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SZEPTEMBER 

Becsengettek 

2015. augusztus 31-én (hétfőn) újra megszólalt a csengő iskolánk felső tagozatán, bár ez a 

csengőszó még nem tanórára, hanem tanévzáró ünnepélyre hívogatta a diákokat, szülőket, 

pedagógusokat. 

A nagy hőségre való tekintettel az idén iskolánk díszudvarán köszöntötte Puskásné Ömböli 

Mária, iskolánk igazgatónője az ünnepélyen megjelenteket. Külön szeretettel köszöntötte 

azokat a kisdiákokat, akik most kezdték meg általános iskolai tanulmányaikat 

intézményünkben. Ebből az alkalomból 24 kisgyerek vehetett át emléklapot az igazgatónőtől, 

majd városunk önkormányzatának ajándékát, a Paks gyerekeknek című könyvet maga a 

szerző, Vassné Volf Klaudia nyújtotta át a piciknek. 

Több évtizedes pedagógus pályán eltöltött munkájának elismeréseként virágcsokrot vehetett 

át Borsné Kern Mária (Marika néni), Cziráki Andrea (Andi néni) és Mezősi Árpád (Árpád 

bácsi). Marika néni és Andi néni 30, Árpád bácsi 40 éve oktatja-neveli a felnövekvő 

nemzedéket. Marika néni és Árpád bácsi emellett elmondhatja magáról, hogy ezeket az éveket 

mindvégig a mi iskolánkban töltötték alsó tagozatos pedagógusként. Mindhármuknak nagy 

szeretettel gratulálunk ezúton is! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZÍVBŐL GRATULÁLUNK! 



Atomfutás – iskolánk pedagógusainak sikeres szereplése 

2015. szeptember 5-én, szombaton megmozdult a város apraja - nagyja. Iskolánk néhány 

pedagógusa úgy döntött, megméretteti magát ezen a sportrendezvényen, ahol 31.6 km-t tettek 

meg nyolctagú váltójukkal. Büszkén mondhatjuk el, hogy a DeákoSokk 

néven induló csapat saját kategóriájában a legjobbnak bizonyult ezen a távon. 

Összetartásuk, kitartásuk példaként szolgálhat mindnyájunk számára. 

„Az egy mindenkiért, mindenki egyért” szellemben folytatott küzdelem 

segítette őket abban, hogy sikeresen leküzdhessék az előttük álló 

hosszú – hosszú kilométereket. Gratulálunk nekik!  

Tanulmányi kirándulás 

Szeptember elején iskolánk 36 tanulója háromnapos kirándulást tett az ún. „Sváb 

Törökország” területére. Ezek a diákok mindannyian nemzetiségi nyelvként tanulják a német 

nyelvet. Ez alkalommal a népismeretnek szenteltek különös figyelmet. Sombereken 

ellátogattak a Hagyományok Házába, majd megtekintettek egy sváb parasztházat. Szakszerű 

idegenvezetés mellett ismerkedtek a svábok építészetével, ruházatával, étkezési szokásaival és 

gazdálkodásával. A házak megtekintése után az elhangzott információkkal kapcsolatos 

játékos feladatokat oldottak meg. 

Nagy élmény volt számukra a szinte teljes egészében eredeti formáját megőrző sváb falu, 

Feked látványa. 

Máriagyűdön ellátogattak a közelmúltban felújított Kegytemplomba, majd Villányba és 

Villánykövesdre utaztak. Mindkét helyen megcsodálták a pincefalut a népi építészet 

remekeivel, a hagyományos présházakkal. 

A Siklósi várban több békésen együtt élő nemzetiség szokásait, hagyományait bemutató 

kiállítást tekintettek meg. Pécs város nevezetességei közül külön figyelmet szenteltek a sváb 

költő, Nikolaus Lenau nevét viselő ház megismerésére. 

A tanulmányi kirándulást a paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat jelentős összeggel 

támogatta. 

  

 



Rendhagyó természetismeret óra – Kalandozások a csillagok világában 

2015. szeptember 18-án (pénteken) a csillagok világába kalauzolta a diákokat Novák Richárd. 

A Bükki Nemzeti Park munkatársa lelkes amatőr csillagász, aki az ÖKO Munkacsoport 

Alapítvány megbízására érkezett Paksra. A kora délutáni órákban tartott iskolánk 

fizikatermében egy PPT előadást az érdeklődőknek. 

