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Tanáraink

Név

Tantárgyak

Tamás Gyuláné

igazgató,
biológia, kémia, természetismeret, egészségtan

Horváth Hilda

igazgató helyettes, tanító

Csécs Tamásné

ének, rajz

Darabos Katalin

német, matematika

Fekete Márta

matematika, fizika, számítástechnika

Horváth Matild

irodalom, nyelvtan, történelem

Juhászné Sulyok Adrienn

napközivezető, angol

Lénárt Anikó

tanító, napközivezető

Meszlényiné Szabó Judit

testnevelés, földrajz, természetismeret

Ninkó Jánosné

tanító

Paulics Piroska

hitoktató

Szabóné Fehér Hajnalka

tanító

Szitáné Mózer Veronika

tanító

Takácsné Kovács Erzsébet

történelem, német, etika, technika
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1. osztály

Osztályfőnök: Szabóné Fehér Hajnalka

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bödi Csanád
Farkas Fanni
Kovács Cintia
Körmöczi Dóra
Kurverger Antónia
Mózer Máté

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Pálczás Réka
Schvarcz Bence
Schvarcz Kitti
Simon Boróka
Szabó Dominika
Szakos Dominik

2. osztály

Osztályfőnök: Ninkó Jánosné

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acél Viktor Krisztián
Czinderi Laura
Czinderi Veronika
Csizmár Máté
Márkus István Dániel
Mózer Tibor
Nagy Norbert
Pál Bence

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Potharn Petra
Remete Adrián
Szabó Kristóf
Szabó Martin
Szakonyi Marcell
Szita Dorka
Varga Kristóf
Zobb Ádám

3. osztály

Osztályfőnök: Szitáné Mózer Veronika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Belovári Amanda
Bogdán Dóra
Bognár Anita
Bojt Krisztina
Csalló Tifani
Forgács Dzsesszika Szintia
Gallai Máté
Holczer Olivér Ferenc
Ihász Dorina

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Karácsony Szimonetta
Király Tünde
Kisvarga Csaba Bence
Pál Klaudia Vanda
Pártos Petra
Szilágyi Krisztofer
Vajda Tamás
Wasche Ramóna

4. osztály

Osztályfőnök: Horváth Hilda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ágoston Bence
Egyed Alexandra
Füredi Rajmond
Halász Luca
Horváth Zsófia
Ivusza Márk
Kelemen KIementina
Koloszár Nikolett
Kovács Réka

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Lengyel Dávid
Mózner Réka
Nagy Eszter
Orsós Klaudia
Pál Emese
Peták Tifani
Polgár András
Tamás Veronika

5. osztály

Osztályfőnök: Meszlényiné Szabó Judit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bakos Csaba
Bontó Petra
Borsos Emese
Farkas Bálint
Mátyás Bence
Orsós Vivien
Peták Brigitta
Péter Veronika

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Remete Bálint
Spanics Gergely
Szakos Martin
Tamás Attila
Tóth Gergő
Varga Laura
Varga Tamás
Zsiga Zsombor

6. osztály

Osztályfőnök: Horváth Matild

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bontó Brigitta
Giber Szandra
Góczán Szimonetta
Gyarmathy Péter
Hegedüs Nikolett
Ignácz Mónika Laura
Ivusza Adám
Király Andrea
Kovács Ákos
Körmöczi Annamária

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Krokker Szilveszter Ferenc
Páhy Regina
Pál Dániel
Peták Szabina Teréz
Remete Patrícia
Szabó Laura
Szilágyi Erik Boldizsár
Szita Sára
Tóth Levente
Tóth Veronika

7. osztály

Osztályfőnök: Darabos Katalin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Csala Bendegúz
Cserép Dominika
Fehér Máté
Füle Kristóf
Halász Réka
Hegyi Roland
Horváth Gergely
Horváth Lotti
Király Tímea
Koczka Evelin
Lázár Kinga
Molnár Balázs

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

10

Mózer Mercédesz
Nagy Patrik
Orsós Veronika
Pintér Szimonetta
Pintér Virág
Rácz Áron
Sillinger Zsófia
Simon Brigitta
Szőke Patrícia
Takács Gergely
Tombor Szabolcs

8. osztály

Osztályfőnök: Takácsné Kovács Erzsébet
(Borsosné Csányi Éva)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bogdán Norbert
Gadó Alexandra
Góczán Patrícia
Markó Tamara,
Mózer Ádám
Pál Attila
Pál Diána
Sirsom Márk
Slemmer László

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Szabó Anett
Szabó Dániel László
Szakonyi Márk
Tamás Zoltán
Tombor Boglárka
Tombor Dániel
Tóth Dániel
Tuboly Klaudia

Szeptember 1. hétfő
Tanévnyitó ünnepély
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Szeptember 1. hétfő
Ötödikesek lettünk.

Miután mindenki összegyűlt az 5. osztályban, megérkezett Jutka néni is, és vele együtt
átvonultunk a tornaterembe, ahol helyet foglaltunk. Marcsi néni mondott egy kis köszöntőt,
aztán a polgármester bácsi mondott beszédet.
Második órán Judit nénivel beszélgettük. Az óra vége felé bejött Márta néni és elmondta a
matek órákkal kapcsolatos elvárásait. Következett a tízórai szünet.
Harmadik órán közösen találtuk ki, hogyan díszítsük ki az osztályt.
Aztán elmeséltük nyári élményeinket.
Az 5. osztály egyszerűen nagyszerű.

Varga Laura, Borsos Emese
5. o.
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Szeptember 5. péntek
Royal Speed Nemzetközi serdülő minősítő verseny

Horváth Lotti: 80m - 3. hely

Páhy Regina: 1000m - 4. hely

Felkészítő: Meszlényiné Szabó Judit

Fehér Máté: 300m - 3. hely
15

Szeptember 12. péntek
Őszi túra
Az egész úgy kezdődött, hogy odaértünk! És mint minden évben, ugyanoda pakoltunk le!

Míg a lányok elkezdték a krumplit, hagymát meg a
többit összevágni, addig mi fiúk megraktuk a tüzet.
Bevallom, idén sokkal előbb meggyulladt, mint tavaly.
Amikor már jól égett, akkor felállítottuk
a bogrács állványt. Közben a lányok

elkészültek, és a Kati néni azt mondta:
Na most feltehetitek a bográcsot is. Aztán
megkezdődött a főzés. Elég gyakran kevergettük,
mert nem akartuk, hogy leégjen, mint tavaly.
Közben a többiek sem unatkoztak.
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Én elmentem a 8 osztályhoz
megnézni, hogy készül a kajájuk.
Aztán a Tóth Danitól kértem
virslit. Futva mentem vissza,
hogy megsüssem. Miután
elkészült, Patrik, Bendi és én
megettük! Nagyon meleg volt a
tűznél, legszívesebben
mindannyian levetkőztünk
volna. Megkóstoltuk és azt mondtam: Most már
jó lesz! Nem gondoltuk volna, hogy nehéz lesz,
de sikerült levenni! Kb. fél 11-kor álltunk neki
enni, amikor a többi osztály még javában
főzött. Mikor ettünk a Balázs azt mondta: „Én
nem szeretem a paprikás krumplit de ez finom
lett!!!” Hát igen ez sokkal jobb lett, mint
tavaly.
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Kaja után volt a szokásos számháború,
amit igen élvezünk.

19

Aztán vége lett, és sajnos 1 évig nem jövünk vissza.

Fehér Máté
7. o.
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Október 6. hétfő
Megemlékezés az aradi vértanúkról
2008. október 6-a van ma. Már fél nyolc előtt nagy a készülődés. Rendezzük a tornatermet,
próbáljuk a műsort, az énekkar pedig a zsibongóban „melegíti be” hangját.
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Nyolc órakor átvonul minden
osztály a tornaterembe.
A műsor elkezdődik.
A Himnusz eléneklése után az
énekkar az „Aradi vár” című dalt
énekli. Majd Ady verse következik.
Ezután mindent megtudunk a 13
vértanúról.
Meghallgatjuk az „Európa
csendes, újra csendes” című
verset.

A műsor zárásaként az énekkar újabb dala után
Marcsi néni beszéde következik.
Egyperces csendes megemlékezés után az osztályok
elvonulnak, és rendbe rakjuk a tornatermet.

A műsort összeállította:
Takácsné Kovács Erzsébet

Markó Tamara
8. o.
22

Október
Úszni tanul a harmadik osztály
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Október 14. kedd
Színházlátogatás
2008. október 14-én a tanév első színházi előadására ment az alsópáhoki iskola 5. osztálya.

A padlás című
darabot néztük
meg, melynek
szerzői:
Presser Gábor
Sztevanovity
Dusan
Horváth Péter.

Kicsit izgatottak voltunk, mivel eddig csak meséket láttunk színházban. Ez a mű
azonban mese is és musical is egyben. Egy fiatal tudósról szól, aki a padláson kísérletezik, de
mindig megzavarják. Itt minden megtörténhet, mint a mesékben.
A helyszínre különböző szereplők érkeznek. A herceg, aki szerelmes dalokat énekel. A lámpás, a
kölyök és a bakó. Egy csillagra szeretnének eljutni, ahol az
emlékek léteznek. Ezért várják a Révészt. Ő meg is érkezik, de egy
gengszter alakjában és ebből hatalmas galiba lesz. Legjobban a
szilvásgombóc dobálás tetszett.
A dalok szinte az egész közönséget megmozgatták. A színészek
nagyot alakítottak. A nézők pirosra tapsolták kezüket az
előadás végén.
Hatalmas élmény volt ez a musical.
Izgatottan várjuk a következő előadást.
Varga Tamás
5.o.
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2008. október 14-én, kedden
mentünk színházba. A Padlást
néztük meg.
4 szellem élt a padláson.
Kölyök, Lámpás, Herceg és egy
néma fickó. Egyszer egy néni,
Mamóka felment a padlásra
Rádival, az unokájával.
Meglátták a négy szellemet.
Kölyök és a többiek elmondták,
hogy csak a tisztaszívű emberek
látják őket. A padlásra
Témüllerné, a házmester is
felment. Ő nem látta a
szellemeket. A szellemek a
Révészt várták, hogy eljussanak
egy csillagra. Süni és Rádi
segíteni akartak nekik. De egy
rablót is elfogtak, nyomozni is
kezdtek utánuk. Sok
bonyodalom után, Robinson, a
robot segítségével a szellemek eljutottak a csillagra. A rabló igazából a Révész volt, és az ő
segítségével.

Mikor énekelték a szilvásgombócos dalt, akkor odadobtak
hozzánk egy szilvásgombócot. Senkinek sem kellett. Én
hátraadtam egy srácnak, aki megkóstolta. Az előadás végefelé
hallottam, azt mondta a barátjának, hogy rézfűrésszel kéne
szétvágni.
Nekem nagyon tetszett a darab.

Király Andrea
6. o.
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Október 17. péntek
Gyenesi túra
Péntek délután a 2. osztály a szülőkkel együtt túrát tett a gyenesi erdőben.

