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Tanáraink

Név

Tantárgyak

Tamás Gyuláné

igazgató,
biológia, kémia

Horváth Hilda

igazgató helyettes, tanító

Csécs Tamásné

ének, médiaismeret

Darabos Katalin

német, matematika

Horváth Matild

irodalom, nyelvtan, történelem

Kiss Tamás

rajz

Lénárt Anikó

tanító

Meszlényiné Szabó Judit

testnevelés, földrajz, természetismeret

Ninkó Jánosné

tanító

Paulics Piroska

hitoktató

Szabó Béla

fizika, számítástechnika

Szabóné Fehér Hajnalka

tanító

Szitáné Mózer Veronika

tanító, napközivezető

Takácsné Kovács Erzsébet

történelem, német, etika, technika

Tarr Jusztina

napközivezető, angol
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1. osztály

Osztályfőnök: Lénárt Anikó
Napközis nevelő: Szitáné Mózer Veronika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bakos Bence
Bojt Jázmin Vanda
Csepizsov Feodor Vlagyimirovics
Deme Hanga Mária
Egyed Ramóna
Holczer Zsófia
Karácsony Alexandra
Kovács Bence
Lázár Réka

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Ligner Noémi
Molnár Roland
Monori Piroska
Nyári Andor Mihály
Nyers Gréta Johanna
Orsós Cintia Barbara
Pál Edina
Prótár Anita
Szántó Kincső

2. osztály

Osztályfőnök: Horváth Hilda

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

Cserép Fanni
Csordás Rebeka Anna
Dorkó Viktória
Fehér Dániel
Horváth Botond
Keserű József
Koczka Attila Dominik

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Kovács Bence
Mátyás Norbert
Nagy Adrienn
Nagy Vilmos
Páhy Dorina
Polgár Balázs Gellért
Szeglet Benjámin

3. osztály

Osztályfőnök: Szabóné Fehér Hajnalka

1. Bohár Levente
2. Bödi Csanád
3. Csepizsov Szerafim Vlagyimirovics
4. Farkas Fanni
5. Kovács Cintia
6. Körmöczi Dóra
7. Kurverger Antónia
8. Mózer Máté

9. Nagy Martin
10. Pálczás Réka
11. Schvarcz Bence
12. Schvarcz Kitti
13. Simon Boróka
14. Szabó Dominika
15. Szakos Dominik
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4. osztály

Osztályfőnök: Ninkó Jánosné

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

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Potharn Petra
Remete Adrián
Szabó Kristóf
Szabó Martin
Szakonyi Marcell
Szita Dorka
Varga Kristóf
Zobb Ádám

5. osztály

Osztályfőnök: Darabos Katalin

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

Belovári Amanda
Bogdán Dóra
Bognár Anita
Bojt Krisztina
Csalló Tifani
Csepizsov Nyikolaj Vlagyimirovics
Forgács Dzsesszika Szintia
Gallai Máté
Holczer Olivér Ferenc

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

6. osztály

Osztályfőnök: Takácsné Kovács Erzsébet

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

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

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Lengyel Dávid
Mózner Réka
Nagy Eszter
Orsós Klaudia
Pál Emese
Peták Tifani
Polgár András
Tamás Veronika
Völgyi Krisztián

7. osztály

Osztályfőnök: Meszlényiné Szabó Judit

1. Bakos Csaba
2. Baráth Balázs
3. Bontó Petra
4. Borsos Emese
5. Csepizsova Marija Vlagyimirovna
6. Farkas Bálint
7. Mátyás Bence
8. Orsós Vivien
9. Peták Brigitta
10. Péter Veronika

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Remete Bálint
Spanics Gergely
Szakos Martin
Tamás Attila
Tislerics Kitti
Tóth Gergő
Varga Laura
Varga Tamás
Zsiga Zsombor

8. osztály

Osztályfőnök: Horváth Matild

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

Bontó Brigitta
Góczán Szimonetta
Gönye Veronika
Gyarmathy Péter
Hegedüs Nikolett
Ignácz Mónika Laura
Ivusza Adám
Király Andrea
Kovács Ákos
Körmöczi Annamária
Krokker Szilveszter Ferenc

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Páhy Regina
Pál Dániel
Peták Szabina Teréz
Remete Patrícia
Szabó Laura
Szilágyi Erik Boldizsár
Szita Sára
Tóth Levente
Tóth Veronika
Zámbó Gergő

Szeptember 1. szerda
Tanévnyitó ünnepély
A nyári szünet megint nagyon gyorsan elrepült, és szeptember 1-jén a tanévnyitón ült iskolánk apraja és
nagyja.
Életük egyik legfontosabb napja volt ez a
kicsiknek, akik először lépték át az iskola kapuját,
mint elsős diákok.
A tanévnyitó ünnepélyen
Bojt Jázmin és Monori Piroska izgatottan
mondták el a verseket, amit még az óvó nénik
tanítottak nekik.
A második osztályosok szintén a kicsiket
köszöntötték rövid kis műsorukkal.
A tanteremben megkapták a gyerekek a
könyveiket, és az első délelőttöt már Anikó
nénivel és Vera nénivel töltötték.
Ezzel elkezdődött a 2010/2011-es tanév.

Lénárt Anikó
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Szeptember 22. szerda
Őszi túra
Az eső miatt szokásos őszi túránkat szerdára kellett halasztani. Most nem a
nagymezőre mentünk, mint eddig minden évben, hanem a szülők által készített kalandparkba. Gyalog
mentünk, nincs messze az iskolától.

Először előkészítettünk mindent, ami egy jó paprikás krumplihoz kell. A fiúk tüzet raktak, miközben mi
krumplit hámoztunk és hagymát szeltünk.

13

14

Amikor minden a bográcsban volt, felfedezőútra indultunk. Az erdőbe lefele vezet egy lépcső. Egész messze el
lehetett menni a patak mentén. Picit sáros volt de pont azon versenyeztünk ki lesz sárosabb.
Ebéd után számháborúztunk. Sajnos döntetlen lett, mert nem volt időnk tovább játszani. 21-21 lett az állás.
A 8. osztály és a 6. osztály játszott a 7. osztály és az 5. osztály ellen. Egyszerűen fantasztikus volt!
Hegedüs Nikolett
8. o.

Amikor elindultunk az erdőbe, nem hittük, hogy valaha is odaérünk. Mikor megérkeztünk, kellemesen
csalódtunk. A fiúk felfedeztek egy olyan helyet, ahol lehet sárcsúzdázni. Aztán felkutattak egy barlangot, ahova
majdnem az egész iskola ellátogatott. Mi is így tettünk és közben sok kalandban volt részünk. Volt olyan is,
aki a vízben találta magát, de voltak olyanok, akik elcsúsztak a sárban. Mire visszaértünk addigra készen lett a
8. osztály által készített paprikás krumpli.
Ú de finom volt!!! Utána a számháború következett.
A túra nagy élmény volt számunkra, reméljük, hogy jövőre is oda megyünk.
Belovári Amanda
5. o.

Bognár Anita
5. o.

Október 6. szerda
Megemlékezés az aradi vértanúkról

15

16

17

Október 11-12-13. hétfő-kedd- szerda
Papírgyűjtés

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
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összesen:
1499 kg
1667 kg
2119 kg
1653 kg
2706 kg
1660 kg
2125 kg
4748 kg

átlag:
83 kg
119 kg
141 kg
110 kg
159 kg
87 kg
112 kg
226 kg
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Október 11. hétfő
Színházban voltunk
A felsős színházbérlet első előadását, Kacsóh Pongrác- Heltai Jenő – Bakonyi Károly János vitéz című
daljátékát a Veszprémi Pannon Várszínház előadásában láttuk, Vándorfi László rendezésében.

Vélemények az előadásról:
„ Ez egy éneklős, táncos darab volt. Mindenki nagyon élvezte. Iluska gyönyörű volt.” /Belovári Amanda 5. o./
„ A legjobban a Banya játszott szerintem, mert ő az arcán is kifejezte
az érzéseket. Az énekesek szépek voltak. Az nagyon tetszett, hogy
gyerekek is játszottak a darabban. Az élet vizét is jól megoldották.”

