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VISSZAPILLANTÓ- Az elmúlt hónapok legfontosabb eseményei 

 

 

Tanévnyitó ünnepély 

2013. szeptember 1-jén (vasárnap) délután 5 óra előtt iskolánk felső tagozatán megújult 

környezetben gyülekeztek tanulóink, szüleik, és pedagógusaink a tanévnyitó ünnepségre. 

Ünnepi műsorunk a 4. osztályosok vidám nyárbúcsúztató verseivel indult, majd pici elsőseink 

lelkes szavalatait hallgathattuk nagy szeretettel.  Az idei tanévben az igazgatónő 31 kisdiákot 

köszönthetett az első osztályosok között, akik kipirult arccal, csillogó szemmel vették 

tudomásul, hogy mától kezdve ők is iskolánk tanulói. 

                                                         Becsengettek... 

Új arcokkal, új kihívásokkal, sok- sok változással köszöntött ránk az új tanév. 

                                                  

 

Hulladékgyűjtés 

Szeptember 19-én, csütörtökön iskolánk alsó tagozatán hulladékgyűjtésen szorgoskodtak kis 

diákjaink. Rövid időn belül hatalmas papírkötegek tornyosultak az iskolaudvaron, s ügyes 

kezek dolgoztak azon, hogy az összegyűjtött hulladékok erősen átkötve mázsálás után a 

konténerbe kerüljenek.  

Ezen a napon sokat tettünk környezetünk tisztaságáért, megóvásáért… 

 

 

 

 

 

Szeptember 

 Vajon melyik osztály 

volt a nap győztese?! 
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Ausztriai kirándulás 

2013. szeptember 19-22-ig iskolánk negyven tanulója ausztriai kiránduláson vett részt az 

MVM Paksi Atomerőmű  Zrt. és a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. 

„Iskolánk 40 tanulója 4 napot töltött Ausztriában. A szállásunk Annabergben volt egy szép 

faluban. Egy ifjúsági szállóban aludtunk. Az első napon úton a szállásunk felé megnéztük a 

laxenburgi kastélyt és utána a heiligenkreuzi apátságot. A második napon elutaztunk Melkbe, 

és felkerestük a világhírű apátságot, ezután elmentünk Aggsteinba és megnéztük a várat a 

hegytetőn. Föntről  csodálatos kilátás nyílt a Duna-völgyre. A harmadik napon megcsodáltuk 

a mariazelli zarándok templomot. A főutcán lehetőségünk volt vásárolni. Délután elmentünk 

túrázni az erdőbe a hegyekben. Egy tanösvényen sétáltunk az esőben. Este bemutattunk pár 

német néptáncot a vendéglátóinknak. Az utolsó napon Csehországba látogattunk, és 

megcsodáltuk a csodálatos ledniczei kastélyt. Az utolsó megálló úton hazafelé Pozsony, 

Szlovákia fővárosa volt. Csináltunk képeket a királyi várról. Este érkeztünk Paksra.  

A kirándulás mindenkinek nagyon tetszett.  

                                                                        Nagyon szépen köszönjük!” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idősek világnapja 

 
Azok a 

boldog, szép 

napok !!! 
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Nyugdíjasok köszöntése 

 

2013. szeptember 27-én nyugdíjas kollégáinkat köszöntöttük az idősek világnapja 

alkalmából. Iskolánkban ez az esemény hagyománnyá vált. Ilyenkor meghitt műsorral 

kedveskedünk nekik. Az idei műsorban múlt és jelen találkozott: Pákolitz István : Évgyűrűk c. 

művéből szavaltak diákjaink . „Milyen nehéz egy pohár víz?”- elgondolkodtató mondatokat 

hallhattunk abban a történetben, melynek tanulsága, hogy ne cipeljünk magunkkal rossz 

emlékű terheket, próbáljuk meg letenni azokat. Az énekkarosok gyönyörűen énekeltek ezen 

az estén is. Modern iskola-modern felszerelésekkel: elektronikus táblán nézhették meg, illetve 

hallhatták „Anna and the Barbies feat. Kiss Tibi: Márti dala” című számát. A műsor után a 

könyvtárban láttuk vendégül volt kollegáinkat 

 

 
 

Bringázni klassz! 