Egy óra alatt felértünk a Berzsenyi-kilátóhoz.
A délutánt szalonnasütéssel fejeztük be, majd a gyerekek a kőfejtőnél vezették le felesleges
energiájukat. Jövőre szeretnénk hasonló közös programot szervezni.
Ninkó Jánosné
osztályfőnök
28

Október 20. hétfő
Papírgyűjtés

összesen:
1867 kg
2146 kg
4690 kg
1626 kg
2025 kg
2924 kg
3135 kg
2404 kg

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
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átlag:
156 kg
134 kg
276 kg
96 kg
127 kg
146 kg
142 kg
141 kg
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Október 21. kedd
Hallowen parti az 5. osztályban

Amikor mindenki megérkezett a partira, Jutka
néni seprűnyélen bevágtatott az osztályba.
Átvonultunk a konyhába, kikevertük a tésztát és
elkezdtük sütni a palacsintát.
Míg mi ezzel foglalkoztunk, Jutka néni a

sütőtököket készítette elő.
A jelmezek
nagyon jók
voltak:
sikoly,
szellem,
zombi, ördög,
vámpír és
persze boszi.

Zenét
31

hallgattunk, táncoltunk és fényvisszaverős porral szórtuk egymást.
Mikor elkészült a palacsinta és a sütőtök, mindent megettünk.

Aztán átmentünk az osztályba és „őszinte vagy bátor”-t játszottunk.

7-kor vége lett a bulinak és a „szellemtársaság” hazatért.
Borsos Emese, Varga Laura
5. o.
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Október 21. kedd
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.
A verseny előtt kb.
1 hónappal elkezdünk Erzsi
nénivel készülni… Adott
könyveket, lapokat, amin
eddigi verseny szövegek
voltak… Otthon
lefordítottam, Erzsi néni
kijavította őket…
A verseny napján
4. óra után elmentem
ebédelni (matek és irodalom
óráról ), utána Kati nénivel és Erzsi nénivel elindultunk Zalaegerszegre…
Odaértünk… féltem, hogy valaki agyonver… 
Bementünk a terembe, kiosztották a lapokat, jeligét kellett választani.
Lefordítottam a szöveget, össze-vissza húzkodtam mindent… 
Vagy megértették, hogy mit akartam vagy a többiek még jobban húzkodtak… 

Őszi szünet közepén
telefonált Erzsi néni, hogy
második lettem 

Szabó Anett
8. o.
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Október 22. szerda
Megemlékezés október 23-ról
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A műsort összeállította:Horváth Matild

36

November 8. szombat
Csontritkulás világnapja Hévízen
10 éve kerül megrendezésre a csontritkulás világnapja. Idén először Hévíz nyerte el a
rendezés jogát. A szervezők felnőttek és gyerekek számára is vonzóvá szerették volna tenni a
rendezvényt.

A mi iskolánk is sikeresen
szerepelt egy csapattal a
tanulságos és egyben vicces
vetélkedőn, amit a cserkészek
segítségével a tófürdő területén
bonyolítottak le.
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Addig a felnőttek Dr. Ceizel Endre
előadását hallgathatták vagy
ingyenes egészségszűrő vizsgálton
vehettek részt.

Csapatunk a végén 10 000 Ft-os
könyvutalvánnyal távozott.

Meszlényiné Szabó Judit
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November 13. csütörtök
Pályaválasztási nap
Közeleg a pályaválasztás, így november 13-án ellátogattunk a zalaegerszegi
sportcsarnokba, ahol a megye iskolái képviseltették magukat.
9 óra körül érkeztünk meg, ekkorra már sok
diák gyűlt össze a környező településekről.
A kiállítást a szociális miniszter nyitotta meg,
sikeres továbbtanulást kívánva nekünk. Továbbá
felhívta a figyelmet a szakmai képzés fontosságára.
A csarnok közepén állították fel a standokat, ahol
az iskolák diákjai és tanárai válaszoltak
kérdéseinkre és meséltek az iskolájukról. Akivel én
beszélgettem, szívesen felelt minden kérdésemre, így
megkönnyítette számomra az iskolaválasztást.
Lehetőségünk volt élőben látni a különböző
mesterségek szépségeit.
Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Minden osztálytársamnak sikeres továbbtanulást
kívánok abban az intézményben, ahova jelentkezik.

Tamás Zoltán
8. o.

Csütörtök reggel 12 gyerek nem volt az osztályban, ugyanis nekik 7 órakor még volt egy
német szakkör, amin mindenki még aludt volna, ha teheti. Közben a többi hetedikes és a
nyolcadikosok már jól mulattak, és néhány szülő is megérkezett.
8 órakor indultunk a buszhoz. Az út Egerszegig gyorsan eltelt.
Mikor megérkeztünk, a Virág, a Merci és én mindjárt a Virág nővéréhez mentünk, aki cukrász és
marcipán figurákat készített. Nekünk is csinált békát, malacot és sünit.
Aztán elindultunk körülnézni. Jobbra egy fodrász és egy sminkes tanuló dolgozott.
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Mire észbe kaptunk, a Virág haját már vasalták,
engem pedig már sminkeltek.

Később a Vera haját is
bebodorították,

és a Brigit is kisminkelték.
Találtunk egy helyet, ahol a
alapján megtudhattuk, milyen
körünknek.

számítógépen kitöltött teszt
iskola felel meg az érdeklődési

Közben a színpadon sok
jó program volt,
szerepeltek jó zenekarok
is.

A visszaút is jó volt, de fogadok, hogy sokan még szívesen visszamentek volna.

Szőke Patrícia
7. o.
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November 18. kedd
Varga Tamás matematika verseny iskolai forduló

Király Tímea
7.o.

Csala Bendegúz
7.o.
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Markó Tamara
8.o.

Slemmer László
8.o.

Felkészítő tanár: Darabos Katalin
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November 18. kedd
Színházban voltunk
2008. november 18-án megnéztük második bérletes előadásunkat a keszthelyi színházban. A
Háry János c. előadást láttuk.
Kodály Zoltán írta át a darabot Garay János Obsitosából
daljátékká. Eredeti címe Háry János kalandozásai Nagyabonytól
a Burgvárig. Ennek bemutatója 1926. október 16-án volt az
Operaházban. Ezt a művet dolgozta át, és vitte színpadra a
Komáromi Jókai Színház egyik rendezője, Pille Tamás.
A főszerepet a színház igazgatója, Tóth Tibor játszotta. A többi
szereplő
játéka is jó
volt,
különösen a
vérbeli
magyar
Örzse, és a
cicomás Mária Lujza, valamint a félénk
Napóleon, habár az utóbbi keveset szerepelt.
A jelmezek és az ötletes díszletek mind
Győri Gabriella munkáját dicsérik. Az
odaillő táncokat viszont Fekete Miklós
koreográfus álmodta meg, és tanította be a
színészeknek.
A nagy távolságot a háttérben bábok
mozgatásával oldották meg. Amikor pedig a
Burgba értünk, hatalmas kovácsoltvas-kapu
jelezte, hogy megérkeztünk.
Szerintem jó volt az előadás, de nekem az előző jobban tetszett. Nagy izgalommal várom a
következő bérletes előadást,
melyre 2009. február 19-én kerül
sor.

Markó Tamara
8. o.
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November 19. szerda
Nyílt nap a VSZK-ban
November 19-én (szerdán) elmentünk a VSZK-ba Keszthelyre. Eddig sok jót nem hallottunk
erről az iskoláról, csak hogy milyen rossz, de délutánra sokaknak megváltozott ezzel
kapcsolatban a véleménye.
Reggel külön busz jött értünk, és nyolc órakor elindultunk az iskolából. Amikor odaértünk,
mindenki meg volt rémülve, hogy ide kell bemennünk? Aztán kijött az iskola elé az igazgató és
bevezetett minket. Először is letettük a kabátunkat. Azután pedig felmentünk a harmadikra.
Akkor mindenki elfoglalta a helyét. Nem csak mi voltunk ott, hanem több iskolából is jöttek
gyerekek. Hamarosan elkezdődött az iskola és a szakmák bemutatása. A különböző szakmákat ott
végzett tanulók, tanárok mutattak be. Igaz, hogy egy kicsit unalmas volt, de legalább sok érdekes
dolgot tudhattunk meg. A szakmák ismertetése közben volt szünet is.
Délben bementünk az úgynevezett menzára. Érdeklődéssel vártuk, hogy milyen ételt kapunk. De
aztán leesett az állunk, mert először kaptunk előételnek levest, de nagyon finom volt. Az után
igaz, hogy egy kicsi várni kellett, felszolgálták nekünk a főételt. Tisztára úgy éreztük magunkat,
mint egy étteremben. A főétel szezámmagos rántott hús, fűszeres sült hús, körettel. A köret rizs
volt, desszertnek pedig süteményt kaptunk. De azt meg kell hagyni, hogy nagyon finom volt.
Ebéd után felmentünk vissza a harmadikra és folytatták az ismertetést.
Két órakor befejeződött, és bementünk egy
olyan terembe, ahol különböző szakmákat
lehetett kipróbálni. Például: cukrász, eladó,
pincér, szakács és még sok érdekes dolgot.
Fél háromkor lett vége. De szerintem
délutánra mindenkinek megváltozott a
véleménye.
Nagyon jól éreztük magunkat.

Pál Diána
8.o.
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November 27. csütörtök
Népdaléneklési verseny
Már hetek óta készülődtünk az énekversenyre. Éva néni hetente kétszer összehívott minket
gyakorolni. Három népdalt kellett megtanulnunk. A szöveg elég nehéz volt, de a dallam az ment.
A sok gyakorlás meghozta gyümölcsét.
Eljött a nagy nap. Nagyon izgatottak
voltunk.
A készülődés volt a legnehezebb az
egészben, egy óráig tartott, míg
felöltöztünk: alsószoknya, blúz,
kendő.
Mikor végre végeztünk, indultunk
Keszthelyre, a verseny helyszínére.
Ott nagy izgalommal, de
gyönyörű hanggal szerepeltünk. Haza
pedig sietve, de közös élménnyel
érkeztünk.
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Körmöczi Ammamária, Giber Szandra, Halász Luca, Hegedűs Nikoletta, Halász Réka, Koczka
Evelin, Sillinger Zsófia, Lázár Kinga, Mózer Mercédesz

„Hajrá Páhoki Csalogányok!”

Halász Réka
7.o.
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December 5. péntek
Megjött a Mikulás!!!
Advent 1. hétvégéje óta nem esik másról szó a gyerekek körében, mint a „nagy szakállú”ról. Mindenhonnan, a legváratlanabb pillanatban csendül fel a „Hull a pelyhes..”, pedig nem is
HULL! (Csak valamelyik kisdiák látott egy piros köpenyt felvillanni az ablakban, vagy az iskola
folyosójáról szűrődik be halk csilingelés.)
Már egy héttel a nagy nap előtt, izgatott 1. és 2. osztályosok vették körbe a tanító
néniket, hogy elújságolják: a Télapó személyes levében hívta meg őket az iskolai találkozóra,
pénteken 2 és 4 óra közötti időben, a zsibongóba.
Természetesen már fél 2-kor mindenki megérkezett! A tanító nénik az Északi- sarki
Mikulás kupára hívták meg őket, amíg várakoznak. Volt a feladatok között rosszcsont
krampuszoknak, jó kismanóknak és Télapó segédeknek való ügyességi és tréfás feladat egyaránt. A
versengés tétje sem volt kicsi! A győztes osztályból választja ki a Télapó a következő évre a segédeit.
Közben az anyukák kis csoportja gondoskodott ételről, italról a versengőknek. Aztán amikor
éppen a „Megasztár”-játék zajlott, nyílott az ajtó s belépett a Télapó. Mindent tudott a
gyerekekről, jót s rosszat egyaránt, de jószívű volt és virgácsot csak keveset hozott.

