
 

Lapozgat 
A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola lapja 

       2014/2015-ös tanév II. félév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEGKEZDŐDÖTT A II. FÉLÉV! 

Színházlátogatás Szekszárdon 

Évek óta hagyomány a német nyelvet tanuló diákjaink körében, hogy színházlátogatást 

tesznek Szekszárdra a német nyelvű „Deutsche Bühne” egyik darabjára. Ebben az évben a 

„Beatles a fedélzeten” című előadást választottuk. 

Egy rövid kis séta után a belvárosban elfoglaltuk helyünket az otthonosan berendezett 

nézőtéren. A darab egy repülőútról szól, ahol útközben sok váratlan, érdekes dolog történik. A 

légi kísérő kisasszonyok azonban uralják a helyzetet és minden szituációra egy Beatles dallal 

reagálnak. A humoros történet és a népszerű Beatles dalok nagyon tetszettek nekünk. 

Köszönet a programért! 

Theaterbesuch in Szekszárd 

Seit vielen Jahren haben wir die Tradition, ein gutes Theaterstück  in dem deutschsprachigen 

Theater DBU anzusehen. In diesem Jahr haben wir die Aufführung „Beatles an Bord” 

gewählt. Wir, also die deutschlernenden Kinder, die auch die gute Musik mögen, fuhren mit 

unseren Lehrerinnen nach Szekszárd. Nach einem kleinen Spaziergang in der Innenstadt 

nahmen wir unsere Plätze in dem gemütlichen Zuschauerraum des Theaters. Das Theaterstück 

handelte von einem Flug von Budapest nach Paris. Unterwegs passierte aber viel 

Interessantes, Unerwartetes. Die drei Flugbegleiterinnen bekamen die ganze Situation in den 

Griff. Sie reagierten auf jedes peinliche Ereignis mit einem Beatles –Lied. Selbst die 

humorvolle Geschichte und die tollen Beatles-Lieder haben uns sehr gefallen. 

Das Stück war wirklich ein himmlisches Vergnügen. Danke dafür! 

  

 

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulója iskolánkban 

Az idei tanévben 8. alkalommal hirdette meg a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium és Kollégium az országos Lotz János szövegértési és helyesírási versenyt 4. és 7-

8. évfolyamos diákoknak. A verseny célja a magyar nyelv ápolása, a szövegértés, mint 

kulcskompetencia fejlesztése, a helyesírás alaposabb elmélyítése, a tanulók nyelvi 

érzékenységének a fokozása. 

Évről – évre felkészítjük és benevezzük tanulóinkat erre a versenyre is, ahol szép 

eredményeket érnek el diákjaink. 

JANUÁR 



Örömmel vettük a szervező iskola részéről a felkérést a 4. évfolyamos diákok számára a 

megyei forduló lebonyolítására. Számunkra ez a tehetséggondozás területén végzett munkánk 

elismerését is jelenti. 

Iskolánkban 2015. január 21-én, a megyei fordulón a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 4. 

osztályos tanulóin kívül dunaföldvári, pincehelyi és sárszentlőrinci tanulók vettek részt. 

Az iskolai fordulót követően tanulóink közül Bodajki Zorka, Horváth Kamilla, Kolki Ákos, 

Spiesz Péter, Szabó Dorka és Tuboly Kata jutott tovább a megyei fordulóra. Felkészítő 

tanáruk Katz Margit volt. 

Január 22.: A kultúra napja 

Kultúra napi programunk 

Az elmúlt év decemberében örömmel vehettük kezünkbe Vassné Volf Klaudia, iskolánk 

egykori diákja Paks gyerekeknek című könyvét.  

Klaudia január 22-én, a kultúra napján könyvtári foglalkozás keretében mutatta be iskolánk 

diákjainak ezt a kiadványt, mely hozzásegíti őket városunk életének megismeréséhez. 

Februárban a szülőket is meginvitáltuk egy könyvbemutatóra, ahol a szerzőtől megtudhatták, 

hogy a kiadvány a családi szabadidő eltöltéséhez is sok jó ötlettel szolgálhat. 

Kultúra napi műveltségi vetélkedő az ESZI-ben 

Az Energetikai Szakközépiskola a korábbi évekhez hasonlóan január 22-én, a kultúra napján 

rendezte meg a megye 7-8. évfolyamos diákjai számára meghirdetett műveltségi vetélkedőjét. 

Iskolánk ebben a tanévben is benevezett a versenyre. A megmérettetés során sok-sok érdekes 

feladatot kellett megoldaniuk a tanulóknak többek között irodalmi, történelmi, 

képzőművészeti területeken. Ezek mellett bizonyítaniuk kellett a műszaki kultúra terén való 

jártasságukat is, például matematika, fizika, informatika. kémia és technika feladatok 

elvégzésével. A megoldásokhoz kreativitás, általános műveltség és gyorsaság is kellett. 

Nagy örömünkre a játékos vetélkedésen iskolánk csapata bizonyult a legeredményesebbnek, 

így mi kaptuk meg a győztesnek járó legnagyobb jutalmat egy balatonkenesei vitorlázást a 

tavasz folyamán. Emellett a verseny szponzoraitól értékes sporteszközöket is kaptak 

diákjaink. 

A győztes csapat tagjait: Adorján Blankát, Szabó Lucát, Frast Rolandot, és Krasznai Ivánt a 

felső tagozaton az igazgatónő társai előtt köszöntötte, gratulált nekik a szép eredmény 

eléréséhez, és bekerült a tájékoztató füzetükbe a jól megérdemelt igazgatói dicséret is. 

 

 

 

 

 

Hurrá! Győztünk!!! 



Együtt szavaltunk mi is 

Különleges élményben volt részünk január 22-én. Iskolánk minden felső tagozatos tanulója és 

pedagógusa örömmel és lelkesedéssel vett részt az Együtt Szaval a Nemzet programban. 

2015. január 22-én, a magyar kultúra napján öt kontinens magyar nyelvű általános- és 

középiskolájának részvételével valósult meg a program, mely idén hagyományteremtő 

szándékkal a magyar Himnusz első versszakával kezdődött.  

Ebben az évben a teljes Szózat elszavalását választották még ki a szervezők. A szavalat 

Jordán Tamás irányításával zajlott, amit interneten keresztül, élő adásban néztünk meg. és 

szavaltunk együtt a többi iskolával. 

A kezdeményezés célja a magyar kultúra ismertetése és a magyar közösségek 

összetartozásának megerősítése volt. 

Az idén 26. alkalommal ünnepeltük meg a magyar kultúra napját, azt, hogy Kölcsey Ferenc 

1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát Szatmárcsekén. 

Megható pillanatokat élhettünk át. Ahogy együtt szavaltuk a verseket, megerősödött bennünk 

az érzés, hogy tartozunk valahova: nemcsak nemzetünkhöz, családunkhoz, hanem 

tanárainkhoz és diáktársainkhoz is. 

   Csuha Elvira, Horváth Zsófia 

          5. osztályos tanulók 

Művészpalántáink alkotása Szabó Nóra festőművésszel 

A Csengey Dénes Kulturális Központ által hirdetett pályázatra (Mesélnek a fák) több 

alkotással is neveztünk. 

