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Farsangoltunk 

A hónap utolsó hete a télbúcsúztatás jegyében telt. 

Míg alsó tagozatosaink osztályonként ünnepelték a tavasz közeledtét, felső tagozatosaink 

együtt farsangoltak. A kicsik ötletesnél ötletesebb egyéni jelmezekkel vonultak végig a 

tornaszobán, s rövid versekkel mutatkoztak be társaiknak, illetve a rendezvényen megjelent 

hozzátartozóknak. A nagyok színvonalas osztályprodukciókkal szórakoztatták egymást, s a 

megjelenteket.  

Az idei bálon iskolánk tanulóinak és pedagógusainak szavazatai alapján Horváth Lilit és Kollár 

Dávidot koronáztuk bálkirálynővé és bálkirállyá. 

A tavalyi évhez hasonlóan a felső tagozatosokat frissen sütött farsangi fánkkal vendégelte meg 

három nyugdíjas nagymama, melynek házi lekvárral tálalva igen nagy sikere volt az otthonról 

hozott finomságok mellett.  

Hogy milyen volt a hangulat? Beszéljenek a képek! 
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3. osztály 



 
 

 

 

1. osztály 



 
 

Farsang a suliban 

Múlt szerdán farsang volt a negyedik osztályban. 

Sok vicces és szép jelmezt láttam. Én Harisnyás Pippinek öltöztem. Finom sütemények és 

innivalók sorakoztak az asztalokon. Jót mulattunk, táncoltunk. Amikor elfáradtunk, kicsit 

megpihentünk, és lakmároztunk a finom ételekből. Lufisat is játszottunk a szép színes lufikkal. 

A buli végén még limbóhintóztunk is. 

A mulatság végére nagyon elfáradtam, mert sokat táncoltunk. 

        Szánóczki Abigél 4. osztály 

Farsang 

Múlt héten szerdán reggel mindenki izgatottan jött iskolába. Délután farsang volt. 

Ötödik óra után elmentünk ebédelni. Mikor visszaértünk, a szülők már vártak minket. 

Felöltöztünk, és bemutatkoztunk a felnőtteknek. Én orvosnak öltöztem. Miután elmentek, 

átmentünk a kicsikhez megmutatni a jelmezeinket. Visszamentünk és elkezdődött a farsang. 

Sok finomságot ettünk, ittunk, és rengeteget táncoltunk. Sokat játszottunk és nevettünk. Négy 

óra lett. Visszaöltöztünk és hazamentünk. 

Jól éreztem magamat, de nagyon elfáradtam. 

        Mutz Adrienn 4. osztály 

 

Felsős farsang 

 

Február 28-án, csütörtökön tartották felső tagozatosaink a télbúcsúztató ünnepséget. A korábbi 

évek hagyományait követve az idén is osztályprodukciókkal készültek diákjaink. 

Az ötödik évfolyamosok Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki filmkockáit elevenítették 

meg jelmezekbe bújva. Hatalmas sikert aratott a járgány, mellyel a Flintstone család táncos 

kísérettel bevonult a sportcsarnokba. 

A hatodik osztályosok a Hat tyúk tavát járták el óriási ováció, üdvrivalgás közepette. 

Hetedikeseink produkciója a meglepetés erejével hatott a nézőközönségre. A szereplők felső 

testét eltakarták, csak a lábaikat lehetett látni, hiszen azoké volt a főszerep! Egy- egy 

térdkalácsukra női illetve férfi arcot mintáztak, lábszárukat ruhába öltöztették, s az így 

megjelenített táncos párok fürge táncba kezdtek a táncparketten. Lélegzetelállító volt! 

A végzős évfolyam nem készült külön produkcióval, ők ismét eltáncolták nyitótáncukat, egy 

csodálatos keringőt Kajári Márta tanárnő koreográfiája alapján. 

A bálherceg és bálhercegnő címet Kollár Dávid és Horváth Lili nyerte el. A hercegi pár segítette 

a zsűri munkáját, akik minden produkciót egységesen győztesnek hirdettek ki. 