A jelentkező kisdiákok nemcsak hallgathatták és nézhették, hanem részesei is lehettek az 

előadásnak: igen sokan számot adhattak csillagászati ismereteikről az előadó kérdéseire 

válaszolva. Sokan örültek, amikor olyan kérdések hangzottak el, melyeket már órán tanultak, 

s nagyon megdicsérte őket az előadó a helyes válaszokért.  

Szó esett a csillagok keletkezéséről és végéről, a bolygók méreteiről, a hold- és 

napfogyatkozásról, de még a magyar koronán található ferde keresztről is hallhattunk. 

Akinek mindez kevés lett volna, s a valóságban is látni szerette volna a csillagokat, lehetősége 

nyílt erre, hiszen az Ürgemezőn folytatódott az esti órákban a csillagvadászat. 

Borsné Kern Mária tanítónő 

Őszköszöntő projektnap 

2015. szeptember 25-én, pénteken  projektnapot tartottunk. 

Rendezvényünknek iskolánk felső tagozata adott otthont, ahol kicsik és nagyok, szülők és 

pedagógusok egyaránt részesei lehettek azoknak a programoknak, amelyek az őszi szüreti 

hagyományokhoz kapcsolódtak.  

Vidákovics Elián verssel, Féhr Laura prózai szöveggel idézte meg a szüreti népszokásokat, 

majd az osztályok elvonultak, s 2015 

méteres futással melegítettek be erre a 

mozgalmas, tartalmas, humorban és jókedvben 

is bővelkedő napra. 

Nyolc állomáson vehettek részt az osztályok, 

melyeken a következő feladatokkal várták őket 

a pedagógusok és meghívott vendégeik: 

agyagozás, csuhébáb és parafabagoly készítés, 

ügyességi feladatok (almaváltó, 

gesztenyével célba dobás), a szőlő útja (préselés), 

őszi gyümölcstál készítés, nótakör (szüreti dalok 

citera kísérettel), plakátkészítés. 

Mindeközben megcsodálhatták tanulóink azt a kiállítást, melyet a folyosón a szürethez 

kapcsolódó használati tárgyakból rendeztünk. 

A Sárgödör térre tervezett pincelátogatással egybekötött lovas kocsikázás az esős idő miatt 

elmaradt, de a gyerekek ígéretet kaptak arra, hogy ezt a várva – várt programot egy későbbi 

időpontban bepótolhatják. 



Az iskola udvarán ínycsiklandó illatok jelezték, hogy a bográcsokban fő a szülők által 

közösen készített krumpli paprikás. A nap mulatozással zárult, majd mindenki jó étvággyal 

látott neki a jól megérdemelt ebéd elfogyasztásának. 

Külön köszönet illeti a rendezvényen megjelent meghívott vendégeket, akik hozzájárultak 

ennek a felejthetetlen napnak a sikeréhez. Köszönetünket fejezzük ki Hegedüs Zsuzsannának, 

Szurovecz Lászlónak, Cseri Mihálynak, Kákai Emesének, Újvári Dávidnak, Deli 

Boglárkának, Kanczlerné Kunner Eszternek és Kovács Mihálynak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy jól sikerült nap pillanatképei… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Deák – diák nap 

2015. október 16-án, pénteken Deák – diák napot tartottunk, melyre érdekes programokkal 

készültek a pedagógusok és a diákönkormányzat tagjai.  

A Deák - szobor megkoszorúzását követően az alsó tagozatos tanulók tanítóik kíséretében a 

város különböző pontjain kihelyezett állomásokon oldottak meg érdekes, játékos feladatokat, 

melyek központi témája városunk nagy folyója, a Duna volt. A felső tagozatosok 

mindeközben sportversenyen, kosárdobó versenyen tették próbára ügyességüket, és 

ellátogattak a Paksi Képtárba is, ahol projektoron kivetítve ismerkedtek a reformkor 

kultúrájával összehasonlítva azt a jelenkor kulturális életével. 

Tartalmas, élményekkel teli napot mondhattunk magunkénak, mely közös énekléssel, 

karaokéval zárult tovább fokozva e nap jó hangulatát. 