Két kisdiák munkáját ítélte kiemelkedőnek a zsűri. Hingl Enikő 1. osztályos tanuló 3. 

helyezést ért el, Takács Lili különdíjban részesült. Az oklevél és az ajándékok mellett abban a 

jutalomban is részesülhettek a gyerekek, hogy Szabó Nóra festőművésszel közösen 

készíthetnek el egy óriási képet, mely a könyvtár falát fogja díszíteni. 

Január utolsó péntekének délutánján került sor a közös rajzolásra, festegetésre. A díjazottak 

nagy izgalommal nézték a földre leterített óriási papírt, melyre már egy könyv s abból kinövő 

fa körvonalai rajzolódtak ki. A gyors ismerkedés után még kissé nehezen fogták meg az 

eszközöket (zsírkréta, ecset, filctoll), de azután egymás után jöttek a jobbnál- jobb ötletek: 

szív, levelek, virágok színes kavalkádja. 

Különleges volt ez az alkotás, mert öten készítették, mindenki belevihette a maga ötletét a 

másik munkájába, valamint nagy felületen dolgozhattak. 

Rendkívül vidáman teltek a percek munka közben, s egymás rajzát látva újabb ötletek 

születtek. Ehhez nagy segítséget nyújtott a munkát koordináló festőművész is, aki állandóan 

inspirálta a kis „művészpalántákat” arra, hogy próbálják azt elkészíteni, amit a díjazott 

képükön megrajzoltak. 



Az így elkészített alkotás a Csengey Dénes Kulturális Központ könyvtárának falát fogja 

díszíteni az odalátogató olvasók nagy-nagy örömére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régiónk irodalmi szemszögből – ahogy egy kisdiák látja… 

Irodalom órán a Tolna megyében született vagy itt élt XIX – XX. századi költőkkel és írókkal 

foglalkoztunk. 

Számomra a legérdekesebb és legizgalmasabb személyiség Petőfi Sándor volt, aki a Tolna 

megyei Sárszentlőrincen is járt iskolába. Nagyon szép, érdekes verseket és műveket írt. Egyik 

a János vitéz, ami olyan, mint egy varázslatos mese, pedig egy varázslatos mese, pedig egy 

világhírű elbeszélő költemény. Pákolitz István itt, Pakson született, és még a városi 

nagykönyvtár is az ő nevét viseli. Sok verset írt, és a Jelenkor című folyóirat szerkesztője volt. 

Iskolai könyvtárunkban számos verseskötete megtalálható. Szekszárdon született híres 

költőnk, Babits Mihály, aki a Nyugat című folyóirat főmunkatársaként dolgozott, és mellette a 

tollat sem sajnálta: írta a verseket, mint a kisangyal. A februári hónaphoz, Balázs napjához 

kapcsolódóan tárgyaltuk egyik gyönyörű és fájdalmas versét, a Balázsolást. Másik híres, 

Szekszárdon született írónk Mészöly Miklós, aki Molnár Miklós néven látta meg a napvilágot. 

Tőle a kedvenc mesém: a Tréfás mese. 

Szerintem ezek a költők vagy írók nem mások kedvéért írták a verseket, hanem önszántukból. 

Az én véleményem róluk az, hogy nagyon kevés ember él a világon, aki versenybe tudna 

szállni ezekkel a csodálatos szerzőkkel. 

       Rauth Hanna 5. osztályos tanuló  



 

 

 

Könyvbemutató szülőknek 

2015. február 12-én délután 17
00

 órai kezdettel szülőknek szóló programra invitáltunk minden 

kedves érdeklődőt iskolánk alsó tagozatán. 

A rendezvény apropóját az adta, hogy megjelent egy városunkról szóló kiadvány, egykori 

diákunk, Vassné Volf Klaudia könyve: Paks gyerekeknek címmel. 

Bár kevés szülő mutatott érdeklődést a könyvvel való megismerkedésre ezen az estén, a 

szerző így is nagy lelkesedéssel és örömmel beszélt munkájáról. Hasznos és jó családi 

programok segítője lehet ez a könyv, mely még közelebb hozza a rokonokat, ismerősöket, jó 

barátokat. 

A bemutatón részt vevő pedagógusok elismeréssel szóltak a könyvről, melyet már néhány 

osztály kipróbálhatott, s pozitív tapasztalatokról számolhattak be tanítványaik visszajelzései 

alapján. 

E könyvből iskolánk mindkét tagozatán rendelkezésre áll annyi példány, amennyivel egy 

teljes osztály dolgozhat, illetve melyeket az önkormányzat bocsátott az iskolai könyvtár 

rendelkezésére. 

A városban meghirdetett felhíváshoz csatlakozott iskolánk is, így a tanulók folyamatosan 

oldják meg a feladatokat, melyek a fent említett helytörténeti könyvhöz kapcsolódnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUÁR 



 

 

Mackó kiállítás 

Borsné Marika néni a helyi televízióból értesült arról, hogy az Eötvös utcai óvodában „Maci 

kiállítás”-t tartanak. A kézműves szakkör tagjaival február 11-én ellátogattak az oviba, s az ott 

szerzett élményeiket most megosztják velünk: 

„Nagyon jó volt a mackó kiállítás. Aranyosak, cukik voltak a macik. Volt köztük kicsi maci, 

nagy maci, szuper maci, lapos maci, pink maci, tévé maci, coca-cola maci, jeges maci, kék 

maci. Több, mint ezer macit gyűjtöttek a szervezők.”    

Gyulai Adrienn 3. osztály 

 

„ Nagyon sok maci volt a legkisebbtől a legnagyobbig. Nekem a legjobban az a maci tetszett, 

amelyiket egy nagymama varrt, és óriási volt. Nemcsak macik, de macis könyvek is voltak a 

kiállításon: Micimackó, Dörmögő Dömötör, Tévémaci… Igaz, hogy Paks legkisebb óvodája, 

de a legjobb és legtöbb maci volt ott azon a kiállításon. Nagyon örültem, hogy volt 

lehetőségem elmenni erre a csodás kiállításra.”   

         Drubits Kíra 3. osztály 

 

„A mackó kiállítás nagyon jó volt. Nagyon köszönöm, hogy ott lehettem.” 

         Földesi Petra 3. osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Farsangi bál a felső tagozaton 

Február 13-án, pénteken délután 1600-tól tartottuk farsangi bálunkat a felső tagozaton. 

Miután a négytagú zsűri elfoglalta helyét, és a diákönkormányzat egyik képviselője, majd 

Cziráki Andrea, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus megnyitotta az ünnepséget, 

kezdetét vette a farsangi mulatozás.  

A korábbi évek hagyományait követve az idén is sor került a koronázási ceremóniára. A 

diákok, tanárok, iskolai dolgozók szavazatai alapján Tell Eszter és Krasznai Iván fejére került 

fel a bálkirálynői, bálkirályi korona. 

A nyolcadik évfolyamos tanulók keringője után osztályszintű produkcióikkal szórakoztatták a 

közönséget a felsős diákok. 

Mindhárom évfolyamon táncos produkcióval búcsúztatták a telet a farsangolók, akiket óriási 

vastapssal jutalmazott a lelkes nézősereg. 

Az ötletes jelmezek, díszletek, színvonalas előadások nehéz döntés elé állították a zsűrit, akik 

nem is tudtak győztest hirdetni. 