 

Szeptember 28-án, szombaton kicsik és nagyok, szülők és gyerekek 

kerékpárra ültek, s az ALDI parkolójában történő gyülekező után 

lelkesen kerekeztek az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felé, hogy ott 

megmérettessék ügyességüket, tudásukat a biztonságos kerékpáros 

közlekedéssel kapcsolatosan. A városi szervezésű vetélkedőn iskolánk az 

előkelő első helyen végzett. 

 

Tanítói elismerés 

 

Október 12-én rendezték meg Budapesten a Generációk Országos Találkozóját. A 

találkozónak az Országos Rendőrkapitányság Rendészeti Szervek Kiképző Központja adott 

helyszínt. A közlekedési gyermeknevelés területén résztvevők elismeréseként sok rendőr és 

egy tanító kapott értékes ajándékokat, elismerő okleveleket. Iskolánk pedagógusai közül 

Horváthné Pápista Zsuzsanna- Zsuzsa néni- két éves kitartó és sikeres munkájáért kapta meg 

az országos rangú kitüntetést, ami mellé egy értékes kerékpár is járt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gratulálunk, Zsuzsa néni! 
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Október 4-én, pénteken iskolánk felső tagozatán iskolarádión keresztül emlékeztünk meg az 

aradi vértanúkról.  

 

 

 

8-án, kedden a felső tagozaton is hulladékgyűjtést szerveztünk.  

 

9-én, szerdán felsős diákjaink részt vettek a városvezetés által az Ürgemezőn megrendezett 

Nemzeti Nukleáris Balesetelhárítási Gyakorlat és Bemutató rendezvényen, ahonnan sok új 

ismerettel és élménnyel gazdagodva térhettek haza. 

 

18-án, pénteken rendeztük meg a Deák-diák napot. 

 

 

 

 

 

 

 

Deákos diákok napja 

 

„Október 18-án volt a Deák-nap. Már mindenki nagyon várta ezt a különleges napot az 

iskolánkban. 

   A reggel úgy kezdődött, mint mindig, de tudtuk, hogy nemsokára elkezdődnek az izgalmak. 

Egy lovas kocsi elvitt minket Paks széléig. Ott csapatokra oszlottunk, majd az akadályverseny 

következett. Deák Ferenc képét és feladatokat kellett keresni. A kömlődi Lussoniumig tartott 

az útvonal. Útközben megkóstoltuk a kökényt, és sok számunkra új dolgot tanultunk, mint 

például azt, hogy a Lussonium egy várrom, és egyben egy nagyon szép régi őrtorony. 

Szerintem ezen a napon minden deákos jól érezheti magát, és sok érdekességet tanulhat. Én 

erre a napunkra nagyon büszke vagyok.” 

                                                                                         Csuha Eszter 4. osztályos tanuló 

 

Az év egyik legjobb napja 

 

„2013. október 18-án tartottuk a Deák- diák napot. 

Mindenki nagyon izgult, amikor megérkeztünk az iskolába." Csing-csöng"- szólalt meg az 

iskolacsengő. Az osztályban mindent megbeszéltünk, és lovas kocsival mentünk végig 

Pakson. Mikor megérkeztünk, gyülekező volt. Utána csapatokba oszlottunk. Elkezdtük a 

túraútvonalat, ahol 9 akadálypálya várt ránk. Volt kirakó, morze, madárképek megkeresése, 

felismerése, stb. Minden pontot megszereztünk. Nagyon elfáradtunk, mire a kömlődi 

buszmegállóba értünk. Fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva érkeztünk vissza az 

iskolába. 

  Ez volt a világ legjobb Deák-diák napja!” 

Fullér Levente 4. osztályos tanuló 

 

Október 

Alsós diákjaink így írtak e napról: 
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A nagy verseny 

 

Október 17-én reggel az iskolában gyülekeztünk. 

Először Deák Ferencről beszélgettünk, s tudtunk meg új dolgokat, majd csapatokra 

oszlottunk, és lovas kocsira szálltunk. Olyannyira élveztem ezt a döcögést, hogy már alig 

akartam abbahagyni. Amikor elérkeztünk a kijelölt ponthoz, Paks széléhez, megreggeliztünk. 