/Bognár Anita 5. o./
„Jó volt a darab, vicces, de egyben szomorú is. A legjobb szerepet a
Boszorkány és az Udvari bolond játszotta, de Iluska és Jancsi is jó volt.
Az volt a legjobb, hogy élő zenekar volt. Aki nem jött, annak nagyon,
nagyon ajánlom. Ha nem vett bérletet, vegyen szólójegyet.” /Bojt Krisztina 5. o./
„Sok vicces és izgalmas rész volt benne. Jancsi tetszett a legjobban, de a Banya is jó volt.” /Gallai Máté 5. o./
„ A zenés részek tetszettek a legjobban, mert élőben volt, és a szövegek is jók voltak.”/Holczer Olivér 5. o./
„Nagyon tetszettek az énekek, amiket énekeltek. Jók voltak a ruháik, és jól táncoltak.” /Ihász Dorina 5. o./
„A táncok, dalok nagyon jók voltak. Nem volt olyan rész, ami nem tetszett. A végén Kukorica Jancsinak,
Iluskának és Bagónak mindenki nagyokat tapsolt és ujjongott.” /Király Tünde 5. o./
„Nekem nagyon tetszett az előadás. A szereplők nagyon jól játszottak.
A legjobb szereplő Iluska volt. Nekem Jancsi szereplése nem tetszett.”

/Kisvarga Csaba 5. o./
„Az tetszett a legjobban, amikor a bárányok és a halak
táncoltak.”/Pártos Petra 5. o./
„Mindenki jól játszott. Látszott, hogy több hónapos munka volt
benne. A jelmezek is élethűek voltak. Remélem, a következő is ilyen
jó lesz.” /Wasche Ramóna 5. o./
„Az előadás fergeteges volt. Szavakat nem találok.” /Halász Luca 6. o./
„Picit néha félelmetes és szomorú is volt.
Csak az nem tetszett, hogy sok részt
kihagytak belőle.” /Horváth Zsófia 6. o./
„Nekem nagyon tetszettek az énekek.”

/Ivusza Márk 6. o./
„Az élőzenekar, a díszlet, a szereplők
ruhája tetszett. A szereplők nagyon jól
illeszkedtek a szerepükhöz.” /Kelemen

Klementina 6. o./
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„Nekem az tetszett benne a legjobban, hogy sikerült ennyire egyszerre csinálni mindent. Jó volt a
csapatmunka. De a zene is rettentő jó volt. Képzeletben fejet hajtok
a szerző előtt. Képzelem, mennyit készültek az előadásra! A lényeg
az, hogy nem lehet leírni, milyen jó volt. Ha valaki kíváncsi rá,
menjen el, és nézze meg! Nagyon ajánlom!” /Nagy Eszter 6. o./
„A végén kicsit meglepő volt, hogy visszatértek a faluba.” /Borsos

Emese 7. o./
„Néha nem értettem, mit énekelnek, és hol játszódik épp a jelenet. Nagyon tetszett benne a Boszorkány. Ő
volt a Bolond is. Ha ő nem lett volna, unalmas lett volna az egész. Egy híres színész is szerepelt benne egy
sorozatból, de ő nem volt jó. Az első sorban ültünk, legalább mindent láttunk. A díszlet egyszerű volt, de pont
elég volt ennyi. A szerepeket jól osztották el, hisz Iluska volt a legszebb.” /Hegedüs Nikolett 8. o./
„Az előadás nem volt rossz, csak néha a jelenetek összefolytak. Amúgy viccesen adták elő.”/ Ivusza Ádám 8. o./
„A sorozatból ismert színész fenomenális volt. A díszlet egyszerű de jó volt.”/Király Andrea 8. o./
„Nekem nagyon tetszett, mert voltak benne vicces részek is, nem volt
annyira komoly meg szomorú, mint amikor könyvben elolvastuk. A
díszlet egyszerű volt, de jól megoldották. A zenét élőben játszották, és
nagyon jó volt, mert voltak pörgős számok is.” /Tóth Veronika 8. o./
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Október 22. péntek
Megemlékezés október 23-ról

22

23
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Október 28. csütörtök
Megyei angol fordítói verseny
Az angol versenyt Zalaegerszegen
rendezték.
A falubusz vitt minket a
németesekkel együtt.
A verseny nagyon izgalmas volt, bár
mi rosszul értelmeztük a feladatot, és
nem csak az aláhúzott mondatokat,
hanem az egész oldalt elkezdtük
lefordítani. Ahhoz képest elég jó
eredményeink lettek.

Nagy Eszter 6. o.
7. hely

Belovári Amanda 5. o.
9. hely
Belovári Amanda
5. o.
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Október 28. csütörtök
Megyei fordítói verseny
Októberben rendezték a német fordító versenyt, melyen minden osztályból csak egy gyerek vehetett részt.
A verseny előtti napokban sokat gyakoroltunk.
Amikor megérkeztünk Zalaegerszegre, mindenki izgult egy kicsit. Először a megnyitón vettünk részt, azután
pedig beosztottak minket
termekbe. A 7. és a 8.
osztályosok két órán át
írhatták, az 5. és a 6.
osztályosok csak egy órán át.
Az eredményeket csak pár
nappal később tudtuk meg.
Mindenkinek jól sikerültek a
fordítások.

Bognár Anita 5. o.
3. hely

Gönye Levente 6. o.
2. hely
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Varga Laura 7. o.
2. hely

Hegedüs Nikoletta 8. o.
1. hely

Varga Laura
7. o.
27

Október 29. péntek
Halloween party
A Halloween partyt 16 órától 19 óráig tartottuk.

Jelmezfelvon
ulással kezdődött, majd a töklámpások díjazására került sor.
Nagyon sok szép töklámpást készítettek a gyerekek,
amelyek az angolok
szerint távol tartják a
rossz szellemeket a házaktól.
Ezután jósoltathattak, illetve magic
bokszban (varázsdoboz) megkereshették
bekötött szemmel az elrejtett dísztököt.

28

Később a csapatversenyekre került sor, amelyekben keresztrejtvény, szókereső, almavadászat, szerv felismerő
feladatok vártak a tanulókra.

29

30

Az első helyezést a 6. osztály nyerte, jutalmuk egy töklámpás torta volt.
A második helyezett a
4. osztályos tanulók
lettek, és a harmadik
helyezést az 5. osztály
csapata nyerte.
Ezután kezdődött az
utolsó és a
legfélelmetesebb feladat
a sötétszoba. Ide
egyesével, vagy párosan
mehettek be a gyerekek,
akikre ott sok rémisztő
dolog várt.
Mindeközben sok
finomságot
kóstolhattunk meg,
melyeket a gyerekek a szülők segítségével készítettek és hoztak a partyra.
Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat és várjuk a következő borzongás éjszakájának partyját.
Tarr Jusztina
Tanárnő
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November 13. szombat
Karate magyar bajnokság

Pálczás Réka, iskolánk 3. osztályos tanulója az
A.J.K.A.-I. Karate magyar bajnokságon
korcsoportjában, a bronzérmet szerezte meg.
Nagyszerű eredményéhez gratulálunk és további
sikeres sport pályafutást kívánunk versenyzőnknek!
Felkészítőjének, Partics Rolandnak is köszönjük
ezt a szép helyezést!

Szabóné Fehér Hajnalka
32

November 16. kedd
Varga Tamás matematika verseny iskolai forduló

Hegedüs Nikolett
8.o.

Varga Tamás
7.o.

Felkészítő tanár: Darabos Katalin
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November 17. szerda
Nyíregyházi Mandala Színház:
Valahol Európában
Vélemények az előadásról:
5. osztály:

Belovári Amanda: Az előadás néhány része kicsit unalmas volt. De Ficsúr, a
Szeplős és a kisfiú jól játszott.
Bognár Anita: Szerintem nagyon szép volt a színdarab.
Bojt Krisztina: Aki nem jött el, csak sajnálni tudom. Kérlek, vegyetek szólójegyet!
Csalló Tifani: Nekem nagyon tetszett a színház. Ficsúr volt a legviccesebb.
Forgács Dzsesszika: A vidám és a szomorú részek is tetszettek.
Holczer Olivér: Jó volt, de hosszú. A zenés jelenetek nagyon tetszettek, és a díszlet is jó volt. A verekedős
részeken nagyon látszott, hogy mű. A kisebb gyerekek nem nagyon akartak játszani.
Karácsony Szimonetta: Volt olyan zene benne, amit ismertem.
Király Tünde: Dzsesszivel azt beszéltük, hogy majdnem kijött a könnyünk az elején, amikor Kuksit otthagyták
egy hordóban. Jó volt a zene, a táncok, a díszlet. Én még egyszer megnézném.
Kisvarga Csaba: A legjobb szereplő Ficsúr volt, de Szeplős is jó volt.
Pártos Petra: Kuksi jól játszotta a szerepét. Hosszú rám mutatott, amikor szívta a cigit.
Wasche Ramóna: Nagyon jó volt, csak néhány durva szó is előfordult benne.