A felvonulást követően a folyosón kezdetét vette az önfeledt mulatozás: tanárok és diákok 

együtt járták a táncot. 

Fél nyolcig tartott a rendezvény, mely után mindenki jó hangulatban, sok-sok élménnyel 

gazdagodva indult haza a jól megérdemelt hétvégi pihenésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSZTÁLYPRODUKCIÓK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március – Kikelet hava, Tavaszelő hava, Böjtmás hava 

A tavasz a megújulás. a természet újjászületésének az évszaka. A nappalok hosszabbodnak, 

enyhül az időjárás, és lekerül rólunk a nagykabát. A hó alól virágok kukucskálnak, madarak 

készülődnek a fészekrakáshoz, és csivitelésüktől egyre hangosabbak a kertek és a mezők. 

Március a meteorológiai évszakváltások szerint az első tavaszi hónap. Ősi magyar nevén 

Kikelet hava, de a népi kalendáriumban Böjtmás havaként említik. Az elnevezés arra utal, 

hogy március a Böjt második hónapja. 

A tavasz első hónapjáról azt mondják: „Ha böjtmás hava száraz, Szent György hava nedves”, 

azaz esős áprilist jelez a csapadék nélküli március. A néphit szerint amennyi köd van 

márciusban, annyi lesz a zápor is. 

A hónap nevét Marsról, a háború istenéről kapta. 

Március 9.: Azt tartják, hogy amilyen időjárás uralkodik Franciska napján, olyan lesz egész 

márciusban. 

Március 12.: Gergely napja: A naphoz kapcsolódó legismertebb népszokás a gergelyjárás. 

Ezen a napon emlékeztek I: Gergely pápára, az iskolák patrónusára. Eredete a XVI. századra 

nyúlik vissza, amikor a tanulók maguk és tanítóik számára adományokat gyűjtöttek. Ezen a 

napon a gyerekek vidám jelmezes felvonulással, köszöntők éneklésével és dramatikus 

játékokkal emlékeztek Gergely pápára, bemutatták az iskolai életet, az új tanulókat iskolába 

hívogatták, kosarukba pedig adományokat gyűjtöttek. 

Gergely napjához időjárás- és termésjóslás is kapcsolódott. Ismert szólás van arra, ha ezen a 

napon esik a hó: „Megrázza még szakállát Gergely.” 

Március 15.: Nemzeti ünnep: Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc ünnepe; a 

magyar sajtó napja 

MÁRCIUS 

„Itt a tavasz, tudod-e? 

Leheletét érzed-e? 

Virágszájjal rád nevet 

virágszagú kikelet. 

Rád füttyent egy bokorból, 

füttyös madár torokból. 

Rügyes ággal meglegyint 

s érzed, tavasz van megint.” 



Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. jelképpé vált, nemzetünk 

szabadságszeretetét fejezi ki. Március 15-én, minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára. 

Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán keletkezett, a magyar szabadságharcosok 

viseltek először nemzeti színű szalagot. 1848-ban ezen a napon tört ki a forradalom Pesten, és 

ekkor nyomtatták ki az első szabad sajtó termékeit, a 12 pontot és a Nemzeti dalt. 

Március 18., 19., 21.: Sándor- József- Benedek napja. A néphit úgy tartja, hogy ezek a napok 

vetnek véget a hosszú, hideg télnek és ekkor veszi kezdetét a termékeny tavasz: „Sándor, 

József, Benedek zsákban hozza a meleget.” „Ám ha üres a zsák, nem kapod csak a harmadát.” 

Március 21.: Benedek napja a „hivatalos” tavaszkezdés, azaz a tavaszi nap-éj egyenlőség 

napja. 

Március 24.: Vetni kell a káposztát és a káposzta-féléket, de vigyázni kell, ha távolabbi 

földre esik a vető, úgy nézze, hogy ne találkozzék útközben kakassal, mert majd repce nő a 

káposzta helyett. 

Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Jézus fogantatásának ünnepe. E nap 

alkalmas a fák oltására, szemezésére.  

 

Március 15-i ünnepi megemlékezésünk 

2015. március 13-án, pénteken 9
00

 órakor a Csengey Dénes Kulturális Központban tartottuk 

ünnepi műsorunkat. Az 5. osztályos tanulók szereplésével emlékeztünk meg 1848. március 

15-ről, nemzeti ünnepünkről. Az alsós és felsős diákok, pedagógusok mellett szülők is ültek a 

nézőtéren. Együtt idéztük fel e nagy nap történelmi pillanatait és kiemelkedő alakjait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A költészet napja 

Április 10-én többéves hagyományainkat követve alsó tagozatos diákjaink a Csengey Dénes 

Kulturális Központban ünnepelték a költészet napját. Előzetes megmérettetés után a 

legügyesebbnek mutatkozó diákok szavalóversenyen vettek részt, ahol háromtagú zsűri 

(Heffner Erika, Gócza Leventéné, Vidákovics Sándorné) értékelte a színvonalas 

produkciókat. 

1. helyezettek: Kern Enikő 1. osztály 

      Pulai Petra 2. osztály 

      Ékes Gréta 3. osztály 

      Vincze Dávid, Pólya Dániel,  

 Spiesz Péter 4. osztály. 

Az első helyezettek könyvjutalommal, a többiek emléklappal térhettek haza. 

A szavalatok mellett nemzetiségi német tánc és magyar táncok is szerepet kaptak ezen a 

délelőttön. A néptáncot Újvári Dávid és Nagy Vivien, a német táncot Horváthné Pápista 

Zsuzsanna és Pintér Anikó tanította be a gyerekeknek. 

A felső tagozaton rendhagyó irodalomórák keretében emlékeztek meg József Attila 

születésének napjáról. Az 5., 6., 7. évfolyamosok Magyar Anita tanítónő előadását hallgatták 

meg a vers születéséről, s megismerkedhettek kedvenc gyerekverseivel. A nyolcadik 

évfolyamosoknak Vincze Bálint paksi természetfotós, a paksi atomerőmű közelmúltban 

megyei Prima díjjal kitüntetett tipográfusa tartott előadást.  A fotográfus képei az atomerőmű 

növény- és állatvilágát örökítik meg. Bemutatta közelmúltban megjelent Ürge mese című 

könyvét, melyhez kapcsolódóan számos érdekes történetet hallgathattak meg végzős 

diákjaink.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁPRILIS 

 



Családi táncház 

2015. április 10-én, pénteken iskolánk, valamint a Paksi Bezerédj Általános Iskola 

szervezésében családi táncházra gyülekeztek diákok, szülők, pedagógusok, civil szervezetek. 

A rendezvényen – melynek az IBIZA adott otthont – Pakson működő tánccsoportok (Paksi 

Szarkaláb Néptánc Egyesület, Paksi Német Nemzetiség Hagyományőrző Egyesület, Csillag 

Show, Duna Party Táncklub) tartottak jelmezes bemutatót, majd rövid koreográfiák, 

tánclépések megtanulására invitálták a vállalkozó kedvű fiatalokat.  

A hét óráig tartó táncos mulatság nagyon jó hangulatban telt el. Mindenki kipirulva indult 

haza, s annak reményében, hogy ennek a kezdeményezésnek a jövőben lesz még folytatása. 