Miután búcsút vettünk tőle volt még idő, hogy táncoljunk és bulizunk egy kicsit, úgy
ahogy azt tették a 3. 4. osztályosok egész délután. Voltak náluk is játékok, de Mikulás party-n
volt inkább a hangsúly. Diszkó felszerelés -lámpák, hangfalak- vették körül az alkoholmentes,
színes koktélokat szürcsölő és mindenféle finomságokat kóstolgató gyerekeket.
Ha majd mi is akkorák leszünk, mi is koktél party-t rendezünk! – gondolták a
fiatalabbak, s lassan mindenki hazaballagott, hogy legyen ideje kitenni az ablakba a cipőjét,
hátha éjjel még arra jár a Mikulás!!
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Szabóné Fehér Hajnalka
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A 3. és 4. osztály Mikulás-bulija
A 3. és 4. osztályos gyerekek kívánságára december 5-én Hilda néni és Vera néni
felügyelete alatt tartottuk meg a Mikulás délutánt.

Nagyon örültünk, de ez sok munkával és készülődéssel járt. Először is be kellett
vásárolnunk a hozzávalókat. Délelőtt elkészítettük a kókusz egérkéket és szendvicseket.
(Jó sokat, hogy mindenkinek jusson.)

A
tanterem berendezésénél a fiúk is nagyon ügyesek voltak. Nagy örömükre ők
keverhették a zenét. Még disco-lámpánk is volt! Délután, míg megérkezett mindenki
télapó dalokat énekeltünk, majd megajándékoztuk egymást. Az ajándékozás után
eljött a nap legizgalmasabb része, a buli. Hát az a buli?! Az nagyon jól sikerült!
Táncoltunk és vonatoztunk.
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Majd Vera néni kedvéért
először a lányok hívták táncba fiúkat, majd fordítva. Jártunk kacsatáncot és a végén
a Hilda néni segítségével karaokéztunk.
Amikor megszomjaztunk, a szülők megkínáltak minket gyümölcskoktéllal és
otthonról hozott süteményekkel.

A nagy evés-ivás után játékok következtek, mint például az újságtánc, gyufatánc.
Sajnos hamar este
lett.

Nagyon jól éreztük
magunkat, de muszáj
volt hazamenni.
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Az egész napi készülődés, izgalom és tánc után jólesett az esti pihenés.
Sokáig emlékezni fogunk erre a jól sikerült mikulás bulira.
Horváth Zsófia és Kovács Réka
4.o.
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A 7-esek saját készítésű
ajándékkal lepték meg azt,
akinek a nevét kihúzták.
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December 15. hétfő

Christmas Party
December 15-én, hétfő délután a negyedik osztály angol tanulói egy karácsonyi
angol partit rendeztek. Meghívtuk a németeseket és a szüleinket.

Délelőtt már előkészültünk, gyümölcssalátát készítettünk.
Három órakor kezdődött a buli, ami egy karácsonyi műsorral indult.
Rövid tartalma arról szólt, hogy
a Mikulás beszorult a kéménybe, a
gyerekek kihúzták, és ő
megajándékozta őket játékokkal.
Viszont ők muffint és sárgarépát

adtak a Mikulásnak, aki megetette vele a
rénszarvasokat.
Befejezésül egy karácsonyi dalt közösen
elénekeltünk. Műsorunk után Adrienn néni 3
csapatra osztott minket. Voltak könnyebb és
nehezebb feladatok melynek a végén
személyenként oklevelet kaptunk. Ennek nagyon
örültünk.
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Végül pedig közösen megettük a gyümölcssalátát. Mindenkinek ízlett és nagyon jól
éreztük magunkat ezen az első közös Christmas Partyn.

Kovács Réka
4. o.
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December 19. péntek
Karácsony
2008. december 19-én tartottuk a falu karácsonyi műsorát a Művelődési házban. Szépen
feldíszített terem várta a nézőket. Először az óvodások műsorát láthatták. Majd az iskolások
adták elő műsorukat. A 2. – 3. – 4. osztályosok Hilda néni és Vera néni felkészítésével szép
színdarabot tanultak.

Az énekkar is nagyon sok dallal készült. Éva néni pedig csodálatosan énekelt.

Több gyerek karácsonyi verset mondott.
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A műsor végén
csillagszórók is
gyúltak, a
karácsonyi
hangulatot előidézve.

Mindenkine
k nagyon
tetszett ez a
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szép ünnepély, és nagy örömmel várta a Karácsony estét.

Horváth Zsófia
4. o.
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December 20. szombat
Karácsonyi koncertek
December 20-án, az év egyik legszebb ünnepéhez közeledve az énekkar két meghívásnak is
eleget tett. Először a Művelődési Házban, majd Hévízen léptünk fel.
Már alig vártuk ezt a napot, hogy örömet szerezzünk az embereknek karácsony alkalmából. Az
alkalomhoz illő népdalokat, műdalokat és zenei kíséretes számokat énekeltünk, illetve versek
hangzottak el.

Eleinte nagyon izgultunk, de aztán nagyon jól sikerült, ami abból látszott, hogy egyre több
ember jött a színpad közelébe, ahol énekeltünk.
Rajtunk kívül még a Bodzavirág Népdalkör is fellépett, és a legvégén ők és az énekkar egy közös
produkcióval zárta a műsort, két kánon csendült fel három szólamban.
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Január 13. kedd
Varga Tamás matematika verseny megyei forduló

A Varga Tamás Matematika verseny iskolai fordulóján, 2008. november 18-án olyan jó
eredménnyel szerepeltem, hogy sikeresen bejutottam a megyei fordulóra.
Erre a megmérettetésre 2009. január 13-án került sor a zalaegerszegi Ady Endre
Gimnáziumban.
A verseny 2 órakor kezdődött, és két óra állt rendelkezésemre, hogy megoldjam a feladatokat.
Két kategóriában voltak feladatok: az I. kategóriában voltam, mivel heti három matekórám van; a
II. kategóriások emelt óraszámban tanulják ezt a tantárgyat.
Én megpróbáltam minden tudásomat beleadni annak érdekében, hogy jól teljesítsek.
Az eredményt nem tudtuk meg rögtön, így Kati nénivel izgatottan vártuk a pontszámaimat.

Nagyon örültünk, amikor kiderült, hogy a középmezőnyben végeztem.
Markó Tamara
8. o.
Január 31. szombat
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Wass Albert Szavalóverseny
2009. január 31-én harmadszor rendezte meg a Rákóczi Szövetség keszthelyi szervezete a Wass
Albert Szavalóversenyt, ezúttal a keszthelyi Balaton Színházban.
Iskolánkat két tanuló képviselte. Az alsós és 5-6.-os korcsoportban nem volt indulónk. A 7-8.-os
korosztályban indultak:

Koczka Evelin 7. osztályos tanuló

Wass Albert: Igazgyöngyök

Tamás Zoltán 8. osztályos tanuló

Wass Albert: A vers

Helyezést nem értek el. De sokat tanultunk a zsűri véleményéből.

Felkészítő tanár: Horváth Matild
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Február 12. csütörtök
Országos német verseny iskolai fordulója
8. o. felkészítő tanár:
Takácsné Kovács Erzsébet

Tombor Boglárka
8. o.
Szabó Anett
8. o.

Markó Tamara
8. o.

Szőke Patrícia
7. o.
Horváth Lotti
7. o.
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Pintér Virág
7. o.

Király Tímea
7. o.

Mózer Mercédesz
7. o.

Lázár Kinga
7. o.
Halász Réka
7. o.
7. o. felkészítő tanár:
Darabos Katalin
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Február 13. péntek
Itt a farsang, áll a bál …
Délelőtt már mindenki farsangi lázban égett. A tornateremben segítettünk vagy éppen
utoljára próbáltunk. Fél kettőkor mindenki hazament és készülődni kezdett.
Fél négy körül gyülekezni kezdtünk, ki-ki a maga osztályában. Eközben a tornateremben
a felnőttek is gyülekeztek. Minden osztály még egyszer megbeszélte a produkcióját. 5 órakor
elkezdődött a farsang.

Egyre jobban izgultunk. Erzsi néni sorban hívta fel az osztályokat, miközben a zsűri pontozott.
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Miután mindenki előadta a produkcióját, a zsűri a könyvtárba indult megbeszélni a látottakat
és döntést hozni. Eközben tombolát lehetett venni. Majd a zsűri eredményt hirdetett és kiosztotta
a tortákat a díjazottaknak. Utána a tombolák nyereményeinek kiosztása történt. Meglepetés
fellépők is voltak. A tavaly elballagott 8. osztályosok közül néhányan (Horváth Pálmi, Király
Johanna, Horváth Boti, Szántó Tomi és Csala Bendi 7. o.) együttest alakítottak és első
fellépésükkel járultak hozzá a farsangi bál sikeréhez.
Mindenki jól érezte magát. Nagyon finomak voltak a sütemények is, amit a szülők hoztak.
Hajni néni a színpadon táncolt a kicsikkel. Végezetül mindeni hazaindult.
Köszönjük a tanároknak és a szülőknek, hogy megszervezték nekünk.
Király Tímea
7. o.

Szabó Anett
8. o.
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Február 19. csütörtök
Színházban voltunk
Csütörtökön a felső tagozatosok színházba mentek.
Mark Twain: Koldus és királyfi
„Történt egyszer Angliában, hogy egy évben és
egy napon született két fiú-gyermek. Az egyik a
királyi palotában, a másik a koldusok
tanyáján. Így kezdődik Edward, a trónörökös
és Tom Canthy, a koldusfiú története. A sors
szeszélye folytán e két gyermek élete egy időre
összefonódott. Ugyanis hasonlítottak
egymáshoz, mint egyik alma a másikhoz.
Véletlenül összetalálkoznak, és helyet cserélnek egymással. A jó kis játéknak induló hecc
valósággá válik, s a két gyerek egymás életét kell, hogy folytassa. Ők hiába bizonygatják
környezetüknek, hogy nem azonosak önmagukkal, senki sem hisz nekik.
Vajon hogyan állja meg a helyét a koldusfiú a palotában? -S miként éli át a herceg a koldus
életét?
Erről szól a "Koldus és Királyfi" története.”
A teremben ülve mindenki nagyon izgatott volt, vártunk valamit ettől a darabtól. Elsötétedett
a terem, csak a színpad volt hangsúlyos. Elkezdődött a színjáték. Szerintem jó volt. Sokan
mondták, hogy össze sem hasonlítható az előzőkkel, mivel azok jobbak voltak. Többen soknak
tartották benne az éneket. Én a dekorációtól, díszlettől többet vártam volna, de a jelmezek
csodásak voltak. A hiba lehet, hogy abban volt, hogy ez eredetileg regény és annyira nem
színdarabnak való.
De egy biztos. A végén tapsvihar következett. És biztos, hogy újabb élménnyel lettünk
gazdagabbak.

Halász Réka
7. o.
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Február 20. péntek
Közlekedési verseny

Egy órakor kezdődött a megnyitó, amit egy rendőr tartott. Körülbelül egy óra tízkor kezdtük
el kitölteni a feladatlapot. Miután mindenki végzett, kimentünk a kézilabdapályára ahol a
rendőrök egy akadálypályát készítettek, amin mindenkinek végig kellet mennie. Miután ez
megtörtént, megnézhettük a kijavított feladatlapokat.
Ezt követte az eredményhirdetés. Minden résztvevő kapott egy kézi naptárt, egy fali naptárt, egy
tollat és egy emléklapot. Ezután a negyedikesek és a nyolcadikosok közül is ismertették az első
három helyezettet, ők ajándékkönyvet is kaptak.