6. osztály:

Ivusza Márk: Nagyon szépek voltak az énekek.
Halász Luca: Szinte az összes dalt ismertem.
Horváth Zsófi: A végén majdnem sírtam, mert olyan szomorú volt.
Kelemen Klementina: Volt olyan dal, amit már tanultunk énekkaron.
Kovács Réka: A díszlet egyszerű volt, de ízléses.
Mózner Réka: Éva csodaszépen énekelt. Csak azt nem értettem, miért harcoltak a darabban.
Nagy Eszter: Maga a történet kicsit szomorú volt, de nekem tetszett. Megmutatta, hogy milyen mostoha
körülmények között kellett élni az árva gyerekeknek. Az utcán kellett aludniuk, és lopniuk kellett, ha nem
akartak éhen halni. Szerintem nagyon jól
eljátszották ezt a helyzetet. A dalok nagyon jók voltak, a díszlet már nem annyira. A jelmezek élethűek voltak.
Peták Tifani: Elég jó volt az előadás, bár nem minden részét értettem. Szerintem a szünet utáni rész volt az
izgalmasabb. Nekem különösen tetszett, amikor az egyik szereplő nőnek öltözött.
Völgyi Krisztián: Jó volt az előadás, de a zene már unalmas.
34

7. osztály:

Borsos Emese: Tetszett a zene, illett az adott jelenethez. Azt furcsának találtam, hogy több volt a gyerek, mint
a felnőtt.

Varga Laura: Voltak benne olyan szavak, amelyek nem illettek ebbe a korba. Nagyon hosszú volt, de így
legalább mindent részletesen megmutattak.
Varga Tamás: Szerintem nem volt olyan jó. A zenék hasonlóak voltak és untatóak. A szerepeket viszont jól
játszották. Tetszett, hogy sok dolgot használtak, például cigit. Jó volt a nőnek beöltözött férfival való tánc.

8. osztály:

Hegedüs Nikolett: Nagyon tetszettek a dalok. Látszott rajtuk, hogy beleélték magukat, átérezték azt az érzést,
ami akkor lehetett. Velem is sikerült átéreztetni. Tökéletesen osztották fel a szerepeket. Olyan alkatú játszotta
az összes szerepet, ami illett rá. A díszlet egyszerű volt, de ehhez illett.
Körmöczi Anna: Nekem nagyon tetszett a darab, mivel nagyon szeretem a musicaleket. A legtöbb zenét
ismertem, mivel énekkaron sokat énekeltük őket. A legjobb az volt, amikor „A zene az kell” részt énekelték.
Nagyon szomorú volt mindenki, amikor a kisfiú meghalt.

35

November 30. kedd
Mozi Hévízen
A tanár néniktől karácsonyi ajándékként azt kaptuk, hogy elvittek minket moziba. Gráner József Csodálatos
Univerzum című 50 perces filmje az első Magyarországon készült 3 dimenziós mozifilm, minden korosztály
számára. Az Univerzum, ahogy még sohasem láthattuk.
Szerintem nagyon érdekes volt a film. Tetszett, mert 3D-s volt, a csillagok repkedtek az nagyon látványos
volt. Olyan pillanat is volt, mintha a műhold rám esett volna. A bolygókról nagyon sok mindent megtudtunk.
Amelyik bolygónak holdja van, azokat bemutatták nekünk, sőt még a holdról is meséltek. Nekem nagyon
tetszett ez a természetfilm.

Bognár Anita
5. o.
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December 2. csütörtök
Az iskolában járt a Mikulás!!!
Már napok óta izgatottan vártuk a Mikulást az iskolában. December 2-án Anikó nénivel és Hilda nénivel
készültünk a Télapó fogadására.
Ebéd után sok-sok finomsággal megterített teremben
énekeltünk és egyszer valóban betoppant hozzánk a
nagyszakállú! Minden kisgyerekhez szólt néhány jó szót és
csomaggal kedveskedett.
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Ezután egy vidám bulival folytattuk a délutánt.
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Pénteken pedig újabb meglepetés várt ránk: az udvaron megjelent 4 Mikulás és egy krampusz. Ők az
igazi Mikulás segédei voltak és taxival jöttek! Mindenkinek mandarint és szaloncukrot osztottak. Reméljük
jövőre is eljönnek hozzánk és újra ilyen izgalmas élményben lesz részünk.
1. és 2. osztály tanulói
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December 3. péntek
Mikulás buli
Egyik nap Kati néni mondta, hogy decemberben lesz Mikulás buli. Nagyon megörültünk. Borítékba
kerültek a nevek, és mindenki kihúzta, kinek készít ajándékot. (Nem vesz, készít!!) Teltek a napok, készültek
az ajándékok, s már mindenki egyre jobban várta,egyre feszültebb volt a buli miatt.
Elérkezett a nagy nap és minden osztály bement a saját tantermébe.
Osztogattuk az ajándékokat és láttuk, hogy jobbnál jobb és kreatívabb
ajándékok születtek. Mindenki nagyon örült az ajándékának és annak,
hogy jó szívvel adják oda neki.

A Kati
néni a Krisztofernek társasjátékot készített,
a fiúk azt próbálgatták, míg a lányok más milyen játékokkal
játszottak.
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Ezek után a Kriszti anyukája által
készített koktélokat ittuk meg.

Amikor meghallottuk a
zenét kimentünk a
zsibongóba. Először csak kettő ember táncolt,
de kis idő elteltével mindenki belejött.
Nagyon sokat táncoltunk, sőt szinte csak azt csináltuk. A zene nagyon hangos volt, a tanár nénik
nem is nagyon bírták.
Mikor véget ért, nagyon szomorúak lettünk. Az 5. osztálynak ez volt az első ilyen mikulás buli,
nagyon reméljük, hogy a többi 3 is ilyen jól sikerül majd. Nagyon jól éreztük magunkat.

Belovári Amanda
5. o.
Ez volt nekünk az első felsős Mikulás bulink. Először mindenki a saját
osztályában megajándékozta egymást.
A nyolcadikból pár fiú rendezte a zenét, nagyon jó volt, sokat táncoltunk. A
konyhában lehetett enni-inni. Hamar vége lett, de nagyon jó volt.

Király Tünde
5. o.
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December 7. kedd
Helyesírási verseny
Az egyik nyelvtan órán Matild néni megkérdezte, hogy ki szeretne versenyre menni. Az Olivér és én
jelentkeztünk. Megbeszéltük Matild nénivel, hogy melyik nap tudunk gyakorolni. A kedd és a hétfő volt jó
mind a hármunknak. Heteken át gyakoroltunk, hogy ott legyen a helyünk a dobogósok listáján. Minden
gyakorlási órán feltűnt, hogy szinte valahány feladatban ugyanazok és ugyanannyi lett a hibánk. Végül az
döntött, hogy tavaly az Olivér ment, idén hadd menjek én.
Elérkezett a nagy nap mindenki nagyon izgult. A harmadik osztályból a Kitti ment, negyedikből Czinderi
Veronika, ötödikből én, hatodikból a Gönye Levente, hetedikből a Spanics Gergő és nyolcadikból pedig az
Ivusza Ádám. Felszálltunk a falugondnoki járatra s elindultunk a versenyre. Ott elmondták, hogy ki melyik
terembe menjen. Megkaptuk a feladat lapokat, megnéztük és láttuk, hogy nagyon nehezek.
Miután megírtuk, visszamentünk a gyülekezőhelyre, ott filmet néztünk és kaptunk enni és innivalót. A sok
várakozás után volt az eredményhirdetés.
Nagyon jól végződött a nyelvtan verseny, mert mindenki ért el helyezést. Reméljük a többi verseny is ilyen
jól sikerül majd.

Schvarcz Kitti 3. o.
2. hely

Czinderi Veronika 4. o.
1. hely

Gönye Levente 6. o.
3. hely

Belovári Amanda 5. o.
2. hely
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Spanics Gergő 7. o.
1. hely

Ivusza Ádám 8. o.
2. hely

Belovári Amanda
5. o.
43
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December 10. péntek

Karate nyílt nap
Azt hittem, a 2. karate nyíltnap kevésbé lesz izgalmas, de ez a sportág mindig tud meglepetést szerezni. Egy
teljesen átlagos, ismétlődésnek indult. Persze én izgultam, de rendesen megoldottam mindent. Az ötödikes
Szimonettával edzettem, mindent jól csinálva élveztük is. Emlékszem, tavaly sokat hibáztam kezdőként.
Mintha tegnap lett volna, hogy tesicuccban próbálkozom. Most zöldövesként volt önbizalmam, és beleadtam
mindent. A szülők és a gyerekek is beállhattak. Még sorverseny is volt, ami a vegyességétől volt olyan
humoros. Cser Levente volt a mi vezetőnk, őt az ötödikes Csaba követte, meg én és a Szimi. A többiek
felnőttek voltak, de a Szimi anyukáján kívül nem ismertem mást. Még karate társam kishúga is nagyon ügyes
volt fiatalsága ellenére. Persze a karate és a sorverseny nem veszélytelen. A Pálczás Réka elesett, és eltörte a
csuklóját. De a fájdalmat jól viselte és a feladatokat megoldotta. A versenyen mindenfélét csináltunk. Például:
guggolás, hasprés, rák-pókjárás, stb. Ez, mint minden pénteki edzés, 2 órán át tartott. Óra végén előadtuk az
önvédelmi bemutatónkat. Mivel 2 emberből áll egy pár, az enyém történetesen az Ágoston Bence volt. Nem
kellett sok mindent csinálnunk, de a bemutatóban sok munkánk volt. Hát senki nem hibátlan. A Bence
hibázott, és csak mi a 3 párból. Baj nem történt, folytattuk tovább. A kicsik és a legnagyobbak is bemutattak
önvédelmi technikát, valamint az elhárításának módját. A vége egyéni kumite volt, ami sok energiát igényel.
Kétszer győztem, egyszer veszettem ebben. Az edzés után tiszteletet adtunk és felmentünk öltözni.
Nem azért jó a karate, mert olyat tudsz, amit más nem, hanem mert tele van kihívásokkal, amiket nagyon
szeretek.