Megvártuk a többi osztályt, majd nyakunkba vettük az erdőt. Útközben sok növényt 

vizsgáltunk meg, aztán eljött a pillanat, amit annyira vártunk. Megérkeztünk az első 

kihíváshoz. A többi feladatot már könnyű volt megtalálni. A feladványok megoldásához nagy 

csapatmunkára volt szükség. Végre feltűnt a szemünk előtt a győzelem! 

Felcaplattunk a Lussoniumhoz, hogy pihenhessünk egy jót. Ezután pedig elindultunk vissza 

az iskolába. 

Kolki Ákos 3. osztályos tanuló 

 

A Deák-nap 

 

Először lovas kocsival zötykölődtünk egymás hegyén-hátán az erdőbe. 

Amikor megérkeztünk az induló ponthoz, elfogyasztottuk az ízletes tízórait Egy kis idő 

múltán elkezdtünk vándorolni az erdő sűrűje felé. Egyszer csak egy elágazásra lettünk 

figyelmesek. Merre induljunk vajon? Jobbra bandukoltunk tovább a sűrűbe. Mentünk, csak 

mentünk, csak mentünk... Nem találtunk Deák képet. Már az ebédet is elrágcsáltuk. De 

egyszer csak a távolban... ott az első kép! A többi feladat már jött, mint a vízfolyás. A 

feladatok jó megoldásának érdekében mindenki részt vett a munkában. 

Sajnos a Lussoniumba nem jutottunk el, de a kirándulás számomra felejthetetlenné vált. 

 

Molnár Tifani 3. osztályos tanuló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díjazott tehetségeink 

 

23-án, szombaton a Csengey Dénes Kulturális Központ adott otthont a Tehetséges Paksi 

Fiatalokért díjkiosztó ünnepségnek, ahol iskolánk tanulói közül többen is elismerésben 

részesültek: Fritz Bálint tanulmányok kategóriában vehetett át díjat, illetve a sport területén 

nyújtott kiemelkedő eredményeikért a Deákcsajok (Adorján Blanka, Tell Eszter, Szabó Luca, 

Tóth Zsanett, Vleju Ivett, Jász Lili, Berki Bianka, Wiszthaller Blanka, Sarlós Lilla) 

teljesítményét díjazták. 

Szívből gratulálunk nekik!  

 
Célba értünk! 

Már csak egy 

feladat van 

hátra!!! 
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Tanítóink sikeres szereplése 

 

Az Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport Alapítvány "SZERESD, ÓVD 

ÉS VÉDD!" címmel  2013. november 13-án megrendezett vetélkedőjén Tancik nevű 

csapatunk szoros versenyben az előkelő harmadik helyet szerezte meg. 

A csapat tagjai voltak:Borsné Kern Mária, Pintér Anikó, Horváthné Pápista Zsuzsanna, 

Kovátsné Udvardy Mária (nyugdíjas tanítónőnk) 

 

Morgen Ferdi családi sport délelőtt 

 

16-án, szombaton - immár 19. alkalommal- rendeztük meg családi sport délelőttünket az alsó 

tagozatos diákok és szüleik részére. 

Reggel hét óra után már nagy volt a sürgés-forgás a sportcsarnokban, hiszen 

a rendezvény szervezői a hetedik osztályos diákok és néhány egykori 

tanítvány segítségével elrendezték a különböző sportágak helyszíneit. 

Bach Csilla, volt deákos diák vezetésével közös zenés bemelegítéssel 

indult a nap, majd a gyermekek és szüleik több sportágban és ügyességi feladatban is 

megmérethették magukat. Az idén a 2. és a 4. osztály tanulói emelhették magasba a 

győztesnek járó kupát, s bár néhány kisgyermeknek könnycsepp gördült le az arcán, a jó 

hangulat, az együtt átélt feledhetetlen pillanatok mindenkit kárpótoltak a veszteségért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirándulás Kecskemétre 

 

22-én, pénteken a „Mesterségem címere” címmel megrendezett szakmaismereti vetélkedőn 

döntőbe jutott tanulóink jutalom kiránduláson vettek részt a kecskeméti Mercedes gyár 

Oktatási Központjában. 
 

