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Tanáraink 

 

 

 

 

Név Tantárgyak 

  

Tamás Gyuláné 
igazgató,  

biológia, kémia, természetismeret, egészségtan 

Horváth Hilda igazgató helyettes, tanító 

Csécs Tamásné ének 

Darabos Katalin német, matematika 

Horváth Matild irodalom, nyelvtan, történelem 

Juhászné Sulyok Adrienn napközivezető, angol 

Kiss Marietta rajz, média 

Lénárt Anikó tanító 

Meszlényiné Szabó Judit testnevelés, földrajz, természetismeret 

Ninkó Jánosné tanító 

Paulics Piroska hitoktató 

Szabó Béla fizika, számítástechnika 

Szabóné Fehér Hajnalka tanító, napközivezető 

Szitáné Mózer Veronika tanító 

Takácsné Kovács Erzsébet 
történelem, német, hon-és népismeret, etika, 

technika 
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1. osztály 
 

 

 

 

Osztályfőnök: Ninkó Jánosné 

 

 

1. Acél Viktor Krisztián 

2. Czinderi Laura 

3. Czinderi Veronika 

4. Csizmár Máté 

5. Gosztonyi Attila 

6. Márkus István Dániel 

7. Mózer Tibor 

8. Nagy Norbert 

9. Pál Bence 

10. Potharn Petra 

ll. Remete Adrián 

12. Szabó Kristóf 

13. Szabó Martin 

14. Szakonyi Marcell 

15. Szita Dorka 

16. Varga Kristóf 

17. Zobb Ádám
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2. osztály 
 

 

 

 

 

Osztályfőnök: Szitáné Mózer Veronika 

 

 

 

1. Belovári Amanda 

2. Bogdán Dóra 

3. Bognár Anita 

4. Bojt Krisztina 

5. Csalló Tifani 

6. Forgács Dzsesszika Szintia 

7. Gallai Máté 

8. Holczer Olivér Ferenc 

9. Ihász Dorina 

10. Karácsony Szimonetta 

11. Király Tünde 

12. Kisvarga Csaba Bence 

13. Kunstár Péter 

14. Pál Klaudia Vanda 

15. Pártos Petra 

16. Székely Áron Barnabás 

17. Szilágyi Krisztofer 

18. Vajda Tamás 

19. Wasche Ramóna 

20. Wirth Marcell 
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3. osztály 
 

 

 

 

 

 

Osztályfőnök: Horváth Hilda 

 

 

 

1. Ágoston Bence 

2. Egyed Alexandra 

3. Halász Luca 

4. Horváth Zsófia 

5. Ivusza Márk 

6. Kelemen KIementina 

7. Koloszár Nikolett 

8. Kovács Réka 

9. Lengyel Dávid 

10. Nagy Eszter 

11. Orsós Klaudia 

12. Pál Emese 

13. Peták Tifani 

14. Polgár András 

15. Székely Hanna 

16. Tamás Veronika 
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4. osztály 
 

 

 

 

Osztályfőnök: Lénárt Anikó 

 

 

1. Bakos Csaba 

2. Bontó Petra 

3. Borsos Emese 

4. Farkas Bálint 

5. Gosztonyi Roland 

6. Mátyás Bence 

7. Orsós Vivien 

8. Peták Brigitta 

9. Péter Veronika 

10 Remete Bálint 

11 Spanics Gergely 

12 Szakos Martin 

13 Tamás Attila 

14 Tóth Gergő 

15. Varga Laura 

16 Varga Tamás 

17 Zsiga Zsombor 
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5. osztály 
 

 

Osztályfőnök: Horváth Matild 

 

 

 

 

1. Bontó Brigitta 

2. Giber Szandra 

3. Góczán Szimonetta 

4. Gyarmathy Péter 

5. Hegedüs Nikolett 

6. Ignácz Mónika Laura 

7. Ivusza Adám 

8. Király Andrea 

9. Kovács Ákos 

10. Körmöczi Annamária 

11. Krokker Szilveszter Ferenc 

12. Páhy Regina 

13. Pál Dániel 

14. Peták Szabina Teréz 

15. Remete Patrícia 

16. Szabó Laura 

17. Szilágyi Erik Boldizsár 

18. Szita Sára 

19. Tóth Levente 

20. Tóth Veronika 
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6. osztály 
 

 

 

Osztályfőnök: Darabos Katalin 

 

 

1. Csala Bendegúz 

2. Cserép Dominika 

3. Fehér Máté 

4. Füle Kristóf 

5. Halász Réka 

6. Hegyi Roland 

7. Horváth Gergely 

8. Horváth Lotti 

9. Király Tímea 

10. Koczka Evelin 

11. Lázár Kinga 

12. Molnár Balázs 

13. Mózer Mercédesz 

14. Nagy Patrik 

15. Orsós Veronika 

16. Pintér Szimonetta 

17. Pintér Virág 

18. Rácz Áron 

19. Sillinger Zsófia 

20. Simon Brigitta 

21. Szőke Patrícia 

22. Tombor Szabolcs 

23. Wirth Ticián 
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7. osztály 
 

 

 

 

Osztályfőnök: Takácsné Kovács Erzsébet 

 (Borsosné Csányi Éva) 

 

 

1. Bogdán Norbert 

2. Gadó Alexandra 

3. Góczán Patrícia 

4. Markó Tamara, 

5. Mózer Ádám 

6. Pál Attila 

7. Pál Diána 

8. Sirsom Márk 

9. Slemmer László 

10. Szabó Anett 

ll. Szabó Dániel László 

12. Szakonyi Márk 

13. Tamás Zoltán 

14. Tombor Boglárka 

15. Tombor Dániel 

16. Tóth Dániel 

17. Tuboly Klaudia 
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8. osztály 
 

 

 

 

Osztályfőnök: Meszlényiné Szabó Judit 
 

 

1. Ábrahám Barbara 

2. Acél Bettina 

3. Bognár Bálint 

4. Dancs Gergely 

5. Deli Orsolya 

6. Farkas Dóra 

7. Hegedüs Bettina 

8. Hegedűs Roxána 

9. Hegyi Tamás 

10. Horváth Botond 

11. Horváth Pálma 

12. Kaszás Dorina 

13. Király Johanna 

14. Kovács Anna 

15. Markó Lilla 

16. Mati Anita 

17. Nagy Erika 

18. Pál József 

19. Rezes Regina 

20. Szántó Tamás 

21. Szemerei Zoltán 

22. Tóth Géza 

23. Prótár Milán 
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Szeptember 3.  

Évnyitó 2007/2008-as tanév 
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 14 

Interjú a 4. osztállyal 

 

 A véletlen úgy hozta, hogy a 

negyedikesekkel lehettem egy délelőtt. 

Gondoltam kihasználom az alkalmat, 

s nyári élményeikről faggatom őket. 

Természetesen ezzel együtt járt az is, 

hogy elbeszél-gettünk a tanévkezdésről 

is. 

-  Hol töltöttétek a nyarat? 

- Otthon! Rokonoknál! Táborban! – 

hangzottak innen – onnan is a 

bekiabálások. Mindenki elsőként 

szerette volna megosztani a többiekkel 

az élményeit. 

- Akkor haladjunk sorban! – 

javasoltam – Az ország melyik részében 

látogattátok meg a rokonaitokat? 

- Elutaztunk az Alföldre, falunap volt az unokatesóimnál, s részt vettünk rajta. – mondta Péter 

Vera. 

- Én is az unokatestvéreimnél töltöttem egy hetet! – vágott közbe Varga Tomi. 

- És én is! – mondta Borsos Emese. 

Szakos Martin szerint a nyár legnagyobb élménye a: NYARALÁS! Ezzel mindenki egyetértett, de 

még hozzáfűzték: 

- A Balcsi parton strandolni, vagy Zalakaroson épp olyan jó!  

Néhányan még esküvőn is részt vettek a nyáron, mint pl. a Varga ikrek vagy a Gosztonyi 

Roland, de a balatoni strandolás volt mindenki számára a legemlékezetesebb és a legkellemesebb 

is, a hőség miatt. 

- Ki volt közületek táborban? – kérdeztem. 

- Focitáborban voltam és egyik nap 17 gólt lőttem! – dicsekedett, nem is érdem-telenül, Tóth 

Gergő. 

- Ki járt másfelé is a nyáron? 

- Mi elmentünk a budapesti Állatkertbe a családommal. – mesélte Tamás Attila. 

- Én is Budapesten nyaraltam! – jegyezte meg Zsiga Zsombor. 

- Én pedig Pécsen is jártam! – kiabálta közbe Spanics Gergő. 

- Mi erdei kiránduláson voltunk. – emlékezett vissza Farkas Bálint a nyár legszebb 

pillanataira. 

- Az szuper lehetett! – ábrándozott el Remete Bálint, - Pont olyan jó, mint amikor mi 

elmentünk sátorozni anyuékkal.  

- A mamáéknál Gősfán is jókat lehetett játszani! – Mátyás Bence szerint, s véleményéhez 

csatlakozott Bakos Csabi is, aki osztálytársával, Martinnal játszott a nyáron. 
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Augusztus vége már az iskolára készülődés jegyében telt mindenkinél. Új táska, új ruhák, 

füzetek, könyvek… mind azt jelezték számukra, hogy hamarosan megkezdődik az alsós éveiket 

befejező 4. osztály. 

- A nyár végén már gondoltatok, néha, a sulira is? – tettem fel a provokatív kérdést. 

- Persze, vártuk már a találkozást Anikó nénivel, az osztálytársakkal és a barátnőinkkel. – 

összegezte a lányok válaszait Bontó Petra és Orsós Vivien. A fiúk véleménye „kissé” eltér ettől. 

- Már megint tanulni kell! – sóhajtoztak. Még a „rémálom” kifejezés is előkerült annak 

érzékeltetésére, hogy milyen megrázkódtatásként érte némelyiküket a gondolat, hogy kezdődik az 

új tanév. A korai ébresztőről nem is beszélve!? A legviccesebb gondolat Attila fejében fogant meg: 

- Azt vártam a legjobban, a suli kezdésben, hogy mi lesz a Martin első hülyesége, amit majd 

elkövet?! 

Ezen mindenki nevetett, még maga az érdekelt is, és biztosítottak róla, hogyha megtörténik, el 

fogják mesélni nekem. Számomra a legkedvesebb gondolatot Varga Tomi mondta ki: 

- Eszembe jutott, hogy negyedikesként miénk lesz az iskola legjobb tanterme! ( Köszi Tomi! 

Tudod, annak a teremnek a berendezését Németh Laci igazgató bácsi, és én álmodtuk meg. Nagyon 

jól esett a dicséreted! ) 

A beszélgetés végén néhány szóban összegeztük az évnyitó benyomásait. 

- Az első osztályosok ügyesen mondták el a verseiket, de 

a legjobb mégis a Szabó Martin és a nővére, Laura volt, 

akik arról beszélgettek, hogy miért jó vagy éppen rossz 

iskolába járni! – mondták többen is.   

- No és a Marcsi néni szavai? – kérdeztek vissza mások. 

– Mindenki egyetértett hogy  egyáltalán nem volt 

unalmas az igazgatói beszéd. 