Ma ismét jó érzés volt deákos diáknak lenni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTÓBER 

Az alsó tagozatosok… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe - iskolai ünnepi megemlékezés 

2015. október 22-én, csütörtökön 13
00

-kor tartottuk ünnepi megemlékezésünket a Csengey 

Dénes Kulturális Központban. 

A nyolcadik évfolyamosok elevenítették fel 1956. október 23. legfontosabb eseményeit, akik 

projektoros kivetítéssel tették még látványosabbá, élvezetesebbé a megemlékezést. Így talán a 

sorok között ülő kisdiákoknak is sikerült valamit megérteniük abból, mire emlékezünk ezen a 

napon: az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetére; valamint a Magyar Köztársaság 

1989-es kikiáltásának napjára. 

Ezen a nagy történelmi napon a magyar nép forradalommal válaszolt a diktatúrára, s 

fegyveres felkelést robbantott ki a szovjet megszállás ellen. 

Mi így emlékeztünk:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felső tagozatosok… 

 



 

Márton - napi vigasság 

2015. november 11-én iskolánk alsó tagozatán a nemzetiségi német nyelvet tanuló gyerekek 

Márton - napi vigassággal töltötték a délutánt. Kézműves foglalkozás keretében libákat és 

lámpást készítettek, majd közös tánc és daltanulás 

következett. A napközis tanóra végeztével libazsíros, 

lilahagymás kenyérrel és teával vendégelték meg 

diáktársaikat, majd szülők és hozzátartozók kíséretében 

lámpás felvonulást tartottak az udvaron, ill. a szemközti 

parkban, s a felvonulás közben Márton – napi dalokat 

énekeltek. 

Német nyelvterületről terjedt el a fáklyás felvonulás (Martinsumzug), amely Szent Márton 

emlékét őrzi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el az emberekhez. 

Morgen Ferdi Deák Sportnap 

2015. november 14-én, szombaton családi sport délelőttöt tartottunk. Rendezvényünkre alsó 

tagozatos diákjainkat vártuk szüleikkel, hozzátartozóikkal együtt. 

A megnyitó után – melynek során megemlékeztünk iskolánk egykori diákjáról, Morgen 

Ferdinándról – Poór József tanár úr, a rendezvény egyik szervezője ismertette a délelőtt 

menetét. 15 állomáshelyen különböző játékos feladatok végrehajtása során tehették próbára 

tudásukat, ügyességüket a vetélkedő résztvevői. 

Volt kosárra dobás, célba dobás, darts, floorball, kötélhajtás, hulahoppozás, sakk, társasjáték 

stb, de a legnagyobb kihívást kicsik és nagyok számára egyaránt a kötélhúzás jelentette. Jó 

hangulatban telt a délelőtt, melynek végén az első osztályosok emelhették magasba a 

legjobbaknak járó vándorkupát. 

Erről a napról mindenki győztesként térhetett haza, hiszen a sok – sok élmény mellett 

különdíjakat sorsoltak ki, és minden osztály vásárlási utalványt kapott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egészséghét 

2015. november 23-27-ig egészséghetet tartottunk iskolánkban. 

A tanítási órák mellett érdekes, sokszínű tanórán kívüli programokkal tettük emlékezetessé 

ezeket a napokat. 

A hét elején iskolarádión keresztül ismertettük a programtervet, majd beszámoltunk az 

osztálytisztasági verseny jelenlegi állásáról. A DADA program keretében előadást hallgattak 

meg tanulóink a szenvedélybetegségekről. Nagy sikert aratott körükben a csecsebecse – 

cserebere, ahol megunt játékaikat, tárgyaikat cserélhették el egymás között. 

Az idei tanévben indult el az az országos kezdeményezés (Te vagy a hős), melynek célja, 

hogy az iskolákban minden gyermeket és felnőttet megtanítsanak az újraélesztés technikájára. 

Kicsik és nagyok együtt sajátították el a szükséges elméleti ismereteket, és gumilabdán 

alkalmazták azt a gyakorlatban azért, hogy a későbbiekben akár emberéletet is menthessenek. 

A programok között szerepelt közös gimnasztikai torna is, melyet Fehér – Borsos Anita tartott 

iskolánk sportcsarnokában. Plakátkészítés során kreativitásukról, rejtvény kitöltése közben 

tudásukról is számot adhattak tanítványaink. Minden évfolyam készített egy egészségtálat, 

mellyel megvendégelték egymást a nagyszünetben. 