Tóth Dániel
8. o.
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Február 20. péntek
Zrínyi Ilona matematika verseny
A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei döntőjén részt vett tanulók:
3. osztály

Belovári Amanda 62. hely
Bognár Anita 88. hely

Felkészítő tanár:
Szitáné Mózer Veronika

4. osztály

Ivusza Márk

Peták Tifani
126. hely

Polgár András

Felkészítő tanár: Horváth Hilda
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5. osztály

Varga Tamás Remete Bálint
42.hely.

Varga Laura Bontó Petra Spanics Gergely
103.hely
155.hely
71.hely
6. osztály

Giber Szandra
81. hely

Szita Sára
146. hely

Király Andrea

Ivusza Ádám
178. hely

Hegedűs Nikoletta
95. hely
Felkészítő tanár: Fekete Márta
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7. osztály

Király Tímea 109. hely

8. osztály

Slemmer László
76. hely

Szabó Anett
93. hely

Tombor Boglárka

Markó Tamara
99. hely

Felkészítő tanár: Darabos Katalin
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Február 24. kedd
Országos történelem verseny megyei fordulója

2008 telén rendezték meg az iskolában a történelem verseny helyi fordulóját. Az
osztályból hárman vettünk részt rajta, és nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy én jutottam
tovább.
Erzsi nénivel elkezdtük a felkészülést a megyei fordulóra.
A verseny témája Róma története volt, Erzsi néni ilyen könyveket ajánlott a felkészüléshez.
A könyvek elolvasása mellett sokat gyakoroltunk tanítás után és nulladik órában.
A megyei versenyt Zalaegerszegen, az Ady iskolában rendezték. Körülbelül 40-en vettünk részt
rajta. Szerintem elég nehéz volt, de igyekeztem jó eredményt elérni.
A végeredmény az lett, hogy 30. lettem. Úgy érzem, hogy hasznos dolgokat tudtam meg a
felkészülés során.

Füle Kristóf
7. o.
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Február 25. szerda
Népdaléneklési verseny

A "Szép Zalában születtem"népdaléneklési verseny megyei döntőjét Gyenesdiáson rendezték
meg.

A szóló kategóriában Halász Luca 4.osztályos tanuló ezüst minősítést kapott.

Felkészítő tanár: Ninkó Jánosné
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Március 9. hétfő
Versmondók találkozója
Március 9-én rendezte a keszthelyi Városi Könyvtárban a „Szép magyar beszédért”
alapítvány versmondó versenyét. A határon túli költők humoros műveiből választottak a
résztvevők. Iskolánkat 2 tanuló képviselte a következő versekkel:

Giber Szandra
6. o.
Páskándi Géza: Egy bolha vallomása

Koczka Evelin
7. o.
Kányádi Sándor: Krumplis mese
.

Felkészítő tanár: Horváth Matild
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Március 7. szombat
Gergely-napi Művészeti Fesztivál - Gyenesdiás
A Gergely-nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban, aki elődjét, I. Gergely
pápát (590-604) az iskolák alapítóját, a gregorián éneklés megteremtőjét az iskolák patrónusává
tette. E naphoz kapcsolódott az a szokás, hogy a diákok településükön körbejárva gyűjtöttek
iskolájuk fenntartására.
Negyedik alkalommal rendezték meg Gyenesdiáson ezt a rendezvényt. 26 intézmény
képviseltette magát: Pápa, Nagykanizsa, Celldömölk, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Várpalota,
Lenti voltak a legtávolabbi résztvevő települések. A környékről a keszthelyi Egry Iskola,
Vonyarcvashegy, Hévíz, Sümegcsehi, Rezi, Sármellék, Alsópáhok diákjai szerepeltek.
Vers-és prózamondásban 21 fő,
Színjátszásban 15 csoport,
Képzőművészetben 14 fő,
Népdaléneklésben 43 résztvevő,
Néptáncban 19 előadás került sorra.
Iskolánkból Király Tímea és Körmöczi Annamária rajzzal szerepeltek, felkészítő tanáruk
Csécsné Németh Éva.
A felső tagozatosok színjátszósai „A kőleves” című
népmesét adták elő, felkészítő tanáruk Horváth Matild.
Ők kategóriájukban 4. helyezést értek el.

Szereplők: Bontó Brigitta, Ignácz Mónika, Király
Andrea, Orsós Vivien, Szabó Laura, Tamás Zoltán, Tislerics Kitti.
Köszönet a szülőknek a közlekedési segítségért.
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Horváth Matild

Március 9. hétfő
Csokonai alapműveleti verseny területi forduló
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3. o.

Holczer Olivér
Bognár Anita
Király Tünde
Ihász Dorina
Vajda Tamás

9 pont
8 pont
7 pont
7 pont
6 pont

Belovári Amanda
5 pont
Forgács Dzsesszika
5 pont
Kisvarga Csaba 0 pont
Pál Klaudia 0 pont
Felkészítő tanár: Szitáné Mózer Veronika

4. o.

Peták Tifani
10 pont
Kovács Réka
9 pont
Polgár András 9 pont
Ivusza Márk 7 pont

Halász Luca
6 pont
Lengyel Dávid 6 pont
Horváth Zsófia 3 pont

Felkészítő tanár: Horváth Hilda
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5. o.

Remete Bálint 10 pont
Varga Laura
8 pont
Borsos Emese 8 pont

Bontó Petra
Varga Tamás

7 pont
6 pont

6. o.

Szita Sára
8 pont
Giber Szandra 4 pont

Hegedűs Nikolett
4 pont
Ivusza Ádám 4 pont

Felkészítő tanár: Fekete Márta
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Király Tímea 6 pont
Mózer Mercédesz
5 pont
Csala Bendegúz
4 pont
Horváth Lotti 4 pont

Pintér Virág
4 pont
Lázár Kinga 2 pont
Sillinger Zsófia
2 pont

8. o.

Slemmer László
9 pont
Markó Tamara 7 pont

Felkészítő tanár: Darabos Katalin
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Március 13. péntek
Olvasási verseny
A zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolában területi olvasás versenyt rendeztek
2.,3.,4.osztályosoknak. Iskolánkat a következő tanulók képviselték:
2.osztály: Czinderi Laura, Czinderi Veronika
3. osztály: Gallai Máté
4. osztály: Mózner Réka

Czinderi Laura első helyezést ért el a 2. osztályosok között.

Felkészítő tanárok: 2.osztály: Ninkó Jánosné
3.osztály: Szitáné Mózer Veronika
4.osztály: Horváth Hilda
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Március 13. péntek
Megemlékezés a 48-as forradalomról
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A műsort összeállította: Szabóné Fehér Hajnalka
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Március
"Szép füzet" verseny
Októberben "Szép füzet" versenyt hirdettünk az alsó tagozatban. Az értékelés szempontjai a
következők voltak: a füzetek vezetése, tetszetős külső, a betűk, számok helyes alakítása.
A következő tanulók részesültek jutalomban, illetve osztályfőnöki dicséretben:

2. osztály: 1. Czinderi Veronika
2. Márkus István Dániel
3. Czinderi Laura

1. osztály: 1. Kurverger Antónia
2. Schvarcz Kitti
3. Kovács Cintia

3.osztály: 1. Bognár Anita
2. Holczer Olivér
3. Belovári Amanda

4.osztály: 1. Kovács Réka
2. Horváth Zsófia
3. Peták Tifani
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Március 17. kedd
Színházban voltunk
A felső tagozatosok színházbérletének utolsó előadása volt a keszthelyi színházban Csukás
István: Ágacska című darabja a budapesti Lakner Bácsi Gyerekszínház előadásában. Szereplők:
Ágacska, Pösze egér, Dani kacsa, Berci béka és a Festő. A történet során mindenkinek megoldódik
a problémája: a kacsa látása megjavul, az egér már nem pösze, a béka folytonos nevetése is
abbamarad, Ágacska pedig megtudja, hogy ő egy fához tartozik.
„Kiderült, hogy az állatok mennyire tudnak szeretni. Félnek, de egyben féltenek is. Akit
szeretünk, azért képesek vagyunk a félelem legyőzésére. A darab végére egy
tanulsággal lettünk gazdagabbak. Ne csak rosszat feltételezzünk másokról!
Nagyon sok jó és segítőkész ember él a világban. Bizonyítja ezt az állatok
példája is, akiknek betegségükben önzetlenül segítenek az emberek. Megtudtuk,
hogy milyen könnyű örömet szerezni valakinek. Jó volt látni, hogy a
gyerekszínészek milyen tehetségesek. A díszletek is látványosak voltak A vizet például egy lepedő
segítségével hozták létre. Az egyszerű de jó jelmezek a színészek gyors átöltözését is segítette. Ezért
észre se lehetett venni, hogy csak öten játszották a mesejátékot. Nagy siker volt. Remélem a
következő tanévben is hasonlóan jó előadásokban lesz részünk!”
Varga Laura 5. o.
„Nekem nagyon tetszett az előadás. Csodálatos volt, amikor az ágból fa lett. A
Varázsló elmagyarázta Ágacskának, hogy az a fontos, hogy barátokra talált.”
Bontó Petra 5. o.
„Jó a darab, a színészek is jól játszottak, de
kisebbeknek való előadás volt. A jelmezek ötletesek voltak, a díszletet a
szereplők maguk rendezték be.”
Halász Réka 7. o.

„A díszleteket és jelmezeket egyaránt jól megoldotta Halász G. Péter és Kemenes Tünde. A
történet tetszett, de inkább alsósoknak való. Nekem egy kicsit gyerekes volt. A
színészek ettől függetlenül jól játszottak. A zene is tetszett, ez Darvas Ferenc
munkája volt. Sajnos ez volt az idei bérlet utolsó előadása. Idén is jó műsort
kaptunk.”
Markó Tamara 8. o.
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Március 20. péntek
Víz Világnapja – Gelse
Idén a gelsei Weöres Sándor Általános Iskola rendezte meg a „Víz Világnap”-i rendezvényt.
Iskolánk Zöld Klubjának tagjai szorgalmasan készültek az úszóversenyre és a kulturális
bemutatóra Tamás Gyuláné, Marcsi néni és Meszlényiné Szabó Judit, Jutka néni segítségével.
Az úszócsapat 3 főből állt, tagjai: Szőke Patrícia,
Király Tímea és Horváth Gergely voltak.
Mindhárom versenyzőnek 50 m-es távot kellett
leúsznia. Patrícia hátúszásban, Tímea
mellúszásban, Gergő pedig gyors-úszásban
versenyzett.

Mi többiek a karzatról bíztattuk őket.

A versenyről felvételt készített a Duna Televízió stábja, riporterüknek Horváth Gergő is
nyilatkozott.
Ezután finom szendvicsekkel, pogácsával, teával és üdítővel vendégeltek meg bennünket a
házigazdák.
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Ezt követte a kulturális bemutató, amelyen a vendéglátóinkon kívül keszthelyi, hévízi,
galamboki, sármelléki és mi, az alsópáhoki zöld klubosok szerepeltünk.
A kulturális bemutatón lányaink a „Candy man” című számra táncoltak, amellyel nagy

sikert arattak.
A résztvevőket köszöntötte dr. Fejér László a Szabad Zöldek Egyesületének elnöke, Gelse
polgármestere, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója, valamint a Környezetvédelmi- és
Vízügyi Minisztérium osztályvezetőnője is, akitől ajándékokat kaptunk.

Bár az úszásban
nem értünk el dobogós
helyet, mégis
számunkra a
legfontosabb a
csapatmunka volt és
az, hogy egy újabb
szuper délutánt
tölthettünk el együtt.

Ivusza Ádám
6. o.
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Halász Réka
7. o.