Azt csak én jegyezném meg, hogy Czigány Sándor 

polgármester is köszöntötte az új tanévet kezdő diákokat, 

pedagógusokat és szülőket, de ez már nem érdekelte az 

interjúalanyaimat, mert ekkorra már mindenki azon 

törte a fejét, hogyha felmennek az osztályba, melyik 

padba szeretnének beülni! És EZ sokkal fontosabb, mint 

holmi beszéd! 

 

       Szabóné Fehér Hajnalka 

Szeptember 14. péntek 

Őszi túra 

 

     Az iskolánkban már hagyomány, hogy szeptemberben a gyenesi nagymezőre kirándulást 

szervezünk. Ezen a napon az iskola apraja-nagyja összegyűlik. Idén két busz vitt minket reggel 

nyolc órakor. Az osztályok párokban telepedtek le, pl. a 8. osztály az 1. osztállyal és mi, a 6. 

osztály a 3. osztállyal. Ebédre paprikás krumplit terveztünk, ezért mindenki hozott hozzá 

szükséges alapanyagot. 
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Máté és én voltunk a 

tűzfelelősök, Timi és 

Dominika a 

főszakácsok. Először 

hozzáláttunk a 

tűzrakáshoz, kicsit 

nehezen ment, de a 8. 

osztályos fiúk 

segítettek. Mire nem jó 

az étolaj???  

Mátéval felállítottuk a 

bográcsot, s közben 

mindenki 

reménykedett, hogy 

valami ehetőt sikerül majd összehoznunk. Hát próbálkoztunk…de a tűz túl jól sikerült, a 

krumpli eléggé ráégett.  

 

 

 

    Eközben a 

többieknek négy 

Harry Potterrel 

kapcsolatos 

feladatot kellett 

megoldania. 

Ezekhez a 

menetlevelet Kinga és 

én készítettük. 

 

 

 

És persze a lövészet sem maradt ki. Szerencsére Patrik jól 

célzott. 

 

Mire visszaértünk, készen volt a paprikás krumpli. Kicsit 

füstös volt, de meg lehetett enni. Egy harmadikas kisfiú 

háromszor is kért belőle.  
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   Evés után számháború 

következett. A piros 

csapatot a 4. 5. 6. 

osztály alkotta, a kéket 

a 7. 8. 

A kicsik még 

szabályosan játszottak, 

látszott a számuk. 

 

 

 

 

Délben fáradtan, de 

élményekben 

gazdagon 

indultunk haza.  

 

Reméljük, jövőre 

megismételjük!  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Halász Réka 

          6.o. 

Hegyi Roland 

                                     6.o. 

Szeptember 22. szombat 

 

Csík Ferenc túra 
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    Osztályunkban már hagyomány, hogy 

minden évben részt veszünk ezen a túrán, 

melyet a Csokonai ÁMK szervez. Az idén a 

több mint 10 km-es túra megtételére a vártnál 

sokkal többen jelentkeztek.  

 

   Csatlakozott 

hozzánk három 

ötödikes, négy 

vállalkozó 

szellemű anyuka, és Margit néni.  

    A túrára a helyszínen neveztünk, ami azt is lehetővé tette 

számunkra, hogy ne csak az út végén tömhessük meg a hasunkat, hanem már közben is 

elmajszolgathattunk egy-egy cukrot és almát.  
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Kaptunk egy térképet is, ami két célt szolgált:     

  

 

  Megmutatni az utat és lepecsételtetésével bizonyítani, hogy jártunk már az egyes állomásokon. 

Nos a térkép első funkciója nekünk nem vált a hasznunkra, ugyanis folyamatosan eltévedtünk, 

és csak kis útbaigazítás után találtunk rá a helyes útra.  

 

Persze ezt is nagyon élveztük, és ha 

optimisták akarunk lenni, az egészet 

úgy is felfoghatjuk, hogy mi olyan 

helyeket is láttunk, amit más túrázó 

nem.  

    Végig a túrán, akár szurdokban voltunk, akár a 

hegy legtetején, akár felszabadultan futottunk a 

meredek lejtőn, vagy kapaszkodtunk a társunkba 

és úgy vonszoltuk fel magunkat a hegyoldalon, 

mindig kivételesen szép, élettel teli ugyanakkor 

varázslatos környezet vett minket körül.  

  Számomra a túra legámulatbaejtőbb része a 

vége felé lévő folyómeder volt, és szerintem sok 

más barátomat is ez a hely fogta meg a 

legjobban. A túra eleje, ami egy meredek 

domboldallal kezdődött, inkább 

megizzasztott, mint megörvendeztetett 

minket, de a végére már annyira 

elemünkben voltunk, hogy viccelődtünk, 

nevettünk, és a mi kis dalos pacsirtáink 

az utolsó 1 km-t végigénekelték.  

 

  Persze ez a túra sem lett volna olyan jó, 

ha fáradt, éhes csapatunkat nem egy finom 

ebéd várta volna. A pincepörköltet és a 
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salátát Marcsi néni, Anikó néni és Margit néni férje készítették.  
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   Mielőtt hazaindultunk, megállapodtunk abban, hogy 

jövőre, immár középiskolásként is részt veszünk a túrán. 

Ez lesz az első osztálytalálkozónk, ahol megosztjuk 

egymással az új iskolával kapcsolatos élményeinket.  

 

 

 

   

   

  

 Hegedűs Bettina 

   

   

                  8. 

o. 

Szeptember 28. péntek 

 

Zene

i  

Vilá

gnap 
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A Kultúrház rendezvényén jelenlegi és egykori tanítványaink is szerepeltek. 

 

Lázár Andrea 

Ábrahám Barbara 
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Halász Réka 

Cserép Dominika 
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Hegedűs Roxána 

Jäger Virág 



 25 

 

Csécs Tamásné Németh Éva 
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Október 1-2. hétfő-kedd 

 

Sport 

 

 

Városi és város környéki atlétikai többpróba verseny 

 

 ΙΙ. korcsoport fiúk:   3. hely 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zsiga Zsombor   Szilágyi Krisztofer   Mátyás Bence    Ivusza Márk 

Acél Viktor   Tamás Attila    

   

 

 Egyéni győztes: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        Mátyás Bence 
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Egyéni   3. helyezett összetettben: 

 

 

 Fehér Máté 

  

  

ΙV. korcsoport lányok:  2. hely 

    

 

Horváth Pálma  Mati Anita   Farkas Dóra 

Ábrahám Barbara   Rezes Regina  Hegedüs Roxána   Tuboly Klaudia 
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            Meszlényiné Szabó Judit 

Október 5. péntek 

 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 
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   A műsort összeállította: Horváth Matild 
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Október 7. vasárnap 

Könyves vasárnap 

 

 A könyvek és a könyvtárak ünnepe volt ez a nap, melyet a Fejér György Városi Könyvtár 

hirdetett meg. 2006-ban a keszthelyi könyvtár kapta „AZ ÉV KÖNYVTÁRA” megtisztelő címet, 

melyet minden évben csak egy könyvtár érdemel ki az országban.   

 A „Könyves vasárnapon” 

nyitva volt a könyvtár minden 

terme. Könyvritkaságokat lehetett 

megnézni, ingyenes internet és 

beiratkozás várta az érdeklődőket. A 

könyvtárudvarban népi 

iparművészeti bemutatók várták a 

gyerekeket: fazekas, viaszfestő, csuhé- 

és szalmafonó, mézeskalács-készítő, 

horgoló, hímző, kéregfaragó. Sok 

mindent ki lehetett próbálni. 

Örömmel fedeztük fel Czibor Imre 

alsópáhoki fazekasmester gyönyörű 

munkáit. 

 A könyvtár előtti parkolóban állították fel a sátrat és a színpadot, melyben a város és a 

környező települések együttesei mutatkozhattak be. Az a 33 szomszédos település, melynek 

könyvtárával kapcsolata van a keszthelyi könyvtárnak. Végül a következő helységek iskolái 

fogadták el a meghívást, és mutatkoztak be: 

 Keszthelyről mindegyik általános iskola 

 Alsópáhok 

 Balatongyörök 

 Gyenesdiás 

 Hévíz 

 Karmacs 

 Kehidakustány 

 Sümegcsehi 

 Zalavár 

 valamint egyetlen 

felnőtt 

csoportként a 

Bókaházi Népdalkör és Citeraegyüttes. 
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A legtöbb csoport a modern 

táncstílusok valamelyikét 

mutatta be: az ír tánctól a 

diszkótáncig széles volta paletta. 

Volt néhány dramatizált jelenet.  

Iskolánk két csoportja a gyenesi 

néptáncosok már sokszor 

megcsodált fergeteges 

néptáncbemutatóját követően 

másodikként lépett színpadra.  

 

  

Először az alsó tagozatosok 

Ninkó Jánosné vezetésével zalai 

népi játékot mutattak be. Majd 

a felső tagozatos színjátszó 

csoport a Szüret című népi 

játékot adta elő Horváth Matild 

felkészítésében.  
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A fellépők közül először azok neve, akik mindkét együttesben szerepeltek: 

Giber Szandra, Hegedüs Nikolett, Ivusza Ádám, Peták Szabina,  Remete Patrícia, Szabó Laura, 

Szita Sára, Tóth Veronika 

 

Az alsós csoportban fellépett még: 

Bojt Krisztina, Forgács Dzsesszika, Halász Luca, Horváth Zsófia, Nagy Eszter, Pártos Petra, 

Peták Tifani 

 

A felsős csoport tagja volt még: 

Király Andrea, Krokker Szilveszter, Góczán Szimonetta, Hegedüs Bettina,  

Koczka Evelin, Krokker Szilveszter, Orsós Veronika , Rácz Áron, Sillinger Zsófia, Simon Brigitta, 

Szilágyi Erik, Szőke Patrícia, Tamás Zoltán, Tóth Levente,  

Wirth Ticián 
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Köszönet a sok-sok szülőnek, aki segített a gyerekek utazásában. 

        Horváth Matild 
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Október 8. hétfő 

Színházlátogatás 

 

  

 

   A 72 alsó tagozatos tanulóból 59-en 

váltottak színházbérletet erre a tanévre.  

   Első alkalommal a Balaton 

Színházban győri színészek előadásában 

Németh Ervin: Csalóka Péter című zenés 

mesejátékát tekintették meg. 

 

 

 

 

 

 Már reggeltől kezdve izgatottan vártam az előadást. 

Napközben sokat gondolkodtam azon, milyen lesz majd a műsor. 

Ebéd után a mamámhoz mentem, majd az iskolából szülők vittek 

bennünket a színházba. A Csalóka Pétert néztük meg. Kicsit vicces 

előadás volt, de nem nyerte el teljesen a tetszésemet.  

     Halász Luca 

     4. o. 

  

 

 Hétfőn reggel izgatottan indultam el az iskolába, mert két 

órakor színházba mentünk.  

Miután elfoglaltuk a helyünket, mindenki elcsendesedett és 

megkezdődött az előadás, melyben sok vicces és izgalmas rész is volt, 

amin mindenki nevetett, illetve tapsolt. Például nagyon tetszett nekem 

az, amikor az egyik komédiás jött be, és össze-vissza ugrált abban a 

lobogó nadrágban.  

Aztán sajnos hamar vége lett az egy órás előadásnak. Otthon boldogan 

meséltem el élményeimet a családomnak.  

 

 

           Bontó Petra 

        4. o. 



 35 

Október 15. hétfő 

Színházlátogatás 

 

 

   Iskolánkban már hagyomány a 

színházlátogatás. Régen Zalaegerszegre 

jártunk, de mióta van rá lehetőség, 

Keszthelyen nézzük meg különböző 

színházak előadásait.  