Tislerics Kitti
6. osztály
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December 16. csütörtök
Mézeskalácssütés

A szünet előtti utolsó technika órán mézeskalácsot sütöttünk. Mindenkinek kellett hozni tojást, cukrot és
formát. Mikor Erzsi néni meggyúrta a tésztát kezdődhetett a mézeskalács szaggatás. Mindenki, a sajátját
kidíszíthette ehető gyönggyel és tojáshabbal.
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Mikor közeledett az óra vége, közösen összepakoltunk. Ez idő alatt megsültek a mézeskalácsok, és mindenki

eltehette a sajátját. Nagyon finomak lettek a mézeskalácsok.
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Ihász Dorina
5. o.

December 20. hétfő

Karácsonyfadísz készítés
A mi iskolánkban is hagyomány a karácsonyra való készülődés. Az osztályfőnökünk, Kati néni egy nagyon jó
ötlettel állt elő: Mindenki hozzon saját készítésű díszt, és mutassa meg a többieknek, hogyan kell megcsinálni.
Az ajándék készítésének ezen módja nagyon tetszett az osztálynak, így meg is beszéltünk egy időpontot,
amikor mindenki ráér, (nem volt könnyű) és belevetettük magunkat a munkába. Izgatottan böngésztünk a
lehetőségek között. Sürögtünk-forogtunk és
mindenki igyekezett kihozni a maximumot
munkáiból. Ez a délután az ötletek megvalósítása, a
kreativitás és a csapatmunka jegyében telt el.
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Miután az ajándékokat elkészítettük, nyugodtan dőlhettünk hátra, mert egy izgalmas délutánt
hagytunk magunk mögött. Nagyon jól éreztük magunkat és reméljük jövőre is tartunk egy ilyen napot.
Belovári Amanda
5. osztály

Hétfőn délután az 5. osztállyal karácsonyfadíszeket
készítettünk. Mindenki hozott valamit és megmutatta a
többieknek: angyalkát, kis csillagot, kicsi karácsonyfákat és
még sok színes díszt. Aki szerette volna elkészíteni, amit a
másik hozott, kapott hozzá segítséget. Szerintem nagyon
jó volt!

Bognár Anita
5. osztály
49

December 21. kedd
Karácsonyi műsor
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Január 22. szombat
Kirándulás Budapestre
Szombaton reggel 7 órakor a 6. és az 5.
osztály Erzsi nénivel és Kati nénivel
Budapestre indult.
Először a Szent István bazilikát néztük meg.
Láttuk a szent jobbot is. Nagyon érdekes
volt.
Ezután következett a Parlament. Nem is
gondolnánk, hogy milyen gyönyörű belül.
Selyem vörös szőnyeg, szép csillárok,
szobrok, oszlopok sora díszíti a belső teret. A
Parlamentben megcsodálhattuk a királyi
koronát, a jogart, a kardot, és az országalmát
is. Utunk a jobb szárnyban folytatódott, ahol
gyönyörű kézzel szőtt szőnyeget láthattunk,
és igazi arany szálakkal hímzett foteleket.
Ezek után a Parlament üléstermében voltunk.
Az ülésterem előtt padok vannak, az
ablakban pedig arany szivartartók. Utunk a
Parlamentben véget ért, de folytatódott a
Halászbástyánál. A Halászbástyáról gyönyörű
kilátás nyílik a Dunára. Megnéztük a Siklót
is. A Sikló tetejéről lehetett látni a 0 km
követ. Utunk ezzel véget ért, hiszen haza kellet indulnunk. 7óra körül érkeztünk meg a sulihoz.
Fergetegesen jó nap és nagyon jó program volt.

Halász Luca
6. o.
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Január 26. szerda
Zalalövői sikerek
2010 őszén hirdette meg a Zalalövői Általános Iskola és Könyvtár az 1301-1526 közti korszakból azt a
versenyt, mely a „hivatalos” februári megyei verseny „gyakorlóterepe” és a diákoknak „edzéslehetőség”.
3 levelezős forduló után 1 szóbeli és írásbeli döntőt rendeztek. 170 Zala megyei tanuló kezdte meg a
munkát, végül 140 diák küldte vissza mindhárom feladatlapot. 14 gyereket hívtak be a január 26-i zalalövői
döntőre, köztük 3 alsópáhokit.
Mindhárom 7.-es diák remekül helytállt. Különösen a szóbelin remekeltek. 6 percben kellett a választott
témában a közönség és a zsűri előtt beszélni. Borsos Emese az Anjou-kori virágzásról, Spanics Gergely a
Jagellókról, Varga Tamás a török elleni harcokról.
Végül a 14 résztvevőből

Spanics Gergely 4.
helyezést szerzett.

Borsos Emese 6.

Varga Tamás 7.

Köszönet az önkormányzatnak és Zrubec Csabának a közlekedési nehézségek megoldásáért.
Horváth Matild
felkészítő tanár
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Február 14. hétfő
Közlekedési verseny

A 8. és 4. osztályosok számára rendezett
közlekedési verseny iskolai fordulóját
megnyertem, így én mentem Erzsi nénivel
Zalaegerszegre, ahol a megyei döntőt
rendezték.
Először egy közlekedési KRESZ tesztet
kellett kitölteni, majd egy országos szintű
pályán kellett kerékpárral végigmenni. Az 1.
helyezett jutott tovább az országos versenyre.
Helyezést nem értem el, de jól éreztem
magam.

Remete Patrícia
8. o.
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Február 17. csütörtök
Reneszánsz versek a februári zimankóban
A keszthelyi Balaton Színház hirdette meg február 17-re a rendhagyó irodalomórát Andrejszki Judit
/ének/ és Sinha Róbert /gitár/ közreműködésével.
A zömében középiskolás, kis részben általános iskolás közönség nagy figyelemmel hallgatta Balassi
Bálint és Tinódi Lantos Sebestyén verseit a két előadó remek előadásában. Sajnos ők mégis úgy ítélték meg,
hogy 35 perc elegendő lesz, és távoztak a pódiumról. Kár! Elszalasztották a lehetőségét, hogy a fiatalokhoz még
közelebb hozzák legalább 60 percben a magyar reneszánsz gyöngyszemeit.
Álljon itt azok neve, akik iskolánkból vállalták, hogy részt vesznek az egyébként ingyenes előadáson:
5. osztályból:

6. osztályból:
Bojt Krisztina
Bogdán Dóra
Gallai Máté

Nagy Eszter
Pál Emese

Horváth Matild
kísérőtanár
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Február 18. péntek
Zrínyi Ilona matematika verseny
A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei döntőjén részt vett tanulók:
4. osztály

Potharn Petra

Varga Kristóf

Czinderi Laura

Felkészítő tanár: Ninkó Jánosné
5. osztály

Holczer Olivér

Forgács Dzsesszika

Bognár Anita Belovári Amanda
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6. osztály

Horváth Zsófia
Ivusza Márk
Peták Tifani
Kovács Réka

Halász Luca
Polgár András
7. osztály

Varga Laura

Varga Tamás
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8. osztály

Ivusza Ádám
Hegedüs Nikolett

Zámbó Gergő
Szita Sára

Tóth Levente

Felkészítő tanár: Darabos Katalin
Sorrend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Forgács Dzsesszika 75%
Peták Tifani
Belovári Amanda 66%
Varga Tamás
Holczer Olivér
60%
Kovács Réka
Bognár Anita
55%
Varga Laura
Ivusza Márk
Czinderi Laura

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

69%
63%
59%
53%
51%
49%
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Halász Luca
Hegedüs Nikolett
Szita Sára
Polgár András
Tóth Levente
Varga Kristóf
Horváth Zsófia
Potharn Petra
Ivusza Ádám
Zámbó Gergő

46%
43%
42%
40%
39%
38%
38%
37%
26%
17%
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Február 19. szombat
Farsang
A felkészülést mindenki nagyon komolyan vette, ezért már hetekkel előtte elkezdtük. Többségében táncos
produkciókat láthattunk, de a 6. osztály egy paródiával készült, mellyel elnyerték a zsűri tetszését, így első
helyezést értek el.