 

November 

Hajrá 
Hajrá!!! 
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Egy nap az egészségért 

 

November 29-én, pénteken „Egészségnapot” tartottunk. Mind a tanárok, mind a diákok nagy 

lelkesedéssel készültek erre a napra. 

A felső tagozatosoknak 9 helyszín közül lehetett választaniuk, melyek a következők voltak: 

 

1. Plakátkészítés 

2. Statisztikák, riportok készítése egészségügy témában 

3. Healthy food Alphabet- gyümölcsök, zöldségek angol nyelven 

4. Meseírás, dramatikus klub        

5. Vitamin-kalkulátor 

6. Prezentáció készítése a szenvedélybetegségekről- informatika 

7. Gyümölcssaláták készítése, „egészséges” sütik készítése 

8. Elsősegély „tanfolyam” 

9. Mozdulj klub- sport 

 

Két órán keresztül végezhették a diákok a project feladatokat, melynek végén a 

produktumokat az iskola tornacsarnokában mutatták be. Játékosan tanultak, miközben számos 

hasznos információ birtokába jutottak.  
 

 
 

Az egészség délutánja 
 

„November végén egy pénteki délutánon iskolánk alsó tagozatán egészség-délutánt tartottunk. 

Néhányan plakátot készítettek, mások osztályról osztályra vándorolva  hol az eszüket, hol 

kezüket-lábukat megmozgató érdekes, játékos feladatokon vehettek részt. Az egyik 

állomáshelyen a táplálkozási piramisról szóló rajzfilmből sok érdekességet tudhattunk meg a 

helyes táplálkozással kapcsolatban. Iskolánk védőnője a fogápolásról, annak fontosságáról 

tartott egy nagyon érdekes előadást. 

Nagyon jó volt ez a délután, mert a sok-sok kellemes élmény mellett számos fontos 

információval gazdagodhattunk. 

 

Egy ideig biztosan nem feledkezünk meg arról, hogy legdrágább kincsünk az egészségünk!” 

 

4. osztályos tanulók 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
És az alsó tagozatosok??? 
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Családi sportdélután 

programunk első rendezvényét. A Mikulásport 5-én, pénteken tartottuk  

néven meghirdetett délutánon játékos sportfeladatokkal vártuk 

a nagycsoportos óvodásokat. A zenés gimnasztikai bemelegítés 

után a Mikulás lábnyomát követve juthattak el a picik a 

különböző állomáshelyekre. Mindenki próbára tehette magát 

célba dobásban, fogócskában 

, lufi táncoltatásban…A feladatok teljesítése után 

természetesen nem maradt el a jól megérdemelt jutalom sem: a Mikulás minden lelkes 

résztvevőnek ajándékot adott át. Jó volt látni a sok csillogó szempárt, ahogy a gyerekek első 

„kisiskolás” élményükkel a szívükben, szüleik kezét fogva elindultak haza. 

Karácsonyi műsor az adventi udvarban 

11-én, szerdán harmadik osztályos tanulóink a Polgármesteri Hivatal épülete előtt adventi 

műsorral kedveskedtek városunk lakóinak. Színvonalas műsoruk révén meghitt pillanatokkal 

örvendeztették meg az adventi udvarban megjelent közönséget. A csípős délutáni hidegben 

igazán jól estek a szívmelengető gondolatok, majd a jól megérdemelt forró tea és kakaó. 

Sprich Deutsch!!! 

December 18-án, szerdán 11. alkalommal hirdették meg a Paksi Úttörők és a Paksi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat közös rendezésében a 7-8. osztályosok Sprich Deutsch! 

versenyét. A hagyományok ápolásán belül a karácsonyi ünnepkör volt a téma. Négy fős 

csoportoknak lehetett nevezniük. A játékos, gondolkodtató és tudásra épülő feladatokat 

megelőzte egy finom sütemény elkészítése, melynek receptjét is ismertetni kellett. Iskolánk az 

előkelő második helyet szerezte meg. A csapat tagjai Adorján Blanka, Papp Veronika, Tell 

Eszter és Vörös Heléna. Felkészítő tanáruk Gosztola Erzsébet. 