Március 23. hétfő
József Attila Versmondó Verseny
területi forduló
Helyszín: Fejér György Városi Könyvtár
Esemény: 20. alkalommal rendezték meg a József Attila Versmondó Verseny területi
fordulóját.
Résztvevők: Keszthely és környékének versszerető diákjai.
A legjobb 3 tanuló került az áprilisi megyei döntőre.
Kötelező vers: 5.-6. osztályban: József Attila: Kertész leszek
7.-8. osztályban: József Attila: Megfáradt ember
Iskolánkat 2 tanuló képviselte a következő szabadon választott versekkel:

Koczka Evelin 7. o.

Simon István: Fecskék

Szőke Patrícia 7. o.

Palocsay Zsigmond: A fák
.

Felkészítő tanár: Horváth Matild
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Március 24. kedd
Mezei futóverseny

Mint minden évben idén is megrendezésre került a mezei futóverseny Keszthelyen. Iskolánk évek
óta szép számmal részt vesz a sportrendezvényen egészen az első osztályosokkal kezdve. Most is
minden korcsoportban rajthoz álltunk. A legkisebbek 600 m-en a legnagyobbak 3000 m-en mérték
össze tudásukat.

Csapatban a második korcsoportos lányok
bizonyultak a legjobbnak. Ők bronzérmet hoztak
el. Tagjai: Kovács Réka, Tamás Veronika, Pál
Klaudia, Bontó Petra, Király Tünde.

Fehér Máté 7. osztályos tanuló pedig a megyei fordulón képvisel
bennünket Nagykanizsán.

Összességében közel 40-en teljesítettük ezen a nem túl kedvező időjárású napon a kitűzött
távokat. Többen közülünk az első 10-ben befutottunk a népes mezőnyből. (kb. 600 résztvevő)
Mi, akik ott voltunk elmondhatjuk, hogy mindannyian nyertünk, mert futottunk egyet az
egészségünkért, reméljük jövőre „Veletek” is találkozunk, akik idén inkább a kényelmet
választottátok.

Meszlényiné Szabó Judit
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Március 25. szerda
Prózamondó verseny
Zalakaroson prózamondó versenyen vettünk részt.

2.osztály:
Varga Kristóf, Zobb Ádám

Felkészítő tanár:Ninkó Jánosné

3. osztály:
Bognár Anita,Ihász Dorina

Felkészítő tanár:
Szitáné Mózer Veronika

4. osztály: Mózner Réka

Felkészítő tanár: Horváth Hilda

Varga Kristóf 2. helyezést, Bognár Anita 3. helyezést ért el.
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Március 26. csütörtök
Országos német verseny megyei forduló
A német verseny iskolai döntőjében 43 pontot értem el. Ez elég volt ahhoz, hogy a megyei
fordulóra is behívjanak. Kati nénivel sokat gyakoroltunk rá. Rengeteg lapot kaptam, amin Kati
néni összefoglalta, hogy egy adott témából mit is lehetne írni. Nekem ezeket természetesen meg
kellett tanulnom, mert a megyei fordulón fogalmazási tétel is volt.
A verseny színhelyére, a zalaegerszegi Landorhegyi iskolába Erzsi néni vitt el bennünket
kocsival. Ezen a csütörtökön nem kellett iskolába mennem. Otthon maradhattam, és még párszor
átolvastam a lapokat, amiket kaptam.
Délután kettő órakor elkezdődött a verseny. Az első részben kaptunk egy feladatlapot, amin
nehéz feladatok voltak. De azért nem adtam fel, megpróbáltam jól teljesíteni. Aztán kaptunk

negyed óra pihenőt. Kimentem Kati néniékhez, és megmondtam nekik, hogy szerintem kicsit nehéz
volt. Aztán visszamentem a terembe. A második rész a fogalmazási tétel volt. Ehhez viszont
szerencsére lehetett szótárt használni. Idén az étkezési szokások volt a téma. Erről szerencsére
tudtam írni, mert már tanultunk róla. Ez a rész nekem jobban tetszett, mint a feladatlap. Végül
elindultunk hazafelé. Kicsit elfáradtam, de remélem azért nem sikerült rosszul.
Király Tímea
7. o.
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Április 4. szombat
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny- megyei forduló
A Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen az iskolai fordulóban 93 pontot értem el a 100ból, ami éppenhogy elég volt a továbbjutáshoz. Matild nénivel sokat gyakoroltunk, hetente 2-szer.
Sok készülés eredménye ez. Amikor megtudtam, hogy bejutottam a megyei fordulóra, alig hittem
el. Csak aztán újra kellett gyakorolni… A verseny előtti héten, 4 napon gyakoroltunk. De ez nem
lényeges. Én már azt kívántam magamban, bárcsak ne érkezne el a verseny napja, annyira
izgultam. „Ráadásul pont szombaton lesz?!”- gondoltam magamban.
Aztán eljött szombat. Már 3 órakor felébredtem, visszaaludni meg már nem tudtam. Fél 6kor gyorsan rendbe szedtem magam. Külön busszal mentem be Hévízre, ahol fél 8-kor jött egy
zalaegerszegi busszal Matild néni. Fölszálltam a buszra, és mentünk tovább. Negyed 9 körül
odaért a busz az állomásra. Bementünk a nagytemplomba is, és megnéztük volna, ha nincs zárva
felújítás miatt. Utána egy cukrászdában is elidőztünk. Aztán rohantunk a Dózsa György
iskolába.
Fél 10-kor kezdődött egy rövid megnyitóval a megyei forduló. Bementem egy terembe. Először
egy tanár ellenőrizte, hogy mindenki ott van-e. Mindenki ott volt (sajnos). Kiosztott nekünk
egy-egy borítékot papírral, és egy-egy kódszámot. A papírra fel kellett írni a kódszámot, a
nevemet, az iskolát, címét és a felkészítő tanár nevét. A papírt beraktuk a borítékba, és kezdődött
a verseny!
A tollbamondást csináltuk meg először. Jó hosszú volt, és kicsit nehéz is. Arról szólt, hogy a
békákat hogyan viszik át egy faluban az úton, hogy tudjanak szaporodni. Csak néhány szón
agyaltam. Aztán jött a feladatlap. Az is nehéz volt. Nem volt sok feladat, csak 6. A kivi és az
állhatatos szón gondolkodtam. Utóbb ki is derült, rosszul írtam le őket.
Amikor a versenynek vége lett, Matild néni kint várt a folyosón. Mielőtt jött volna a busz,
bementünk a múzeumba. Érdekes volt. Elmentünk a buszmegállóba, és hazamentünk. Végül is ez a
verseny annyira nem volt borzasztó.

Spanics Gergely
5. o.
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Április 4. szombat
Teleki Pál földrajz verseny- megyei forduló
Judit nénivel már régóta készülődtünk a földrajz versenyre, amire egy szombati napon került
sor. Mikor megérkeztünk Zalaegerszegre, nagyon izgultunk, mert azt gondoltuk, nehéz lesz a
verseny. De nem volt semmi gond, mert eleget gyakoroltunk. Judit néni rendesen felkészített
minket. Mindenkinek kellett választani egy jeligét, amivel szerepelhetett a versenyen. Előtte
megbeszéltük Judit nénivel, hogy amikor a Kinga és a Timi kijön, felhívjuk őt. A Rékának pedig
német versenyre is kellett menni, ezért érte fél 11 körül jött a falugondnoki autó. Szerencsére
Réka akkorra már végzett, és időben odaért a német versenyre is. Mi utána végeztünk 5 perccel, és
együtt hagytuk el az osztálytermet. Az eredményhirdetést nem vártuk meg. Inkább elmentünk, és
megnéztük a német versenyt is. Mikor oda mentünk, útközben azért átnéztük a versenyfeladatokat
is. A német versenyen az iskolánk tanulói nagyon szépen szerepeltek. Ez az eredményeken is
meglátszott. Utána fáradtan, de nyugodt szívvel (s azzal a tudattal, hogy nemsokára szünet)
mentünk haza.
Hétfőn Judit néni megmondta az eredményeket. Ezzel ez a verseny is lezárult.

Halász Réka
7. o.

Király Tímea
7. o.
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Lázár Kinga
7. o.

Április 4. szombat
Talent Show

A német „Talent Show”-ra egy Schubert dallal készültem, melyet Kati néni választott nekem.
Természetesen ének szakosra is szükség volt, így Matild néni és Éva néni is sokat segítettek.
Heteken át gyakoroltunk, mikor végre eljött a nagy nap.
A versenyen nagyon izgatott voltam. Aztán mikor én
következtem, végre megmutathattam, mit tudok. A sok
munka meghozta gyümölcsét, mivel 2. helyezést értem
el.
Jól szórakoztunk, hisz míg a zsűri meghozta döntését
játékos feladatok voltak, természetesen németül. Végül
igaz fáradtan, de új élménnyel értünk haza.
Halász Réka 7. o.

A darabunk címe „Der Löwe und der Hase.”
Készültünk Erzsi nénivel minden péntek 5. órában.
Szövegünket itthon még eltévesztettük, de a szerepléskor
már tudtuk. Nagyon sokat tanultunk másoktól és jól szórakoztunk.
A program végén volt egy vetélkedő, amelyen nyertünk a sulinak egy kabalát. Utaztunk a
falubusszal, amely oda – vissza szállított bennünket. Köszönjük.

Hegedűs Nikolett
Király Andrea
Szabó Laura
Giber Szandra Ivusza
Ádám
6. o.
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Német órán Kati néni szólt, hogy lesz majd
német nyelvű ki mit tud, akar-e valaki
indulni. Páran fel is tettük a kezünket, és
Kati néni pár nap múlva ki is választotta a
Rékát meg engem. Én a „Die Giraffe” című
történettel készültem, a Réka pedig egy dallal.
Kaptam egy kazettát, amire Kati néni egymás
után többször rávette nekem a szöveget. Egy hét
alatt meg is tanultam. Aztán már csak
gyakorolni kellett, amíg eljött a verseny
napja.

Amikor odaértünk, kaptunk egy termet, ahol le
tudtunk pakolni. Aztán bementünk a
tornaterembe, leültünk leghátulra, és vártunk. A
bevezető beszédet németül mondták. Nem túl sokat
értettünk belőle, de jól elvoltunk. 20 induló volt,
ebből 2 nem tudott eljönni. A Rékának közben föci versenyre kellett mennie, és az sem volt bizti,
hogy időben meg fog érkezni. Az első 10 ember után volt egy 20 perces szünet, és a Rékának
sikerült pont a legvégén betoppannia. Ő volt a harmadik, én a hatodik a szünet után. Minden
rendben ment. Amikor a versenynek vége volt, akkor egy játékkal töltöttük el az időt. Németül
tettek fel kérdéseket. 7 kérdésből hatot tudtunk, és egy plüssgorillát nyertünk. Hosszú várakozás
után megtörtént az eredményhirdetés. Ének kategóriában a Réka második lett, és egy
gyümölcskosarat kapott. Én prózában első lettem és egy citromtortát kaptam. Nagyon örültem.
Szőke Patrícia
7. o.
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Április 8. szerda
Kerékpártúra

Úgy döntöttünk, hogy a tavaszi szünetet egy biciklitúrával ünnepeljük, így az utolsó
tanítási napon délután Jutka néni vezényletével elindultunk meghódítani a szigligeti várat.
Délután 1-kor találkoztunk a keszthelyi Via hotel előtt, s a cél az volt, hogy este 6-ra
érkezzünk vissza. A táv 44 km volt, az idő gyönyörű, a Balaton még kicsit hideg
(megtapasztaltuk), s a másnapi izomláz garantálva volt.
Visszafelé a vonyarcvashegyi kápolnát is megnéztük, Jutka néni pedig elmesélte a
történetét.
Nagyon jól éreztük magunkat, s úgy döntöttünk májusban megismételjük.