   Ebben a tanévben a felső tagozatos 

tanulók közül 49-en váltottak 

színházbérletet. 

 

 

 

Lakner Bácsi Gyermekszínháza 

A Gyermekszínház története az 1920-as évekre nyúlik vissza. Lakner Artúr, a 

mozigépészből lett író, műfordító, mozi és színidirektor ekkor ébredt rá, hogy 

a gyermekek személyiségfejlődésére milyen rossz hatással vannak azok a 

filmek és színházi előadások, melyeket nekik szánnak a felnőttek. Ne a harc, 

a kegyetlenség, az erőszak legyen a modell számukra, nem ijesztő 

rémtörténetekre, hanem saját életükből vett epizódok, események 

bemutatására van szükségük, a szeretet, a barátság és az önzetlenség 

fogalmainak jegyében. Lakner Bácsi ilyen meséket írt és adott elő ifjú 

társulatával a vasárnaponként hozzá látogató gyerekeknek. 

 

 Reggel, amikor felkeltem tudtam, ez a nap nem egy megszokott hétfői nap lesz. Az 

osztályban mindenki izgatottan várta a három órát, mert akkor indult a busz Keszthelyre. A 

„Mi, szemüvegesek” című 2 felvonásos színdarabot néztük meg.  Nekem az a rész tetszett a 

legjobban, amikor Évi kitalálta a világoskék anyukát, 

aki vidáman ugrabugrált a színpadon. Ebből az 

előadásból az a tanulság, hogy ne csúfoljuk a 

szemüvegeseket, mert mi is azok lehetünk.  

    Bontó Brigitta 

         5. o.

 
 

Mi, szemüvegesek 
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Október 15-16. hétfő-kedd 

Papírgyűjtés 
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 összesen: átlag: 

1. osztály 972 kg 57 kg 

2. osztály 1870 kg 94 kg 

3. osztály 1342 kg 84 kg 

4. osztály 2281 kg 134 kg 

5. osztály 2171 kg 109 kg 

6. osztály 2346 kg 102 kg 

7. osztály 1477 kg 87 kg 

8. osztály 2470 kg 107 kg 
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Október 19. péntek 

Megyei fordítói verseny 

 

 A zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskolája a megye 8. osztályos 

tanulói részére fordító versenyt hirdetett, melyen minden iskolából csak egy tanuló vehetett részt. 

Tőlünk én jelentkeztem.  

 Sokat kellett gyakorolni. Német újságokból fordítottam hosszabb szövegeket.  

Amikor eljött a verseny napja, nagyon izgultam. Kati néni volt tanítványa vitt el bennünket. 

    A németes csoportot két részre 

osztották: emelt szintű németesekre, és a 

heti 3 óraszámosokra.  

Én az utóbbihoz tartoztam. Kaptunk egy 

emléklapot, 2 db pogácsát, meg üdítőt.  

Végül megkaptuk a lefordítandó szöveget. 

Egy és negyed oldal volt. Nem látszott 

olyan nehéznek. A címe:  

A menüett. Két órát adtak, hogy 

lefordítsuk a szöveget. Én végig 

dolgoztam azt a két órát.     

   Találkoztam egy ismerőssel az angolos 

csoportból, és sikerült beszélgetnem vele egy kicsit. Aztán jöttek értem, és mentünk haza. 

   Egy héttel később megtudtuk az eredményt: 2. lettem!  

  A Zalai Hírlapban is 

benne voltunk. Nagyon 

örültem neki!  

 

    Kaptam könyvet meg 

oklevelet. Nagyon jó 

érzés, hogy részt vehettem 

ezen a versenyen, és ilyen 

szép eredményt értem el.  

    Köszönöm Kati 

néninek, hogy lehetőséget 

adott a megmérettetésre. 

 

   

        

          Deli Orsolya 

              8. o. 
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Október 20. szombat 

 

Megemlékezés október 23-ról 

 

 

 

figyel a stáb, 

készen „ülnek” a versenyzők 

„hangol” az énekkar 

kezdődhet a műsor… 
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   A műsort összeállította: Takácsné Kovács Erzsébet 
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A test neveléséért 

 

 

   

  A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete kihelyezett ülést tartott október 13-án 

Vonyarcvashegyen… 

 

 Első napirendi pontként az elnök visszatekintett az eltelt időszak sporteseményeire, … 

 

 Az ülés hivatalos részének zárásaként aranyérem kitüntetéssel ismerték el Meszlényiné 

Szabó Judit alsópáhoki testnevelő munkáját, külön kiemelve a kis iskolák közötti 

atlétikabajnokságon elért országos eredményét.  
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Úszni tanul a 3. osztály 

 

 Gergő bácsi, az úszásoktatónk és Hilda néni  szerdánként úszni visz minket a Kolping 

uszodájába. 

 

   Először csak a fal 

mellett lubickoltunk. 

Később úszódeszka 

segítségével, majd 

anélkül gyakoroltuk a 

mellúszást, a hátúszást 

és a gyorsúszást a 

kellemes vizű 

medencében. 

 

    Az osztályban Eszter 

félt legjobban a víztől, 

Klaudia pedig a 

legügyesebb volt a 

merülésben. 

  Szoktunk játszani is: 

vízifogócskát, 

buborékfújást. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hazafelé jókat mulatunk a történteken. 

         Egyed Alexandra, Halász Luca, Nagy Eszter 

          3. osztályos tanulók 
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November 10. szombat 

Pesti kirándulás 

 

 Nagyon jó volt. De kezdjük az elejéről. Hol is voltunk? 

Közlekedési Múzeum. Akit érdekelnek a vonatok, és a kezdetleges autók, annak érdemes oda 

elmennie. Nekem nem igazán tetszett. Amikor vártuk a buszt, azt néztük, hogyan tesznek fel egy 

kerékbilincset, és megtudtuk, mennyibe kerül a levétele.  

Millenáris Park – Jövő Háza. Betértünk a Jövő házába. Ez volt szerintem a kirándulás 

fénypontja! Nagyon élveztem. Ki lehet próbálni a hallásod, a tapintások, hogy tudsz tájékozódni 

szó szerint vaksötétben, megismerkedhetsz a vak ábécével és a daktil ábécével, azaz a jelbeszéd 

alapjaival. Tesztelheted magad a konyhai fűszerek és a fürdőszobában használt termékek illatának 

felismerésében. Kipróbálhatod a tolókocsit egy kanyargós pályán különböző akadályokkal. 

Megismertük Ametisztet a robotot, aki mindent tud és emberi hangon beszél. Itt egy egész napot el 

lehetne tölteni.  

Titanic Kiállítás. Hosszú sok állt a bejárat előtt, 

de mivel volt jegyünk, bemehettünk. Mindenki 

kapott jegyet egy Titanicon utazó nevével, 

életkorával, osztályával, úti- és utazási céljával és 

egyéb adataival. Mikor végigértünk a kiállításon, 

osztály szerint meg lehetett nézni, hogy túléltük, 

vagy nem. Hitelesítették egy pecséttel.  

McDonald’s. Éhségünk csillapítására betértünk a 

budaörsi McDonald’s-ba. Amikor végeztünk, indultunk is haza sok-sok élménnyel. 

 

        

      

           

 

  

    Markó Tamara 

      7. o. 

    

 

   
 

 Reggel 7-kor indultunk a Kolping előtti buszmegállóból. Az út hosszú volt, de egyben 

eseménydús is. Csak pár a sok közül: mesenézés a buszon, Kutya a háztetőn, Petőfi laktanya, 

Sikoly … sorolhatnám. 

 Először a 8. osztályt tették ki a Terror Házánál. A másik két osztály addig a Közlekedési 

Múzeumban töltötte el az időt.  
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 A Terror Háza megrázó volt. Hihetetlen, hogy hogyan éltek ebben az időben. Minden 

részénél lehetett papírt elvenni, ami a fontos tudnivalókat tartalmazta. Mindenki szorgalmasan 

gyűjtögetett. 

 A másik két osztálynak a Közlekedési Múzeum tetszett, nem mondtak olyan sok rosszat.  

 Innentől már közös programok következtek.  

 Először is a Millenáris Parkban, fogyatékosok mintájára próbálhattunk ki egyes 

dolgokat. Megtapasztalhattuk, milyen lehet vaknak lenni, kerekes székesnek, süketnémának. 

Némelyik vidám is volt, nézni társunkat, hogy szenved, de elszomorító is volt, belegondolni, hogy 

élhetik életüket az ilyen emberek. Nyolcas csoportokba rendeződve indulhattunk el. 

 Második állomás – egy gyors vetkőzés és fagyoskodás után – a Titanic Kiállítás volt. 

Miután megkaptuk a beszállókártyánkat, útnak indultunk. 

Hihetetlen mennyi leletet fel tudtak hozni az Atlanti-óceán 

mélyéről. Több olyan dolgot is láthattunk, ami a filmben is 

volt: a géptelegráfot, ami a hajó sebességére vonatkozó 

parancsokat jutatta el a gépházba. Ezenkívül láthattunk egy 

olyan ablakot, amit az első osztályról hoztak fel, törötten. 

Láthattuk azt a tengeralattjárót. amivel felhozták ezt a sok 

leletet.  

A kiállítás végén szembetaláltuk magunkat azzal a tárggyal, 

ami a hajó pusztulását okozta. A jégheggyel. Megfoghattuk, 

éreztük azt a hideget, amit 1920. április 15-én hajnali 2 óra 

20 perckor éreztek a hajó utasai.  

Az ajándékboltban a kiállítással kapcsolatos tárgyakból 

vásárolni is lehetett. 

 A program végén egy szál pólóban futottunk a buszhoz, de nem volt ott, fagyoskodhattunk 

10 percen keresztül. Miután odaért a busz, rohantunk fel és indultunk haza. Ám az események 

sora még csak most következett… 

 

        

        

            

     

    Tóth Géza 

        8. o. 
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Négy évig együtt jártunk 

Egy régi ismerős váratlan megjelenése 

 

 4. osztályban, év végén búcsúztattuk egy osztálytársunkat, 

Merk Patrikot, aki családjával Németországba költözött. Azóta 

Mannheimben élnek. 

 

  

 Őszi hazalátogatásukkor 

felkereste az osztályt. Az első két 

óránk magyar lett volna.  

De annyi megbeszélni valónk volt, hogy ezek az órák 

elmaradtak. Részletesen kikérdeztük Patrikot a 

németországi helyzetéről.  

Sok érdekeset megtudtunk az ottani diákok életéről. 6 jegyük van, az 1-es a legjobb, a 6-os a 

legrosszabb. Még nem sikerült igazi barátot találnia. A német nyelvben lassan halad. Ezért 

minden héten néhány órát külön tanár foglalkozik vele.  

    A szünetben 

Franciaországba 

kirándultak, ugyanis 

Mannheim a német-

francia határ 

közelében található. 

     

   Meghívtuk Patrikot 

péntek délutánra, egy 

osztálybulira. Ez irtó 

jól sikerült.  

 

Sokat játszottunk, 

táncoltunk.  Enni- és innivalót mindenki hozott. Jó mulatság volt. 

         

          5. osztály 
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November 12. hétfő 
 

Színházban voltunk 

 

 A felső tagozat második bérletes előadására került sor november 12-én.  