Iskolai karácsonyi műsor 

December 20-án, pénteken a Csengey Dénes Kulturális Központban tartottuk iskolai 

karácsonyi ünnepségünket. A harmadikos gyerekek itt újra előadták színvonalas, meghitt 

műsorukat, mellyel valamennyiünk számára megidézték az év legszebb ünnepének 

varázslatos hangulatát. 

 

December 
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DIÁKSZEMMEL, GYEREKSZÁJJAL - Ti írtátok, mondtátok… 

 

Interjú Kaszás Lajos tanár úrral 

- A 2013/14-es tanévtől kezdte meg munkáját Kaszás Lajos tanár úr iskolánkban. Kértem, 

meséljen magáról és családjáról. 

- Nagydorogi származású vagyok.1996-óta élek Pakson feleségemmel és két lányommal. 

Tanári diplomámat1992-ben szereztem Pécsen a Janus Pannonius Tudományegyetem 

matematika-kémia szakán, majd ezután Szekszárdon tanítottam a mai Szent László iskolában. 

- Mi a hobbija Tanár Úrnak? 

- Nagyon szeretem a természetet, ezért a családommal sokat szoktunk kirándulni. 

Nagyon szeretek kertészkedni is. 

- Bő két hónappal a tanévkezdés után talán már aktuális a kérdés: Hogyan érzi magát ebben az 

iskolában? Hogyan viszonyul kollégáihoz és a diákokhoz? 

- Már kezdem kiismerni magam az iskola falai közt. Nem csak arra gondolok, hogy 

megtalálok minden termet. Ha névről még nem is mindenkit, de arcról már felismerem a 

diákokat. Tudom ki az, akit folyamatosan fegyelmezni kell, ki az, akire biztosan lehet 

számítani az órai munka során. A kollégáimmal is jól kijövök. Összességében elmondhatom, 

hogy jól érzem itt magam. 

- Az emeltszintű matematikaoktatásról mesélne nekünk egy kicsit? 

- Jónak tartom az iskolánkban megvalósult nívó csoportos matematikaoktatást. Ez lehetőséget 

biztosít arra, hogy mindenkivel a képességeinek megfelelő szinten tudjunk foglalkozni. 

-A matematika iránt fogékonyabbaknak lehetőségük van a tananyagon kívüli ismeretek 

megszerzésére is. Akiknek nem a szíve csücske a matematika, azoknak több gyakorlással 

biztosítunk lehetőséget az ismeretek elsajátításához. 

- Akadtak élményei pályafutása során? 

- Igen, természetesen. Jó látni, amikor többszöri nekifutásra sikerül megértetni veletek egy-

egy feladat megoldását. 

- Melyik tantárgy áll szívéhez a közelebb? 

- Két tárgyam közül a kémia a kedvesebb, mert látványos kísérletekkel érdekesebbé lehet 

tenni a kémia órákat. 

- Jövőbeni tervek? 

-A jövőben tervezem egy kémia szakkör indítását, ahol a tárgy iránt érdeklődőknek 

lehetőségük lesz önálló kísérletezéssel tapasztalati tudásuk elmélyítésére és plusz ismeretek 

megszerzésére. 

- Utolsó kérdésem: Napközben eszébe jutnak valamilyen módon a kémiai kifejezések? 

Például só helyett nátrium kloridot mondani? 

- Előfordul, bizony. Főleg mostanában, hogy nagyobbik lányom is elkezdte a kémia tanulását.  

Megesik, hogy só helyett néha nátrium kloridot vagy C-vitamin helyett aszkorbinsavat kérek. 

- Köszönöm szépen az interjút! 

- Én köszönöm! 

Pritz Anita 7. osztályos tanuló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jól érzem itt magam! 
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Weil Hanna 5. osztályos tanuló verse: 

 

Erre csusszan a kígyó, 

Hosszú nyelve szisszen, 

Rejtőzik a fű között,  

Falevél se zizzen. 

 

Imádok itt lógni!-szól a denevér, 

Sok édes szilva, nem fogy el, ne félj! 

Csurran a gyümölcslé, lepottyan a magja, 

Vidáman csendül fel a denevér hangja.  
 

Hatalmas gorilla 

üldögél a fán 

Mellét veri, ordít egyet: 

-Figyeljetek rám! 

 

Krokodil hív:-Kergetőzzünk! 