5. osztály
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Április 17. péntek
„Föld világnapja”
A keszthelyi Csokonaiban rendezték meg a „Föld világnapja” című versenyt, melyre Marcsi
néni vitt be minket. A csapatunk neve:Nagy kócsag. Szabó Laura, Tóth Vera meg én (Hegedüs
Nikolett) voltunk a csapatban.

Hat csapat volt összesen. Mikor végeztünk, vicces, tanulságos, zenés, táncos produkciók voltak
az eredményhirdetésig.
Az alsópáhoki 7. osztályos lányok is
felléptek ír – sztepp tánccal. Nagyon ügyesek
voltak.

Sajnos nem jutottunk tovább, de sok élményt
szereztünk. Negyedikek lettünk és ez se rossz!

Hegedüs Nikolett
6. osztály
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Április 22. szerda
„Nyelvünkben élünk”

Zalaegerszegen az Ady iskolában került megrendezésre a „Nyelvünkben élünk” című
nyelvtan verseny megyei fordulója.
A verseny 8 órakor kezdődött, ezért korán keltünk, de a buszozás kicsit felébresztett bennünket.
Mikor odaértünk, már kezdtem izgulni. A feladatlap nagyon nehéz volt, de az vígasztalt, hogy
utána 45 percet pihenhettünk.
A szünet után kezdődött a szóbeli. Ez volt az egészben a legnehezebb. Harmadiknak szerettem
volna bemenni, de végül hátulról voltan a harmadik huszon egynéhány gyerekből.
Verseny után megvártuk az eredményhirdetést. Nem értünk el
helyezést, de jól éreztük magunkat, és ez mindennél fontosabb volt.
Élményekkel gazdagon tértünk haza.

Lázár Kinga
7. o.







2009. április 22-én tartották a Nyelvünkben élünk anyanyelvi és kommunikációs verseny
megyei fordulóját. A területi fordulón nyújtott teljesítményem alapján részt vehettem ezen a
versenyen.
Reggel 8 órakor kezdődött egy írásbeli feladatsorral a megmérettetés, melyre 45 percünk volt.
Kis pihenő után sor került a szóbeli feladatra, ami nagyon összetett volt. Míg az írásbelit egy
teremben írta a 7. és a 8. osztály, a szóbelin már külön teremben kellett helyt állnunk
évfolyamok szerint.
A két forduló után a zsűri elvonult a pontszámok összesítésére.
Ezek után sor került az eredményhirdetésre.
Az aznap nyújtott teljesítményem, alapján a 11. helyen
végeztem, ami a középmezőnyt jelentette.

Markó Tamara
8. o.
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Április 22. szerda
Városi atlétikai többpróba
II. korcsoport fiú – 2. hely

Pál Bence 2. o.
Szilágyi Krisztofer 3. o.
Ágoston Bence 4. o.
Ivusza Márk 4. o.
Lengyel Dávid 4. o.
Polgár András 4. o.

II. korcsoport leány – 2. hely

Pál Klaudia 3. o.
Horváth Zsófia 4. o.
Kovács Réka 4. o.
Peták Tifani 4. o.
Tamás Veronika 4. o.
Bontó Petra 5. o.

Horváth Zsófia – egyéni összetett 3. hely

Felkészítő tanár:
Meszlényiné Szabó Judit
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Április 24. péntek
Városi atlétikai többpróba

III. korcsoport fiú – 3. hely

Mátyás Bence 5. o.
Tamás Attila 5. o.
Tóth Gergő 5. o.
Varga Tamás 5. o.
Zsiga Zsombor 5. o.
Kovács Ákos 6. o.

III. korcsoport leány – 5. hely

Borsos Emese 5. o.
Varga Laura 5. o.
Góczán Szimonetta 6. o.

Páhy Regina 6. o.
Szabó Laura 6. o.
Szita Sára 6. o.

IV. korcsoport egyéni eredmények

Horváth Lotti 7. o. : távolugrás – 3. hely
Horváth Lotti 7. o. : kislabda – 2. hely
Horváth Gergő 7. o. : távolugrás – 4. hely

Horváth Lotti 7. o. : 100 m – 1. hely
Felkészítő tanár:
Meszlényiné Szabó Judit

Fehér Máté 7. o. : 300 m – 2. hely
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Április 27. hétfő
Csokonai alapműveleti verseny megyei forduló

Peták Tifani
4. o.

Remete Bálint
5. o.

Felkészítő tanár: Horváth Hilda

Felkészítő tanár: Fekete Márta

Markó Tamara
8. o.

Slemmer László
8. o.
Felkészítő tanár: Darabos Katalin
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Szita Sára
6. o.

Április 27. hétfő
Matematika verseny

Vonyarcvashegyen rendezték meg a matematika versenyt az alsó tagozatosok számára. A logikai
és alapműveleti feladatokat tartalmazó megmérettetésen iskolánkból a következő tanulók vettek
részt:

Felkészítő tanár: Ninkó Jánosné

Czinderi Laura
2. o.

Varga Kristóf
2. o.

Felkészítő tanár:
Szitáné Mózer Veronika
Holczer Olivér
3. o.
1. helyezéséhez gratulálunk.

Bognár Anita
3. o.
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Április 28-29. kedd-szerda
Papírgyűjtés

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
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összesen:
1900 kg
1400 kg
3100 kg
1480 kg
1988 kg
2410 kg
3160 kg
1874 kg

átlag:
158 kg
88 kg
182 kg
82 kg
117 kg
121 kg
144 kg
125 kg
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Április 29. szerda
Anyák napja
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Május 2. szombat
3 H PLUSZ Hagyományőrző rendezvény
Zalavárba 10 óra körül érkeztünk meg. A táj szép volt, de az idő esősre állt. Délelőtt lovagi
tornával kezdtük, ahol mindenkinek egyénileg kellett indulni. A legjobb feladat a krumpli
kaszabolás volt. Marci atya ( a zalavári pap ) mindenkinek adott egy dzsungelvágó kést, és
szemből 3 db krumplit feldobott egyesével. A cél az volt, hogy a levegőben vágd szét. Ez nagyon
tetszett nekünk. Mi mindketten elvágtuk mind a 3 krumplit.
Miután végeztünk a feladatokkal részt kellett vennünk a töri versenyen. A múzeum segítségével
kellett megoldani a feladatlapot.

Az alsópáhoki „régészek”:
Király Tímea, Horváth Lotti,
Körmöczi Annamária, Remete
Patrícia és Király Andrea.
Ebédünket a harangtoronyban
fogyasztottuk el.
Délután a lovagok csapatversenye
volt. Az első próbatétel egy szekér
tolása volt. Majd lóról nyilazás. Ezt
is sikeresen teljesítettük. Az egész
versenyt nagyon élveztük. A
csapatunk neve: 1. Czigány Pecsenye
volt.

A színpadon kutyakiállítás volt látható. Minden kutyának a színpadra kellett menni, majd
egy szakértő elmondta jellemzőiket, természetüket. Kedvencünk egy Susi nevű spániel volt.
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A páhoki kerekasztal lovagjai: Timi, Lotti, Anna, Pati, Andi.

Délután 5 óra körül kihirdették az
eredményeket.
A lovagi tornát megnyertük.
Mi lettünk Zalavár tiszteletbeli
lovagjai.

Bár az idő rossz volt, mi nagyon
jól szórakoztunk.

Horváth Lotti, Király Tímea
7. o.
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Május 11. hétfő
Helyesírási verseny Reziben

Felkészítő tanár:
Szabóné Fehér Hajnalka

1. osztály
Szabó Dominika 1. helyezés
Schwarcz Kitti
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Felkészítő tanár:
Ninkó Jánosné

2. osztály
Czinderi Vera
1. helyezés
Czinderi Laura 2. helyezés

Felkészítő tanár:
Szitáné Mózer Veronika

3. osztály
Holczer Olivér
3. helyezés
Belovári Amanda

4. osztály
Ivusza Márk
Peták Tifani
Felkészítő tanár:
Horváth Hilda
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Május 12. kedd
Természetismereti vetélkedő
Május 12-én „A természet csodái” című természetismereti vetélkedőn vettem részt a keszthelyi
Egry József Általános Iskolában. Mivel kedvenc tantárgyam a környezetismeret, szívesen
vállaltam a felkészülést és a megmérettetést.
A 3. és a 4. osztályos tananyagból kellett számot adnom. A nem éppen szokványos kérdéseket
tartalmazó egy órás teszt kitöltése után egy állatokról szóló verssel is készültem, majd
indokolnom kellett választásomat. Hilda nénivel egy fecskékről szóló verset választottunk, hiszen
ennek fenékpusztai vonatkozása is van. Nemcsak a teszt kitöltése, hanem az előadásom is elég
meggyőző lehetett, hiszen a tapolcai, zalaapáti, de többnyire keszthelyi 4. osztályosok előtt én
végeztem az

1. helyen.

Örömömet szavakkal ki sem lehet fejezni. Életem első versenyén 1. helyezett lettem! Tanítóm,
Hilda néni is nagyon büszke volt rám.

Nagy Eszter
4. o.
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Május 15. péntek
Hévízi Tavaszi Fesztivál
A Hévízi Tavaszi Fesztivál keretén belül a körgalériában énekelt iskolánk kórusa. Sok fellépő
volt, remek produkciókkal, ezért nem volt könnyű dolog a közönséget elkápráztatni.
Mi négy számot énekeltünk: két meseszámot és két vidám dalt. Az utolsó számnál mutogattuk
is a szöveget, ami kiváló hangulatot teremtett.
A nézők is segítettek az ismertebb számoknál és még be sem fejeztük a dalokat, de már tapsolt a

közönség. Sok pozitív visszajelzést is kaptunk az előadás után.
A fellépést követően ásványvízzel, és egy kis harapnivalóval kínáltak bennünket.

Felkészítő tanár: Csécs Tamásné

122

Május 16. szombat
Barlangtól a kilátóig
A színjátszósok a gyenesdiási Gergely-napi 4. helyezésének jutalmaként nyerték a belépőt
a balatonedericsi Afrika Múzeumba. Gondoltuk, nem márciusban, hanem jobb időben használjuk
fel az ajándékot, összekötve egyéb látnivalók útba ejtésével.
Így került sor május 16-án, szombaton a túrára. Reggel a fél 10-es vonattal indultunk
Keszthelyről Tapolcára. Többen voltak közülünk, akik még nem ültek vonaton. A temetőben
megkerestük Batsányi János sírját, és megtaláltuk az 1. világháborús sírokat. Sőt, egy 1956-os
sírt is. Nagy melegben indultunk tovább a Tavasbarlangig. Különleges volt a földalatti világ, de az
evezéssel bizony
nagy
gondjaink
voltak. Az
egyik csónak
keresztbe is
fordult. Azért
végül
körbeértünk.
Az Iskolamúzeum
zárva volt, ám a
Malom-tó és környéke
kárpótolt bennünket.
Elmentünk a
Trianoni Emlékparkba
is. A régi
Magyarország minden
megyéjéből helyeztek el
földet az Emlékkút körül. Nagy székely kaput is
építettek erdélyi fafaragók.
Busszal utaztunk Balatonedericsre, ahol
megnéztük az Afrika Múzeumot és az állatokat. A
Dr. Nagy Endre alapította múzeumot a nagy vadász
halála óta felesége gondozza, bővíti. Sok afrikai
állatot láttunk. Tevére nem ültünk, de a Labirintus
nagyon tetszett. /Nagy füves rész, rejtekutakkal,
váratlanul felbukkanó afrikai állatok képével./
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Nem vártunk a következő buszra, inkább átgyalogoltunk a bicikliúton Edericsről
Balatongyörökre, a Szépkilátóig. A tervezett vonyarci Szent Mihály-dombi kápolnát idő
hiányában elhagytuk. Helyette a szépkilátói Római forrást néztük meg, és gyönyörködtünk a
valóban fenséges kilátásban. A Szépkilátó-elnevezés Eötvös Károlytól származik. Ő írta a helyről.
„Sohasem felejtem el azt a pillanatot, amikor én ezt a tündérországot megláttam” A domb fenyőit
Festetics Tasziló felesége, Mary Hamilton ültette a 19. században. A Szépkilátónál szálltunk

buszra.