Az első előadás, a Mi, szemüvegesek igen jó volt. Ezért nagy várakozással indultunk. A pécsi 

Bóbita Bábszínház Határtalanul című fény-és árnyjátéka került bemutatásra.  

 Az kicsit lehűtött 

bennünket, hogy az interneten egy 

írás arra hívta fel a figyelmet, 

hogy az előadás 14 éven 

felülieknek való. Mint kiderült, 

azért, mert tényleg inkább 

felnőttek számára készült az 

előadás. A darab 5 miniatűr 

tételből állt. Az egyes részek címe:  

 

 Születéstől elmúlásig 

 Női arcok 

 Szerelemből gyűlöletbe 

 Férfiak útjai 

 Hol vagyunk? 

     

   Érdekes volt a technika, a 

fények, árnyak. De igazán nem 

tetszett nekünk az előadás.  

 

 

    Arra viszont rájöttünk, 

hogy ez is egy önálló műfaj, és 

a 7 színésznek bizonyára sok 

munkája volt ebben az 

előadásban.  

     

 

        5. osztály  
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November 15. csütörtök 
 

Pályaválasztási nap 

 

 

 

       

 Mikor megérkeztünk 

Zalaegerszegre, nagyon hideg 

volt, fújt a szél és esett az eső.  

  A sportcsarnokban Judit néni 

prospektusokat adott 

mindenkinek. Ezután 

elindultunk befelé. Ahogy 

beértünk a csarnokba, szemben 

egy információs pult állt, két 

irányba lehetett menni. Ha 

jobbra indult el valaki, akkor 

a Ganz és Munkácsi iskolának 

egy eszterga gépét és egy Citroen 

autó elektronikáját lehetett 

kipróbálni. Ha elfordultunk 

balra, akkor ott egy 

Internetezős pavilon ált. Ha 

továbbmentünk, egy faipari 

iskolának a bemutatóját 

láttuk.  

A terem végén állt a színpad. 

Az emeleten a rendőrség, a 

tűzoltóság és a honvédség pavilonja volt látható.  

   Mi hetedikesek még csak nézelődtünk, de a nyolcadikosoknak hamarosan már dönteniük is 

kell. 

        

        

      

    Szabó Dániel 

           7. o. 
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November 16. péntek 
 

Rajzpályázat 

 

Sárkány 

(Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese) 

Fehér Máté 

      6. o. 
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November 21. szerda 
 

Egészséges életmód verseny 

 

 

 Novemberben  Egészséges életmód  versenyt hirdettek Zalavárban. 

Iskolánk kis csapata  2. helyezést ért el.    

 

Gratulálunk nekik! 

 

 

   Varga Laura   

       4. o. 

                    Ivusza Márk 

                  3. o. 

        Szita Dorka   

    1.o. 

       Bognár Anita   

             2. o. 

 

 

 

                                       Felkészítő:  Szitáné Mózer Veronika 
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December 6. csütörtök 
 

Nagykarácsony 

 

 December 6-a jeles nap a gyerekek életében. Iskolánk 1 - 4. osztályos tanulói örömmel 

készülődtek erre az alkalomra, hiszen Mikulás napját az ,,igazi” Télapóval tölthették. 

 

 

 

 

 

 

    Nagykarácsonyba délelőtt érkezett buszunk és első utunk a játszóházba vezetett.  

  

Sok érdekes, mozgásos és kézműves játékkal vártak bennünket.  

 

 

  Legnagyobb sikert a lufiból készített kard 

aratott. 

   A kedves, öreg Mikulás ajándékkal várt 

bennünket és megmutatta dolgozó szobájának 

minden rejtett zugát. 
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   Este fáradtan, de élményekkel és 

ajándékokkal telve érkeztünk haza. 

 

 

        Szitáné Mózer Veronika  
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December 7. péntek 
 

Mikulás  

 

 Délután 3-kor már mindenki az osztályban volt. Készült a dekoráció, a 

fiúk beüzemelték a hangfalakat, a lányok tálakra tették a rágcsálnivalót. Kinga 

mondott egy télapós verset, majd sor került az egymásnak készített ajándékok 

átadására. Mindenki izgatott volt, vajon ki kit 

húzott?  
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    Ezután székes, söprűs, újságpapíros tánc következett.   

    

   Majd 5 órakor 

megszólalt a zene a 

zsibongóban, és 

mindenki átrohant.     

   Közben a 

konyhában már 

készültek a szalámis 

kenyerek, és aki éhes 

volt, az ehetett.  

 

Néhányan a zenét 

egy idő után 

megunták és 

visszamentek az 

osztályba és ott csendesebb zene mellett játszottak.  

    

  Mindenki jól érezte magát és az idő is 

gyorsan telt. Bár a tanár nénik 

szerintem ezt nem így érzékelték.  

   A buli 9 óráig tartott. Amíg 

összepakoltunk, még szólt a zene, aztán 

az is elhallgatott, és lassan mindenkiért 

megérkeztek a szülők.  

 Szőke Patrícia 

                 6.o. 
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December 7. péntek 
 

Öregek napja Felsőpáhokon 

 

 December 7-én délután az alsósok egy kis csoportja műsort adott a Felsőpáhokon 

megtartott öregek napi rendezvényen. A polgármester köszöntője után a gyerekek verses-zenés 

összeállítással kedveskedtek az összegyűlteknek. A szép számú közönség vastapssal hálálta meg a 

produkciót.  

    A polgármester is 

megköszönte a műsort, majd a 

rendezvény szervezői 

megvendégelték a szereplőket, 

édességgel kedveskedtek a 

gyerekek-nek.  

    A tanulók jövőre is 

szeretnének vidám perceket 

szerezni a felsőpáhoki idős 

embereknek. 

 

 

     

         Ninkó Jánosné 

              a műsor szervezője 
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December 19. szerda 
 

Kaláka koncert 

 

 Már nagyon vártuk a karácsonyi szünetet. Ezt a várakozást meggyorsította, hogy 2007. 

december 19-én délelőtt a Kaláka együttes koncertjén vettünk részt a keszthelyi színházban. Mint 

kiderült, éppen 20 éve, 1987-ben jelent meg az együttesnek az a kazettája, melynek címe:  Szabad-e 

bejönni ide betlehemmel? 

 Az együttes tagjai: Becze Gábor, Gryllus Dániel, 

Gryllus Vilmos, Radványi Balázs a legkülönfélébb 

hangszereken játszanak, és kiválóan énekelnek. 

Hangszereik között megtalálható a nagybőgő, klarinét, 

tárogató, citera, szájharmonika, lant, cselló, koboz, gitár, 

mandolin, bendzsó és a legkülönfélébb furulyák. De 

előfordult különleges afrikai hangszer is, a charango és a 

kalimba. 

 Gryllus Vilmos bevezetőivel tisztáztuk, hogy 

Betlehem város is, egy különleges tárgy is, melyet a 

betlehemezők visznek házról házra. Ez ábrázolja a Szent 

Családot, Máriát, Józsefet és a kis Jézust az őt köszöntő pásztorokkal, bárányokkal és a 

háromkirályokkal. /Gáspár, Menyhért, Boldizsár/. 

 Az együttes most nem versmegzenésítéseiből játszott, hanem ismert magyar és más népek 

karácsonyi dalait játszotta. De Bach-korált is hallhattunk. Talán ez volt a legszebb. 

 A keretjáték egy nagyszalontai betlehemes volt. Közben pedig – többek között - a következő 

dalok hangzottak el:  

o Csordapásztorok 

o Hej, víg juhászok 

o A kis Jézus aranyalma 

o Kirje, kirje kisdedecske /csángó ének/ 

o Pásztorok, keljünk fel 

o Hadd zengjen énekszó 

o Krisztus urunknak áldott születésén 

o Betlehemi királyok 

o Csendes éj 

 A koncert legnagyobb értéke az volt, hogy minden hang előttünk született, nem innen-

onnan felvételről bejátszott zene volt. Régen az emberek kalákában dolgoztak, így végezték a 

legnehezebb munkákat. Számunkra a Kaláka már ezt a fantasztikus együttest és a decemberi remek 

koncertet jelenti. 

          5. osztály 
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Klub rádió, 92,2 MHz 2008. január 16-án este 20-21 óra között telefonos riportot készített 

Tamás Gyuláné igazgatóval a magyar párbajtőr válogatott pekingi olimpiára történő alsópáhoki 

felkészüléséről. 

 

A magyar párbajtőr sportág „nagyjai”  Alsópáhokon…. 

 

Borosné Eitner Kinga, a Balaton ISOVER Vívóklub egyesületi elnöke szervezésében a magyar 

párbajtőr válogatott iskolánk tornatermét bérelte ki, és a négyszeres olimpiai bajnok Kulcsár 

Győző vezetésével nálunk edzett a pekingi olimpiára való felkészülésük részeként. 

 

    Tornatermünkben 8 páston folytak az edzések január harmadikától nyolcadikáig, egy 

délelőtti és egy délutáni 2 órás nyilvános edzés keretében, amelyek elsősorban technikai és nem 

erőnléti edzések voltak. 

 

 

A felkészülést vezető 

Kulcsár Győzőt 

láthattuk edzeni 

tanítványai közül a 

többszörös olimpiai 

bajnok Nagy Tímeával 

vagy a világranglistát 

vezető Boczkó Gáborral. 

 

De nemcsak őket 

láthattuk testközelből, 

hanem Szász Emesét, 

Tóth Hajnalkát, Szeile 
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Ritát, Kiskapusi Dórát, Szényi Pétert, Imre Gézát, Pádár Tamást, Kovács Istvánt és Rédli Andrást 

is. 

 

 

 

 

  Iskolánk tanulói a legkisebbektől a legnagyobbakig a testnevelés órák keretein belül néztek végig 

egy-egy edzést, ismerkedtek meg a párbajtőr sportág alapelemivel, és végigizgulhattak egy-egy asszót. 

Legtöbbjüknek a látottak annyira felkeltették az érdeklődését, hogy önállóan az itt gyakorló 

élsportolóknak az önéletrajzát, legjobb eredményeit is kikeresték az interneten. 

   Az edzések elején és végén a sportolók készségesen adtak autogramot a gyerekeknek és több közös 

fényképet is készíthettek velük. 

 

Mint kiderült, a válogatott innen Kuvaitba megy, ott világkupán szerepelnek, utána pedig több 

hétvégén Európa szerte világversenyeken vesznek részt. 
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    Reméljük, hogyha közvetve is, de segíthettük eredményes felkészülésüket az idei pekingi 

olimpiára. 

   

   A gyerekeknek pedig 

örök élményt adott, 

hogy nézőként 

testközelből részesei 

lehettek a párbajtőr 

olimpiai válogatott 

felkészülésének, amely 

sokukban felkeltette 

az érdeklődést e 

sportág 

kipróbálásához. 
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   Éppen a héten mértük fel a Balaton ISOVER Vívóklub 

keszthelyi szakosztálya kérésére, hogy tanulóink közül 

hányan érdeklődnek a vívás iránt.  

     Örömömre szolgál, hogy sok a jelentkező - 52 

gyermek - és ennek eredményeképpen az érdeklődő 

alsópáhoki gyerekek részére a keszhelyi szakosztály 

edzője vezetésével helyben szeretnénk megszervezni egy 

kezdőknek való négy hónapos edzésprogramot és a 

tehetséges gyerekek ezután a keszthelyi szakosztályon 

belül tovább sportolhatnának.  

