
Kósa Bence: Az én iskolám 
 
Az épület 

Az én iskolám Budapesten, Kelenvölgyben található. Innen kapta a nevét is: 
Kelenvölgyi Általános Iskola. Az iskola előtt, a Kecskeméti József utcában van a 
buszmegálló. Aziskola melletti réten lehet tornázni, futni, focizni, játszani. 
Az iskola kertjét a szülők és a gyerekek együtt gondozzák minden tavasszal és ősszel. 
 
Tanáraim 

A tanáraimat Judit néninek és Kati néninek hívják. Judit néni tanítja a matekot, 
nyelvtant, olvasást, környezetet, rajzot, technikát. Kati néni a napközis tanárunk. A tornát egy 
másik Kati néni tartja, de Judit néni is ott van. Zita néni gyakorló tanár. Az énekórát Gábor 
bácsi és Judit néni együtt tartják. Az angolt pedig Nelli néni. 
 
Különórák 

Majdnem minden napon van elfoglaltságom. Hétfőn gitár Gábor bácsival, utána 
játékos torna Marika nénivel. Kedden sakk Gyula bácsival, utána kosár Kati nénivel, végül 
foci Laci bácsival. Szerdán megint játékos torna. Csütörtökön kosár és foci. Pénteken semmi 
sincs. 
 
Az erdei iskola 

Az erdei iskolába busszal mentünk. Bandi, Levente, Kristóf és én aludtunk az első 
szobában. Ádám és én segítettünk Judit néninek a reggeliben. Játszottunk számháborút is. 
Volt olyan gyerek, aki fordítva tette a számot a fejére. Elkezdett esni az eső, és abba kellett 
hagyni a játékot. Volt bátorságpróba is este. Nagyon jó volt az erdei iskola, de sajnos haza 
kellett jönni. 
 
A jégpálya 

Az iskola mellett az egyik udvaron csináltak egy jégpályát. Lelocsolták vízzel, és 
megfagyott. A jégre csak korcsolyával és kesztyűvel lehetett menni. Voltak olyan gyerekek, 
akik nem hoztak korcsolyát, és másik osztálytól kellett kérni. Fogócskát játszottunk. 
Megpróbáltunk hátrafele korcsolyázni. Voltak olyanok, akik gyorsan vagy lassan mentek a 
korcsolyával. 
 
Az Állatkert 

Az Állatkertbe busszal mentünk. A nagyok is jöttek velünk. Judit néni adott 
feladatlapot. A nagyok kérdeztek, mi meg válaszoltunk. A gorillaháznál volt a találkozó. 
Kellett vinni ennivalót is. Kaptunk fényképet, de a nagyok is kaptak. Az anyukáknak titokban 
kellett tartani az állatkertet. A nagyoknak el kellett mondani rólunk a véleményüket. 
 
Diákolimpia 

Tavaly ősszel mi is részt vettünk a kerületi diákolimpián, fociban. A csapatot Kati néni 
válogatta össze a 2.a és 2.b osztály tanulóiból. A mi osztályunkból Balázs, Bálint, Bence, 
Dávid, Gabó, Krisztián, Olivér és én kerültünk be a csapatba. A 2.a-ból Barnabás, Bebe és 
Matyi nevére emlékszem. A bajnokságon nyolc csapat vett részt. Mi lettünk a harmadikok a 
Grosics Sportiskola két csapata mögött, ezért nagyon büszkék voltunk. 
 
Jutalmak 

Az iskolában sok rendezvényt tartunk. Aki jól szerepel ezeken, az osztályfőnöki vagy 
igazgatói dicséretet is kaphat. Nekem már két igazgatóim van. Az egyiket a diákolimpiáért, a 



másikat a kertszépítéséért kaptam. Apával a padokat festettük barnára. Ha még egy igazgatóit 
kapok, jutalomként egyszer nem kellene iskolába mennem. Én a hétfőt választanám. 
 
Farsangi bál 

A mi iskolánkban minden februárban farsangi bál van. Mindenki betanul egy táncot. 
Tavaly a mi osztályunk a kacsatáncot tanulta meg. Judit néni és Kati néni voltak a 
kacsamamák, mi meg a kiskacsák, egyforma ruhában. A gyerekek után a tanárok a „Részeg 
tengerészt” adták elő, nagyon vicces volt. Nagyon várom az idei bált is. Remélem, hogy addig 
meggyógyulok, mert most kicsit beteg vagyok. 
 
 