A harmadik helyezést a 3. osztály ötletgazdag előadása érdemelte ki.

Köszönjük az osztályok műsorát, valamint Szabóné Fehér Hajnalkának a mesés díszletet, amivel hozzájárult
az est hangulatához.
8. osztály
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A legnagyobb tapsot a 8. osztály műsora kapta, amelyben a fiúk is igazán kitettek magukért.

7. osztály
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1. osztály

2. osztály

4. osztály
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5. osztály
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Február 23. szerda

Budapesti Körúti Színház:
Légy jó mindhalálig
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig című
regényének színpadi változatát látták a felsősök
a keszthelyi Balaton Színházban. A budapesti
Körúti Színház előadása volt. Feszes, pergő, a
regénynek néhány csomópontját kiemelve. De
akik nem ismerték az eredeti regényt, a történet
nem minden részletét értették.
Nyilas Misi bekerül a debreceni kollégium
ijesztően nagy, komor és sivár világába. Társai
és a felnőttek rosszul bánnak vele, felbontják
otthonról kapott pakk-ját, eltulajdonítják kalapját. Szégyenkeznie kell, mert az ő apja csak ács. Az öreg úr,
Pósalaky, akinek délutánonként felolvas, azzal bízza meg, hogy a megálmodott számokat tegye meg a lutrin. A
megtett számokat a lutrin kihúzzák, de Misi nem találja a szelvényt...
Diákvélemények az előadásról:

5. osztály:
Belovári Amanda:„Nekem először nem volt egyértelmű, hogy a két lány Misi körül Misi gondolatai. A darab
túl rövid volt, túl gyorsan pörögtek az események. Misi nagyon jól játszotta a szerepét.”
Bognár Anita: „Egészen jó volt, de szerintem rövid.”
Bojt Krisztina: „Sajnáltam Misit, mert nem elvesztette a szelvényét, hanem ellopták tőle. Jó volt a díszlet.
Jövőre jöjjenek azok is, akik az idén nem jöttek!”
Forgács Dzsesszika: „A fiút sokan bántották, pedig jó ember volt.”
Gallai Máté: „Unalmas volt.”
Holczer Olivér: „Tetszett a zene, a szereplők, a díszlet, de a történet lényegét nem értettem.”
Ihász Dorina: „Nekem nagyon tetszett az előadás. Misi aranyos volt, mert szerényen viselkedett.”
Király Tünde: „Jó volt a történet és a szereplők. Főleg a két lelkiismeret és Bella kisasszony.”
Pártos Petra: „Jó volt, ahogy Török úr elvette Misi szelvényét. Meg a portás.”
Wasche Ramóna: „Tetszett az előadás. Jó volt, hogy egy órás volt a darab.”

6. osztály:
Halász Luca: „Sok szereplőt nem neveztek meg, ezért sokszor nem tudtuk, miről van szó. Ez a színdarab
nekem nem annyira tetszett, mint az előző kettő. Szegény Nyilas Mihályt sajnáltam, hogy ilyen bajba
keveredett.”
Horváth Zsófia: „Nekem az nem tetszett, hogy a vége túl összecsapott volt, hirtelen lett vége.”
Ivusza Márk: „Tetszett a darab.”
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Kelemen Klementina: „Nem ismertem nagyon a történetet, ezért néha elvesztettem a fonalat. Gyorsan elröpült
ez a 60 perc.”

Kovács Réka: „Legjobban Pósalaky, a vak ember játéka tetszett.”
Mózner Réka: „Nekem nagyon tetszett, hogy élőben énekeltek. A történet, a ruhák, meg a díszlet is jó volt. A
tánc illett a zenéhez. Látszik, hogy sokat készültek. Nem motyogtak, lehetett érteni, amit mondanak, és a
szavakat is ügyesen hangsúlyozták. Csak nagyon rövid lett az előadás. Tudtam volna még nézni egy órát.”
Nagy Eszter: „Egész tűrhető volt. Láttam már ennél jobbat is, de azért érdemes volt megnézni. Azzal nem volt
baj, ahogy eljátszották. A történet volt egy kicsit unalmas.”
Peták Tifani: „Az előadás egészen jó volt, csak hirtelen vége lett.”

7. osztály:
Borsos Emese: „Nekem nem tetszett, mert nem értettem. A díszlet egész jó volt, a zene tűrhető.”
Varga Laura: „Nem nagyon értettem, nem tetszett.”
Varga Tamás: „Egy 300 oldalas regényt jól eljátszottak színpadon.”
8. osztály:
Hegedüs Nikolett: „Nekem nem tetszett. A történet nagyon sokszor eltért a könyvtől. A zene sem volt hozzá
illő. A két lány, akik többek szerint Misi lelkiismerete voltak, nem illettek a történetbe. Az sem volt jó, hogy
előttünk rendezték át a díszletet. Az elején láttuk, hogy Misi pakkot kapott, később mégsem tudta, hogy
csomagja érkezett.”
Tóth Veronika: „Nekem ez az előadás annyira nem tetszett. Egy órába sűrítették a cselekményt, és talán ez volt
a baj. Nem lehetett követni annak, aki nem ismerte a regényt. A mellettem ülő 7.-esek, néha kérdezgették,
hogy ki kicsoda, éppen mi történik.”
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Március 7. hétfő
Csokonai alapműveleti verseny területi forduló

Szita Sára 8. o. 7 pont

Hegedűs Nikolett 8. o. 5 pont

Remete Bálint 7. o. 4 pont

Borsos Emese 7. o. 4 pont

Varga Laura 7. o. 2 pont

Lengyel Dávid 6. o. 0 pont
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Irusza Ádám 8. o. 4 pont

Holczer Olivér 5. o.

Nagy Eszter 6. o.

3 pont

4 pont

Ivusza Márk 6. o.

Kovács Réka 6. o. 5 pont

4 pont

Ihász Dorina 5. o. 5 pont
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Halász Luca 6. o. 4 pont

Bognár Anita 5. o. 3 pont

Gönye Levente 6. o. 3 pont
Horváth Zsófia 6. o. 2 pont Király Tünde 5. o. 8 pont

Peták Tifani 6. o. 5 pont
Zámbó Gergő 8. o. 1 pont

Felkészítő tanár: Darabos Katalin
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Március 10. csütörtök
Országos német verseny megyei forduló
Már egy ideje készülődtünk az idei német verseny megyei fordulójára, melyre a 7. osztályból Borsos Emese,
Spanics Gergely, Varga Laura, és Bontó Petra jutottunk tovább az iskolai fordulóról.

Minden héten, kedden reggel és délután is lázasan készülődtünk, sorra kaptuk a feladatlapokat és a
tanulnivaló szövegeket.
Majd elérkezett a verseny napja. Erzsi nénivel 1 óra körül indultunk el Zalaegerszegre, de még az úton is
végig tanultunk. Megérkeztünk az iskolába, majd bementünk a tanterembe, ahova beosztottak minket. Minden
hetedikesnek egy nyolcadikos mellé kellet ülni. Nagy izgalom közepette 2 órakor elkezdtük írni a
feladatlapokat. Viszonylag könnyűek voltak és jók is lettek. Amikor végeztünk kimentünk a teremből és
körbejártuk az iskolát már amennyire volt rá időnk. Majd negyed 3-kor nekiláttunk a fogalmazási tétel
megírásának. Az már nehézkesebben ment, mert a vásárlás volt a téma, amiről nem nagyon tanultunk, de
megfogadva Erzsi néni tanácsát hagytuk, hogy a fantáziánk szárnyaljon, így sikeresen megírtuk a fogalmazást.
Vidáman ültünk be a kocsiba és végig nevetve az utat, ért véget ez a nap.
Bontó Petra
7. o.
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Március 11. péntek

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe
Ebben az évben is megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójáról. A
községi ünnepség március 11-én került megrendezésre a közönséggel megtelt művelődési házban.
Lázasan készültünk, gyakoroltunk. A legtöbben az 5. és a 6. osztályból szerepeltek, de 7. és 8. osztályosok is
verseikkel, szerepeikkel színesítették a műsort.
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Köszönjük a műsort összeállító Takácsné Kovács Erzsébetnek, az énekkart vezető Csécs Tamásné Németh
Évának, a gitárosokat oktató Tányéros Józsefnek, illetve a jelmezek, ruhák összeállítását Szabóné Fehér
Hajnalkának, valamint az összes szereplő diáknak.
A műsor sikerét jelezte, hogy a végén vastapssal köszönte meg a szereplésünket a közönség.

