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Becsengettek 

Megkezdődött az új tanév 

2016. szeptember 1-jén, csütörtökön kezdetét vette a 2016/2017-es tanév. 

Iskolánkban ezen a napon reggel nyolc órakor tartottuk tanévnyitó ünnepélyünket. Klopcsikné 

Somorjai Mária megbízott igazgató ünnepi beszédében a tanulók, szülők, kollégák mellett 

külön szeretettel köszöntötte azt a 25 kis nebulót, akik ezen a napon intézményünkben kezdték 

meg általános iskolai tanulmányaikat. 

 

 

 

 

 

Hajrá, új tanév! 



 

Egy kis visszatekintés! 

Nyári táboraink: 

Ügyes kezek tábora 

A vakáció első hetében iskolánk alsó tagozatán a kézműves teremben 53 kisdiákkal indult a 

nyári szabadidős tábor.  

Minden nap más – más anyagból készült szorgos kezeink nyomán egy - egy szép, igényesen 

elkészített munkadarab. 

Papírból quilling technikával faliképet, teapapír díszítéssel noteszt készítettünk.  

Fonalból barátságkarkötő, textíliából ablakdísz készült.  

Agyagozni a fazekasmesternél voltunk, ahol még a mázazást is megtanulhattuk.  

Gyöngyből memóriakarkötőt, nyakláncot fűztünk.  

Hasznosan tölthettük a szünidő első napjait, melyeken valamennyien nagyon jól éreztük 

magunkat.  

          Táborozók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sporttábor 

A sportkedvelő tanulók nagy örömére az előző tanévet követően is megszervezésre került az 

iskolai sporttábor. Június 17-től 21-ig minden nap más – más új sportágban is kipróbálhatták 

magukat a gyerekek. A legnagyobb sikert az idén is a labdajátékok aratták. Sokak számára új 

színfolt volt a tenisz, mely a nagy hőség ellenére többeket is a pályára vonzott. 

A legjobb hangulatot az ügyességi játékok szerezték, ahol a vicces feladatok végrehajtása során 

sokan fogták a hasukat a nevetéstől. 

A délutánok lubickolással teltek, az ürgemezei strand a mi táborozóink vidám nevetésétől volt 

hangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Sóstói táborozás 

Július 10-től 17-ig Sóstón táboroztunk. A Balaton partján eltöltött hét sok – sok felejthetetlen 

élménnyel gazdagított bennünket. A számos élmény közül, melyekben e napok során részünk 

volt, ezek megmaradtak meg leginkább az 

emlékezetemben: az első nap beavatási szertartása, a 

lisztben cukorkeresés, a kólaivás tálból kéz használata 

nélkül, a változatos sportprogramok, a strandolás, 

a hajókirándulás a Balaton közepére egy kalózhajón… 

Gyorsan elszállt az idő, hiszen jóbarátok körében lehettünk. 

Hiányozni fog a sok móka, kacagás. De majd jövőre újra ott leszünk! 

                                 ” Nyári gyerekek a Balaton parton…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cseresznyési tábor 

A legjobb nyári tábor 

Hétfőn elindultunk lovaskocsival a táborba, ahol sokat játszottunk a szabadban.  

Rókavadászaton és számháborúban a csapatok összemérhették erejüket. 

Később sok mindennel kedveskedtek nekünk. Esténként filmet néztünk. Egyik este 

divatbemutató is volt. Sokat kézműveskedtünk, csendespihenőben mesét hallgattunk. 

Harmadnap következtek a sportversenyek.  

Csütörtökön este jöhetett a bulizás tábortűzzel és tánccal. Utolsó napon 

eredményhirdetéssel és ajándékosztással zártuk a tábort.  

Végül lovaskocsira ülve sok élménnyel és emlékkel gazdagodva tértünk haza. Nagyon jó 

volt a cseresznyési tábor.  

Jövőre is ott leszünk!!!  

            4. osztály tanulói 

 



 

SZEPTEMBERBEN TÖRTÉNT 

Mi is néztük – hallgattuk 

A Nem Adom Fel Alapítvány meghívására Magyarországra érkezett Nick Vujicic, aki 

szeptember 22-én az iskolai bántalmazások és zaklatások 

elleni küzdelem nagyköveteként tartott 

előadást. 

A „Strand strong” („Maradj erős”) 

elnevezésű kampány fő célja, hogy segítséget 

nyújtson a fiatal generációknak az iskolai 

és internetes zaklatásokkal szemben. 