A hét utolsó napján került sor a tallérok beváltására, ill. az eredményhirdetésre. A 

legegészségesebb tál elkészítésért a 8. osztály vehetett át oklevelet. A legsportosabbak a 7., a 

legokosabbak a 6., a legkreatívabbak az 5. évfolyamosok voltak.  

Minden osztálynak szívből gratulálunk! 

 

 

 

 

 

 

Legdrágább kincsünk: az egészségünk! 



 

 

A sport legyen a tiéd! 

2015. november 30-án alsó tagozatos diákjaink olyan sportágakkal ismerkedhettek meg 

testközelből, melyekkel az iskolában nem, vagy csak kevesen találkoznak. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága és a Magyar 

Diáksport Szövetség közösen indította útjára A legyen a sport a tiéd! programsorozatot, 

melyhez iskolánk is csatlakozott. Kisdiákjaink kipróbálhatták magukat a teniszben, judóban 

és a kosárlabdában is, ahol neves paksi edzők és tanítványaik segítettek nekik elsajátítani e 

sportágak alapjait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBER 



Mikulás sport 

2015. december 3-án, csütörtökön délután leendő első osztályos gyerekeket invitáltunk meg 

sportcsarnokunkba egy kis Mikulásváró játékos sportfoglalkozásra. 

A tanító nénik nagyon sok feladattal készültek. Vidáman énekelve hívták a Mikulást, aki 

titokban leste, hogyan ügyeskednek a picik a játékos feladatok megoldása során. Volt célba 

dobás mikulásputtonyba, ördögfarok húzás, szoborjáték stb.  

A gyerekek nagy örömére nem is kellett sokat várni a Télapó megérkezésére, akit krampuszok 

segítettek az ügyes kis nebulók megjutalmazásában. 

Karácsonyváró 

2015. december 12 - én, szombaton tanítás nélküli munkanapot tartottunk. 

A délelőtt folyamán négy állomáson vártuk a gyerekeket, akik kézműves foglalkozásokon 

maguk készíthettek szebbnél szebb ajándéktárgyakat maguknak, szeretteiknek. 

Volt, aki fából pásztort, angyalt vagy Mikulást gyártott. Parafa dugóból rénszarvasok keltek 

életre, dekorgumiból hűtőmágnes angyalkák születtek. A karácsony elmaradhatatlan kelléke, 

a fenyőfa zöld és fehér színes papírból készült hajtogatással, és a lányok szorgos, ügyes 

kezeinek köszönhetően varrott rénszarvasok is felkerülhetnek díszként az ünnepi fára. 

A karácsonyi ünnepkör volt a témája annak az állomásnak, ahol szerepjáték során idézték 

meg tanulóink ennek a szép ünnepnek a meghittségét. 

Jó volt így együtt készülődni arra az eseményre, amely mindnyájunk számára a legfontosabb 

talán: a Szeretet ünnepére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boldog karácsonyt! 



Karácsonyi ünnepi műsorunk 

2015. december 18-án, pénteken tartottuk karácsonyi ünnepi műsorunkat a Csengey Dénes 

Kulturális Központban. 

3. osztályos tanulóink megható módon idézték meg ennek a szép ünnepnek a varázsát, 

meghittségét. 

Pedagógusok és diáktársak, szülők és nagyszülők együtt élhették át azt a csodát, amit az év 

minden napján magunkban hordozunk, de igazán ilyenkor éljük át, karácsonyra készülődve: a     

Szeretet csodáját. 

 

 

 

 

 

 

„Karácsonynak délutánján, sötét még a nagyszoba. 

Kukucskálni sem, lehet, mert zárva van az ajtaja. 

Csengőszóra kinyílik majd, s a sok gyertya felragyog. 

Olyan jó, hogy meggyújtjátok, karácsonyi angyalok. 

 

Szikrázik a csillagszóró, éneklünk, hogy pásztorok. 

A fa alatt, mindenféle titokzatos dobozok. 

Bárcsak végre megnézhetném, karácsonyra mit kapok. 

Olyan jó, hogy elhozzátok, karácsonyi angyalok. 

 

Lesz, majd ott egy papír angyal, én küldtem el hozzátok. 

Azért, hogy a fenyőfánkra, ti, majd vissza hozzátok. 

Olyan, mint ti, úgy csináltam, repülve jár, nem gyalog. 