Föld napja 

Április 22-én témanapot tartottunk a Föld napja alkalmából. Tanulóink az 1-3. órában tanítási 

órákon vettek részt, melyek témájukban kapcsolódtak e jeles naphoz. Ezt követően az 

udvaron és az osztálytermekben takarításra, szemétszedésre került sor, majd különböző 

állomáshelyeken (ökológiai lábnyom számítása, puzzle kirakás, szelektív hulladékválogatás, 

játékos sport az udvaron, TOTÓ, keresztrejtvényfejtés, 12 zöld pont megalkotása) 

bizonyíthatták a gyerekek ügyességüket, tájékozottságukat, rátermettségüket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kincskereső olvasópályázat 

A Kincskereső Gyermekkönyvtár olvasópályázatot hirdetett általános iskolás tanulók részére. 

A pályázóknak el kellett olvasniuk Berg Judit írónő egyik művét, és ki kellett tölteniük egy 

hozzá kapcsolódó feladatlapot. 

Azok a gyerekek, akik hibátlanul válaszoltak a feltett kérdésekre, személyesen találkozhattak 

az írónővel április 23-án, csütörtökön az író-olvasó találkozón, ahol a szerző családjáról, és 

könyvei keletkezési körülményeiről mesélt a kis vendégeknek. Emellett a legügyesebbek 

jutalomkönyvet is kaptak ajándékba. 

Iskolánkból sokan vettek részt a pályázaton, s többen közülük jutalomban részesültek. 

2. osztály: Bálint Csenge Zsófia, Bodajki Zselyke, Csibrik Balázs, Gál Adrienn, Horváth 

Márton, Komlósi Csenge, Pulai Petra, Somogyi Cecília, Vajda Gréta 

3. osztály: Drubits Kíra, Gangel Rózsa 

5. osztály: Bognár Blanka, Flaisz Fanni, Rauth Hanna, Varga Renáta, Vörös Flóra. 

Nagyon jó, hogy a mi kis iskolánkból ilyen sokan olvasnak, és aktív részesei a város kulturális 

életének. 

       Rauth Hanna 5. osztályos tanuló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anyák napi műsorok az alsó tagozaton 

Május első hetében iskolánk alsó tagozatán az édesanyákat, nagymamákat köszöntötték a 

gyerekek nem csupán virággal, de csokorba szedett sok-sok kedves szóval, gondolattal is. E 

megható anyák napi műsorokon szülők, nagyszülők, gyerekek együtt élhették át a pillanatok 

varázsát, amikor a legfontosabb emberi érzés, a szeretet dobogtatta meg a szíveket. 

Német nemzetiségi kiállítás  

Május 6-án, szerdán iskolánk felső tagozatán Gosztola Erzsébet tanárnő nyitotta meg azt a 

kiállítást, melyen a gyerekek a paksi és Paks környéki sváb emberek életébe, mindennapjaiba 

nyertek bepillantást a kiállított fényképek által. A fotók egészen a 20. század első évtizedéig 

nyúltak vissza. Témáját tekintve találkozhattak a kiállítást megtekintők katonaságról, 

esküvőről, temetésről, munkáról, hitéletről árulkodó képekkel, s sokak nagy örömére sok-sok 

ismerős arc nézett vissza az évek során már megszürkült fotókról.  

Talán éppen valakinek a dédnagymamája, nagypapája mosolygott bele egykor a kamerába?! 

Nagymama fotóalbuma sok mindenről mesélt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁJUS 



Madarak és fák napja 

Május 8-án a madarak és fák napját nagy örömünkre kinn tölthettük el a szabadban. A pici 

elsősök a dunakömlődi óvodások meghívásának eleget téve buszra szálltak, hogy 

kirándulásuk során meglátogassák a faluban a Lussoniumot. 

A nagyobbak az Ürge-mezőn töltötték a délelőtti órákat, ahol hosszú sétájuk során bejárták a 

tanösvényt, s különféle állomásokon adtak számot tudásukról, ügyességükről. Ez a nap nem 

kis izgalmat tartogatott az 5. és 6. osztályosok számára, akik letérve az útvonalról eltévedtek a 

fűk, fák, bokrok között. Ekkora ováció még sohasem fogadta a felkeresésükre induló tanári 

mentő csapatot! 

Mindenki élményekkel gazdagodva indult haza vagy vissza az iskolába. Biztosan lesznek 

olyanok, akik sohasem felejtik el ezt a napot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az első évfolyamosok rendhagyó osztálykirándulása  

E pár soros élménybeszámoló bizonyítja, hogy nem kell sok-sok kilométert utaznunk azért, 

hogy felejthetetlen élményekben legyen részünk. Nem kell hozzá más, csupán egy kedves 

szülői invitálás, szép idő, egy közeli tanya, két lovas kocsi, néhány háziállat, egy finom 

bográcsos disznópörkölt, no meg sok lelkes diák és szülő.  

A Deák Ferenc Általános Iskola 2014/2015. tanévének 1. osztálya az idén rendhagyó 

osztálykirándulást szervezett. Az egyik tanuló kedves szüleinek meghívására egy Biritón lévő 

tanyára látogattunk el, ahová a gyerekeket a szülők és néhány testvér is elkísérték.  

Már a reggeli indulás is azt sugallta, hogy remek napnak nézünk elébe. Az iskola udvarára 

reggel 8 órakor két lovas kocsi gördült be, mely a diákokat volt hivatott a helyszínre szállítani.  

 

A program a gyerekek számára csoportos és egyéni játékkal, a háziállatok megismerésével, 

szalmán ugrálással, lovaglással folytatódott, a szülők pedig főként ismerkedéssel és az ebéd 

elkészítésével foglalatoskodtak, bár a finom ebédért legfőképp Marika néni férjének jár a 

dicséret. Ezúton is köszönjük neki.  

A kiadós ebéd után még jutott idő további játékra és csoportkép készítésre is, majd a kirándulás 

egy újabb lovas kocsizással zárult vissza az iskolába.  

Nagyon szép nap volt, minden résztvevőnek köszönet érte! 

Ulbertné Schmidt Zsuzsanna - anyuka 

 

 

 

 



Az elsősök különleges kirándulása 

Szülői kezdeményezésre iskolánk első osztályosai a szülőkkel együtt 2015. június 12-én a 

Parlamentbe látogattak. Erre a kikapcsolódásra Borsné Kern Mária és Horváthné Pápista 

Zsuzsanna tanító nénik is meghívást kaptak. Az igazgatónő örömmel adott engedélyt a 

rendkívüli kirándulásra. Az esemény kiegészítéseként a gyerekek a Csodák Palotájában 

töltötték a délelőtti órákat megcsodálva és kipróbálva a látványos játékokat, és megtekintették 

a „LÁNGOK ÉS HANGOK – A LEVEGŐ EREJE” című Öveges termi fizika bemutatót. Erre 

az időre a szülők szabad programra kaptak lehetőséget. 

 

   

 

 

 

 

 

Délután került sor a Hazatérés Templomában egy kiállítás (Attila kardjának másolata és 

egyéb ereklyék) látogatására, valamint a gyerekek elfogyasztották a vendéglátók által 

biztosított frissítő uzsonnájukat. Szerencsére a közelben lehetőség volt lábak lehűtésére is a 

nagy melegben. 