Az interneten keresztül 1020 iskola diákjaihoz jutott el Nick 

Vujicic üzenete. Az online közvetítést 8. évfolyamos tanulóink is látták – hallották, akik néma 

csendben hallgatták végig a kéz és láb nélkül született férfi lelkesítő szavait, pozitív gondolatait 

önmagunk és egymás elfogadásáról, megbecsüléséről, szeretetéről. 

 

Nemzetiségi német nyelvet tanuló diákjaink élménybeszámolója a németországi tanulmányi 

kirándulásról 

Az első napon dél körül érkeztünk Prágába, Csehország gyönyörű fővárosába. Rövid 

városnézés után folytattuk utunkat Drezdába, Szászország fővárosába. Egy kényelmes ifjúsági 

szállón laktunk félpanziós ellátással. 

A második napon a belváros nevezetességeivel ismerkedtünk. Megtekintettük a 2. 

világháborúban lerombolt és nemrégiben újjáépített Miasszonyunk Templomot, a királyi 

rezidenciát és a Zwingert. Mindenki tetszését elnyerte a kincstári gyűjtemény és a képtárban a 

világhírű festmények. Külön élményt jelentett számunkra a délután során felkeresett 

Népismereti Múzeum. 

A harmadik nap első felében Moritzburgba látogattunk. Itt két vadászkastélyt, és a hozzájuk 

tartozó tó – és parkrendszert csodálhattuk meg. A Fácános Kastély varázsolt el bennünket 

leginkább. Délután az Elba partján fekvő Pillnitz kastélyba tettünk látogatást. Az épület kínai 

stílusával ragadott magával mindnyájunkat. A nap fénypontja az a túra volt, amit késő délután 

tettünk a „Bastei” szikláinál. Ezt csak tovább fokozta az Elba partján tett éjszakai sétánk 

Drezdában.  

A negyedik napon, már hazafelé tartva, felkerestük a Königstein Erődítményt. Fenséges látvány 

tárult elénk a várfalról az Elba folyó völgyére. 

Fáradtan, de élményekkel telve érkeztünk haza az esti órákban. 



 

Im September haben wir einen viertägigen Ausflug nach Deutschland gemacht. An dem 

Ausflug haben 40 deutschlernende Schüler teilgenommen. Unterwegs haben wir Prag 

besichtigt. Unsere Unterkunft war in Dresden in einer Jugendherberge. Wir hatten Halbpension. 

In Dresden haben wir die Altstadt besichtigt. Wir haben den Zwinger, die königliche Residenz, 

schöne Kirchen und Museen bewundert. Am nächsten Tag haben wir in Moritzburg das Schloss 

aufgesucht. Am Nachmittag haben wir in Pillnitz den königlichen Palast gesehen. Danach sind 

wir zwischen den Felsen Bastei spaziert haben wir eine Nachtwanderung in der Innenstadt 

Dresden gemacht. Am letzten Tag sind wir die Festung Königstein bestiegen. Uns haben am 

besten die Bastei Felsen gefallen. 

Mindezekről meséljenek a képek! 

 

 

 

 

 



 

Morgen Ferdinándra emlékeztünk 

Idén ősszel negyedik alkalommal került megrendezésre a Morgen Ferdinánd Emléktorna, 

melyen iskolánk tanulói és pedagógusai is részt vettek. A tornát szeptember 30 -án, pénteken 

az ASE csarnokban rendezték az Alba Fehérvár, a PVSK-PANNONPOWER, a JP Auto-

Jászberényi KSE és az Atomerőmű SE közreműködésével. 

A négy csapat koszorúval emlékezett meg a fiatalon elhunyt játékosról, Morgen Ferdinándról, 

aki egykor iskolánk tanulója volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Megemlékezés az aradi vértanúkról   

Október 6-án, csütörtökön iskolánk 7. évfolyamos tanulói színvonalas iskolai műsor keretében 

emlékeztek meg az 1849. október 6 -án Aradon kivégzett 13 tábornok és Batthyány Lajos 

miniszterelnök vértanúhaláláról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke földalol.” 

OKTÓBER 



 

Deák - diák nap 

2016. október 15-én, szombaton Deák-diák napot tartottunk. A rendezvényt Cziráki Andrea, a 

DÖK munkáját segítő pedagógus nyitotta meg, majd megkoszorúztuk iskolánk névadójának, 

Deák Ferencnek a szobrát. 