 

     

 

 

    A sok jelentkezés pedig mindenképp annak az 

eredménye, hogy élőben láthatták ezeket a nagynevű 

sportolókat és ez hatalmas motiváló erő volt. 

 

                             

             

 

     

           Tamás Gyuláné   

            igazgató 

Február 1. péntek 
 

Farsang 
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Február 13. szerda 
 

Színházban voltunk 

 

    Februárban is színházi előadást nézhettek meg azok, akik év elején színházbérletet váltottak. Ez 

a darab William Golding: „A legyek ura” című művéből készült. 

   A regény és a darab is tizenéves fiúkról szólt, akik egy lakatlan szigetre kerültek felnőttek 

nélkül. A fiúk nehezen találták meg az összhangot, sőt, szerintem egy-két kivétellel nem nagyon 

sikerült nekik. A gyerekek egy része kivált a csapatból és vadászni kezdtek. Egyre többen 

csatlakoztak hozzájuk a jobb lehetőségek reményében. 

Sajnos a fiúk annyira vadak lettek, s a dolgok addig fajultak, hogy több társukat megölték.  

    Szerintem a darab jól feldolgozta a regényt, bár voltak részek, 

amiket nem lehetett igazán érteni. A színészek igazán beleélték 

magukat a szerepükbe, jól játszottak. A zene és a díszlet különösen 

tetszett, fokozták a hangulatot.  

   Az alaptörténet és a kissé ködös fogalmazás nem igazán nyerte el a 

tetszésemet, viszont az előadás maga jó volt.  

           Markó Lilla 

       8.o. 

 

   Én nagyon kíváncsi voltam erre a színházi előadásra. Nem tudtam, hogy miről fog szólni a 

darab. Rengeteg színes fénnyel találkozhattunk a színdarab közben. Iskolás fiúk egy csoportja az 

atomháború idején az őket menekítő repülőgép balesete miatt egy lakatlan szigetre vetődik. Eleinte 

izgalmasnak indul a felnőttek nélküli kaland: a sziget gazdagsága, a felhőtlen szabadság élménye 

elkápráztatja őket. Próbálják berendezni életüket: vezért választanak, gyűléseket tartanak, 

feladatokat jelölnek ki egymás között. A csapat azonban elég hamar két tábora szakad. A 

választott vezér Raph, a menekülés egyetlen reményét, a tűz életben tartását véli a legfontosabbnak, 

míg Jack a vadászat, a hús megszerzésének rabja lesz.  

   Eddig nekem nagyon tetszett az előadás. Az utána következő eseményeket nehezen tudtam 

követni. A fiúkon úrrá lesz a félelem, amelyet egy titokzatos szörny felbukkanása vált ki.  

   Nagyon fiatal szereplőket láthattunk a színpadon. Az egyórás 

előadás gördülékeny volt, nem akadozott, és a fiúk bejátszották az 

egész színpadot. A témához nagyon passzoló zenét hallhattunk a 

darab közben. A díszlet is tetszett nekem, mert egyszerű volt, de illett 

az előadáshoz.  

      Horváth Pálma 

       8.o.
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Február 18. hétfő 
 

Wass Albert szavalóverseny 

 
 Február 18-án immár második alkalommal rendezte meg a Rákóczi Szövetség a Wass 

Albert Szavalóversenyt a keszthelyi Városi Könyvtárban. Az idei versenynek évfordulós alkalma 

is van, 100 éve született az erdélyi író és költő.  

      Az 1-4., 5-6., és 7-8. évfolyamon 3 kategóriában összesen 53 gyerek nevezett. 

 

  Iskolánkból 3 tanuló vett részt a versenyen, a következő Wass Albert-versekkel: 

 

 A 7-8. osztályosok csoportjában      

   

  Tamás Zoltán: Emlékezés egy régi márciusra  

 

 

  Az 5-6. osztályosok csoportjában : 

  

    Koczka Evelin: Tavasz-várás 

 

              

 

  

  Szőke 

Patrícia: A vers 

  

  

 

 

 

 Szőke Patrícia 3. helyezést ért el. 
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 Felkészítő tanár: Horváth Matild 
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Február 22. péntek 
 

Zrínyi Ilona matematika verseny  

 

A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei döntőjén részt vett tanulók: 

   

3. osztály 

 

Nagy Eszter     129. hely 

Ivusza Márk   149. hely 

 

 

4. osztály 

 Varga Laura        Varga Tamás     Remete Bálint 

   99. hely          53. hely     237. hely 

       Felkészítő tanár: Lénárt Anikó 

          
 

    

 

5. osztály 

 

 

 

 

 

 Hegedűs Nikolett   44. hely 

 Ivusza Ádám  121. hely 

 Giber Szandra 166. hely 

 Szabó Laura  222. hely 
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 Király Andrea 253. hely 

 Tóth Veronika 256. hely 

 

  6. osztály 

      Csala Bendegúz 

          221. hely 

 

    7. osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Markó Tamara     48. hely 

 Slemmer László   104. hely 

 Szabó Anett    110. hely 

 Tombor Boglárka   163. hely 

 

     8. osztály 

 

Szántó Tamás 28. hely 

Hegedűs Bettina 42. hely 

Ábrahám Barbara 66. hely 

Hegedüs Roxána 72. hely 
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       Felkészítő tanár: Darabos Katalin 
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Február 27. szerda 
 

Terem atlétika: városi forduló 

 

 

30 m: 

 

 Borsos Emese (4.o.)  2. hely 

 Mátyás Bence (4.o.)  3. hely 

 Horváth Lotti (6.o.)  3. hely 

 Molnár Balázs (6.o.)  3. hely 

 

 

 

Körös futás: 

 

 Tamás Attila (4.o.)  2. hely 

 Pál Klaudia (2.o.)   3. hely 

 

 

 

Helyből távolugrás: 

 

 Molnár Balázs (6.o.)  1. hely 

 Bognár Anita (2.o.)  2. hely 

 Acél Viktor (1.o.)   3. hely 

 Tamás Attila (4.o.)  3. hely 

 Páhy Regina (5.o.)  3. hely 

 Horváth Lotti (6.o.)  3. hely 

 

 

 

Medicinlabda dobás: 

 

 Orsód Veronika (6.o.)  2. hely 

 Fehér Máté    (6.o.)  3. hely 
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Március 10. hétfő 
 

Csokonai alapműveleti verseny 

területi 

 

 

3. osztály 

 

Ivusza Márk    9 pont 

Peták Tifani    8 pont 

Kovács Réka   7 pont 

Polgár András  6 pont 

Nagy Eszter   3 pont 

Lengyel Dávid  2 pont 

Horváth Zsófia  0 pont 

4. osztály 

 

Varga Laura    9 pont 

Remete Bálint   8 pont 

Bontó Petra   7 pont 

Varga Tamás   7 pont 

Borsos Emese   4 pont 

Tóth Gergő    3 pont 

 

Felkészítő tanár:  Horváth Hilda    Lénárt Anikó 

 

         

 

5. osztály  

 

Hegedüs Nikolett    10 pont 

Ivusza Ádám     9 pont 

Szita Sára      9 pont 

Giber Szandra   7 pont 

Tóth Levente  6 pont 

Szabó Laura  3 pont 

6. osztály 

 

Csala Bendegúz   6 pont 

Király Tímea  5 pont 

Mózer Mercédesz  4 pont 

Lázár Kinga  3 pont 

Pintér Virág   3 pont 

Orsós Veronika  1 pont

 

 

7. osztály 

 

Slemmer László   8 pont 

Markó Tamara   7 pont 

Szabó Anett   2 pont 

Tombor Boglárka  0 pont 

Tóth Dániel   0 pont  

 

 

      Felkészítő tanár:  Darabos Katalin
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Március 10. hétfő 
 

„Szép magyar beszédért” 

 
 

 Március 10-én rendezte meg a „Szép magyar beszédért” nevet viselő alapítvány a határon 

túli költők műveiből rendezett vers- és prózamondó versenyt. 1995 óta már évente, a Fejér György 

Városi Könyvtárban. Az alsó és felső tagozatosok külön csoportban mérték össze tudásukat a 

Vajda és Bibó Gimnázium magyartanáraiból álló zsűri előtt. 

  

 Iskolánkat három tanuló a következő versekkel képviselte: 

 

Koczka Evelin   

Tompa László: Tavaszváró ének 

  

 

 

 

 

  

 Szőke Patrícia  

 Bözödi György: Piros levelet kerget a szél 

 

 

 

 

 

Tamás Zoltán   

Berde Mária: Add meg, Uram 

 

  

 

 

 A keszthelyi és környékbeli iskolák / Alsópáhok, Gyenesdiás, Sármellék, Vonyarcvashegy/ 

tanulóinak nemes vetélkedése volt. Sok szép művet ismertünk meg a sajátjaink mellett. Sokat 

tanultunk a zsűri személyre szabott értékeléséből is. Az első helyezéseket két székely népmesét 

mondó kislány érte el, megérdemelten.  

 

 

       Felkészítő tanár: Horváth Matild 
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Március 14. péntek 
 

Történelmi verseny 

 

 A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár hirdette meg a forradalom és szabadságharc 

160. évfordulójára a „Hazádnak rendületlenül” című történelmi versenyt, melyen iskolánkból 

Slemmer László 7. osztályos tanuló vett részt.  

A verseny írásbeli és szóbeli fordulóból állt, illetve a korszakhoz kapcsolódó zeneműveket kellett 

felismerni. Lackó nem csak a 2. helyezést érte el, hanem honismereti témában különdíjat is 

kapott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Felkészítő tanár: Takácsné Kovács Erzsébet 
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Március 14. péntek 
 

Nyelvtan verseny 

 

 Március 14-én, délután Keszthelyen a Csány-Szendrey ÁMK-ban nyelvtan-helyesírási 

versenyt rendeztek a 3. és 4. osztályosoknak. Anikó néni vitt bennünket, Varga Tamást és engem.  

 A feladatok számomra nem voltak nehezek. A tollbamondás után j-s, ly-os feladatok, 

betűpótló és nyelvtani totó volt. Néhány hibát ejtettem, így második helyezést értem el. Nagyon 

örültünk a sikeremnek, így boldogan jöttünk vissza Alsópáhokra a március 15-i ünnepélyre és 

koszorúzásra. 

                                 

         Spanics Gergely 

                                 4. o. 
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Március 14. péntek 

 

Megemlékezés a 48-as forradalomról 
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   A műsort összeállította: Horváth Matild 
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Március 19. szerda 
 

Mezei futóverseny – városi forduló 

 

 

egyéni eredmények: 

 

 Hegyi Tamás (8.o.)  1. hely 

 Páhy Regina (5.o.)  2. hely 

 Tamás Attila (4.o.)  5. hely 

 Lázár Kinga (6.o.)  5. hely 

 Mátyás Bence (4.o.)  6. hely 

 

csapat eredmény: 

 

II. korcsoport fiú:  3. hely 

(Tamás Attila, Mátyás Bence, Tóth Gergő, Ágoston Bence, Lengyel Dávid) 

 

 

 

 

megyei forduló:  

 

 Hegyi Tamás (8.o.)  1. hely  
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Március 27. csütörtök 
 

Országos német verseny megyei döntője 

 

        EEnnnneekk  aazz  éévvnneekk  úújjuulltt  eerrőővveell  vváággttaamm  nneekkii..  TTuuddttaamm,,  hhooggyy  rreennggeetteegg  ffeellaaddaatt  vváárr  rráámm..  