 

 

 

 

 

A kora esti órákban szülő, gyermek megcsodálhatta kívül-belül az Országház csodálatos 

építményét. A gyerekek nagyon élvezték az őrségváltások, és a koronázási ékszerek látványát. 

Azóta is emlegetik…       Wéber Tamás - apuka 

 

 

 

 

 



Jutalomkirándulásként balatoni vitorlázás 

Az Energetikai Szakközépiskola a kultúra napján, január 22-én műveltségi vetélkedőt 

szervezett a városi és város környéki általános iskolák végzős diákjai számára. 

Iskolánk csapata (Adorján Blanka, Szabó Luca, Frast Roland, Krasznai Iván) az előkelő első 

helyen végzett, így június 5-én, pénteken balatoni vitorlázáson vehettek részt. 

Életre szóló élmény volt számukra, hogy Balatonkenesétől Aligáig vitorlázva szelhették a 

magyar tenger habjait, s megmártózhattak, önfeledten lubickolhattak annak hűsítő vízében. 

 

 

Köszönet a szervezőknek, szponzoroknak e 

felejthetetlen, csodálatos napért! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Így írtok ti…  

Ballagó negyedikeseink tollából 

Az iskolám 

Ahogy szertenéztem, az iskolai focipályát láttam magam előtt. Emlékeim nagy része ehhez a 

szent helyhez fűződik. Ez az a pálya, ahol a nagy kosárlabda- és foci csatákat vívtuk meg 

egymással. Ezen a rideg betonos placcon gyakorolt az osztály az első biciklis versenyére is. 

Majd amikor balra tekintek, juhar és platánfákat veszek észre, melyek a tavaszi szélben 

mindig lágyan lengedeztek. A fák között padok is találhatók, melyek alatt mindig elbújtunk 

bújócska és kémkedés közben. 

A fáktól egy kicsit jobbra az a távolugrógödör fekszik, ahol a legnagyobb ugrásainkat 

mutattuk be tesi órán Árpád bácsinak. Az elsősök „homokozójától” haladok a szememmel 

jobbra, és megpillantom a rajz- és némettermet. A rajzteremhez is sok emlékem fűződik, mert 

három éven keresztül nyáron mindig idejöttem kézműves táborba. 

Mellettük hatalmas és vastag gömbakácok nőttek, melyek mögött tökéletesen lehetett elbújni. 

A fák mögött az iskola melléképülete helyezkedik el, melyben a tornaterem feledhetetlen 

élményeket tárol. Számomra a tornaórák helyszínén való kidobózás maradt meg az 

emlékeimben. Annyira élveztem, mikor nevetve és viccelődve csatáztunk egymással, hogy 

megszerezzük a legnagyobb jutalmat, a boldogságot, amit Árpád bácsi minden órán biztosított 

nekünk. 

Végül a jó öreg krokodil hinta jut az eszembe, amin oly sokat ültünk és beszélgettünk 

egymással. 

Bodajki Zorka 4. osztály 

 

A Duna és a gesztenyesor 

A paksi Dunakanyarnál csodálom meg a gesztenyesort és a Dunát. Mögöttem a vasúti sínek és 

a forgalmas főút helyezkedik el. A gesztenyesort, mely a Duna-part legcsodálatosabb része, 

rengeteg turista és külföldi látogatja. 

A sétányon magas és terebélyes gesztenyefák nőttek, melyek hűsítő árnyékot vetnek az 

odalátogatókra. A tenyérnagyságú gesztenyeleveleket lágyan meglengedezteti a friss tavaszi 

szellő. Néhol a zöld levelek között a tavaszi napfény sugárszerűen szűrődik be.  

A Duna egy öreg, piszkos vizű, de mégis csodálatos folyó. A csillogó víztükrén a 

folyásiránnyal ellentétesen fújó szél apró hullámokat képez, melyek amikor kicsapódnak, a 



Nap vakító fényénél találkoznak. A víztükör csillámosságát az okozza, hogy a Duna vize a 

rásütő nap fénysugarát visszaveri. 

A folyó méltóságteljesen hömpölygő vizén a viharok után itt-ott néhány elkorhadt faág úszik. 

A víz tetején időnként teherszállító és kiránduló hajók szelik át a vizet. Az utasszállító hajón 

több száz ember utazik, hogy megcsodálják a Duna-part szépségeit. A hajók mellett 

eszeveszett sebességgel száguldó motorcsónakok is felbukkannak. 

Végül pedig a túlsópart szépségeiben is gyönyörködhetnek a látogatók. A szemben lévő 

homokos strandot hatalmas, sűrű erdő szegélyezi, melyben a sudár fák levelei ezüstszínűek. 

Ezekért szerintem a Duna-part a legszebb az egész városban. 

    Bodajki Zorka 4. osztály 

A Duna 

Most éppen a Paksi Dunakanyarról csodálom meg a Dunát és a gesztenyesort.  

A lépcsősoron ülök, mögöttem pedig hatalmas, méltóságteljes gesztenyefák magasodnak. A 

fákon a viráglámpások égnek. A lehulló virágszirmok fehéres foltokba állnak össze a 

lépcsősoron. Egyre lejjebb haladva, a Duna csillámló víztükre egyre közelebb kerül.  

A partot kis bokrok, fák tarkítják. Éppen egy magányos kis csónak ringatózik a hullámokon. 

Az uszály nyugodtan, kikötve pihen. A Duna iszapos fenekén a kövek alatt siklók és 

halacskák bújnak meg. Néha - néha nagyobb hullámok csapódnak a part köveire. A széles 

folyó tiszteletteljesen ballag medrében, s egy sodródó farönköt útitársul fogad. Hirtelen egy 

motorcsónak zúgása töri meg a csendet. Egy termetes halászhajó is kifut a vízre, és 

komótosan átballag a túlpartra. 

A túloldalon a fűzfák ezüstös levelei csillognak a rengetegben. 

Molnár Tifani 4. osztály 

A kézműves szakkör élményei 

Jaj, de jó nekünk, hogy kézműves szakkörre járhatunk, mert Marika néni mindig új ötletes 

dolgokkal várt minket. 

Elsősként kicsit ügyetlenek voltunk, de egyre jobban mentek a dolgok és negyedikre szinte 

már profik lettünk, mert a kedves tanító nénink sokszor kisegített bennünket a bibikből. 

A papírmunkákat azért szerettük, mert a végeredmények csodálatosnál csodálatosabbak lettek. 

Az agyag munkákat ajándékként is felhasználhattuk. 

A gyöngyfűzés az egyik legjobb móka, mert a kis szemeket megerőltetés volt felfűzni a 

vékony fonalra.  

Köszönjük Marika néninek a négyéves munkáját!   Pruzsenszki Éva és Szabó Dorka 4. osztály 



A Lotz-verseny 

A Lotz János helyesírási és szövegértési versenyről nagyon sok szép emlék maradt a 

fejemben.  

A versenyt rengeteg készülődés előzte meg. Hetente kaptuk a feladatlapokat, amiket otthon 

oldottunk meg, majd fejünket összedugva magyarázta Margitka néni a megoldásokat. 