Széles a mosolya, 

-Midjárt megyünk!-Így a halak, 

S elúsznak máshova… 

 

Pandamama kedvesen 

Pandababát ringat, 

Ott a finom bambuszrügy,  
Vacsorára azt kap. 

 

Tarka lepke szálldos, 

Virágról virágra,  

Bámulja a zsiráf, 

Tátva marad szája. 

 

Tigris lapul a fűben,  

Csöndes és fenséges,  
Kémleli a csordát,  

Antilopra éhes.  
 
 

 

 

 

 

 „A vízzel azért lehet tüzet oltani, mert megfullad benne a tűz.” 

 

„ Üvegházhatás az, amikor nyáron az üvegházban felmelegszik a levegő.” 

 

„ - Beleteszünk egy pohárba 40g cukrot, hogyan változik a pohár tömege? 

 

- Nem változik, mert a cukor feloldódik.” 

 

Újszülött kiscsikó: friss kiscsikó 

 

Oszlopon a lámpa: oszlopi lámpa 

 

 

 Arany mondásaitok 
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Diákolimpia 

Atlétika 

 

Súlylökő leány csapat 

Megyei I. Országos XIII. : Kovács Annabella, Csurán Brigitta, Siklósi Nóra, Flaisz Malvin, 

Magyar Bella 

 

Súlylökő fiú csapat 

Megyei I. : Bekker Roland, Csobán Dávid, Kugli Ákos, Szabó Benjámin, Frast Roland 

 

Kislabdahajító fiú csapat 

Megyei I.: Kugli Ákos, Bekker Roland, Timár Kristóf, Hajpál Kevin, Szabó Benjámin 

 

10x200 m-es váltófutás 

Megyei II.: Kugli Ákos, Kovács Annabella, Vörös Heléna, Szabó Benjámin, Decsi Fanni, Tell 

Benjámin, Magyar Bella, Bekker Roland, Timár Kristóf, Adorján Blanka 

 

Távolugró fiú csapat 

Megyei III.: Kugli Ákos, Szabó Benjámin, Bekker Roland, Tell Balázs, Tell Benjámin 

 

Magasugró leány csapat 

Megyei IV. : Kovács Annabella, Papp Vera, Vörös Heléna, Magyar Bella, Siklósi Nóra 

 

Távolugró leány csapat 

Megyei V.: Kovács Annabella, Papp Vera, Vörös Heléna, Adorján Blanka, Magyar Bella 

 

Magasugró fiú csapat 

Megyei VI.: Tell Benjámin, Frast Roland, Hajpál Kevin, Csobán Dávid, Timár Kristóf 

 

Kislabdahajító leány csapat 

Megyei VI.: Vörös Heléna, Adorján Blanka, Csurán Brigitta, Flaisz Malvin, Siklósi Nóra 

 

Floorball 

 

Kispálya: 

III. kcs.-os leány csapat 

Országos elődöntő Paks I. hely: Trapp Enikő, Deres Luca, Kovács Zorka,  

Füredi Patrícia 

 

IV. kcs.-os leány csapat 

Országos selejtező Pécs I. hely: 

Országos elődöntő Fonyód II.hely: 

Adorján Blanka, Szabó Luca, Tell Eszter, Csurán Brigitta, Vleju Ivett, Jász Lili 

 

III. kcs. -os fiú csapat 

Országos selejtező Bölcske I. hely: Szekszárdi Milán, Bognár Alec, Tell Balázs, Vidákovics 

Elián, Nagy Márió, Koncz Márton 

IV. kcs.-os fiú csapat 

Országos selejtezői Bölcske I. hely: Somkert Máté, Kugli Ákos, Frast Roland, Bekker 

Roland, Timár Kristóf, Csobán Dávid 

 

 

SPORTEREDMÉNYEK

KKKK 
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III. kcs.-os fiú csapat 

Országos selejtező Bölcske II. hely: Varga Bálint, Horváth Szabolcs, Wolf Roland, Magyar 

Ádám 

II. kcs.-os fiú csapat 

Országos selejtező Paks III. hely: Kozma Péter, Flaisz Krisztofer, Horváth Ádám, Lengyel 

Attila 

 

Szövetségi versenyek 

Röplabda 

III. kcs-os leány csapat 

Volle 2020 kupa I.HELY: Baja 

Báthori kupa V. HELY: Veszprém: Gyöngyösi Gréta, Molnár Nikolett, Puskás Sára, Klein 

Kata, Keserű Dorina, Vöröss Gabriella 

 

 

Szurkoljunk együtt!   