Szabó Laura
8. o.
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Március 12. szombat
Gergely-napi Művészeti Fesztivál
Immár 7. alkalommal hívta Gergely-nap alkalmából a gyenesdiási Általános Iskola a különféle művészeti
ágakban bemutatkozásra a környékbeli megyék iskoláit. Versmondás, népdaléneklés, drámajáték,
képzőművészet és néptánc kategóriában lehetett indulni.
480 gyerek érkezett Vas, Veszprém, Zala és Somogy megye intézményeiből. Iskolánkat a felsős színjátszó
csoport képviselte a Padok című kamaszokról szóló darabbal.
Ebben utcagyerekek csoportja próbál ellopni egy táskát egy padon ülő asszonytól. A lopás nem sikerül, de a
nénivel a beszélgetés igen. Kiderül, hogy mindenkire lehet jó szóval hatni, még elvadult gyerekekre is.
A csoport tagjai:
Belovári Amanda 5. o. Bognár Anita 5. o. Bojt Krisztina 5. o.
Ihász Dorina 5. o. Karácsony Szimonetta 5. o. Kovács Réka 6. o.
Pál Emese 6. o. Orsós Klaudia 6. o. Szabó Laura 8. o.

Felkészítő tanár: Horváth Matild
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Március 12. szombat
X. Szentgrót kupa

Az A.J.K.A. Szentgrót kupa Ippon Shubu Meghívásos Shotokan Karate Bajnokságon 19 város csapata,
köztük 2 román gárda vett részt. 231 versenyző lépett tatamira. A verseny főbírája Sensei Sáfár László 9 danos
mester volt.
Iskolánk tanulói közül díjat kaptak:
Mátyás Norbert arany érem
Koczka Dominik ezüst érem
Polgár András ezüst érem
Gallai Máté
ezüst érem
Völgyi Krisztián bronz érem
Szakonyi Marcell bronz érem
A csapatból nem sérült meg senki. De mindenki kapott pofonokat.
Van még mit fejlődnie a csapatnak, de egyelőre mindenki elégedett volt. Akik nem kaptak érmet, ők is nagyon
sokat küzdöttek. De nem lehet mindenki nyertes.

Polgár András
6. o.
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Március 17. csütörtök
Város és környéke mezei futóverseny
I. korcsoport lány

Egyéni:
Cserép Fanni 1. hely
Dorkó Viktória 3. hely
Nagy Adrienn 4. hely

Csapat: II. hely
Cserép Fanni
Dorkó Viktória
Nagy Adrienn
Lázár Réka
Holczer Zsófia

I. korcsoport fiú

Horváth Botond 4. hely
Csapat: III. hely
Horváth Botond
Fehér Dániel
Szeglet Benjámin
Molnár Roland
Kovács Bence
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II. korcsoport fiú

Csepizsov Szerafim 3. hely
Acél Viktor
4. hely

Csapat: II. hely
Acél Viktor
Remete Adrián
Csepizsov Szerafim
Szakonyi Marcell
Nagy Martin

III. korcsoport lány

Tamás Veronika
4. hely

IV. korcsoport fiú

Tóth Gergő 2. hely

Csapat: III. hely
Tóth Gergő
Tamás Attila
Varga Tamás
Tóth Levente
Baráth Balázs
Felkészítő tanár:
Meszlényiné Szabó Judit
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Március 18. péntek
Víz Világnapja
A Víz Világnapja alkalmából meghívtak minket Gelsére. A nagy uszodában, szoros versenyben a fiú csapat 3.
helyezést ért el.
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A csapatok műsorai tették
élvezetesebbé a délutánt. Mi felléptünk egy dallal és egy verset is előadtunk. Nagyon jól szórakoztunk és
drukkoltunk a többieknek. Vidáman tértünk haza. Remélem jövőre is
meghí
vnak
bennü
nket.

Szita Sára
8. o.
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Április 1-2. péntek-szombat
Páhoki diák sikerei
Spanics Gergely 7. osztályos tanuló a február elején rendezett megyei történelemversenyen 5.
helyezést ért el.
A téma: Magyarország
1301 - 1526.
A zalai pontszámok olyan magasak
voltak a többi megyéhez képest, hogy 6
zalai tanuló mehetett a szombathelyi
országos történelemverseny döntőjébe.
Voltak olyan megyék, ahonnan nem is
jutott az országos döntőbe tanuló. 33
diák érkezett az ország megyéiből. A
kétnapos verseny április 1-jén, péntek
délután egy másfél órás feladatlap
írásával kezdődött.
Majd a szervezők a szombathelyi
OTP épület alatti római romokhoz
vittek bennünket. Izgalmas volt, létrán
másztunk le az épségben megmaradt
római csatornákba.
Másnap a szóbeli fordulók
következtek. Két zsűri előtt, kétszer
kellett a diáktársak és tanárok előtt a témákról beszélni 8 majd 5 percben.
Gergő két témája volt: Károly Róbert és a Török elleni harcok. Ez utóbbiban maximális pontot kapott.
A kiváló szóbelikkel és a jó írásbelivel a 10. helyezést szerezte meg az országos döntőben.
Kevés pihenője volt. Egy hét múlva Zalaegerszegen a megyei helyesírási versenyen 1. helyezett lett,
így Zala megyét képviseli a május végi budapesti Kárpát-medencei döntőn.

Felkészítő tanár: Horváth Matild
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Április 2. szombat
Teleki Pál földrajzverseny
A Teleki Pál földrajzversenyen hárman voltunk lányok: Bontó Petra 7. o. Király Andrea, és én (Szabó
Laura) 8. o.
Szombaton reggel Jutka nénivel indultunk Zalaegerszegre. Egyikünk sem izgult előtte, csak mikor
beléptünk a Dózsa György iskola kapuján (ahol írtuk a feladatlapot), akkor kezdtünk egy kicsit lázba jönni.
Oda fele úton még Jutka nénivel átbeszéltük tág mondatokban Teleki életét és a fontosabb dolgokat. 2 óránk
volt a feladatlap megírására. A 8. o. és a 7. o. külön teremben volt. Andival egyszerre jöttünk ki a teremből,
negyed órával a feladatlapra szánt idő lejárta előtt. Körülbelül egyeztettük, hogy melyikünk mit jelölt.
Megvártuk, míg Petra is kiért a másik teremből és elindultunk Jutka nénihez. Hazafelé úton elmondtuk, hogy
mik voltak a feladatlapban és kinek mi volt a véleménye róla.
A következő héten, kedden megtudtuk az eredményt: Andi 7. lett, Petra sajnos utolsó, én pedig 4.
lettem.

Szabó Laura
8. o.
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Április 2. szombat
Andersen Meseíró Pályázat
2011 januárjában hirdette meg a hévízi Festetics György Városi Könyvtár az Andersenről elnevezett
meseíró pályázatot felső tagozatosok részére, a környékbeli településeken. Két oldal terjedelemben lehetett
mesét írni. Iskolánkból 24 tanuló pályázott:
5. osztály:

7. osztály:

8. osztály:

Belovári Amanda
Bognár Anita
Forgács Dzsesszika
Holczer Olivér
Király Tünde

Bontó Petra
Borsos Emese
Spanics Gergely
Varga Laura
Varga Tamás

Gönye Veronika
Hegedüs Nikolett
Tóth Veronika

6. osztály:
Kovács Réka
Lengyel Dávid
Mózner Réka
Nagy Eszter
Peták Tifani
Polgár András

Gönye Levente
Halász Luca
Horv áth Zsófia
Ivusza Márk
Koloszár Nikolett

A hévízi könyvtárban április 2-án megtartott ünnepélyes eredményhirdetésen minden résztvevő kapott
egy Czibor Imre alsópáhoki „sártekerő”, fazekas által készített képet.
Díjazásban pedig a következők részesültek:
5. osztályosok között:
2. helyezés: Forgács Dzsesszika
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6. osztályosok között:

1. helyezés: Gönye Levente

2. helyezés: Nagy Eszter különdíj: Polgár András
7-8. osztályosok között:

3. helyezés: Tóth Veronika 1. helyezés: Varga Tamás 2. helyezés: Varga Laura
Horváth Matild
magyartanár
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Április 6. szerda
József Attila Területi Versmondó Verseny
Április 6-án, a költészet napja közeledtével rendezte meg a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár a
József Attila Versmondó Verseny területi fordulóját.
Április 11. József Attila születésnapja, ezért a versenyen mindig kötelező egy József Attila-vers. Idén a
Gyöngy című verset mondták a kisebbek. Iskolánkat három 5. osztályos tanuló képviselte.