Vélemények a napról:
„Szerintem nagyon jól sikerült a kirándulás. Nekem a csónakázás tetszett a legjobban a
barlangban. Főleg ahogy bénáztunk az evezéssel. Igaz, Vonyarc és az iskolamúzeum elmaradt, de
anélkül is nagyon jó volt. Tapolcán gyönyörű a tó.”
Bontó Brigitta 6. o.
„Nekem legjobban a csónakázás tetszett. Nagyon sokat ügyetlenkedtünk. Az Afrika Múzeumban új
dzsungeles tárgyak kerültek a Labirintusba. Ez a nap jól eltelt.”
Szabó Laura 6. o.
„Jó volt. Sokat gyalogoltunk. Jók voltak az állatok. Majdnem felborultunk a Tavasbarlangban.”
Király Andrea 6. o.
„A legjobb Tapolca volt. Izgalmas volt, amikor csónakáztunk. Az is jó volt, hogy vonattal
mentünk. A többi hely is érdekes volt, főleg a szépkilátói Római-forrás.”
Ignácz Mónika 6. o.
Horváth Matild
tanár
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Május 20. szerda
Kis iskolák atlétikai megyei döntő

Lány csapat I. hely
Horváth Zsófi 4. o.
Kovács Réka 4. o.
Góczán Szimonetta 6. o.
Szita Sára 6. o.
Cserép Dominika 7. o.
Horváth Lotti 7. o.

Fiú

csapat III. hely
Szilágyi Krisztofer 3. o.
Ágoston Bence 4. o.
Mátyás Bence 5. o.
Zsiga Zsombor 5. o.
Horváth Gergő 7. o.
Molnár Balázs 7. o.

Lány svédváltó II. hely

Fiú svédváltó III.. hely

Horváth Zsófi 4. o.
Szita Sára 6. o.
Cserép Dominika 7. o.
Horváth Lotti 7. o.

Szilágyi Krisztofer 3. o.
Mátyás Bence 5. o.
Horváth Gergő 7. o.
Fehér Máté 7. o.

Lány 600 m

Fiú 800 m

Páhy Regina 4. hely
Góczán Szimonetta 5. hely

Fehér Máté 2. hely
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Az országos versenyre
(Miskolc, június 19 – 21.)
továbbjutott a leány csapat és Fehér
Máté 800 méteren.

Felkészítő tanár:
Meszlényiné Szabó Judit
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Május 20. szerda
Egészségnap
Május 20-án nagysikerű egészségnapot rendeztünk az alsó tagozatos gyerekek számára. Az első
forduló feladatát a tanító nénik már a tavaszi szünet előtt kihirdették: a gyerekeknek szelektív
hulladékból kellett szobrokat készíteniük. A szünet után jó néhány tanuló hozta büszkén az
általa készített műalkotást, melyeket az iskola aulájában ki is állítottunk.

Bognár Anita:
Autó PET palackból

Horváth Zsófia:
Tojástartó virág
Kovács Réka:
Szivacs nyúl és tojástartó szörny

Szakonyi Marci:
Templom

Karácsony Szimonetta:
Rongy nyuszi
Szita Dorka:
Malac PET palackból
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A verseny második fordulójára, a vetélkedőre május 20-án délután került sor. A tanító nénik
által összeállított feladatokat vegyes csapatokban hat helyszínen kellett a gyerekeknek
megoldaniuk. Volt a feladatok között tisztálkodási totó, szelektív hulladékok csoportosítása,
szókereső, amelyben egészséges ételek neveit rejtettük el, állatos képfelismerő és képkirakó is.
Miután mind a hat helyszínt végigjárták, a gyerekek az udvaron várták izgatottan az
eredményhirdetést.

Az első helyezett csapatot Egyed Alexandra, Füredi Rajmond, Halász Luca, Nagy Norbert,
Bojt Krisztina, Bognár Anita, Ihász Dorina, Szabó Martin, Szabó Dominika és Farkas Fanni
alkotta.
Minden résztvevő kapott egy müzli szeletet, az első helyezetteket pedig osztályfőnöki
dicsérettel jutalmaztuk.
Terveink szerint az Egészségnapot jövőre is megrendezzük egy egész délelőttöt felölelő
programmá bővítve sportversennyel, egészséges reggeli készítésével és közös reggelivel.
Juhászné Sulyok Adrienn
napközis nevelő
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Május 21. csütörtök
Mesemondó verseny
Az alsó tagozat 3 tanulója Zalavárban mesemondó versenyen vett részt.

Zobb Ádám 2. o. 2. helyezést ért el, könyvjutalmat kapott
Felkészítő tanár:
Ninkó Jánosné

Ihász Dorina
3. o.
Felkészítő tanár:
Szitáné Mózer Veronika
Bognár Anita
3. o.
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Május 25–28. hétfő - csütörtök
Erdei iskolában voltunk
2009. május 25-től 4 napot töltöttünk Ravazdon, egy erdei iskolában Hilda nénivel és Anikó
nénivel, az Alsópáhoki Iskola és Óvoda gyermekeiért Alapítvány jóvoltából, amely 200 000.- Fttal támogatta táborozásunkat.
Az Alsó- és Felsőpáhoki falugondnoki szolgálat kocsijai szállítottak bennünket a
Pannonhalma szomszédságában található kis településre. Köszönjük a Polgármester bácsiknak,
hogy rendelkezésünkre bocsátották az autókat.
Érkezés után elfoglaltuk a szállásunkat,
majd megismerkedtünk Bálint bácsival, aki a
délután folyamán megtanított bennünket a
turistatérkép és a tájoló használatára. Erre a

másnapi tájékozódási verseny miatt volt
szükség.
Ezután finomat vacsoráztunk a Jegenye
étteremben, egy kicsit pihentünk az
Ökocentrumban, majd éjszakai túrára
indultunk.
Éjjel fél 10-kor kimentünk a Sokoróidombság erdejébe, közben figyeltük az éjszakai
erdő hangjait. Mikor már elég messzire
távolodtunk a falutól, és csak a csillagok
mutattak utat, megkíséreltünk egy kb. 200 m-es
szakaszt egyedül is megtenni a vak sötétben.
Eleinte nagyon féltünk, de később annál
büszkébbek voltunk magunkra, hogy kiálltuk
a bátorságpróbát.
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s csapat

A második nap reggelén izgatottan ébredtünk, hiszen
a Magyalosi túra következett. 9 km-es gyaloglás várt
ránk nem akármilyen próbatétellel. Egyedül kellett
megtennünk egy kb. 1 órás utat az erdőben, ahol csak

a térképre és a tájolóra
számíthattunk. Hat állomást kellett
érintenünk, és időre vissza kellett
érkeznünk a cserkésztáborba, hogy
pontlevonás nélkül teljesítsük a
távot. Szabályok persze voltak:
mindig együtt kellett a
csoportunknak maradni, és szükség
esetén Hilda nénit hívni telefonon.
Persze erre nem került sor, hiszen
előző nap minden ismeretet begyűjtöttünk, és sikeresen alkalmaztuk azokat a gyakorlatban is.
A visszafelé úton elmentünk a Likashorog nevű löszfal
mellett is, és Nóra néni, a másik vezetőnk megmutatta az
éjszakai túraútvonalat is nappali világosságban.
Útközben sokat énekeltünk, verset mondtunk a
galagonyabokor mellett
és
megtudtunk
egy csomó
dolgot az erdő
fáiról,
gyógynövényeiről.
Délután kézműveskedtünk: gyapjúból és
szappanból nemezlabdát készítettünk.

6 órakor erdészek jöttek értünk autókkal, majd
kivettek bennünket vadlesre. 5 csoportot alkottunk,
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mindannyiunkkal volt egy felnőtt vezető. Az osztály egy része abban a szerencsés helyzetben volt,
hogy már a leshez vezető úton láttak őzeket, fácánt, mókusokat, voltak, akiknek egy őzike a
magasles előtt kb. 15 percig mutogatta magát. Nagyon érdekes volt!
A harmadik nap délelőttjén mi is, mint
minden 4. osztályos kisdiák az országban
kompetencia-mérést írtunk. Míg Hilda néni ügyelt
ránk, addig Anikó néni reggelit készített nekünk.

Ezután azonban egy kicsit kedvünkre
szórakozhattunk: a fiúk kártyáztak, a
lányok táncoltak, énekeltek, mókáztak.
Ebéd után Nóra néni már alig várta, hogy
mit szólunk a gyógy-növényekből főzött
teájához: hársfavirágból készítette a
nyugtató nedűt, tett hozzá még citromfüvet
és egy csepp mentát is. Hálából este
segítettünk neki meglocsolni a
gyógynövénykertet. Sokat mesélt nekünk a
különböző gyógynövények hatásairól, persze
úgy hogy mi is kezünkbe fogtuk, sőt,
megkóstoltuk őket. Itt ettünk először például
csalánt, sőt tönkölybúzát is.

132

A fiúk azonban már alig várták a következő előadást, hiszen egy vadászt vártunk. Miután
Dani bácsi mesélt nekünk az erdő nagy- és
apróvadjairól, megfoghattunk gím-, dámszarvas
és őz agancsokat, megmutatta nekünk a
különböző vadakat hívó sípjait, majd a fiúk
legnagyobb örömére a golyós és sörétes puskáit is

kezünkbe vehettük. Ezután átmentünk az
Erdészeti Múzeumba, ahol tovább beszélgettünk
az erdő állatairól. Rengeteget tanultunk ezen
a napon is. A legjobb az egészben az volt, hogy
nemcsak olvastunk, és képen láttunk sok
dolgot, hanem mindent egészen közelről
tapasztaltunk.
De ez volt az utolsó esténk. Tábortüzet,
szalonnasütést terveztünk, de sajnos az
időjárás közbeszólt. De Hilda nénit a szél sem
tántoríthatta el a szalonnasütéstől: a
konyhában, serpenyőben sütögette nekünk a
finomabbnál finomabb falatokat.
Aztán még tartottunk egy búcsú pizsamapartyt is.
Elérkezett az utolsó nap. Ez a nap sem telt el
eseménytelenül, hiszen a Sólymos-kilátóhoz
terveztünk túrát. Onnan gyönyörű kilátás
nyílt a Pannonhalmi-apátságra és a környékre.

Útközben megálltunk IV. Béla király kútjánál,
ahol megtöltöttük kulacsainkat abból a
gyógyhatású vízből, amelyből IV. Béla király is
ivott 1241-ben, amikor megpihent a falu
határában. Nóra néni megismertetett bennünket
a kút történetével, elmesélte a legendát Szent
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Márton jóságáról, akit a falu ma is védőszentjeként tisztel.
Ebéd után az étterem vezetőitől jégkrémet
kaptunk ajándékba, mert nagyon
megkedveltek bennünket.
Kicsit elszomorodtunk, amikor megláttuk
Ricsi autóját a parkolóban, hiszen ez azt
jelentette, hogy indulnunk kell haza.