Aztán a sok készülődés után eljött az iskolai forduló, amit mindannyian vártunk. Itt mindenki 

továbbjutott a megyei fordulóba. A diktálás szövege Lotz János életéről szólt. Igencsak 

elfáradt a kezem a 2 oldal terjedelmű szöveg írásától. De megérte, mert sikerült hibátlanul 

dolgoznom. Ami a szövegértési feladatokat illeti bizony itt-ott beletört a bicskám. 

Végül a nyelvtani feladványok okozta nehézségeket könnyen leküzdöttem. Így megyei 3.-ként 

jutottam be az országos döntőbe. Megint nagyon sok készülődés után elindultunk Bonyhádra, 

a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumba. A hatalmas iskola mögött egy óriási udvaron 

keresztül lehetett eljutni a sportcsarnokba, ahol a megnyitót tartották. Nagy élmény volt kis 

negyedikesként részt venni egy ilyen nagy múltú gimnázium versenyén. 

Kolki Ákos 4. osztály 

A versmondó verseny 

Második osztályos korom óta indultam versmondó versenyen. Szívesen vállaltam, mert 

szeretem a verseket.  

Az elemzés után Margit néni megmutatta, hogyan készüljek. Ezek után aztán beleadtam 

magam a tanulásba. A sok-sok csiszolás után következett a megmérettetés. Amikor a 

mikrofon előtt megálltam, megszűnt körülöttem a világ, csak a vers és én. Próbáltam teljesen 

beleélni magam a vers mondanivalójába. 

De csak akkor lettem igazán boldog, amikor meghallottam a nevemet a korosztályomban az 

elsők között. 

Így juthattam el Sárszentlőrincre a Petőfi Szavalóversenyre, ahol két verssel mutatkozhattam 

be. Az itt elért első helyezés jelentette nálam a legnagyobb elismerést.  

Pólya Dániel 4. osztály 

A nemzetközi matekverseny 

Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy egy nemzetközi versenyen mutathatom meg a tudásomat. 

A Budapesti Gyakorló Gimnáziumból is érkeztek tanulók, sőt kínai és horvát nemzetiségű 

gyerekek is részt vettek. 

Összesen 5 feladatot kellett megoldanunk 2 óra alatt. Nagyon örültem, amikor 

megpillantottam a 2. feladatot, amiben számokat kellett csoportosítani. Az 5. feladat is 



tetszett, mivel érdekes volt. Nagy örömöt szerzett, amikor rájöttem ennek a feladványnak a 

megfejtésére is. De a legizgalmasabb az eredményhirdetés volt. 

Kis harmadikosként sikerült az első tízbe bejutnom. 

Molnár Márta 4. osztály 

A matekversenyre felkészülés 

Már 2 éve töröm a fejem a matekverseny lélegzetelállító nehéz feladatain. Otthon minden nap 

agyaltam a fárasztó és csudás feladatokon az agykapacitásomat csiszolva. Legtöbbször 

egyedül töprengtem egy-egy feladat megoldásán.  

Amiért érdemes volt, az a hatalmas „Heuréka élmény”. Amikor csoportban dolgoztunk, ment 

a vita egymás között, hogy: 

- Ez a jó! 

- Nem, mert ez a jó! - s ez így ment addig, amíg Margitka néni meggyőzött bennünket. Akkor 

mindenki: - Jaaa!- felkiáltással folytatta a munkát. 

A legnagyobb élmény új és új megoldásokat felfedezni: pl. amikor csak én tudtam megoldani 

a feladatot, és a többiek nem.  

Németh Barnabás 4. osztály 

 

A német szakkör 

Képzeljétek! Van német szakkör az iskolánkban, aminek szerencsés tagja lehetek. Az első 

évemben ismeretlen dolgokkal gazdagítottam nyelvtudásomat. Majd a mondókák dallama 

segítette a további nyelvtanulást. Év végére már mondatokat, szöveget is tudtam alkotni a 

megtanult szavakból.  

Mindezeket a szakköri foglalkozásokat Anikó néni humora tette még érdekesebbé számomra. 

 Lengyel Attila 4. osztály 

Táncos éveim 

Öt éve a Tűzvirág Táncegyüttes tagja vagyok. Három évig itt az iskolában is heti egy órában 

élvezhettük a néptáncolás szépségeit. Rengeteg lépést és táncrészletet tanultunk. Kedvencem 

az üveges tánc volt, amit négyen, Dorka, Zsófi, Kami és én táncoltunk. A művészeti napokon 

mutattuk be a tudásunkat a közönség előtt is. 

                                                                                                 Pinczés Anna 4. osztály 

 

 

 



Az iskolai hitoktatás 

Az iskolában nagyon szerettem a hittant. Sajnos csak heti 1 óra volt, de mindig alig vártam, 

mert nagyon sokat tanultunk Istenről és jótetteiről. 

Minden órán más és más izgalmas történettel ismerkedtünk meg. Ezek arra tanítottak engem, 

hogy az életben hogyan oldjam meg a konfliktusokat. Jézusról szóló történetekből pedig azt 

tudtam meg, hogy ha megbánom és elismerem a hibáimat, akkor van ma is bocsánat. 

Az izgalmas játékok színessé, érdekessé varázsolták a kedvenc hittanóráimat. 

Gizus néni, köszönöm! 

Vincze Dávid 4. osztály 

Tanáraim 

Ebben az iskolában csak kedves, jószívű és megértő tanárokat ismerek. Sok jó élményt éltem 

meg velük. Ők megtanítottak számolni, írni, olvasni. Nehéz lesz őket elhagyni, és fölmenni 

felsőbe. 

Ha valamiben elakadtunk, ők segítettek. Velük megtanultuk az illemet. Sok jóra tanítottak. 

Néha úgy gondoltam, hogy ők minden jótól eltiltanak, de ez nem igaz, mert ők csak óvni 

akarnak minket. 

 

Horváth Kamilla 4. osztály 

Kedves Tanítók! 

Elsősorban szeretném az egész osztály nevében megköszönni a sok segítséget ez alatt a négy 

év alatt. De egyben bocsánatot is kérni, mert mi igyekeztünk jónak lenni, de egy kicsi hiba 

mégis mindig csúszott bele. 

Egyszóval: - Bocsánat!- 

Margit néninek köszönöm a vidám órákat és a kedvességét. Amit még nem felejthetek el, 

azok a vidám osztálykirándulások voltak, amiket annyira élveztem. 

Árpád bácsinak szeretném majd viszonozni a jókedvű tesi, és köri órákat, amelyeket mindig is 

szívesen látogattam. 

Zsuzsi néninek, más néven a telefonos kisasszonynak nagyon hálás vagyok, hogy amikor még 

buta elsősök voltunk, mindig kisegített minket a problémából. De ezt elsőtől harmadikig tette. 

Negyedikben sajnos el kellett búcsúznunk tőle, mert az elsősöket tanította tovább. 

Gizike néninek hálás vagyok az örömteli rajz órákért, ami olyan fantázia telt volt. Igaz ő csak 

negyedikben kezdett tanítani, de így is nagyon a szívünkhöz nőtt. 



Marika néni a csodás német órákkal nagyon szimpatikus lett. Mivel ennyire jól tanította az 

idegen nyelvet, majdnem mindig színötös voltam. 

A többi tanárnak pedig gratulálok a szórakoztató helyettesítő órákhoz. 