22000088  kkoorraa  ttaavvaasszzáánn  kkeerrüülltt  ssoorr  aazz  oorrsszzáággooss  nnéémmeett  nnyyeellvvii  ttaannuullmmáánnyyii  vveerrsseennyy  iisskkoollaaii  

ffoorrdduullóójjáánnaakk  mmeeggíírráássáárraa..  FFeellkkéésszzüüllttüünnkk  aa  mmeeggmméérreetttteettééssrree..  KKaattii  nnéénnii  nnaaggyyoonn  ssookkaatt  sseeggíítteetttt  

nneekküünnkk..  MMiinnddeenn  ccssüüttöörrttöökköönn  rreeggggeell  77  óórraakkoorr  ootttt  üülltt  vveellüünnkk  aa  kköönnyyvvttáárrbbaann  ééss  eellmmaaggyyaarráázzttaa  

nneekküünnkk  aa  nnéémmeett  nnyyeellvv  rreejjtteellmmeeiitt..  

      22  óórráánnkk  vvoolltt  aa  ffeellaaddaattllaapp  kkiittööllttéésséérree..  AA  vvééggéérree  mmáárr  iiggeenn  eellffáárraaddttuunnkk,,  ddee  aa  ffeellaaddaattookkaatt  nneemm  

ttaarrttoottttuukk  aannnnyyiirraa  nneehhéézznneekk..  ÉÉnn  nneemm  éérreezztteemm  úúggyy,,  hhooggyy  jjóóll  ssiikkeerrüülltt  vvoollnnaa,,  ddee  KKaattii  nnéénnii  ttuuddaattttaa  

vveelleemm,,  hhooggyy  nneekkeemm  ssiikkeerrüülltt  aa  lleeggjjoobbbbaann  ééss,,  hhooggyy  ttoovváábbbbjjuuttoottttaamm  aa  mmeeggyyeeii  ffoorrdduullóórraa..  NNaaggyyoonn  

mmeegglleeppőőddtteemm  ééss  öörröömmmmeell  úújjssáággoollttaamm  ootttthhoonn    

    KKöövveettkkeezzőő  hheetteekkbbeenn  eellkkeezzddttüünnkk  kkéésszzüüllnnii  aa  vveerrsseennyyrree..  TTaavvaasszzii  sszzüünneettbbeenn  iiss  rreennggeetteeggeett  ggyyaakkoorroollttuunnkk  

KKaattii  nnéénniinnééll,,  hhiisszzeenn  mmáárr  nneemm  vvoolltt  ssookk  iiddőőnnkk..  

  

MMáárrcciiuuss  2277--éénn  eelljjöötttt  aazz  iizzggaallmmaakk  iiddeejjee..  AA  mmeeggmméérreetttteettééssrree  ZZaallaaeeggeerrsszzeeggeenn  kkeerrüülltt  ssoorr..  22  óórráánn  áátt  

ttaarrttootttt..  EEllssőő  óórráábbaann  ffeellaaddaattllaappoott  kkeelllleetttt  kkiittöölltteenneemm,,  ffoonnttooss  sszzeerreeppeett  jjááttsszzootttt  bbeennnnee  aa  nnéémmeett  nnyyeellvv  

nnyyeellvvttaannaa,,  sszzóókkiinnccssee..  MMáássooddiikk  ffeelléébbeenn  

eeggyy  lleevveelleett  kkeelllleetttt  íírrnnoomm  eeggyy  nnéémmeett  

bbaarrááttoommnnaakk  2200--2255  mmoonnddaattbbaann..    

AA  ttéémmaa  aa  sszzüünneetteekk  ééss  aazz  uuttoollssóó  

vvaakkáácciióómm  vvoolltt..  NNaaggyyoonn  öörrüülltteemm  nneekkii,,  

mmeerrtt  ttuuddttaamm  rróóllaa  íírrnnii..  VViihheetttteemm  

mmaaggaammmmaall  sszzóóttáárrtt  iiss,,  ddee  ccssaakk  rriittkkáánn  

hhaasszznnáállttaamm,,  mmeerrtt  ccssaakk  iiddőőtt  vveesszztteekk  vveellee..  

AA  vvééggéénn  KKaattii  nnéénniinneekk  nnaaggyy  öörröömmmmeell  

úújjssáággoollttaamm  aa  ffeellaaddaattookkaatt  ééss  vviiddáámmaann  

hhaazzaauuttaazzttuunnkk    

  

EEggyy  hhóónnaappppaall  kkééssőőbbbb  mmeeggttuuddttuukk  aazz  

eerreeddmméénnyytt..    

  

  33..  hheellyyeezzéésstt  éérrtteemm  eell..  TTööbbbb  eellssőő,,  

mmáássooddiikk  ééss  hhaarrmmaaddiikk  hheellyyeezzeetttt  lleetttt..  

NNeemm  jjuuttoottttaamm  ttoovváábbbb  aazz  oorrsszzáággoossrraa,,  ddee  bbüüsszzkkee  vvaaggyyookk  mmaaggaammrraa  ééss  kköösszzöönnöömm  KKaattii  nnéénniinneekk    

              HHoorrvváátthh  PPáállmmii  

               8.o.
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Április 5. szombat 
 

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny 

 

 

 

 A verseny iskolai, megyei és Kárpát-medencei fordulóból áll.  

Lényege: egy tollbamondás és egy helyesírási feladatlap az adott osztály helyesírási anyagából. A 

100 pontos területi fordulóból általában csak 90 pont feletti teljesítménnyel lehetett a megyei 

döntőbe jutni.  

 

 

   Idén Király Tímea a 6. osztályosok között 94 pontos 

eredményével jutott tovább az iskolából. Rajta kívül 

iskolánkból senki nem tudott továbblépni.  

  A megyei fordulóban megismételve előző kiváló 

teljesítményét 93 ponttal a 2. helyet szerezte meg. 

 

 

    

  

 

    

       Felkészítő tanár: Horváth Matild 



 86 

Április 7. hétfő 
 

Színházban voltunk 

 

 

 2008. április 7-én Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényének színpadi változatát 

néztük meg a keszthelyi Balaton Színházban Szakszon Csaba és Kriston Ákos dramaturg és 

zeneszerző átdolgozásában. A miskolci Pécsi Sándor Guruló Színház előadásában. A társulatról 

nem sokat tudtunk kideríteni, honlapjuk éppen frissítés alatt volt. 14-16 éves fiatalok 

játszottak. 

 Sajnos ez volt az utolsó bérleti előadás ebben a tanévben. Ez a színdarab nem szerepelt a 

meghirdetett bérleti előadások között. Csere történt. A királykisasszony cipője című magyar 

népmese helyett játszották ezt a művet. Nem jártunk rosszul a cserével, de én a népmesét is 

szívesen megnéztem volna. 

 A dramaturgia szerintem jó volt. Annyi eltérés volt a regény és a színpadi mű között, 

hogy az összes felnőtt szereplőt kihagyták. Csupán a gittegylet feloszlatásakor játszották be Rácz 

tanár úr egy mondatát, valamint Nemecsek halála előtt az orvos egy utalását a kisfiú 

menthetetlenségére. Csak a gyerekek közti történések elevenedtek meg a színpadon. Ezáltal igen 

feszessé vált a játék. Mindenki feszült figyelemmel nézte végig a szünet nélküli, 90 perces 

előadást. 

 A színészek jól játszottak. Zavaró volt egy kicsit, hogy sok fiúszerepet lányok játszottak. 

Főleg Boka alakítása lehetett volna erőteljesebb. De a Cselét és Kolnayt játszó lányok játéka 

jobban tetszett. Nemecsek, Geréb, Áts Feri szerepét fiú játszotta, jól. 

 A zene és a tánc mindig összhangban volt. Köszönetet mondhatunk Hutter Linda 

koreográfusnak. 

 Jól megoldották a díszletet. Maguk a szereplők varázsolták át pillanatok alatt a 

színpadot a grundra vagy a Füvészkertre. 

 Szerintem érdemes volt elmenni, mert jól játszottak a színészek, érdekes volt a darab. A 

zene miatt különösen élvezhető volt. Remélem, a jövő tanévben is eljutunk emlékezetes színházi 

előadásokra! 

      

     

 

     

    Markó Tamara 

    7. o. 
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 Április 7-én színházbérletes társaimmal megnéztük az évad  utolsó előadását, mely 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című művéből készült Szakszon Csaba és Kriston Ákos 

dramaturg és zeneszerző átdolgozásában.. A miskolci színházat valószínű az is serkentette a 

darab színrevitelére, hogy 2007-ben volt 100 éve, hogy a regény megjelent. A jelzett népmese helyett 

ez a darab változtatást jelentett a műsorban, de nem bántuk meg a cserét. 

 A történetet nagyon jól színpadra vitték. Izgalmas volt, mivel csak a gyerekek jeleneteit 

láthattuk, felnőtt szereplők nélkül. Ez fokozta a feszültséget. A vörösingesek és a Pál utcaiak 

kiválóan megformálták a jó és rossz közötti párharcot. Nekem legjobban a csatajelenet tetszett. 

Fokozta a hangulatot a lassított játék. Éppen a döntő pillanatban lassították a jelenetet, ezáltal 

kiemelték a lényeget, a kis Nemecsek hőstettét. 

 Tetszett az előadásban, hogy sokat énekeltek, táncoltak. A koreográfiák is nagyon egyediek 

voltak. 

 A legjobban Nemecsek és Csónakos színészi játéka fogott meg. A kisfiú, aki Nemecseket 

alakította, bár fiatalabb volt társainál, bele tudta magát élni szerepébe. Csónakos elsősorban 

humorával és kitűnő játékával hatott rám. 

 Alapvetően nem volt zavaró, hogy több fiút lány játszott. Bár a Bokát alakító színésznő 

nem volt „férfias”, vezető egyéniség. Szerintem kicsit mintha „anyáskodni” akart volna a 

többieken, ezért nem annyira tetszett. 

 Összességében nagyszerű előadást láttunk. Nagyon jó zárása volt ez a darab az éves 

színházi sorozatnak, érdemes volt elmenni. 

 

     

    

  

 

 Markó Lilla 

  8. o. 
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Április 18- 19. péntek-szombat 
 

Országos történelem verseny 

 

 Az országos történelem versenyen Zala megyében a 4. helyet értem el. Ezzel az eredménnyel 

16.-ként kerültem be az országos fordulóra, mely Szombathelyen került megrendezésre.  

    A verseny első napján nagyon izgultam. A 28 versenyző közül a 20-as sorszámot húztam. 

Délután írtuk meg az írásbelit, ami szerintem nehéz volt. A feladatsor végén egy esszét is kellett 

írni. Az írásbeli forduló után megnéztük az Egyházmegyei Könyvtárat. Nekem nagyon tetszett.  

   Másnap volt a két szóbeli forduló. Az első fordulón Széchenyi István és Kossuth Lajos vitáját 

választottam. Nagyon izgultam, 

mivel a 20. voltam és már sokan 

bent voltak a teremben. 10 percig 

kellett beszélnem, sikerült 

kitöltenem a rendelkezésemre álló 

időt. A második fordulón 

fordított sorrend volt így 8.-ként 

mentem be. Itt 5 percig kellett 

beszélni és a tavaszi hadjáratot 

választottam.  

