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„Nyuszifutás” Hantoson
Eljött hozzánk Kovács István, maratoni futó és a nyuszija. Mindenki nagy örömmel várta.
Először lefényképeztek minket, aztán következett egy kis futás. A nyuszi is futott velünk. A
kicsiknek csak egy kört, a nagyoknak pedig kettőt kellett futni. Mindenki kifáradt, még a
nyuszi is. Aztán káposztát és répát osztottak. Aki csak tudta, addig ette, míg belefért. Utána
nagy lelkesedéssel fákat és tulipánt ültettünk. Végül a könyvtárban videót néztünk
Lappföldről.
Nagyon jó volt ez a nap.
Horváth Hajnalka 4. osztály
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EU-csatlakozás!
Április 30-án megünnepeltük Magyarország Európai Unióhoz
való csatlakozását. Az ünnepséget a kultúrház előtt a zászló
felavatásával nyitottuk meg, ahol a falu polgármestere is beszédet mondott, és megkért minden jelenlévőt, hogy énekeljük el
közösen a magyar Himnuszt. A műsort a 7.-es és a 8.-as lányok
zárták az Örömóda éneklésével. Az előadás a sportpályán folytatódott, amelyen a kiválogatott iskolások vettek részt. Ők meneteléssel mutatták meg, mit tudnak, Magyarország világhírű
indulóira. A csatlakozást csak szimbolikusan játszottuk el, de így
is nagy volt a siker. A felnőtteknek este bált tartottak, ők így
ünnepelték a csatlakozást és táncolva léptek be az Unióba.
Virág Judit, Setela Krisztina 6. o.
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Április 30-án az Európai Uniós ünnepség keretében került megrendezésre a tornabemutató és
labdarúgó-mérkőzés az iskolában. A bemutató az uniós koreográfia után kezdődött. Minden
versenyzőnek bemondták a nevét, és köszöntötték Kádár Antal bácsit és egy játékosát. Ők
ketten Székesfehérvárról az LSE-től érkeztek erre az eseményre. Először a kicsik léptek a
szőnyegre, majd a nagyobbak, mindenki megmutatta, mit tud és milyen ügyes a sportban.
Mindenkinek jól sikerültek a gyakorlatok. Utána labdarúgó-bemutató következett, nagy sikert
aratott ez is. A meccset Kádár Antal bácsi vezetett le. Igen pörgős volt a mérkőzés, nagy volt
a hajtás, több gól is esett. A végén mindenki mosolyogva állt a pálya közepén. A jutalmuk a
meccs végén egy érem volt, amit Antal bácsi játékosa adott át a résztvevő focistáknak.
Nagyon jól szórakoztunk mindannyian.
Polányi Lilla 6. o

SPORTHÍR
Az azóta megtartott körzeti öttusán Sárbogárdon a IV. korcsoport (Balta Gábor, Bogó Patrik,
Ossik Anett, Ossik Árpád, Réger Regina, Pap István, Jasztrapszky Dávid, Kovács Ferenc)
negyedik helyezést, a III. korcsoport (Pap István, Jasztrapszky Dávid, Zab Dániel, Cséza
István, Petőházi Alex, Csönge Balázs, Lukics Kitti, Kovács Lajos, Hangyál Gergő, Geske
Dániel) dobogós, harmadik helyezést ért el.
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Anyák napi műsor
2004. április 30-án tartottuk az anyá knapi műsorunkat.
Legelőször meghallgattuk Ratkó József: Zsoltár című versének megzenésített változatát, Vikidál Gyula előadásában kazettáról. Ezután Virág József polgármester
úr köszöntötte a jelenlévőket. Ezt követően a már elballagott diákok néptáncukkal léptek fel. A kis óvodások is készültek szüleiknek szép kis versekkel. Ezek után
mi, a kommunikációs szakkör tagjai, Gyömörei Barnáné felkészítésével előadtuk a
Micimackó című regényből a 7. fejezetet.

Szereposztás: Micimackó: Polányi Lilla, Malacka: Virág Judit, Nyuszi: Hangyál
Angéla, Zsebibaba: Hajnal Edina, Füles: Setela Krisztina, Kanga: Léhner
Alexandra, Róbert Gida: Németh Klaudia.

1. osztály

2. osztály

Az alsós osztályok is készültek versekkel, amiket szépen elő is adtak meghatva
velük szüleiket.
A 6.-7. -8.-as lányok az Anyák himnusza dalt énekelték el. Utánuk következtek a 8.
osztályos tanulók, Kasos Renáta és Réger Regina, akik verset szavaltak.
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4. osztály

citerások

Az iskolai Csirip citera zenekar eljátszotta Dunántúli-csokrát. A felsősök kör- és
ugrós tánca zárta a műsort.