 
 

Parasportoltunk 

 

A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola az idei tanévben is csatlakozott a Magyar Parasport Napja 

alkalmából meghirdetett Lélekmozgató programhoz.  

Célunk az volt, hogy programjainkkal közelebb hozzuk egymáshoz az ép és a fogyatékkal élő 

embereket. Gyermekeinket elfogadóvá, nyitottá tegyük olyan helyzetekre, amikor valamilyen 

testi, szellemi vagy egyéb fogyatékossággal rendelkező emberrel találkoznak a 

hétköznapokban. Alsó tagozatosaink átélhették, milyen lehet testi fogyatékkal élni, amikor 

kezük helyett a szájukkal festettek képeket. Az így született alkotásokból kiállítást szerveztünk. 

Miközben Bartos Erika lélekmozgató meséit hallgatták, sokan elérzékenyülve színezték a hozzá 

készült illusztrációkat. A hallott történetek elérték a céljukat, megérintették a gyermekek lelkét.  

A 4. évfolyamosok ismét vendégül látták a Nyitnikék Klub gondozottjait, akikkel önfeledten, 

gondtalanul játszadozva töltöttek el másfél órát. Szünetekben és testnevelés órákon különböző 

játékos tevékenységek során élhették bele magukat a fogyatékkal élők helyzetébe (kakasviadal, 

csörgőlabda, gólya viszi ...).  

Felső tagozatosaink iskolai rádión keresztül kaptak tájékoztatást a parasport történetéről. Ismét 

lehetőségük adódott arra, hogy Szabó Sándorral, a Mozgássérültek Tolna Megyei 

Egyesületének elnökével beszélgessenek a fogyatékkal élők mindennapjairól, a parasportolók 

teljesítményéről, majd pingpong párbajra hívhatták az e sportágat magas szinten művelő 

parasportolót. Rendhagyó testnevelés óra keretében ülőröplabdáztak, "kerekes" teniszeztek 

tanítványaink. A nagyok is - csakúgy, mint a 3. és 4. osztályosaink - megtekintették A 

csodafedezet - Vitéz Halassy Olivér című dokumentumfilmet. Mindkét tagozat előzetes 

feladatul kapta a parasport totó kitöltését.  

Bízunk abban, hogy ez a jó hangulatban eltöltött nap valóban lélekmozgató volt és nem csupán 

egy napra, de lehetőleg egy egész életre szólóan megtanította gyermekeinket arra, hogyan kell 

a fogyatékkal élő emberekkel együtt élniük, elfogadni, segíteni, támogatni őket. 

 

Színházlátogatás 

 

Februárban újabb színházi előadást tekintettünk meg a Nemzeti Színházban. Vörösmarty 

Mihály Csongor és Tünde című művét vitték színpadra a művészek. Az előadás megosztott 

sikert aratott tanulóink között, és épp ez adott lehetőséget arra, hogy a látott előadás alapján 

kicsit bővebben, másként foglalkozhassunk a drámával. 

 



 
 

 

 

 

A szabadságharc hőseire emlékeztünk 

2019. március 14-én a Csengey Dénes Kulturális Központban tartottuk ünnepi 

megemlékezésünket, mellyel az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei előtt róttuk le 

tiszteletünket. 

A hagyományoknak megfelelően az idei évben is iskolánk 5. évfolyamos diákjai álltak 

színpadra, hogy felelevenítsék hazánk sorsfordító történelmi eseményének legfontosabb 

mozzanatait. 

A színházteremben alsó és felső tagozatos diákok, tanárok, szülők és hozzátartozók nézték és 

hallgatták meghatódva a zenével, képekkel, versekkel és prózai szövegekkel megidézett ünnepi 

pillanatokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lelkünkben még ma is éltek, márciusi hősök…” 

MÁRCIUS 



 
 

Katasztrófaverseny 

Március 29-én, pénteken iskolánkat öttagú csapat képviselte a Katasztrófavédelmi Ifjúsági 

Verseny helyi fordulóján. 