     A második szóbeli után 

kezdődött a várakozás. Az 

eredményhirdetésre fél 5-kor 

került sor.  

    

   A 10. helyet szereztem meg, aminek nagyon örülök. Sokat 

készültem a versenyre, de megérte. 

 

      

     Slemmer László 

            7.o. 
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Április 18. péntek 
 

Mesemondó verseny 

 

 Április 18-án a zalavári iskolában egy mesemondó versenyen vettünk részt. Nagyon sok 

szép mesét hallgattunk meg.  

 

 

 

 

 Az első osztályosok közül Varga Kristóf  2. helyezést ért el. 

 A negyedikesek közül Varga Laura lett 2. 

 Én pedig 3. helyezett lettem.  

   

   Nagyon örültünk a sikereknek, valamint az oklevélnek és a könyvjutalomnak. 

           

 

            Bontó Petra  

              4.o. 
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Április 21. hétfő 
 

Matematika verseny 

 

 Április 21-én a vonyarcvashegyi iskolában rendezték meg az idei alsó tagozatos 

matematika versenyt. Az alsópáhoki tanulók itt is szépen szerepeltek, mert négy helyezést hoztak 

el.  

 

 

 

A  második osztályos Holczer Olivér és a harmadikos Peták Tifani is az 1. helyezést szerezte meg.  

A negyedikesek közül Varga Tamás 2., Varga Laura pedig 3. lett. 

                    

  Gratulálunk az eredményeikhez!! 

 

          Lénárt Anikó 
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Április128. hétfő 

 

Többpróba – atlétika: városi forduló 

 

 

3. korcsoport lány:  3. hely 

 

 Lázár Kinga, Cserép Dominika, Szőke Patrícia, Horváth Lotti, Szita Sára,  

 Góczán Szimonetta 

 

 

Egyéni összetett győztes:  Horváth Lotti 

 

 

Egyéni összetett 3. hely:  Fehér Máté 

 

 

4 x 100 méteres váltófutás: 2. hely 

 

 Farkas Dóra, Hegedűs Roxána, Rezes Regina, Horváth Pálma 

 

 

100 méteres síkfutás  3. hely:  Horváth Pálma 

 

 

300 méteres síkfutás 2. hely:  Horváth Pálma 

 

 

300 méteres síkfutás 3. hely: Hegedűs Roxána 

 

 

300 méteres síkfutás 2. hely:  Horváth Botond 

 

 

1500 m 1. hely:  Hegyi Tamás 

 

 

1500 m 2. hely:  Ábrahám Barbara 

 

 

       Meszlényiné Szabó Judit
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Április 28. hétfő 
 

Csokonai alapműveleti verseny 

megyei 

 

 

 

 

 5. osztály: 

 

 

 

 

 

 

 Hegedűs Nikoletta  6 pont 

 Szita Sára   5 pont 

 Ivusza Ádám  4 pont 

 

 

6. osztály: 

 

 Csala Bendegúz  6 pont 

 

 

 

 

 

 

 7. osztály: 

 

 

 

 

 

 

 

 Slemmer László  7 pont 

 Markó Tamara  6 pont  

 

       Felkészítő tanár: Darabos Katalin
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Április 29. kedd 
 

Anyák napja  
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Május 5-6. hétfő-kedd 
 

Megyei atlétikai döntő 

 

 

 

 

  Horváth Lotti 

  egyéni összetett  1.hely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horváth Pálma 

 300 m   3. hely 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hegyi Tamás 

  1500 m   1. hely 

 

 

      

      

         Felkészítő tanár: Meszlényiné Szabó Judit 
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Május 7. szerda 
 

Német társalgási verseny 

 

 A Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykanizsán idén is megrendezte a német társalgási 

versenyt, melyre minden iskolából két tanuló nevezhetett.  

     A versenyre való felkészülés sok tanulással, a verseny pedig sok izgalommal járt.  

    

    Az írásbeli feladat egy kommunikációs 

tesztlap kitöltése volt. A szóbeli részre Kati 

nénivel már tavaly is sokat készültünk, így idén 

már sokkal könnyebb volt átismételni. A 

szóbelitől picit tartottunk, mert nem tudhattuk, 

hogy melyik témát húzzuk a 25-ből. Előbb utóbb a 

szóbelin is feloldódott a hangulat így mosolyogva 

hagytuk el mindketten az osztálytermet. Nagyon 

szurkoltunk egymásnak.  

     Az eredményt csak egy héttel később tudtuk 

meg. Mindketten jó helyezést értünk el. A Pálmi  

3. lett és én pedig 2.  

De mint tudjuk a részvétel a fontos!!! 

 

                              Király Johanna 

                                        8.o. 
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Május 15-16. csütörtök-péntek 
 

Papírgyűjtés 

 

 

 

 

 

 összesen: átlag: 

1. osztály 2060 kg 121 kg 

2. osztály 4044 kg 202 kg 

3. osztály 1791 kg 112 kg 

4. osztály 2023 kg 119 kg 

5. osztály 2966 kg 148 kg 

6. osztály 3703 kg 168 kg 

7. osztály 3169 kg 186 kg 

8. osztály 3029 kg 137 kg 
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Május 17. szombat 
 

„Nyelvünkben élünk” magyar nyelvi kommunikációs verseny 

 

 A verseny lényege: a grammatikai, helyesírási és kommunikációs ismeretek alkalmazása. 

Összetett képességeket igényel. Az egyes fordulókban egyre inkább a szóbeliség kerül előtérbe. 

Osztályonként 1 tanuló nevezhető.  

 Az idei tanévben a keszthelyi területi fordulóban 2 tanuló indult iskolánkból. 

A 7. osztályos Markó Tamara a 100 pontos nyelvtani feladatlapot 79 ponttal oldotta meg, így a 

13. helyen jutott a megyei fordulóba. 

A 8. osztályos Markó Lilla 76,5 ponttal a 8. helyen került tovább. 

 A megyei fordulóban a nyelvtani feladatlap mellett már szóbeli is volt. Ellentétpárra 

kellett történetet mondani. Markó Tamara a 7. osztályosok között a 19. helyezést érte el. Markó 

Lilla a 8. osztályosok között 1. lett. 

 Budapesten az országos döntőt a Fazekas Mihály Gimnázium rendezi, amely a verseny 

meghirdetője is. Ezen Markó Lilla képviselte Zala megyét a 8. osztályosok között. 

 Az írásbeli feladatlap itt szövegértés volt, a szöveg ezúttal a Petőfi Irodalmi Múzeumról 

szólt. Ezután 2 fordulós szóbeli követezett. Az egyiken be kellett mutatni lakóhelyünk irodalmi, 

művészeti emlékhelyeit, a másikon a tájhoz kötődő verset kellett mondani. Lilla Keszthely, Hévíz, 

Bazsi, a vonyarci Szent Mihály-domb, a Szépkilátó és Badacsony nevezetességeit vette számba. A 

memoriter Garay János: Balatoni kagylók című verse volt. A 19 megyei és 4 budapesti küldött 

között Markó Lilla 6. helyezett lett. 

       Felkészítő tanár: Horváth Matild 
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Így láttam én 

 

   Nagy megtiszteltetésben volt részem 

2008. május 17-én, hiszen én 

képviselhettem iskolánkat 

Budapesten, a „Nyelvünkben élünk” 

magyar nyelvi és kommunikációs 

verseny országos döntőjén. 

A verseny helyszínére, a Fazekas 

Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumba mindenki izgatottan érkezett. 

Délelőtt 10 órakor megnyitó ünnepséggel köszöntötték a versenyzőket, majd utána következett az 

írásbeli forduló. Háromnegyed óránk volt, hogy legjobb tudásunk szerint töltsük ki a szövegértési 

feladatlapot. Ez okozott legtöbb gondot, ezt nehéznek találtam, kitöltöttem a rendelkezésre álló 

időt. 

    Kis szünet volt, majd következett az első szóbeli forduló. A csapat egyik felének lakóhelye 

irodalmi és művészeti kötődéseit kellett bemutatnia, a másik felének pedig memoritert kellett 

mondania. Én az első csoportba kerültem, tehát röviden be kellett mutatnom lakóhelyemet. A 

felkészülés és vázlatírás után sorba kísértek minket egy másik terembe a háromtagú zsűri elé. 

Rövidesen én is sorra kerültem. Talán a versenynek e részétől tartottam a legjobban. Végül a 

mondanivalóm felét tudtam csak előadni, mert lejárt az idő, de Matild néni szerint így is 

kerekre tudtam zárni a szöveget. 

    Ebéd után következett a harmadik és egyben utolsó megmérettetés: a versem elszavalása. „Garay 

János-Balatoni kagylók” c. versét választottuk a tanárnővel. Szerencsére jól sikerült, s utána 

végre fellélegezhettem, nem kellett tovább izgulnom a verseny miatt. 

   Az eredményhirdetésig a délután hátralévő részét mókásan töltöttük el: játékos vetélkedőket 

szerveztek nekünk, amit szemmel láthatóan mindenki nagyon élvezett, és a délután során új 
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barátságot, ismeretségek is szövődtek.  

   Három órakor végre sor került az eredményhirdetésre. Gombóccal a torkunkban figyeltük a 

zsűri elnökének szavait. Zala megyéből rajtam kívül még egy versenyző vett részt a versenyen. 

Kovács Panka a 7. évfolyamon 9. helyen, én a 8. évfolyamosok között 6. helyen végeztem.  

A verseny után boldogan és elégedetten robogtunk Budapestről hazafelé a vonattal.  

 

         Markó Lilla 

              8.o.
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Május 21. szerda 
 

Atlétika megyei döntő 
 

Atlétikai csapatbajnokság – fiú: 1. hely 

 

Zsiga Zsombor, Tamás Attila, Molnár Balázs, 

Fehér Máté, Horváth Botond, Hegyi Tamás 

 

Svédváltó – lány:  

 1. hely 

Páhy Regina 

Horváth Lotti Hegedűs 

Roxána Horváth Pálma 

 

 

Atlétikai csapatbajnokság 

– lány: 2. hely 

 

Horváth Zsófia  

Páhy Regina Cserép 

Dominika 

Horváth Lotti 

Horváth Pálma 

    Farkas Dóra 

 

 

600m-es síkfutás 

    

   Fehér Máté:         2. hely 

  Lázár Kinga:        4. hely 

 Góczán Szimonetta: 6. hely 

 

 

800m-es síkfutás 

 

    Hegyi Tamás:     2. hely 

   Hegedűs Roxána: 3. hely 

 

          Felkészítő tanár: Meszlényiné Szabó Judit 
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Május 27. kedd 
 

Gyereknap – Kehida  
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Május 29- 30. csütörtök - péntek 
 

Kirándulás 7 – 8. osztály 

 

   Korán reggel indultunk. Délre mentünk a Feszti körképhez. A körkép egy parkban van, ahol a 

tiszai árvízről is hallottunk. És utána szabadprogram a parkban.  

 

   4-kor volt a gyülekező és onnan 

elindultunk a szállásunkat megkeresni. 

Mindenki elfoglalta szobáját, kisebb 

csoportokat alkotva.  

 

 

Ezután megláttunk a szomszédban egy medencét, amit nem 

lett volna szabad használni, de 

mivel a lakók nem voltak ott, 

ezért a ház tulajdonosa 

megengedte, hogy fürödjünk.  