Olyan jó, hogy vele szálltok, karácsonyi angyalok. 

 

Kis jászolba Jézus fekszik, az angyalom, rá vigyáz. 

Körülötte, bárány, tehén, egy szamár is ott iáz. 

Jézus mellett, apja, anyja, s róla szólnak a dalok. 

Olyan jó, hogy van karácsony, karácsonyi angyalok. 

 

Játszhatok ma akármeddig, most senki se veszekszik. 

Azt mondják a hátam mögött, majd ha akar, lefekszik. 

Együtt van, az egész család, s köztük én is ott vagyok. 

Olyan jó, hogy karácsony van, karácsonyi angyalok.” 



Lotz-verseny iskolánkban 

 

Az idei tanévben hetedik 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 egyrészt a magyar nyelv ápolása, a szövegértés, 

mint kulcskompetencia fejlesztése, a helyesírás alaposabb elmélyítése, a tanulók nyelvi 

érzékenységének a fokozása, másrészt az, hogy Lotz János nyelvészprofesszornak az életét és 

munkásságát széles körben megismertesse a tollbamondások és a szövegértési feladatok 

segítségével. A verseny fordulóiban a tanulók tollbamondást írnak, valamint szövegértési és 

helyesírási feladatokat oldanak meg. 

A 4. osztályosok megyei fordulójának az idén ismét a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola is 

helyet adott 2016. január 21-én 14 órakor, amire 15 kisdiák érkezett Szedresből, 

Dunaföldvárról, Bölcskéről és Paksról. Iskolánkat a következő tanulók képviselték: Bakonyi 

Zsófia, Drubits Kíra, Farkas Máté Gergő, Gangel Rózsa, Kern Balázs, Lisztmájer Milán 

Henrik, Wolf Enikő. Felkészítőjük Pulainé Galambos Erika. 

A 7-8. osztályosok versenyének a bonyhádi iskola adott otthont, amire iskolánkból Weil 

Hanna 7. osztályos és Fritz Bálint 8. osztályos tanuló jutott be. Felkészítőjük Ludmann Ildikó. 

Izgatottan várjuk a megyei forduló eredményét. 

 

Együtt Szaval a Nemzet 

2016. január 22-én 10 órakor öt kontinens magyar nyelvű óvodáinak, általános és 

középiskoláinak részvételével 3. alkalommal valósult meg az „Együtt Szaval a Nemzet” 

program, melyhez iskolánk is csatlakozott.  

Hagyományőrző módon a Himnusz 1. versszakával indult, majd Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

című versének szavalatával folytatódott az ünnepi megemlékezés. Új kezdeményezésként az 

óvodás korú gyerekek is bekapcsolódtak e programba. Jordán Tamás szakmai vezérletével ők 

Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa c. költeményét mondták el együtt. 

 

 

 

 

 



VERSENYEREDMÉNYEK 

A verseny 

megnevezése 
Elért eredmény Résztvevők 

Felkészítő 

pedagógus 

DIÁKOLIMPIA – MEZEI FUTÁS 

Városkörnyéki döntő 

I. kcs. lány csapat 

1. hely 

Wolf Eszter  

 

 

 

Horváthné 

Pápista Zsuzsanna 

Kern Enikő 

Tuboly Nóra 

Nyesev Zahira 

2. hely 

Maródi Boglárka 

Bekker Bettina 

Berkó Ramóna 

Erdei Csilla 

Városkörnyéki döntő 

I. kcs. fiú csapat 

 

 

4. hely 

Éger Zsombor 

Peti Zsombor 

Ulbert Balázs 

Kiss Milán 

Bauer Bence 

28. hely Hanol Bálint 

33. hely Somkert Zoltán 

egyéni 3. hely Éger Zsombor 

Városkörnyéki döntő 

II. kcs. lány csapat B 
6. hely 

Gangel Rózsa 

 