A korábbi évek sikeres szereplései után, amikor is előkelő 

első helyen végeztünk, kissé csalódottan vették át a fiúk a 

harmadik helyezettnek járó díjat. A régi csapattagok 

elballagtak, az újaknak még rutint kell szerezniük az elméleti és 

gyakorlati versengésben. 

A Katona Péter, Bauer Bence, Anzló Tamás. Szaszkó Péter, Papp 

Zsombor alkotta csapatnak 9 állomáson kellett számot adnia 

felkészültségéről. Volt elsősegélynyújtás, nyúlgátépítés, 

tárgyfelismerés, mocsárjárás, rádiós navigáció stb. Szoros 

küzdelemben sikerült a dobogó harmadik helyét megcsípni, amihez 

ezúton is szívből gratulálunk!  

A fiúk felkészítője Kaszás Lajos tanárúr volt.  

 

ÁPRILIS  

Mentünk, tettünk, vetélkedtünk 

2019. április 2-án, kedden iskolánk 4. osztályos tanulói közül hárman képviselték 

intézményünket az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány „Zöldalma” programjának keretében 

meghirdetett Környezetvédelmi vetélkedőn. 

A vetélkedő mottója, vezérfonala a következő volt: „ A földet nem apáinktól örököltük, hanem 

unokáinktól kaptuk kölcsön.”  

Négy iskola csapata mérte össze tudását környezettudatosság, 

hulladékcsökkentés, villamosenergiával kapcsolatos 

ismeretek témakörben. A verseny szervezői nagy hangsúlyt fektettek 

a környezetbarát termékekre, az újrahasznosítás fontosságára. 

Tanulóinknak a harmadik helyezést sikerült megszerezniük. 

A csapattagok: Mészáros Mirtill,  Mihálovics Kristóf, Mucz Adrienn 

felkészítő tanítója Horváthné Pápista Zsuzsanna volt. 

Az elért eredményhez szeretettel gratulálunk! 

Kézműves foglalkozáson jártunk 

2019. április 8-án a Német Nemzetiségi Önkormányzat „ Húsvéti előkészületek”-re invitálta 

iskolánk német nemzetiségi oktatásban részesülő növendékeit. A 1400-kor kezdődő 

foglalkozáson harmadik évfolyamos tanulóink 13 fővel és egy kísérő pedagógussal vettek részt. 



 
 

A szorgos és ügyes kezek által elkészített nyusziajándékokat minden résztvevő hazavihette, s 

meglephette velük családtagjait. Mint minden évben, most is nagyon jó hangulatban telt az 

önkormányzatnál töltött idő. 

Köszönjük a kedves invitálást és a szeretetteljes fogadtatást! 

         Pintár Anikó tanítónő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Április 11., a költészet napja. 

Ez alkalomból iskolánk projektnapot rendezett. Az egész napos program során sor került 

versolvasásra, versírásra, illusztrációk készítésére, kiselőadások bemutatására. A délelőtt 

témájául a negyven éves Paksot választottuk, és azokat a kortárs alkotókat, akiket költészetük 

városunkhoz köt. 

Meghívott vendégként Fittné Szilvássy Ildikó tanár és költő rendhagyó irodalomórát tartott a 

gyerekeknek. 

A nap zárásaként kiállítást rendeztünk az alkotók munkáiból, diákjaink rajzaiból, verseiből. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Művészeti nap  

2019. április 15. Hétfő. Reggel nyolc óra. Lázas készülődés a Csengey Dénes Kulturális 

Központ színháztermében. 

41. alkalommal rendezzük meg a Költészet napja alkalmából immár hagyományossá vált 

Művészeti napunkat. Alsó tagozatos tanulóink szavalatait hallgathatják meg iskolatársaik, 

pedagógusaik és hozzátartozóik. Háromtagú zsűri értékeli a hallottakat. 

Vajon ki izgul jobban?  

Elsőként az első évfolyamosok lépnek színpadra. Bátran, ügyesen mondják el verseiket. Nehéz 

dolga lesz a zsűrinek! A negyedik, második és harmadik osztályosok szavalatai közötti időben 

magyar tánccal lépnek színpadra a gyerekek, melyet Újvári Dávid tanított be nekik. Repül az 

idő! 