Hangyál Angéla 8. osztály
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2004. évi Országos Diákparlamentre engem
szavaztak meg küldöttnek a társaim.
Legalább 36 busz ment az ország különböző részeiről a Millenáris parkba. A nyitó
plenáris ülésen Medgyessy Péter tartott
beszédet, s ezután a gyerekek kér-deztek
tőle. Vacsora után elindultunk a Tabánba,
ahol három együttes lépett fel: a Zanzibár, a
Heaven Street Seven és az United. Május 1jén, vagyis másnap kez-dődtek meg a
szekcióülések. Én a diák-parlament
munkatervével foglalkozón vettem részt.
Talán ezt élveztem a leg-jobban.
Beszélgettünk és sokat jegyze-teltünk.
Rengeteg ötletet és gyakorlati tapasztalatot
szereztem. Este a Millená-ris parkban
elkezdődött a diszkó. Oda csak az léphetett
be ,aki a parlament tagja volt. Vasárnap
délben a záró ple-náris ülésen három
miniszter vett részt, köztük Magyar Bálint.
Ezután a buszok elindultak, a gyerekek
pedig gyorsan elbúcsúzkodtak egymástól.
Remélem, hogy jövőre is elmehetek!
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Szombaton (8-án) ismét megrendezésre került a 13. Közlekedési
Hétpróbás Nap. A rendezvényt Barkóczi József rendőr alezredes
nyitotta meg ünnepi beszédével. A megnyitó után a mazsorett lányok
bizonyítottak nekünk, őket követte a Fejér megyei tűzoltózenekar.
Idén sem maradt el a vitézek lovas kivonulása, aminek mi nagyon
örültünk. A rendőrök kommandós bemutatóval szórakoztattak minket.
Különböző ügyességi játékokkal mutathattuk meg, mit tudunk.
A rendezvény végén megkaptuk a várva várt csokitortát, és az
ajándékainkat Nagyon jól éreztük magunkat még a rossz időjárás
ellenére is.
Virág Judit 6. osztály
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Néhány vers az idei hétpróba utolsó
feladatából
Én és a közlekedés

Hétpróba

A falunkban jövet-menet
Nincsen nálunk zebra, lámpa,
Tesóimmal libasorban
Együtt megyünk iskolába.

Hétpróbára hívtak minket,
És mi be is neveztünk.
A sikerünk érdekében
Mi sok mindent megtettünk.

A városban szüleimmel,
Anya fogja kezemet,
Tudom már, hogy piros: ÁLLJ,
Zöld emberke a: MEHET.

Rajzoltunk és festettünk is,
Térképeket csináltunk.
Választottunk, melyik tetszik,
És postára adtuk.

Tekergők csapat 1. osztály
(Kasos Adrienn, Tóth Ádám,
Szili Imre, Gugmony Laura)

Vártuk nagyon a levelet,
Hogy hány pontot szereztünk,
De a legnagyobb sikerünk,
Hogy okosabbak lettünk.

A célunk

BMW-sek csapata 7. osztály
(Szalai Szabolcs, Horváth Mirkó,
Zsoldos Péter, Ossik Árpád)

Eljött a hétpróba!
Állj be közénk a sorba!
Szabad s vidám csapatunk,
Lendülettel haladunk!

A szegény gyalogosról

Köszönet az élményért,
Az együtt töltött időért!
Barátság, izgalom, tanulás,
Célunk: a biztos tudás!

Száguld már a Mercedes hazafelé.
Vezetője a magnót bőgeté.
Gondoltam, ő is veri a ritmust,
Nem veszi észre a szegény gyalogost.
Rendőr áll az utcasarkon figyelve,
Odarohan gyorsan sietve.
Átmentél a gyalogoson, te őrült!
Börtönben ülsz majd, amíg megőszülsz!
Álljon tanulságul ez az eset.
Arra figyelj, amit csinálsz, gyerek!
A diszkóban táncolj,
Az iskolában tanulj!
Az úttesten ne hajts vadul!
Otthon vadulj!!!

Hajrá csajok 6. osztály
(Németh Klaudia, Setela Krisztina,
Chován Nikolett, Virág Judit)

Armani 8. osztály
(Kovács Gerda, Gyöngyösi Zsuzsanna,
Kasos Renáta, Réger Regina)

Kérdésekre válaszolunk,
Feladatot megoldunk!
Biciklivel közlekedünk,
Szabályokra mind figyelünk!
Szeretjük a hétpróbát,
Megoldjuk minden feladatát.
Négyen most már arra várunk,
Hogy az első helyen álljunk!
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Ballag már…
a Hantosi Általános Iskola 8. osztálya. Mint eddig minden évben, idén is
megrendezi iskolánk a ballagást. 2004. június 12-én elérkezik a nap, mikor
osztálytársaimmal együtt végiglátogatjuk az összes osztályt, és virággal
köszöntenek minket. A ballagás után minden végzős vendégül látja rokonait,
majd a következő naptól már nem általános iskolásként kelünk fel. Elkezdődik a
hosszú, de mégis hamar elszálló nyári szünet, mialatt lázasan készülünk arra,
hogy új iskoláinkban megfeleljünk az elvárásoknak. Az osztályunkból majdnem
mindenkit felvettek, és reméljük a pót-felvételi még további sikereket hoz. 8 év
alatt szépen összeszoktunk, habár voltak igen kellemetlen évek is, de szerencsére
többségben vannak a kellemes emlékek. Szinte minden kirándulás emlékezetes,
de legjobban a tavalyi, amikor Visegrádon jártunk. Megnéztük a várat, és
elmentünk a nyári bob-pályára!!! ☺ Idén megtartottuk az április elsejei
bolondozásokat, és nemcsak egymást, hanem

tanárainkat is kikészítettük. Az itt eltöltött évek során megkedveltük
tanárainkat, sőt mondhatjuk, hogy néhányukkal halvány barátság is kialakult.
Remélhetőleg barátainkkal is tudjuk majd tartani a kapcsolatot, habár sokan
kollégisták lesznek, így nehezen tudunk velük találkozni. Ezért vannak az
osztálytalálkozók, így hát, majd találkozunk…
EGYSZER
Hajnal Edina 8. osztály
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