A gyerekeknek pedig további jó tanulást és sikeres éveket kívánok! 

Tuboly Kata 4. osztály 

Versenyeredmények 
Tanulmányi és kulturális versenyek 

 

A verseny megnevezése 
Elért 

eredmény 
Résztvevők 

Felkészítő 

pedagógus 

MATEMATIKA 

Kalmár László Matematikaverseny  

Lengyel Attila 
 

Katz Margit 
Németh Barnabás 

Kolki Ákos 

Fullér Levente Kaszás Lajos 

Liptai László 

Varga Miklós Staub Melinda 

Tóth Katalin 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny  

Kolki Ákos 

Katz Margit 

Lengyel Attila 

Molnár Márta 

Németh Barnabás 

Spiesz Péter 

Kisvakond Levelező 

Matematikaverseny 

országos 2. 

hely 
Lengyel Attila 

Katz Margit 

országos 12. 

hely 
Németh Barnabás 

országos 3. 

hely 
Pinczés Anna 

országos 11. 

hely 
Spiesz Péter 

országos 17. 

hely 
Kolki Ákos 

Szivárvány Országos Tanulmányi 

Verseny Matematika 
47. hely Horváth Márton Pintér Anikó 

XXVII.Bátaszéki Matematikaverseny 

megyei 

fordulóba 

jutott 

Lengyel Attila 

Katz Margit Molnár Márta 

Németh Barnabás 

Bendegúz Országos Levelező 

Tanulmányi Verseny 
 Wolf Brigitta Kajári Márta 

Debreceni TIT Tehetséggondozó 1. hely Bakonyi Zsófi Blóz Gizella 



A verseny megnevezése 
Elért 

eredmény 
Résztvevők 

Felkészítő 

pedagógus 

Országos Tanulmányi Verseny 2. hely Drubits Kíra 

2. hely Feczer Kitti 

2. hely Farkas Máté 

2. hely Gangel Rózsa 

2. hely Kern Balázs 

2. hely Kiss Bence 

2. hely Katona Krisztina 

2. hely Lisztmájer Milán 

2. hely Volf Milán 

2. hely Siklósi Bence 

3. hely Földesi Petra 

4. hely Békés Loretta 

4. hely Komlósi Csongor 

5. hely Berger Péter 

18. hely Wolf Enikő 

22. hely Meixner Fanni 

Matekguru csapatverseny 

 

Csuha Eszter 

Elvira 

Kajári Márta 

Kaszás Lajos 

Flaisz Fanni 

Horváth Zsófia 

Rauth Hanna 

országos 6. 

hely 

Varga Tímea 

Horváth Sándor 

Sarlós Lilla 

Szabó Luca 

MAGYAR IRODALOM, NYELVTAN 

Petőfi Sándor Szavalóverseny 1. hely Pólya Dániel Katz Margit 

Regélő Népmesemondó Verseny 2. hely Krasznai Anna 
Ludmann 

Ildikó 

Lotz János szövegértési és helyesírási 

verseny 

megyei 3. 

hely 
Kolki Ákos Katz Margit 

megyei 8. 

hely 
Pritz Anita 

Ludmann 

Ildikó 

megyei 10. 

hely 
Spiesz Péter Katz Margit 

Lotz János szövegértési és helyesírási 

verseny 

megyei 

fordulóba 

jutott 

Bodajki Zorka 

Katz Margit 

Horváth Kamilla 

Kolki Ákos 

Spiesz Péter 

Szabó Dorka 

Tuboly Kata 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

megyei 

fordulóba 

jutott 

Csuha Eszter 

Elvira 
Pulainé 

Galambos 

Erika 

Ludmann 

Ildikó 

Gangel Ferenc 

Fritz Bálint 

Szabó Luca 

Fikó Alexa 



A verseny megnevezése 
Elért 

eredmény 
Résztvevők 

Felkészítő 

pedagógus 

Paks, a képzelet városa vers- és 

prózaíró pályázat 
különdíj Krasznai Anna 

Ludmann 

Ildikó 

Kincskereső gyermekkönyvtár 

Barangoló vetélkedő 
1. hely 

Bakonyi Zsófi Pulainé 

Galambos 

Erika 

Földesi Petra 

Gyulai Adrienn 

Szivárvány országos tanulmányi 

verseny 

Nyelvtan - helyesírás 

13. hely Horváth Márton 
Jegesiné 

Pataki Piroska 

NÉMET 

Sprich Deutsch! városi vetélkedő 1. hely 

Tóth Katalin 

Gosztola 

Erzsébet 

Féhr Laura 

Fritz Bálint 

Tell Eszter 

Országos Általános Iskolai Tanulmányi 

Verseny – német nyelv 

megyei 8. 

hely 
Novák Réka 

Gosztola 

Erzsébet 

ANGOL 

TITOK országos angol levelező verseny 

 

22. hely Kolki Ákos 

Kiss 

Zsuzsanna 

33. hely 

Aradi Bence 

Kozma Péter 

Hunyadi Márton 

30. hely 
Szabó Luca 

Fikó Alexa 

TÖRTÉNELEM 

Kálti Márk Történelmi Levelezős 

Verseny 

országos 

döntőbe jutott 

Féhr Laura Poórné 

Heizler 

Györgyi 

Fullér Levente 

Lengyel Márta 

KÖRNYEZET, TERMÉSZETISMERET, BIOLÓGIA 

Szivárvány országos tanulmányi 

verseny 

Természetismeret 

29. hely Horváth Márton 
Jegesiné 

Pataki Piroska 

Környezetvédelmi vetélkedő 3. hely 

Farkas Máté 

Blóz Gizella 
Feczer Kitti 

Kinga 

Lisztmájer Milán 

Kaán Károly XXIII. Országos 

Természet- és Környezetismereti 

Verseny 

6. hely Rauth Hanna Schmidt Klára 

Hermann Ottó Országos Biológia 

Verseny 

megyei 4. 

hely 

megyei 8. 

hely 

Vörös Gabriella 

Szabó Luca 

Ácsné Tamási 

Éva 

 

INFORMATIKA 

Országos Informatikai Verseny 2. hely Staub Melinda Kajári Márta 

RAJZ 

„Mesés színházi élményeim“ 

rajzpályázat 
2. hely Wéber Dóra 

Borsné Kern 

Mária 

Rekreálj! Figyeld és ismerd meg! 3. helyezés alsó tagozatos Borsné Kern 



A verseny megnevezése 
Elért 

eredmény 
Résztvevők 

Felkészítő 

pedagógus 

Tervezd újra környezeted! 

képzőművészeti alkotópályázat 

kézműves 

szakkör 

Mária 

„Mesélnek a fák“ rajzpályázat 3. hely Hingl Enikő Blóz Gizella 

„Ha én is ott lettem volna“ rajzpályázat 3. hely 

Földesi Petra 

Blóz Gizella Békés Loretta 

Drubits Kíra 

“Paks, a képzelet városa” rajzpályázat 

1. hely Földesi Petra Blóz Gizella 

2. hely Krausz Ádám 
Borsné Kern 

Mária 

 

