan és pontosan. Gyakoroltunk csendben, 
magunkban olvasni. Olvastunk információ szerzése végett és élményszerzésből. A történeteket elmeséltük 
és megjelenítettük, dramatizáltuk. Irásból és nyelvtanból gyakoroltuk a magyar ABC-t. (Különös figyelmet 
fordítottunk a ‘cs’,’zs’, ‘ty’, ‘ny’, ‘gy’, ‘sz’, ‘ly’ betűkre.)  Ezenkívül tanultunk a mondatfajtákról, a mondatvégi 
írásjelekről, a nagybetűk használatáról és a pontos betűzésről. Tollbamondást és szövegek lemásolását is gya-
koroltuk.
Beszélgetési témáink között volt a lustaság, a tisztaság, az irigykedés, a falánkság. Beszélgettünk a barátságról, 
hogy ki és miért a barátunk; arról, hogy a csúfolodással megbántunk másokat. Diskuráltunk a helyes étke-
zésről, baráti meghívásról, vendégségről és az illedelmes viselkedésről. (Köszönésről, telefonálásról, utcai 
viselkedésről.)  Kirándulásokról, növények és állatok szeretetéről, óvatosságról. Betegségekről és beteglá-
togatásról, könyvekről, az igazmondásról, és hogy segítsünk az idősebbeken.  Megemlékeztünk ünnepeinkről. 
Társalogtunk a tiszteletről, példaképről és szeretetről.

A 3. osztályosok kis könyvecskét készítettek Anyáknapjára, melyben minden gyerek írt pár sort 
az édesanyjáról.  Ezzel köszöntötték, akit jegjobban szeretnek, az Édesanyjukat!

Berecki Ildikó
tanító



Események
Farsang

Fánk

Jelmezek

Kézügyesség

Előadás: 
Hófehérke és 
a hét törpe

Tánc

Farsangi 
játékok

február 6.



Események

Március 15.

Szavalóverseny
Az idei szavalóverseny a torontói Arany János Magyar 
Iskolában került megrendezésre. A verseny nagyon színvonalas 
körülmények között zajlott le. Iskolánk tanulói az idén is szép 
eredménnyel szerepeltek. Öt korcsoportban 9 érmet hoztak 
haza. Ezúton is köszönjük a szülők és tanárok áldozatos munkáját 
a gyerekeket felkészítésében, amivel jelentősen hozzájárultak 
az elért eredményekhez. Gratulálunk minden résztvevőnek, és 
előre is sok sikert kívánunk a jövő évi felkészüléshez. A 2011 évi 
szavalóversenynek a Szent Erzsébet Magyar Iskola fog otthont 
adni.
                       Gábris Ibolya
                       Tanárnő

A márciusi ifjak örömmel látták volna megemlékezésünket 162 évvel azután, hogy 
kitört az 1848-as forradalom.
A negyedik és a hetedik osztály Zydron Veronika néni vezetésével, Hamza Magdi néni 
énektanításával és Bukovec Magdi néni segítségével felejthetetlen élményt nyújtó 
megemlékezést tartott a tornateremben.  A terem díszítése és a gyermekek öltözete 
is elragadó volt.  A diákok lelkes szereplése, az énekek és a vetített képek visszaidéz-
ték az 1848-as forradalom eseményeit. Megható volt az aradi vértanukért gyújtott 13 
gyertya is.
Simon Gábor édasapja a             -ra is feltöltötte az előadást aki szeretné látni megnéz-
heti: a  keresőn  MVI_5311part1 alatt.  
       Bukovec Magdi
       Tanárnő

I. Korcsoport/óvodások - Első: Francis-Vaszi Krisztián
II. Korcsoport/ 1-2 osztályosok - Első: Király Karina Második: Almási Anna Flóra
III. Korcsoport/ 3-4 osztályosok - Első: Pándy-Szekeres Nóra Harmadik: Szárics Melinda 
IV. Korcsoport/ 5-6 osztályosok - Első: Német József Második: Szárics Márton
V. Korcsoport/ 7-8 osztályosok -  Második: Szárics Dorka  Harmadik: Pulins Rebekka

Helyezettek



Események
Sport és kézműves délután

Sakk

Foci

Kézügyesség

Zsíroskenyér és tea

2010. április 24.



Események
Anyák napi vacsora

Május 8-án tartottuk az isko-
la hagyományos anyák napi 
vacsoráját. A zenét Magyar 
Kálmán és népi zenekara, 
valamint Zónai Attila szolgál-
tatta. Idén Bojtos József volt 
a szakács, és a tanári karból 
néhányan meg pár lelkes  
magyar iskolás szülő dolgozott 
a keze alá.  A menü szárnyas 
raguleves, bécsi szelet, sült 
csirke, lábszár pörkölt, tészta, 
rizi-bizi, uborka és Napoleon 
szelet volt. Harmat Ilona és 
csapata szolgálta fel az ételt. 
Tombola és táncház
színesítette az 
estét. 



Közelgő események
június
05 Évzáró műsorok
12 Évzáró műsorok
 8. osztály ballagása

szeptember
11 Beiratkozás a 2010-2011-es  
            tanévre
18 Első tanítási nap

Kiadja: A                      Iskola Újság, Szent Erzsébet Magyar Iskola,
432 Sheppard Avenue East, Toronto, Ontario, M2N 3B7 Canada.
T: 416.225.3300,   57 mellék,   Email:   bokreta.ujsag@gmail.com
Szerkesztő: Lipcsey Anna

Események

Az idei évben három iskolai misénk volt 
az évnyitó és évzáró miséken kívül.  Isko-
lásaink, még a kiscsoportosok is, szépen 
végighallgatták az istentiszteleteket.  Volt 
amikor a templomi ifjúsági csoport zenélt 
nekünk és besegített az énekekkel. Az 
iskola kórusa minden alkalommal szere-
pelt.  
Köszönjük Hamza Magdi néninek a sok 
munkát és Sajgó atyának, hogy érde-
kessé tette a miséket minden korosztály 
számára!

Iskolai mise Iskolán kívüli események

Március 17-én, Szent 
Patrik napján, Hamza 
Dorothy  és Róbert 
képviselte iskolánkat és 
a magyar közösséget a 
Saint Michael templom-
ban.  Nemzeti viseletben 
fogadták az áldást az egész 
magyar nép nevében.

A Torontói Magyar Ház Március 15-i ünnepségére megkérték 
iskolánkat, hogy küldjünk néhány diákot szerepelni.  Köszön-
jük Király Karinának,  Német Josinak,  Kovács Rebeccának és 
Anton Reneenek, hogy jelentkeztek erre az eseményre.

Gólya

Nekem legkedvesebb madaram a gólya.  A gólya víz 
közelében él, költöző madár.  Békát és halakat eszik.
Ősszel elköltöznek a gólyák, mert télen, amikor a 
folyók, a mocsaras rétek befagynak nem találnak 
maguknak táplálékot.  Melegebb vidékre repülnek.
Tavasszal visszatérnek a régi fészkükbe.  Itt költik ki 
tojásaikból a fiókákat.  Drága szép Alföld hűséges 
lakója.  A gólyának hosszú lába és csőre
van, csattogtatja: kelepel.
Fehér színű tollai vannak.

Kovács Mária
2. osztály

Mindenkinek jó pihenést és kellemes 
nyári időtöltést kívánunk!