 A „Tűzről pattant” alkotói pályázat nyerteseiként a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság jóvoltából tanulóink tűzoltó bemutatón vehettek részt: bemehettek a füstsátorba, 

megismerkedhettek a tűzoltóautók belsejével, felszereltségével, felpróbálhatták a tűzvédelmi 

ruhát. Mindemellett a korábbi hagyományokat követve különböző játékos feladatokon való 

ügyes szerepléssel lehetett pecséteket gyűjteni tanulóknak, szülőknek egyaránt. Az osztályok 

közötti vetélkedésből alsó tagozaton a 2., felső tagozaton a 6. osztály került ki győztesen. 

Iskolánk egykori diákjának, Morgen Ferdinándnak az emlékére kosárdobóversenyt 

szerveztünk, melyet az 5. évfolyamosoknak sikerült megnyerniük. 

Nagyon kellemes hangulatban telt a délelőtt, melyről mindenki fáradtan, de élményekkel telve 

indult haza a koradélutáni órákban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

’56 hőseire, áldozataira emlékeztünk… 

2016. október 21-én, pénteken a Csengey Dénes Kulturális Központban tartottuk iskolai 

megemlékezésünket 1956 hőseiről, áldozatairól. 

Az ünnepi műsort 8. évfolyamos tanulóink adták elő. A nézőtéren a diákok és pedagógusok 

mellett szülők, nagyszülők is meghatódva nézték, hallgatták a verseben, zenében, prózában 

megidézett eseményeket immár 60 év távlatából.  

A műsor végén nagy szeretettel szólítottuk színpadra egyik pedagógusunkat, Gosztola 

Erzsébetet, aki éppen a forradalom napján, 1956. október 23-án született. 

 

 

 

 

 

 

 

    „És jött egy nap, október huszonhárom, 
hitet hozott a hűvös őszi szél: 
Szabaddá válunk, végre, minden áron, 
a bátor szív egy szebb jövőt remél.” 
 

 

Kreatív péntek 

2016. október 28-án, pénteken iskolánk alsó tagozatán angol 

nyelvet tanuló 4. évfolyamosaink meglepetés 

műsorral kedveskedtek diáktársaiknak. 

Boszorkánynak, szellemnek öltözve, illetve egyéb ijesztő 

jelmezt magukra öltve űzték el a gonosz szellemeket, akik a 

hiedelem szerint október utolsó napján útra kelnek, hogy a 

túlvilágról visszatérhessenek a földi világba. 

A játékos hangulatban megidézett halloweeni szokást 

követően kézműves foglalkozás keretében tök álarcot, 

ujjbábokat és nyakláncokat készíthettek az alsó 

évfolyamosok. 

A program lebonyolításában résztvevő pedagógusok munkáját lelkes 4. és 6. osztályos diákok 

segítették. 



 

Részt vettünk a Nagy vagy! vetélkedőn 

Óriási élményben lehetett része iskolánk néhány tanulójának, akik október 31-én, hétfőn részt 

vehettek a Nagy vagy! játékos sportvetélkedőn, melyet a TV2 élőben közvetített. A paksi csapat 

kapitánya a közismert személyiségek közül Madár Veronika színésznő volt. Tanulóinknak és a 

vetélkedésben szintén szerepet vállaló felnőtteknek a látványos erőpróbákon nem csupán 

ügyességükre, de kreativitásukra is nagy szükségük volt. A komoly megmérettetésen egészen 

az elődöntőig sikerült menetelniük, ami komoly eredménynek számít, ha arra gondolunk, hogy 

mindössze két hetük volt a felkészülésre. 

A szép eredményt elért csapat tagjai voltak: Bodajki Zselyke, Horváth Márton, Samu Gábor, 

Tell Réka, Kovács László, Liptai László, Trapp Enikő, Varga Bálint. Az őket segítő felnőttek: 

Komlósiné Kiss Anett, Bodajki Balázs, Fenyvesi Réka, Müller Zoltán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Műsort adtunk az emlékmű avatásán 

2016. november 5-én, szombaton a dunakömlődi németek 

kitelepítésének 70. évfordulója alkalmából állított emlékmű 

ünnepélyes avatásán iskolánk tanulói is részt vettek. Megható 

műsor keretében emlékeztek meg az otthonukból erőszakkal 

elhurcolt, kitoloncolt lakosokról. Sokan könnyekig meghatódva 

hallgatták a prózában, versben felidézett eseményeket, hiszen 

saját rokonaik, hozzátartozóik estek áldozatául a történelem eme 

szomorú eseményének. 