3. hely Gál Adrienn 

1. hely Somkert Erzsébet 

2. hely Bauer Bence 

„Kedvenc libás mesém“ rajzpályázat 

3. hely Reischl Kristóf 
Borsné Kern 

Mária 

2. hely Weil Eliza 

Blóz Gizella 3. hely Wolf Enikő 

2. hely Molnár Tifani 

„Karácsonyi képeslap“ rajzpályázat 1. hely 
Wolf Enikő 

Blóz Gizella 
Weil Eliza 

„Állat a növényben“ ÖKO rajzpályázat 

2. hely Mezei Gábor 

Borsné Kern 

Mária 

3. hely Berkó Ramóna 

különdíj Pesti Zsombor 

különdíj Kardos Fruzsina 

1. hely Novák Dávid 

különdíj Kardos Noémi 

különdíj 
Gyuricza 

Viktória 

EGYÉB 

Ki mit tud? városi vetélkedő 3. hely Molnár Ingrid  

Műveltségi vetélkedő 1. hely 

Adorján Blanka 

Gosztola 

Erzsébet 

Szabó Luca 

Frast Roland 

Krasznai Iván 

Kerékpáros Iskola Kupa Paks járási 

döntő 
2. hely Ledneczki Tamás  

Katasztrófavédelmi Járási Ifjúsági 

Verseny 
3. hely 

Aradi Bence 

Kaszás Lajos 

Pongrácz Attila 

Sáfrán Gábor 

Alex 

Hunyadi Márton 

Laták Gábor 

 

 



Diákolimpia 

Megnevezés Elért eredmény 
Résztvevők 

száma 

ATLÉTIKA 

Magasugró lány csapat megyei 3. 5 

Súlylökő fiú csapat megyei 3. 5 

Távolugró fiú csapat megyei 4. 5 

Kislabda hajító fiú csapat megyei 4. 5 

10x200 m-es váltófutás megyei 4. 10 

Távolugró lány csapat megyei 4. 5 

Súlylökő lány csapat megyei 5. 5 

4x1000 m-es fiú váltófutás IV. korcsoport megyei 2. 4 

Súlylökés fiú IV. korcsoport megyei 3. 1 

Magasugrás fiú III. korcsoport megyei 3. 1 

4x100 m-es lány váltófutás IV. korcsoport megyei 3. 4 

4x600 m-es lány váltófutás IV. korcsoport megyei 3. 4 

Kislabda hajítás lány IV. korcsoport megyei 4. 1 

Távolugrás fiú IV. korcsoport megyei 4.  1 

4 x100 m-es lány váltófutás III. korcsoport megyei 4.  4 

Ötpróba fiú IV. korcsoport  megyei 5. 5 

Távolugrás lány IV. korcsoport megyei 5. 1 

Távolugrás lány IV. korcsoport megyei 6. 6 

MEZEI FUTÁS 

II. korcsoport lány csapat megyei 6. 5 

VI. korcsoport egyéni fiú megyei 5. 1 

IV. korcsoport fiú csapat megyei 5. 6 

III. korcsoport fiú csapat megyei 6. 5 

FLOORBALL  

IV. korcsoport lány csapat nagypálya országos 1. 9 

V. korcsoport lány csapat kispálya  országos 2. 6 

III. korcsoport lány csapat kispálya országos 3. 6 

IV. korcsoport fiú csapat kispálya országos 6. 6 

IV. korcsoport lány csapat kispálya országos 7. 6 

II. korcsoport fiú csapat kispálya elődöntő országos 5. 6 

III. korcsoport fiú csapat kispálya elődöntő országos 6. 6 

I. korcsoport fiú csapat kispálya elődöntő országos 8. 4 

UNIHOKI 

V. korcsoport lány kispályás csapat országos 1. 6 

IV. korcsoport lány csapat országos 1.  8 

III. korcsoport lány csapat országos 2. 7 

IV. korcsoport fiú csapat országos 4. 8 

III. korcsoport lány csapat országos 4. 5 

III. korcsoport fiú csapat  országos 6. 7 

II. korcsoport fiú csapat országos 6. 6 

RÖPLABDA 

IV. korcsoport fiú csapat 

IV. korcsoport lány csapat 

megyei 1. 

megyei 2.  

7 

6 



IV. korcsoport lány csapat megyei 2. 9 

III. korcsoport fiú csapat megyei 1. 9 

III. korcsoport fiú csapat országos előd. 3. 9 

BOCSA 

IV. korcsoport lány csapat országos 1. 4 

IV. korcsoport lány egyéni országos 1. 1 

II. korcsoport fiú egyéni országos 3. 1 

II. korcsoport lány egyéni országos 4. 1 

II. korcsoport lány csapat országos 4. 4 

KÉTTUSA 

I. korcsoport fiú csapat megyei 8. 2 

II. korcsoport lány csapat megyei 4. 2 

III. korcsoport lány csapat megyei 7. 2 

IV. korcsoport fiú csapat megyei 6. 2 

EGYÉB 

Szurkoljunk együtt! városi vetélkedő 1. hely  

Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért! városi vetélkedő 1. hely  

Legyél a csapat tagja!  1. hely  

Gyere gyalog vagy bringázz a munkába! 1. hely  

 

A csapatokat felkészítették: 

Klopcsikné Somorjai Mária, Poór József, Mezősi Árpád 

Ezeken kívül részt vettünk az atlétika, labdarúgás, úszás, kézilabda, asztalitenisz körzeti, 

városkörnyéki versenyein is mind a négy korosztályban, ahol még sok-sok első, második, 

harmadik helyezést szereztünk. 

 

És akiktől 8 év után búcsúzunk… 

Ballagóink 

 

8.a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballagás és tanévzáró ünnepély 

 

Június 20-án, szombaton 9 órától tartottuk ballagási, majd azt követően tanévzáró 

ünnepélyünket. Két végzős osztály, 43 diák vállára került fel a tarisznya. Általános iskolai 

tanulmányaikat befejezték. Elballagtak. 

Közülük mindnyájan sikeres felvételit tettek, így szeptembertől valamennyien folytatják 

tanulmányaikat valamelyik középfokú oktatási intézményben. 

A nevelőtestület döntése alapján a ballagó 8. osztályosok közül a Deák – díj Jó tanuló, jó 

sportoló elismerő címet Adorján Blanka, Szabó Luca és Tell Eszter érdemelte ki. A Deák-díj 

Jó tanulója Varga Tímea, Jó sportolója Vleju Ivett, Frast Roland és Somkert Máté lett. 

Közösségi munkáért Krasznai Iván részesült ebben az elismerésben. 

A ballagási ünnepély után az igazgatónő értékelte a 2014/2015-ös tanévet. A kitűnő 

tanulmányi eredményt elért tanulók könyvjutalmat és oklevelet vettek át. 

Köszönő szavak hangzottak el a szülők közössége, a működtető önkormányzat és a tantestület 

tagjai felé a közösen végzett munka sikeréért. 

A tanévzáró ünnepélyt az 1. osztályosok versmondása tette még emlékezetesebbé: 

„ Kisdiák, nagydiák, 

tiéd az egész világ! 

Adjon Isten egészséget, 

az égre sok fényességet, 

lombok alá hűvös árnyat! 

Hogyha vége lesz a nyárnak,  
csupa szépet, jót meséljünk, 

amikor majd visszatérünk!” 

8. b 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon szép nyarat kívánunk minden családnak, és tartalmas felkészülést a 

következő évre! 

 

 