 

A Paksi FC által szervezett „Szurkoljunk együtt!” versenyen az iskolánk lelkes tanulóiból és 

pedagógusaiból álló szurkolótábor ismét az előkelő 1. helyen végzett. Esőtől, hidegtől, kései 

óráktól meg nem riadva kis csapatunk töretlen lelkesedéssel buzdította városunk csapatát: 

Hajrá Paks!!!  
 
 

 

 

 

 

 

 

2013. szeptember 30-án a Sárszentlőrinci Petőfi Versmondó Versenyen Jantner Bálint 

különdíjban részesült. Felkészítő tanára: Katz Margit volt. 

2013. október 11-én a Regélő népmesemondó versenyen Féhr Laura a 3. helyen végzett, 

Vidákovics Elián és Tell Réka különdíjasok lettek. Felkészítő tanárok: Pulainé Galambos 

Erika, Ludmann Ildikó. 

2013. október 26-án a Ki mit tud? Paks város által szervezett vetélkedőjén vers-, próza-, és 

mesemondás kategóriában Féhr Laura ezüstminősítéssel szerepelt. Felkészítő tanára: 

Ludmann Ildikó. 

Csuha Eszter Elvira 4. osztályos tanuló a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

által " A Duna másik arca "címmel meghirdetett gyermekrajz pályázaton kiemelkedő 

eredményt ért el. Eszter beküldött alkotása országos vándorkiállításon vesz részt.  

Felkészítő tanára: Borsné Kern Mária tanítónő. 

2013. december 10-én az AIDS elleni küzdelem világnapja alkalmából rendezett városi 

vetélkedőn 8. osztályos tanulóink a 2. helyen,  hetedik osztályosokból álló csapatunk a 3. 

helyen végzett. A csapatok tagjai voltak: 8. osztály:  Csobán Dávid, Magyar Sophia Bella, 

 Hajrá Paks!!! 

TANULMÁNYI ÉS KULTURÁLIS    

VERSENYEK          EREDMÉNYEI 
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Gelencsér Bettina, Németh Emese.7. osztály: Fikó Alexa, Fritz Dorottya, Frast Roland, Novák 

Réka, Somkert Máté. Felkészítőjük: Horáné Csóka Marianna. 

December 18-án a Paksi Úttörők és a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat által a 7-8. 

évfolyamosok számára megrendezett Sprich Deutsch!!! versenyen négyfős csapatunk az 

előkelő 2. helyen végzett. A csapat tagjai voltak: Adorján Blanka, Papp Veronika, Tell Eszter, 

Vörös Heléna. Felkészítette őket: Gosztola Erzsébet. 

Szabó Benjamin 8. osztályos tanulónk az Egri Csillagok Országos Tehetségkutató 

Rajzverseny döntőjébe jutott. Felkészítő tanára: Kolbertné Lampert Kornélia volt. 

A XXV. Bátaszéki Matematikaverseny második (területi) fordulójába jutottak: Kolki Ákos, 

Lengyel Attila, Molnár Márta, Németh Barnabás 3. osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk volt: 

Katz Margit. 

A „Szép Magyar Beszéd” verseny 5-6. és 7-8. évfolyamosok számára megrendezett iskolai 

fordulójából a megyei fordulóra továbbjutott tanulók: Féhr Laura 5. osztály, Adorján Blanka 

7. osztály. Felkészítő tanáruk: Ludmann Ildikó. 

A Regionális Lotz János szövegértési és helyesírási verseny2., megyei fordulójába jutottak: 

Fritz Dorka, Csuha Eszter Elvira, Horváth Zsófia 4. osztályos tanulók, illetve a 8. 

évfolyamosok közül Papp Veronika. Felkészítő tanárok: Borsné Kern Mária, Ludmann Ildikó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NYELVTÖRŐK-  

 

 

 

Tekerjetek emerre, ne legyetek leverve, jelenjetek meg egyes helyeken kedves emberekkel, 

legyen eszetek, de nevessetek rengeteget, rendesen szeressetek, keressetek eleget, de legyetek 

emberek! 