A három résztvevő szabadon választott verse:

Belovári Amanda Tompa László: Tavaszváró ének
Bojt Krisztina
Zelk Zoltán: Ez aztán a vásárfia!
Bognár Anita
Zelk Zoltán: Alszik a szél

Felkészítő tanár:
Horváth Matild
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Április 11-12. hétfő-kedd
Városi atlétikai forduló

Egyéni versenyek:
Gönye Levente távolugrás I. hely
Tóth Gergő 1500m I. hely
Kovács Réka távolugrás I. hely 600m II. hely
Horváth Zsófia 60m I. hely távolugrás II. hely
Szita Sára 100m II. hely
Ágoston Bence 60m III. hely 600m III. hely
Egyéni összetett III. hely Acél Viktor
III. korcsoport lányok – II. hely

Horváth Zsófia
Bontó Petra
Tamás Vera
Kovács Réka
Ihász Dorina
Bognár Anita
Peták Brigitta
III. korcsoport fiúk– III. hely

Ágoston Bence
Lengyel Dávid
Gönye Levente
Holczer Olivér
Polgár András
Völgyi Krisztián
Csapatversenyek (többpróba)
II. korcsoport fiúk– II. hely
Gallai Máté
Acél Viktor
Nagy Martin
Csepizsov Szerafim
Szabó Martin
Selivanau Aleh
Felkészítő tanár: Meszlényiné Szabó Judit
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Április 13-14. szerda-csütörtök
Osztálykirándulás

Programunk: Ják: román kori templom

„Jákon nagyon kedves volt a pap bácsi. Jól elmondott minden lényeges dolgot.”
„A jáki templomnál a plébános nagyon jó fej volt.”
Fertőd: Esterházy kastély
„Az Esterházy kastély
szép és érdekes volt.
Nagyon jó volt a vezetés.
Érdekesen és viccesen
mondták el a kastély
történetét.”
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Nagycenk: Széchenyi kastély, Széchenyi mauzóleum

„A nagycenki kastély annyira nem tetszett, de azért nem volt rossz, legalább már ezt is láttam. A fertődi kastély
szép volt, csak kár, hogy újítják, és felásták a kertet, így nem láttuk működni azt a szép szökőkutat.”
Fertőrákos: Fertő tó, kőfejtő

„A kőfejtő nagyon jó volt, kivéve az ordibálások.”
„Legjobb volt a kőfejtőben sikítozni.”
Sopron: Sörházdombi kilátó
Zettl-Langer Gyűjtemény
Bányászati Múzeum
Bobpálya
„Bár a legtöbb helyen már voltam, jó volt újra látni ezeket a dolgokat.”
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„Jó volt a fincsi kávézó, ahol a fagyi és a forró csoki volt. De legjobb az, amikor a Pattival a kőfejtőben
ordítoztunk.”
„„Nagyon tetszett a szállás, jó, hogy a 12 lány egy szobába került.”
„A tó, a fagyizó és a bobpálya volt a legjobb. 8-szor mentem a pályán. Az
Esterházy kastély is jó volt.”
„A Sörházdombi kilátóról szép volt a
kilátás.. Felmentem, pedig
tériszonyom van.”
„Jó ötlet volt utolsónak hagyni a bobozást.”
„A Bányászati Múzeum eleje picit unalmas volt, de amikor bementünk
a kisebbeknek való helyre, hát nagy nevetések voltak.”
„Jó, hogy minden lány egy szobában „aludt”. Így utolsó évre
összekovácsolódtunk.”
„Az ételek
finomak
voltak, a szállás tetszett, a programok nem voltak
rosszak. Az egész kirándulás jó volt.”
„Tetszett a bob, bár veszélyes.”
„Hideg volt, de ki lehetett bírni. A programokkal
nem volt baj. A szállás tök jó volt. A vacsora
ízlett.”
„Nekem nagyon tetszett a kirándulás. Pont úgy
telt, ahogy terveztem.”
„Éjjel is jó volt, csak amikor már néhányan szerettünk volna aludni, mindig volt, aki nem bírt csöndben
maradni. Így alig aludtam 1-2 órát. De reggel mégsem voltam annyira fáradt, mint amennyire gondoltam, hogy
az leszek.”
„Nem akartam bobozni, de Dani és Matild néni rábeszéltek, és
szerencsére megadtam magam. Utána már le se akartam szállni,
annyira jó volt. Remélem, minél hamarabb eljutok újra bobozni.”
„Pár dolgot kivéve angyalkák voltunk, meg is dicsértek
bennünket.”

„Jó volt Andival a Fertő tónál, kimentünk a stégre.”
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„Széchenyi sírjára szalagot vittünk,
és elénekeltük a Himnuszt.”

„Jó zárás volt ez a kirándulás.”
8. osztály
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Április 13-15. szerda-péntek
Papírgyűjtés

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

összesen:
1624 kg
3541 kg
3264 kg
2261 kg
2517kg
2922 kg
1756 kg
3292 kg
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átlag:
90 kg
252 kg
204 kg
151 kg
140 kg
154 kg
92 kg
157 kg

Április 19. kedd
Biciklitúra

A szünet előtti utolsó tanítási nap délutánján úgy döntöttünk a szép időre tekintettel,
hogy biciklit ragadunk, s tekerünk egyet. A terv Badacsony volt, de végül csak Szigligetig
jutottunk, a vitorláskikötőig. Kicsit edzeni szerettünk volna az osztálykirándulás előtt, hogy
bírjuk a Balaton körüli túrát. De
beláttuk, hogy eléggé formán
kívüliek voltunk. Ennek ellenére nagyon jól éreztük
magunkat, még egy kis fürdőzés is kijutott pár
embernek.

7. osztály
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Május 3-4. kedd-szerda
Megyei atlétikai döntő Zalaegerszegen
Szita Sára - 100m síkfutás
3. hely
Tóth Gergő- 1500m síkfutás
3. hely

Kovács Réka 600m-es síkfutás
4. hely

Felkészítő tanár:
Meszlényiné Szabó Judit
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Május 5. csütörtök
Angol drámafesztivál
Délután 14 órai kezdettel került sor az angol drámafesztiválra Vonyarcvashegyen, amelyen iskolánk 5. és 6.
osztályos tanulói vettek részt.

A 6. osztályos angol drámaszakkörös diákok a „We are the world” című dallal léptek fel,
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Az 5. osztályosok a „Chicken Licken” című színdarabot adták elő.

Mindkét csoport nagyon szépen szerepelt, bronzminősítést kapott.

Tarr Jusztina
felkészítő tanár
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Május 9. hétfő
Csokonai alapműveleti verseny megyei forduló

Czinderi Laura
4. o.

Felkészítő tanár:
Ninkó Jánosné

Felkészítő tanár:
Szabóné Fehér Hajnalka

Csepizsov Szerafim
3. o.

Hegedüs Nikoletta
8. o.

Király Tünde
5. o.

Felkészítő tanár:
Darabos Katalin

Szita Sára
8. o.
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Eredményhirdetésre várva

Csepizsov Szerafim
3. o.

1. hely
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Május 17. kedd
Kisiskolák kispályás focitorna
A Keszthelyen megrendezett focitornán iskolánk csapata 3. helyezést ért el.
A dobogós csapat tagjai:
Zsiga Zsombor
Tóth Gergő
Baráth Balázs
Mátyás Bence
Varga Tamás
Tamás Attila
Pál Dániel
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Május 17. kedd
Osztálykirándulás
Az 5. és a 6. osztály közös kiránduláson vett részt. Ellátogattunk a Széchenyi Kastélyba. Itt legjobban a

bútorok és a hajó makettek tetszettek mindenkinek. (P.A.)
Idén a 6. osztállyal mentünk kirándulni. Először Nagycenken a Széchenyi kastélyban voltunk. Róla sok
mindent megtudtunk. Például, hogy az egyik lovát Pokolnak hívták. (B.A.)
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Ezután a Károly
kilátóba vezetett
utunk. Onnan
beláttuk egész
Sopront és a Fertő
tavat. (P.A.)
Aztán elmentünk a Károly kilátóhoz, ahonnan láttuk egész
Sopront. (B.A.)
A bob következett.
Majdnem
mindenki
kipróbálta. Ez volt
az egyik legjobb
program. (P.A.)
Miután itt felszálltunk a buszra
bobozni megyünk. Ez nagyon király

megtudtuk, hogy
volt. (B.A.)
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A másik legjobb a Fertő-tavi hajózás volt. Kétszer is mentünk a nádba fúrt úton a hajóval. (P.A.)
Onnét elmentünk hajózni a Fertő tóra. Az egy órás úton a kétemeletes hajóval még Ausztriában is jártunk.