Még delet sem harangoznak, a színpad máris megtelik a jutalomkönyveket és emléklapokat 

szorongató boldog szavalókkal, akik között négy első, négy második és négy harmadik 

helyezést elért tanuló büszkélkedhet mai napi teljesítményével. 

Mi büszkék vagyunk mindazokra, akik legyőzve lámpalázukat a teltházas színházteremben 

előadták produkcióikat. 

Köszönjük a felkészítő pedagógusok és a szülők munkáját, akik hozzájárultak e felejthetetlen 

délelőtt sikeréhez! 

 

 



 
 

KIK kerékpáros verseny 

Az április hónap mindig tanulmányi versenyek özönével indul. 

Ez idén sem volt másképpen. 

Április 11-én a KIK kerékpáros ismeretek a középiskolában megyei 

fordulóján vettünk részt Tamásiban. Iskolánkat két tanuló 

képviselte: Farkas Lili és Vincze Dávid. Nyolcadik évfolyamos 

tanulóink a KRESZ teszten fantasztikus eredménnyel zártak, ám 

sajnos a hideg, szeles idő nem kedvezett az ügyességi pályán 

versenyzőknek. 

Az 5. és 7. helyre így is nagyon büszkék vagyunk a több mint húsz fős mezőnyből. 

Integrált sportnap 

Ugyanezen a napon, április 11-én délután a Veled is törődünk egyesület  szervezésében integrált 

sportnapon vettünk részt szintén a 8. évfolyamosok aktív közreműködésével. Ez a 

megmozdulás már ismerős volt, hiszen 3. alkalommal tettünk eleget az egyesület 

meghívásának.  

Tanulóink csapatát egy profi kosárlabdázó és egy 

halmozottan sérült fiatal egészítette ki, így 

küzdöttünk teljes erőbedobással a minél 

előkelőbb eredmény megszerzéséért a játékos 

vetélkedésben. Összesen öt állomáshelyen kellett 

jobbnál jobb közösségi feladatokat megoldaniuk 

a versenyzőknek, majd a nap végén mindenkit 

pizzapartira invitáltak a program szervezői. 

Felejthetetlen élményék részesei lehettünk ezen a 

napon is. 

Herman Ottó Kárpát – medencei Biológia Verseny 

A Magyar Természettudományi Társulat immáron 29. alkalommal rendezte meg a Herman Ottó 

Kárpát – medencei Biológia Versenyt. 

Április 13-án, szombaton a megyei fordulón iskolánk csapata is megmérettette magát. Hosszas 

felkészülést követően két hetedik és két nyolcadik évfolyamos tanulónak sikerült számot adnia 

tudásáról a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban. 

A házi / iskolai / kerületi forduló felkészülési anyaga igen széleskörű kutakodásra késztette a 

résztvevőket. Amiből készülni kellett: hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, 

rétek; Ökológiai alapismeretek; TermészetBÚVÁR folyóirat 2018. év 3., 4., 5., 6. számai: 

POSZTER, VIRÁGKALENDÁRIUM, ÚTRAVALÓ cikkek, elsősorban a képi tartalomhoz 

kapcsolódó ismeretek. 



 
 

A versenyen másfél óra állt rendelkezésre a tesztfüzetek kitöltésére, amire – tekintettel a 

feladatok nehézségi fokára – szükség is volt. Bár a versenyen nem sikerült előkelő helyezést 

elérni, diákjaink sokat gazdagodtak tudásban, élményekben, tapasztalatokban. 

Megemlékeztünk a Föld napjáról 

„Ha kipusztulnak a méhek, azt az emberiség legfeljebb négy évvel éli túl”  

(Albert Einstein) 

2019.április 18-án emlékeztünk meg a Föld napjáról iskolánk felső tagozatán. Ez a nap a 

beporzó rovarok jegyében zajlott. Tanulóink a környezetvédelmi totó mellett olyan rajzos és 

játékos feladatokat teljesítettek, amelyek középpontjában a beporzás jelentősége állt. E hét 

során folyamatosan bővült annak a rajzpályázatnak az anyaga, melynek témája a rovarok – 

elsősorban a méhek – köré épült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Madarak és fák napja a felső tagozaton 

Május tizedikén emlékeztünk meg a madarak és fák napjáról. Egy játékos vetélkedő keretében 

bővítették a gyerekek fajismeretüket, szövegértésüket, térbeli tájékozódásukat. A vetélkedő 

témája kapcsolódott a korábban megrendezett fenntarthatósági hét témájához és a Föld napján 

tartott programokhoz is. 