 

Azt mondták a hatalmasok: akinek a hat alma sok, az már ahhoz hatalmas ok, hogy ne legyen 

hatalma sok! 

 

A pap és a pék két képet kap. Kár, - mondják - mindkét kép kék. 

 Az elért eredményekhez 

szívből gratulálunk! 
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Kicsi kacsa kicsi kecsege, csíz csacsog-e, kocsi recseg-e? 

Ha összejöttek, ettek, ettek, ettől lettek a lettek molettek.  

 

Két kis mókás mókus-munkás makkos-mákos rétest majszol. 

 

Lám, a láma-mama nem áll a málha alá ma.  
 

Sikkes sárga sálában a suta kis sün a suliba siet. 

 

 

FEJTÖRŐK- Törd a fejed, érdemes! 

A megfejtést takard le, s csak akkor olvasd el, ha kifogott rajtad a feladat! 

 

 

1. Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy kell elosztani öt ember között, hogy 

mindenki kapjon egy almát és a kosárban is maradjon egy. Hogyan csinálnád? 

    ( Megfejtés: az utolsó ember kosárban kapja az almát) 

2. A folyó egyik partján állsz, a túlsó oldalon van egy barackfa. Hogyan mész át a másik 

oldalra nyáron? Van egy csónakod, így át tudsz evezni. És télen hogyan mész át 

barackot enni? A folyó befagyott, így nem tudsz csónakkal menni. 

( Megfejtés: Télen nincs barack!!!) 

3. A szobának négy sarka van. Minden sarokban ül egy macska. Minden macskával 

szemben három macska ül. Minden macska farkán is ül egy macska. Hány macska van 

a szobában? 

(Megfejtés: négy macska van a szobában) 

4. Egy kis keresztrejtvény: 
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HAHOTA- Egy kis móka, kacagás 

Tudod-e, hogy hívják …? 

   

– … a francia favágót? 
– D’ La Fa. 

– …az arab fogorvost?   

– Blend Ahmed. 

– És hol él? 

– A SensoDunen. 

– … az arab halárust? 

– Addelah alath amar.  

– … az arab kapust? 

– Kapd el Hammar. 

– …az argentin fürdőmestert? 

– Baromió Cabinez. 

– … a cseh futónőt? 

– Galiba Valahová. 

– … a cseh postást/adóellenőrt? 

– Holacsek. 

─ … a görög kártyajátékost? 

– Namilesz Teosztasz. 

A falusi iskolában olyan mondatot kell mondani, amiben benne vannak azok a szavak, hogy 

“mennyi”,“ennyi”, “annyi”. 

 

- Pistike, mondj egy mondatot ezekkel a szavakkal!– kéri a tanár néni. 

- Mikor anyukámék nyem voltak ottyhon, gondoltam, hogy ki kénye mennyi a disznyóknak 

ennyi annyi. 

 

Pistike lelkendezve rohan haza a bizonyítványával: 

- Papa, papa, óriási mázlid van! 

- Na mesélj! 

- Képzeld, jövőre nem kell új tankönyveket venned!  
 

Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni: 

- És melyik a kedvenc tárgyad az iskolában? 

- A csengő. 
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BEMUTATKOZUNK- Kis elsőseink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2013/2014-es tanévet 31 kis elsős kezdte meg iskolánkban. 

  

Osztályfőnökük, Jegesiné Pataki Piroska tanítónő. Piroska nénin kívül Pintér Anikó és Jeneiné 

Habran Ilona tanító nénik fáradoznak azon, hogy a picik mihamarabb beilleszkedjenek az 

iskolai környezetbe, s sikeresen elsajátíthassák az írás, olvasás, számolás „ tudományát”. 

 

 

 

 

KITEKINTŐ- A közeljövő legfontosabb eseményei 

 

Január 17-én véget ér az első félév. 

     

Január 25-én tartjuk Szülők-nevelők jótékonysági bálunkat, ahová minden érdeklődőt 

szeretettel várunk! 

Mindenkinek kellemes olvasgatást, és a második félévre nagyon jó tanulást kívánunk!!! 

Jön   Félévi bizonyítványosztás!!! 