Mivel senkinek nem volt fürdőruhája, ezért ruhástól mentünk bele.  
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   A fürdés után a közelünkben lévő 

étteremben vacsoráztunk.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   Miután visszaértünk, páran elmentek sétálni, fürdeni, a többiek pedig a 

szobájukban voltak.  

Éjjel elég hangosak voltunk, ami nem tetszett a tulajnak, aki már 

tobzódott. (by 

Judit néni)  

 

Senki nem akart 

aludni, de 4 óra 

felé már mindenki 

csendben maradt.  
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    Reggel 7-8 körül felkeltünk és reggeliztünk. Rendet raktunk a szobákban, összepakoltunk. 

Elindultunk Szegedre és megnéztük a nevezetességeket és az állatkertet is.   
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   Hazafelé a buszban jól szórakoztunk. 10 óra felé értünk haza és mindenki jól érezte magát. 

 

              Tombor Boglárka, Szabó Anett 

         7. o.
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Június 6. péntek 
 

Kirándulás 5 – 6. osztály 

 

    Az osztálykirándulás reggelén mindenki nagyon izgatottan 

érkezett.  

   Első megállónk Ibafa volt ahol sok-sok pipát tekinthettünk meg, és 

gyakorolhattuk a nyelvtörőt is. Ezt a múzeumi látogatást a fiúk 

élvezték a legjobban, mert kipróbálhattak egy vízipipát.  

   Majd innen Szigetvárra vezetett az utunk, ahol a várat és egy 

dzsámit tekinthettünk meg. És a múzeumban is sok érdekes látnivaló 

volt.  

  Innen Pécsre mentünk ahol török kori dzsámikat és minaretet 

néztünk meg. Egy római kori sírkamra megtekintése váltotta ki a legnagyobb érdeklődést. Nagyon 

jó volt. De a székesegyház gyönyörűségétől mindenkinek leesett az álla. Egyszerűen csodálatos 

volt. És a Zsolnai Múzeum is mindenkinek nagyon tetszett.  

  Majd szabad program következett, mikor is elkapott minket az eső. De így volt izgalmas.  

  Ezután Abaligetre érkeztünk, ahol egy Denevérmúzeumot néztünk meg. A legesleg-szebb mégis a 

cseppkőbarlang volt. Friss levegő, gyönyörű cseppkövek. Csodálatos!! 

  Ezt a kirándulást senki sem fogja elfelejteni. 
 

Kirándulás

 

Pécsre mentünk kirándulni, 

Alig bírtam kirándulni. 

El is késtem korán reggel, 

A buszon várt sok-sok ember. 

 

Elindultunk lassan-lassan, 

De egy gyerek sem volt halkan. 

Elindultunk Ibafára 

Hol a fiúk rágyújtottak a pipára. 

 

Majd Szigetvárra mentünk, 

S, ott jó nagy kirándulást tettünk. 

Ezután Pécsre indultunk, 

Hol csak az eső volt a gondunk. 

 

 

 

Dzsámit néztünk török korból, 

Múzeumot porcelánból. 

Székesegyház is volt ott, 

De ott senki nem imádkozott. 

 

Majd onnan mentünk Abaligetre , 

Hol a Denevérmúzemot vettük szemre. 

De a barlang volt a legjobb, 

Azon mindenki csodálkozott. 

 

Hazamentünk élményekkel, 

Fáradtan de jó kedvvel. 

Köszönjük az élményeket, 

Elküldjük a részvényeket. 

                       /Halász Réka/ 
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Június 10- 11. kedd - szerda 
 

Kirándulás 3 – 4. osztály 

 

   Június 10 - 11-én kirándulni ment a 3. és a 4. osztály Pécsre. Az odavezető úton, Szigetváron 

pihentünk egyet.  

   

  Pécs nevezetességei közül a 

Terrárium állatait tekinthettük 

meg, majd a Dzsámi és a 

Bányászati Múzeum 

következett.  

A dottózás is nagy élmény volt 

a városban. 

  Vacsora után a sikondai 

campingben szálltunk meg.  

 

 

 

   Másnap az állatkertbe mentünk először. 

Számomra ez mindig nagy élmény, mert 

nagyon szeretem az állatokat.  

  

 

 

 

 A Denevér Múzeumban ujjérzékelős 

számítógéppel tájékozódhattunk az állatok 

szokásairól.  
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    Legvégül az abaligeti cseppkőbarlangot 

néztük meg. Nekem annak ellenérére, 

hogy nagyon hideg volt, ez tetszett a 

legjobban. Gyönyörűek voltak azok a 

hatalmas cseppkövek.  

 

 

 

     A hazafelé vezető út elég hosszú volt. 

Mindenki fáradtan, de élményekkel teli érkezett haza. 

                             

                                                                                         Varga Laura 

                                                                                              4. o. 
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Június 10-12. kedd-csütörtök 
 

Szerenád 
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Június 13. péntek 
 

Bolondballagás 
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Június 14. szombat 
 

Ballagás 
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Június 21- 23. szombat - hétfő 
 

Országos atlétikai verseny Békéscsabán 

 

versenyeredmények: 

 

  Lány svédváltó: 4. hely  

 

Páhy Regina, Horváth Lotti, Hegedüs Roxána, Horváth Pálma 

 

 

 

 

 

  

600m-es síkfutás: 8. hely 

   

Fehér Máté 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    800m-es síkfutás: 10. hely 

  

    Hegyi Tamás 
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Többpróba fiú csapat:  11. hely 

 Horváth Botond, Mátyás Bence, Tamás Attila, Hegyi Tamás, 

  Molnár Balázs, Fehér Máté 
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Június 27- július 1. 
 

Tábor Harkányban 
 

Kora reggel – 9 órakor, ami egy vakációzó diáknak 

hajnali időpont – volt a gyülekező a Kolping Hotel előtti 

buszmegállónál. Amikor odaértünk a buszmegállóba 

mindenki számára világossá vált, hogy végre 

elindulhatunk! Irány a szabadság, a strandolás az éjszakai 

bulizás! Elkezdtük bepakolni a csomagjainkat, vagyis ez a 

szülők feladata volt, nekünk fontosabb dolgunk is akadt. 

Meg kellett beszélni a többiekkel, hogy mi is történt, amióta 

nem láttuk egymást! Kb. 5 órája, mert akkor léptünk ki az 

MSN kapcsolatból. 

 A Szántó Tomi hozott magával mindent, ami egy jó bulizáshoz kellhet, alig fért el a 

saját cucca a bőröndjében. Mikor végeztünk a pakolással mindenki beszállt a buszba, hogy 

elinduljunk a hosszú és kivált meleg útra. A busz jobb hűtése érdekében, 2 ablakot sikerült 

kinyitni.  

Első megállónk egy benzinkút volt. Mindenki elintézhette folyó ügyeit. Ezt még 2 másik 

ilyen megállás követte, míg végre megérkeztünk a szállásra. A szállás egy kemping volt, Harkány 

fő utcáján, kb. 100 méterre a fürdő bejáratától. Hamar beköltöztünk, vagyis bedobtuk a 

holminkat az ágyakra, s mindenki örült, amikor Erzsi nénivel, Marcsi nénivel és Gyöngyi 

nénivel végre elindulhattunk a strandra. Az első nap egész jól sikerült. Hozzátéve, hogy az első 

éjszakán szinte senki nem aludt. Hajnali fél 2 kor döntöttünk úgy, hogy ideje lefeküdni. Persze 

néhányan még ekkor sem voltak álmosak. No ők jól megjárták! (   ) 

Reggel Erzsi néni frissen, mint a csík, sorra mindenkihez bekopogott, hogy ébren vannak-

e. Erre mit lehetett felelni?! Hisz épphogy lefeküdtünk!! A reggeli a 

társalgóban volt előkészítve, köszönet érte a szorgos háziasszonyoknak, volt 

ott mindenféle étel - ital.  

A szállásunk gyorsan amortizálódott, vagy csak hozzánk 

igazodott? A második nap végére 

igazán rosszul festett. Volt olyan 

szoba ahova csak 

úgy lehetett bejutni, 

ha az ember tolta 

maga előtt a 

szemetet. Vagyis 

minden kevéssé 

fontos dolgot, 

melynek a helye a 
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földön volt kijelölve. Egyszóval érdekes volt az élet, az anyukáink folyamatos rendrakása 

nélkül! 

A tábori programok között kirándulások is szerepeltek, 

jártunk Siklóson és Villányban is, ahol mindenki vett egy üveg 

bort ajándékba a családnak. Természetesen, aki nem kapta 

volna meg, az csak azért volt, mert a gyermekük nem is vett; s 

egyáltalán nem azért, mert üres üveget nem illik ajándékba 

adni! (  )  
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Vasárnap este volt a foci EB döntője, melyet úgy sikerült végignézni, hogy valaki mindig 

fogta a tv antennáját, nehogy elmenjen a kép. Tiszta XXI. század! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az utolsó tábori napon elmentünk a harkányi fürdő, élményfürdő részébe. Már éppen 

kezdtük jól érezni magunkat, amikor bejött egy biztonsági őr és közölte, hogy el kell hagynunk a 

helyet, mert nem érvényesek ide a jegyeink. Tehát: Harkányban, az élményfürdőben az élmény 

abból áll, hogy kidobják az embert a strandról. (   ) 

 A hazaúton meglátogattuk a pécsi tv tornyot s vigyáztunk, hogy a tábor vége miatt 

elkeseredett társaink, le ne vessék magukat a 
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mélyb

e.  

 

 

 

A visszafelé út már unalmas volt. Mindenki szeretett volna már hazaérni, akkor is, ha 

jól tudta, hogy otthon nem várja ilyen szabad és vidám élet, mint a táborban! 

Köszönjük Takácsné Kovács Erzsébet tanár néninek, Tamás Gyuláné igazgató néninek és 

Szántó Istvánné, Gyöngyi 

néninek, hogy megszervezték, 

végigdolgozták és „túlélték” a 

tábort; pusztán a  

MI kedvünkért !!!  

(  ) 

 

 

 

 

 

            Szabó Dani 
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         7. o. 
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Július 5. szombat 
 

Falunapi gyerekprogram Felsőpáhokon 
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Augusztus 23. szombat 
 

Szüreti felvonulás 

 

 

 A Páhok vendéglő előtt 

kezdődött a falunapi rendezvény.  

 

 

 Ott fellépett a Bodzavirág 

népdalkör. Onnan tovább mentünk az iskolához, ahol az iskolai énekkar énekelt.  

 

  

 A felvonulók borral és 

pogácsával kínálták a falusiakat.  
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 Szüreti felvonuláson mondta a sulinkról, a kisbíró: 

 

  Az iskola udvarában is sárban dagonyáztunk 

  Az idén a kelleténél többször is beáztunk. 

  Nagy úszómedence lett a zsibongó közepe 

  Ősztől itt tanul majd úszni, mindenki gyereke 

 

 A következő megálló a Becsali 

csárda volt. Zenészek léptek fel, akik 

jó hangulatot teremtettek.  

   A Morzsa ABC-nél egy jót 

pihentünk és közösen énekeltük az  

„Érik a szőlő”-t. Pár perc múlva 

indultunk is fel Nemesbe. Amint 

felértünk Hajni néni kérte, hogy 

álljunk össze egy fotóra.  

  A falunap kellemes, vidám 

programokkal folytatódott tovább. 

 

 

 Szita Sára 

    

    

 6.o. 