 

Márton – napi vigasság 

November 11-én Márton – nap alkalmából az alsó tagozaton tanuló diákok rendhagyó 

délutánon vettek részt a német nemzetiségi nyelvet oktató pedagógusok szervezésében és 

közreműködésével. 

A gyerekek három helyszínen ismerkedtek meg az ünnepkörhöz tartozó hagyományokkal és 

szokásokkal:  

- Márton – nap legendáját hallgatták meg 

-  libás fejdíszt készítettek 

- a német táncház játékait, táncait élvezték.  

A forgószínpadszerűen látogatott foglalkozásokon vidám hangulat, jókedv uralkodott.  

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 



 

Egészségnap 

Iskolánk hagyományai közé tartozik az évente megrendezésre kerülő egészségnap, melynek fő 

célja a tanulók egészséges életmódra nevelése, testi-lelki egészségének megőrzése. Az idei 

tanévben ezt a napot november 24-én tartottuk meg. A programok megválasztásánál fontos 

szempont volt, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy az egészségük megőrzéséhez 

egészségtudatos magatartás kialakítására van szükség. A témanapon úgy állítottuk össze a 

feladatokat, hogy a mindennapi élet színtereihez, a tananyaghoz, a felmerülő problémákhoz 

kapcsolódjanak és a gyerekek életkori sajátosságainak is megfeleljenek. 

Mindkét tagozaton közös 

zenés reggeli tornával kezdték a 

napot a gyerekek. Az alsó 

tagozaton a szünetekben 

különböző egyperces próbák, 

népi ügyeskedések - 

sótörés, kakasviadal - hívták fel a figyelmet a mozgás fontosságára. Délután activity, hajtogatás, 

ízlelgető és dalok, mesék hallgatása irányította a gyerekek figyelmét az egészséges életmódra.  

A felső tagozatos tanulók egészséges életmóddal kapcsolatos feladatlapot, totót töltöttek ki, 

egészséges tízóraikat, gyümölcssalátákat, mártogatósokat és süteményféléket készítettek és 

fogyasztottak. A katasztrófavédelmi szakkör bemutatója és tanulók szenvedélybetegségek 

elleni prezentációjának bemutatása is színesítette a programot. A nap lezárásaként közös 

sportjátékokkal erősítették nemcsak a kacagóizmaikat, hanem összetartó erejüket is a deákos 

diákok. 

Az egészségnapon az iskola minden tanulója aktívan részt vett. Az egész napos programnak 

nagyon jó közösségformáló, közösségépítő ereje volt. Számos hasznos ismeretre tettek szert a 

tanulók, alkalmazni tudták a tanórákon megszerzett tudásukat. A program nagymértékben 

hozzájárult a gyerekek egészséges életmódra neveléséhez, egészségmegőrzéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legdrágább kincsünk: az egészségünk! 



 

 

 

MikuláSport 

December 5- én a Sulivár program első állomásaként megtartottuk Mikulásport programunkat, 

melyre a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket vártuk.  

A gyerekek és a pedagógusok a Mikulás lábnyomát követve jutottak el a nagyszakállúhoz, 

miközben játékos, sportos feladatokat oldottak meg. A sok nevetés, éneklés és móka mellett 

jutott idő arra is, hogy a gyerekek és a szülők egy kicsit megismerjék egymást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikeres szereplés a Sprich Deutsch! versenyen 

Am 19. Dezember nahmen wir am Wettbewerb „Sprich deutsch!” teilgenommen. Den 

Wettbewerb veranstaltete die Pakscher Deutsche Selbstverwaltung. Jede Mannschaft musste 

sich mit einer keinen Produktion vom Wetter und von Jahreszeiten. Wir bekamen interssante 

Aufgaben (zum Beispiel TOTO, Witze, Rätsel, u.s.w.). Die Stimmung war lustig, wir haben 

uns ganz prima gefühlt. Diesmal hat unsere Mannschaft den ersten Platz belegt. Alle 

Mannschaften bekamen wertvolle Geschenke. Vielen Dank der Deutschen Selbsverwaltung für 

das Programm. 

 

 

 

 

DECEMBER 



 

Óvodások látogattak el hozzánk 

Advent 3. hetében a Hétszínvirág és az Eötvös utcai óvodások látogattak iskolánkba. Több mint 

félszáz kisgyermek ügyeskedett, s készítette el karácsonyi meglepetését a tanító nénikkel. 

Szebbnél szebb alkotások születtek a kis apró kezek alatt: tobozangyalka, kopogtató ajtódísz, 

karácsonyi képeslap. Az örömteli munkálkodás mellett éneklés, verselés és mesehallgatás tette 

színessé a délutánt. 