(B.A.)
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A Kőfejtőt látogattuk meg utoljára, de nagyon jó volt. Nagyon magasan volt az út. Hazafelé már kissé
fáradtak voltunk. Utána két napig erről beszéltünk. (P.A.)
Utána a Széchenyi Mauzóleum következett volna, de sajnos már zárva volt. Így elindultunk haza.
Szerintünk mindenkinek nagyon tetszett az utazás, többször is megismételhetnénk. (B.A.)

Polgár András
6. o.

Belovári Amanda
5. o.
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Bognár Anita
5. o.

Május 17-20. kedd-péntek
Erdei iskola Almásházán
Már mindenki nagyon várta az erdei tábort.
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Különböző foglalkozások voltak:
 agyagozás,
 batikolás,
 környezet- és természetvédelemi
játékos foglalkozás
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Amit mindenki nagyon várt, az a bátorságpróba
volt, meg a tábortűz. A produkciók bent voltak,
mert kint nem lehetett látni semmit. Néhányan
bábozással készültek, valaki jóslással, mások
tánccal.

Egyik délután túráztunk Kallosdra. Útközben
megnéztük azt a fát, amelyikre Samu betyárt
felakasztották. Az a hír járja, hogy aki lepisili, nem
éri balszerencse.
Utolsó nap a szülők paprikás krumplit csináltak
nekünk, megettük, majd elbúcsúztunk a szállástól,
ahol 4 napig laktunk.

Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük Margit néninek és Vera néninek a felejthetetlen élményeket.
Czinderi Laura
4. osztály
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Május 18. szerda
Rendhagyó rajzóra
Éva néni szervezett nekünk egy rendhagyó rajz órát a Czibor Imi bácsinál.
Először elmesélte, hogyan zajlanak a
munkafolyamatok, és bemutatta a kellékeket.
Mindannyian kipróbálhattuk az agyagozást, és
mindenki választhatott, hogy mit szeretne csinálni.
Legtöbben fagyis kelyhet készítettek, de készült

nagyon tetszettek
A munkálatokat
közös fotót is.

még müzlis tál, váza is szép számmal.
A korongozás nagyon érdekes volt a számunkra,
természetesen Imi bácsi mindenkinek segített.
Nagyon hálásak vagyunk neki, hisz miután kiégeti a
készült tárgyakat, megkapjuk azokat.
Az agyagozás után megnéztük az alkotásait, melyek
mindenkinek.
megörökítettük, és a visszaindulás előtt készítettünk egy

Köszönjük szépen ezt a lehetőséget Imi bácsinak!
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5. osztály

Gallai Máté: Jó volt, mert újra agyagozhattam!
Pártos Petra: Nekem az tetszett, hogy miután lementünk hozzá, megmutatta hogy kell agyagozni! És a munkái
is nagyon tetszettek!
Király Tünde: Nekem nagyon tetszett minden! Én vázát csináltam, szerintem jó lett.
Forgács Dzsesszika: Nekem az tetszett a legjobban, hogy agyagozhattunk, és mutatott nekünk olyan tárgyakat,
amiket ő készített-egyszóval nagyon jó volt!
Csalló Tifani: Nem most agyagoztam először, de ez is nagyon tetszett, jó élmény volt. Nagyon jól éreztem
magam az Imi bácsinál, aki nagyon segítőkész volt!
Bognár Anita, Ihász Dorina: Nekünk azért tetszett, mert agyagozhattunk és mindenki csinálhatott magának
valamit. Nagyon tetszett ez az óra!
Kunstár Péter: Nekem az tetszett a mai rajz órában, hogy egyedül ki lehetett próbálni az agyagozást, és hogy
mi választhattuk ki, hogy mit csinálunk! Nagyon jó volt!
Bojt Krisztina: Nekem minden tetszett, én fagyiskelyhet csináltam.
Holczer Olivér: Nagyon jó volt, nagyon tetszettek a kész kerámiák!
Bogdán Dóra: Számomra az tetszett a legjobban, hogy agyagozhattunk, és az is tetszett mindenkinek, hogy Imi
bácsi nagyon kedves volt mindenkihez és segített.
Szilágyi Krisztofer: Számomra az volt a legjobb, hogy agyagozhattam, és csináltam egy kelyhet, nagyon
köszönöm!
Wasche Ramóna, Kisvarga Csaba: Nagyon jó volt agyagozni! Imi bácsi nagyon ügyes és mindenkinek jól
megtanította az agyagozást. Nagyon örültünk, hogy megmutatta azokat, amiket eddig készített.
Belovári Amanda: Nekünk az tetszett a legjobban, hogy mindenki kipróbálhatta a korongozást. Imi bácsi
segített nekünk és nagyon kedves volt hozzánk. Megnéztük, hogy miket készített eddig, igazán szép dolgokat
láthattunk! Köszönjük!
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Május 26. csütörtök
Gyereknap

Ezen a napon nem az iskolában tanultunk, hanem a Gyereknap alkalmából a gyenesi kalandparkban tehettük
próbára ügyességünket. Az
alsósok busszal mentek, mi
felsősök pedig biciklivel.
Jutka néni, Éva néni és Kati
néni kísértek minket, Csaba
bácsi pedig Keszthelyen
segített, ahol forgalmas helyen
keltünk át, leállította az
autókat.

Így elég gyorsan elértük a Balaton körüli kerékpárutat, és hamarosan a gyenesi strandon voltunk.
Jutka néni javaslatára néhányan tovább kerekeztünk Vonyarcra a Szent Mihály kápolnához. Megérte, a
panoráma csodálatos volt.
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Mikor visszaértünk, már sorok álltak a különböző nehézségű pályák előtt. Igyekeztünk mindent kipróbálni,
és úgy belejöttünk, hogy alig akartuk abbahagyni. Pedig még haza is kellett tekernünk.
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Volt, aki a Balatont sem hagyta ki.
Köszönjük a tanár néniknek ezt a szép
napot, reméljük, jövőre megismételjük!
5. osztály
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Június 2-3. csütörtök-péntek
Osztálykirándulás
Évközben kitaláltuk, hogy megpróbáljuk megkerülni a Balatont biciklivel. Végül a kiskört, a Tihany Szántód fordulóval teljesítettük két nap alatt.

Első nap Tihanyig bicikliztünk, az
apátság felé vezető emelkedő ugyan
kifogott rajtunk, de a célt teljesítettük,
s a látvány kárpótolt mindenért. Este
még egy szabadstrandi lubickolás is
belefért.
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Másnap Szántódról
indultunk vissza többszöri
strand megállásokkal.
Elmondhatjuk, hogy
teljesítettük a 150km-t, s
még jól is éreztük magunkat.
Zsiga Zsombor egy kísérővel
a maradék 60km-t is
megtette, míg mi a standon
heverésztünk. Gratulálunk
Nekik.

7. osztály
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Június 6. hétfő
Kovács Rékáéknál
Osztálytársunk, Kovács Réka meghívott bennünket. Az első óra után indultunk el Felsőpáhokra. 10 perces
séta után a házukhoz értünk. Bementünk, és pogácsával, köményes kiflivel, üdítővel vártak minket. Az evés
után vízibombáztunk, a fiúk fociztak, mások hintáztak, futkostak. Pontosan délben csirkét kaptunk ebédre.
Finom volt. Ezek után kicsit cseresznyéztünk, a fiúk vízi pisztollyal lőttek minket, jégkrémet is kaptunk. Páran
1 óra körül elmentek. Magunkat rendesen lehűtöttük Rékáék medencéjében. A fiúkkal vízzel locsoltuk
egymást, twistereztünk, játszottunk. 4 óra felé mindenki elment 4 ember kivételével.
Azt hiszem, nagyon jól szórakoztunk. Ezt a napot nem felejtjük el.

Halász Luca
6. o.
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Június 11. szombat
Ballagás
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Szántó Imre díj:
Hegedüs Nikolett
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Június 12-15. vasárnap-szerda
Olaszország

Idén először lehetőséget kaptunk, hogy nem csak az
országhatáron belül, hanem egy másik országba is
ellátogathattunk. Olaszországba, azon belül Velence környékére
utaztunk. Cavallinoban volt a szállásunk egy 4 csillagos
campingben, közvetlenül a tengerparton.
Idegenvezetővel megtekintettük
Velencét, elhajóztunk Murano és
Burano szigetére, ahol élőben
nézhettük a híres muranoi
üvegkészítést.

Az időnk gyönyörű volt, így minden délután
fürödhettünk a tengerben.
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