Útközben Ricsi Zircen megvendégelt bennünket
fagyival, amiért nagyon hálásak vagyunk neki. És
persze Csaba bácsinak is, amiért épségben

hazaszállítottak bennünket.
De köszönjük ezt a jó kirándulást Hilda néninek és Anikó néninek, akik gondoskodtak
rólunk, vigyáztak ránk, etettek, itattak bennünket és elviselték, ha néha rosszalkodtunk.
Méltó befejezése volt ez a tábor a Hilda nénivel együtt eltöltött 4 évnek.

a 4. osztály tanulói
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Június 2. kedd
Gyereknap a Rezi várban
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Június 5. péntek
Kirándulás 5-6. osztály
Az 5. és 6. osztály idén a Bakony felé vette útját. Először Herenden álltunk meg. Látványos
film vezetett be bennünket a Porcelánmanufaktúra történetébe. Nem mindenkinek sikerült
maradéktalan tökéletességgel elkészíteni a porcelánrózsát, de azért igyekeztünk. Pedig minden
munkafolyamatot megmutattak a dolgozók. Lenyűgözve néztük a múzeumban kiállított
porceláncsodákat.
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Zircre érkezve először a Reguly Antal Könyvtárat néztük meg, melyet egy helyi asztalosmester
készített. Van olyan része, amelyen intarziás berakáson a Bakony 100 fafaja látható. A Bakony
Múzeumban láthattunk famintákat, kitömött állatokat, ásványokat. A templomban sok érdekeset
hallottunk a freskók felújításáról.

Az Arborétumot idő hiányában kihagytuk, és gyorsan a cseszneki vár felé vettük utunkat.
Sokan nem is gondolták, hogy ilyen látványos a vár.
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Pannonhalma már messziről feltűnt. Szent Márton hegyén kis megszakítással 1000 éve élnek
bencés szerzetesek. Vezetéssel néztük meg az Apátságot. Kis maketten raktuk össze a különböző
korszakokban épített részeket. Láttuk a tihanyi és pannonhalmi alapítólevél másolatát. Az
igaziakat csak nagy ünnepeken állítják ki. A díszes kapun /Porta Speciosa/ látható a
dombormű, amelyen Szent Márton odaadja köpenye egy részét a koldusnak. A templom, a
szerzetesek kerengője, a gyönyörű kilátás mind elvarázsolt bennünket.
Hazafelé sokat nevettünk a buszon.

Horváth Matild és Meszlényiné Szabó Judit,
a kiránduláson elfáradt osztályfőnökök
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Június 5-6. péntek - szombat
Kirándulás 7-8. osztály
Idén nagy örömünkre kétnapos osztálykirándulásra mentünk a nyolcadik osztállyal.
Mindenki korán kelt hogy időben érkezzen, hiszen már 6 órakor indultunk. Az utazás fárasztó
volt ugyan de jó. Amikor Budapestre értünk, először a Hősök terén sétáltunk, majd megnéztük a
jégpályát.
Azután a Planetárium következett, ahol a
csillagok, bolygók állásával, mozgásával és
felszínével ismerkedtünk.
Majd Szentendrére mentünk, ahol

szabadprogramot kaptunk a sétálóutcán, és
mindenki megvehette magának vagy szüleinek az
ajándékot. Ezt követően közösen sétáltunk,
bementünk egy katolikus, majd egy szerb
templomba. A Duna parton vacsoráztunk, nagyon finom volt.
Már alig vártuk, hogy megérkezzünk a szállásra, Kisorosziba. Mindenki azonnal berendezkedett
és otthon érezte magát. Még kimehettünk
kicsit vásárolni, és a szállásunkkal
szemközt elhelyezkedő játszótérre játszani.
Vittünk pingpongütőt és labdát is és azzal
játszottunk. Utána visszamentünk a
szállásra és zenét hallgattunk,
beszélgettünk, és persze pókereztünk. Addig
voltunk fenn ameddig bírtuk, és ha valaki
fáradt volt ott aludt el ahol helyet talált.
Másnap korán keltünk és a gyors
összecsomagolás és evés után elindultunk
Visegrádra. Megnéztük a Mátyás palotát ahol mindenki beledobott a kútba pár forintot. Utána
felmentünk a Fellegvárba ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Dunára.
Aztán következett a bobozás. Annyira jól éreztük magunkat, hogy volt, aki azt is elfelejtette,
hogy indulni kéne.

140

Ebéd után
mentünk
Esztergomb
a ahol megnéztük a Bazilikát. Itt idegenvezetőnk
segítségével azt is megtudtuk, hogy 13 ezer sípja
van az orgonának, a legnagyobb 8 méter magas, a
legkisebb 2 centis.
Miután megnéztük
az Esztergomból nyíló kilátást a Dunára és a másik oldalon
Szlovákiára, indultunk haza.
A buszon sokan elaludtak, annyira fáradtak voltak.
Végül tele új élményekkel érkeztünk haza.
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Lázár Kinga
7. o.
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Június 7. vasárnap
Atlétikai diákolimpia országos döntő

Idén ismét sikerült bejutnunk az atlétikai diákolimpia országos döntőjébe. Nagy szó ez
azért, mert ilyen kis településről ez egyáltalán nem jellemző. 100 méteres síkfutásban
szerepelhettünk, ahol iskolánkat Horváth Lotti képviselte, aki csak 7. évfolyamos, s ráadásul úgy
jutott be, hogy megfutotta a nevezési szintet.

Budapesten sikerült egyedül a 95-ben születettek közül bejutnia a nyolcas döntőbe. Sajnos ott a
helyezésünk már nem változott, de így is nagyon büszkék vagyunk rá.

Meszlényiné Szabó Judit
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Június 9-10. kedd - szerda
Osztálykirándulás 3-4. osztály
A harmadik és negyedik osztály tagjai június 9-én indultak a várva-várt kétnapos
osztálykirándulásra, Budapestre. A két és félórás utazás és a főváros határában némi lázas
térképböngészés után megérkeztünk Hűvösvölgybe, a gyermekvasút állomására. Még fel sem

ocsúdtunk, máris a
gyermekvasúton ülve csodálhattuk a budai hegyeket. Nagyon szép látvány tárult elénk, a
legizgalmasabb rész pedig az volt, amikor egy rövid alagúton mentünk át, s a sötétben csak a
fényképezőgépek vakui villogtak.
A János-hegyen szálltunk le, és egy rövid erdei
séta után az Erzsébet kilátóból gyönyörködtünk a
panorámában. A hegyről Libegővel jöttünk le, ami a
tanár nénik szerint igazi bátorságpróba volt, és
mindenki kiállta.
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A budai várban megnéztük a Mátyás
templomot, a Halászbástyát, a Budavári
Palotát és végigjártuk a Labirintus termeit is.
A Labirintus is próbára tette a bátorságunkat:
az egyik termen teljes sötétségben kellett
végigsétálnunk, s közben folyamatosan
ijesztgettük egymást.

Pesten szálltunk meg a Góliát Hotelben. Birtokba vettük a szobáinkat, és persze
végiglátogattuk egymást is. A tanár nénik alig győztek csitítani bennünket, annyira fel voltunk
dobva. A finom vacsora után esti sétára indultunk a Hősök terére. Megnéztük a kivilágított
szobrokat, múzeumokat és végigjártuk a Városligetet. Az egyik játszótéren még „tombolhattunk” is
egy kicsit, a tanár nénik biztosan azt remélték, jól elfáradunk, és hamarabb elalszunk majd.
Nem nagyon lett igazuk: jócskán elmúlt éjfél, mire mindenkit elnyomott az álom.
És ezúttal mindenkinek elég volt néhány óra alvás is, reggel már 7 óra előtt fent voltunk,
és izgatottan vártuk a programokat. A délelőttöt a Csodák Palotájában töltöttük, ahol látványos
és nagyon szórakoztató módon mutatják be a természet törvényeit, a fizika csodálatos és
meghökkentő világát. Ez egy olyan különleges kiállítás, ahol mindent ki lehet próbálni, meg lehet
fogni, és mindennel lehet játszani. Kipróbáltuk a kocka alakú kerekeken haladó autót, a csatolt
hintát, megnéztük testünk hőtérképét és lőttünk légágyúval is.
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Délután a Tropicarium varázsolt el
minket. Az első néhány akvárium a
Magyarországon is honos halakat mutatta be,
továbbhaladva viszont egyre különlegesebb
látványban volt részünk: láttunk sügéreket,
diszkoszhalakat, homárt, murénát, alligátorokat,
apró selyemmajmokat és hatalmas cápákat. A
rájasimogató mindenkit lenyűgözött. Itt
belenyúlhattunk a vízbe, és hozzáérhettünk az
akváriumban úszkáló hatalmas rájákhoz.

Egy gyors ebéd után ajándékokkal,
fényképekkel és sok-sok élménnyel „megpakolva”
indultunk hazafelé.

a 4. osztály tanulói
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Június 11. csütörtök
Osztálykirándulás 1-2. osztály

A várva-várt kirándulásra, Katica tanyára Hajni
néni, Margit néni és Anikó néni kísért el bennünket.
Fél 11 körül érkeztünk meg, és gyönyörű táj
fogadott bennünket.

Először egy nagyon érdekes programmal kezdtünk: az
apródiskola résztvevői voltunk. Két bácsi bemutatott nekünk
mindenféle fegyvert, páncélt, sisakot. Az volt a legjobb, hogy
ezeket fel is
próbálhattuk.
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Az izgalmas előadás után íjászkodtunk, majd pedig birkózásban próbáltuk ki erőnket.
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Ebéd után körbesétáltunk a
tanyán, megnéztük az állatokat, felmásztunk a lovagvárba. A hancúrpajtából alig akartunk
kijönni, majd a kukorica labirintusban szaladgáltunk.

Hazafelé még megálltunk ajándékot venni.
6 óra után sok-sok élménnyel érkeztünk meg
Alsópáhokra. Nagyon jó volt ez a
kirándulás.
1. és 2. osztályosok
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Június 11. csütörtök
Kerékpártúra
Úgy gondoltuk méltán búcsúztatjuk az évet, s a Jutka nénivel együtt még biciklizünk egyet a
Balaton déli partján.
Célunk Fonyód volt, de az osztály 80%-a
Fenyvesnél kidőlt a strandon, s inkább a hűs
habokat választotta. 3 toppon lévő fiú viszont úgy
gondolta, őket nem hátráltatja a 35 fokos meleg, s
letekerték a 70 km-t.
Késő délután indultunk vissza, akkor már nem a
meleggel, hanem a hirtelen jött hatalmas viharral
küzdöttünk.
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5. osztály
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Június 9-11. kedd - csütörtök
Szerenád
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Június 12. péntek
Bolondballagás
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Június 13. szombat
Ballagás

Akik nélkül a dekoráció nem lett volna ilyen szép:
Kati, Betti, Mária, Betti, Anikó, Andi, Anita, Orsi, Nelli.

"... nincsen szebb kora az emberiségnek
mint az első ifjúság évei. Azon láncok,
melyek akkor köttetnek, nem szakadnak
el örökké, mert nem a világban kerestünk
még akkor barátokat, hanem a barátjainkban
leltük fel az egész világot"
(Kölcsey)
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Szántó Imre díj:
Slemmer László
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Június 16. kedd
Tanévzáró
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