 

Ünnepi hangulatban… 

2016. december 21 –én karácsonyváró projektnapot tartottunk. Hatodik évfolyamos tanulóink 

jóvoltából megható ünnepi műsor keretében idézhettük meg a közelgő ünnep varázsát, 

meghittségét. 

A délelőtt igen tartalmasan, mozgalmasan telt. A gyerekek több állomáshelyen készíthették el 

ajándékaikat, melyekkel otthon megörvendeztethették családtagjaikat, szeretteiket: 

mézeskalácsot sütöttek és díszítettek, papírfenyőt ragasztottak, zokniból hóembert, tobozból és 

pálcikából angyalkát készítettek. 

A kézműveskedés mellett tantermi játékokkal, illetve a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó 

népszokások felelevenítésével, alsóban mesehallgatással telt a délelőtt.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Győzelem a megyei döntőn 

2017. január 18-án Tamásiban került megrendezésre a Kincses Tolna Megyei Értékhangoló - Vetélkedő 

megyei döntője, ahol általános iskolás csapatok vetélkedtek. 

A tíz résztvevő csapat a középdöntő feladatainak megoldását követően játékos feladatok elvégzése során 

mérte össze tudását a megyei értékekről és hungarikumokról. 

Nagy örömünkre iskolánk Dunahullám néven induló csapata I. helyen végzett, így mi képviseljük megyénket 

a májusi országos vetélkedőn. 

A győztes csapat tagjai: Fritz Dorka, Rauth Hanna, Lengyel Attila, Spiesz Péter. 

 

Szívből gratulálunk nekik és felkészítőjüknek, Cseh Gutai Judit tanárnőnek! 

     

Eredményességi díjjal ismerték el Poór tanár úr munkáját 

A Magyar Diáksport Szövetség  a Magyar Tudományos Akadémia Kodály termében rendezte meg a 

Diákolimpia eredményességi díjátadóját, ahol a 2015/2016. tanévben kiemelkedő teljesítményeket elért 

testnevelők és edzők munkáját díjazták.  

Az ország húsz elismerésben részesített testnevelője között Poór József tanár úr is átvehette munkája 

elismeréseként a díjat, melyet Balogh Gábor, az MDSZ elnöke és az EMMI frissen kinevezett helyettes 

államtitkára, Sárfalvi Péter nyújtott át. 

Szívből gratulálunk Tanár úrnak e rangos elismeréshez! 

 

 

Iskolánk tanulóinak kiemelkedő sporteredményeiről honlapunk 

Versenyeredmények c. menüjében bővebben tájékozódhattok. Ugyanitt 

megtekinthetitek, társaitok hogyan szerepeltek a tanulmányi és kulturális 

versenyeken. 

Közeleg a félév! Hamarosan mindenki átveheti a félévi 

eredményeiről tanúskodó „bizonyítványt”, amely remélhetőleg 

sokaknak örömet szerez. 

JANUÁR 

 



 

Akiknek nem, azok számára jöjjön egy kis humor!  

- Miért az ablakon keresztül jársz be a házba? 

- Anya azt mondta, hogy ha rossz jegyet kapok, át ne lépjem a küszöböt. 

 

Pistike felel történelemből. Kérdi a tanárnő: 

- Hol írták alá a függetlenségi nyilatkozatot?   

- Hát szerintem biztos a lap alján!  

 

Irodalom órán: 

- Pistike, neked ki a kedvenc íród? 

- A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem jövök iskolába. 

 

Óra előtt: 

Diák: - Kijavította a dolgozatot? 

Tanár: - Nem. Más diákjaim is vannak. 

Órán: 

Tanár: - Kész a házid? 

Diák: - Nincs...más tanáraim is vannak. 

 

Tanár beszélget a szülővel: 

A gyerekről egy pozitív dolgot tudok csak mondani... 

Mi az? 

A dolgozatait elnézve biztos nem szokott puskázni... 

 

- Gyerekek, ki tud mondani egy Ausztráliában ritka állatot? Pistike jelentkezik: 

- Elefánt! 

- Ejnye, Pistike, Ausztráliában nincs is elefánt! 

- Hát ennyire ritka állat! 

 

- Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az oka? 

- Tanár úr, a közlekedési táblák! 

- Na ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka egy tábla? 

- Úgy, hogy ki volt rá írva: 'Vigyázat, iskola! Lassítson!' 

 