Pedagógusunk vehette át a Jantyik Margit Díjat 

A Veled is Törődünk Egyesület 2019. május 14-én, kedden az Esélyegyenlőségi Napon tartotta 

gálaestjét a Csengey Dénes Kulturális Központ színháztermében.  

A rendezvényen pedagógusunk, Klopcsikné Somorjai Mária tanítónő vehette át ünnepélyes 

keretek között a nemrégiben elhunyt gyógypedagógus, Jantyik Margit tiszteletére alapított díjat. 

Olyan személyt kívántak elismerni ezzel a díjjal, „kinek személyiségéből fakad az az odaadás, 

ahogyan a hátránnyal élő emberekkel foglalkozik”- idézem a díj átadójának, az egyesület 

elnökének, Kávási Brigittának szavait. 

. Fürge Diákok a KIS FÜRKÉSZ versenyen 

Már közel tíz éve, hogy október közepe táján benevezek kis csapatommal egy országos 

természetismereti – és környezetvédelmi levelező versenyre, a Kis Fürkészre. A négy főből álló 

társaságnak háromszor küldenek feladatsort, melyben madárismerettel, gombaismerettel, 

irodalommal, népszokásokkal kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk. Ezeket úgy oldják 

meg a tagok, hogy mindenki csak a neki szólót készíti el, így elosztva a feladatokat töltik ki 

közösen az írásos részeket. A terepi feladatok is igen sokrétűek: hol téli madáretetést kellett 

végezniük a maguk által készített madárkaláccsal, hol gyógynövényeket kellett keresniük a 

túrázás alatt. 

Nagy lelkesedéssel, örömmel dolgoztunk együtt. Erről a tanulói beszámolók is tanúskodnak. 

Az országos versenyre 24 csapat nevezett, ahol mi a középmezőnyben végeztünk. 

         Borsné Kern Mária 

         segítő pedagógus 

Ugyanerről diáktollal 

 

Egy délután a tanító nénim megkérdezte, hogy leszek – e „kisfürkészes”. Egyből igent 

mondtam. 

Pár hét múlva már kaptuk is az első feladatlapot. Volt pár nehéz feladat is, de sikerült 

megoldanom. Mikor beadtuk a feladatlapot, alig vártuk a következőt, majd az azt követőt. 

Voltunk együtt kirándulni, madáreleséget is készítettünk közösen. 

Én nagyon élveztem. Ez mind nem jött volna létre Borsné Marika néni segítsége nélkül. 

remélem, jövőre is lehetek „kisfürkészes”. 

         Ulbert Nóra 3. osztály 

 

 

 

MÁJUS 



 
 

 

 

Ballagás és tanévzáró ünnepély 

2018. június 15-én 900-kor tartottuk ballagási, majd azt követően tanévzáró ünnepélyünket. 

Ez a ballagás egy kicsit más volt, mint a többi. A ballagó diákok osztályfőnöke vidáman, 

humorral szerette volna osztályát elbúcsúztatni, így kérését figyelembe véve az idén könnyek 

és meghatódás nélkül ballagtattuk el „öreg diákjainkat”. 

A tanévzáró ünnepélyen az intézményvezető asszony röviden értékelte, összegezte a tanév 

oktató – nevelő munkáját, átadta a kitüntetéseket, és tartalmas nyarat kívánva mindenkinek 

lezárta a 2018/2019-es tanévet. 

 

EZÚTON KÍVÁNUNK MI IS MINDENKINEK JÓ NYARAT ÉS 

SOK – SOK SZÍNES ÉLMÉNYT! 

 

JÚNIUS 
 