Pulainé 

Galambos Erika 

Klopcsikné 

Somorjai Mária 

Bodajki Zselyke 

Berkó Bianka 

Loósz Kamilla 

Drubits Kíra 

Városkörnyéki döntő 

II. kcs. lány csapat A 
1. hely 

Wolf Enikő 

Békés Loretta 

Kovács Rita 

Laták Zsófia 

Somogyi Cecília 

Városkörnyéki döntő 

II. kcs. fiú csapat A 
2. hely 

Farkas Máté 

Siklósi Bence 

Kern Balázs 

Szalai Áron 

Samu Gábor 

Városkörnyéki döntő 

IV. kcs. fiú csapat 
1. hely 

Tell Balázs 

Szekszárdi Milán 

Kovács László 

Flaisz Denisz 

Gyulai Levente 

Flaisz Krisztofer 

Megyei döntő 

I. kcs. lány csapat 
4. hely 

Wolf Eszter 

Horváthné Pápista 

Zsuzsanna 

Kern Enikő 

Tuboly Nóra 

Nyesev Zahira 

Maródi Boglárka 



Megyei döntő 

II. kcs. lány csapat 
5. hely 

Wolf Enikő 
Pulainé Galambos 

Erika 

Klopcsikné Somorjai 

Mária 

Békés Loretta 

Laták Zsófia 

Somogyi Cecília 

Kovács Rita 

KISPÁLYÁS FLOORBALL DIÁKOLIMPIA 

Körzeti döntő 

II. kcs. fiú csapat 
1. hely 

Siklósi Bence 

Pulainé Galambos 

Erika 

Kern Balázs 

Komlósi Csongor 

Herman Richárd 

Éger Zsombor 

Horváth Márton 

Országos elődöntő 

1. hely 

Szekszárdi Milán  

 

      Poór József 
Tell Balázs 

Flaisz Denisz 

Vidákovics Elián 

Nagy Márió 

Bognár Alec Francis 

3. hely 

Aradi Bence 

       Poór József 

Kozma Péter 

Pongrácz Attila 

Sáfrán Gábor Alex 

Laták Gábor 

5. hely 

Siklósi Bence Attila 

Pulainé Galambos 

Erika 

Kern Balázs 

Herman Richárd 

Komlósi Csongor 

Éger Zsombor 

Horváth Márton 

SULIOLIMPIA 

Városi iskolák 

versenye 
1. hely 

Bodajki Zorka 

Poór József 

Lengyel Attila 

Tell Réka 

Pongrácz Attila 

Trapp Enikő 

Varga Bálint 

Gyöngyösi Gréta 

Szekszárdi Milán 

ÚSZÁS 

1. kcs. fiú gyors 

5. hely Szucsán Zalán 

Klopcsik Diána 

9. Kiss Milán 

10. Somkert Zoltán 

11. Bauer Bence 

14. Éger Zsombor 

16. Mihálovics Kristóf 

1. kcs. fiú hát 

2. Mihálovics Kristóf 

4. Bauer Bence 

5. Kiss Milán 

1. kcs. fiú mell 5. Éger Zsombor Klopcsik Diána 



6. Szucsán Zalán 

14. Bauer Bence 

12. Kiss Milán 

1. kcs. lány gyors 

5. Tuboly Nóra 

7. Mittly Gerda Zója 

8. Maródi Boglárka 

11. Ivanics Mária 

14. Kiss Flóra 

1. kcs. lány hát 

3. Mittly Gerda Zója 

6. Kiss Flóra 

8. Tuboly Nóra 

2. kcs. fiú gyors 

2. Szalai Áron 

7. Fritz – Girst Benedek 

9. Fillér Dávid László 

15. Siklósi Bence 

2. kcs. fiú hát 

1. Szalai Áron 

5. Farkas Máté 

10. Fritz – Girst Benedek 

2. kcs. fiú mell 7. Siklósi Bence 

2. kcs. lány gyors 
10. Bauer Zsófia 

16. Bodajki Zselyke 

2. kcs. lány hát 
12. Drubits Kíra 

16. Ékes Gréta 

2. kcs. lány mell 
2. Gyulai Adrienn 

15. Ékes Gréta 

2. kcs. lány pillangó 2. Gyulai Adrienn 

3. kcs. fiú gyors 7. Aradi Bence 

3. kcs. fiú hát 3. Aradi Bence 

3. kcs. lány gyors 

4. Vöröss Flóra 

7. Tuboly Kata 

10. Bodajki Zorka 

3. kcs. lány hát 4. Szabó Dorka 

3. kcs. lány mell 
6. Vörös Flóra 

10. Tuboly Kata 

3. kcs. lány pillangó 2. Szabó Dorka 

4. kcs. lány gyors 
1. Trapp Enikő 

2. Lengyel Márta 

4. kcs. lány hát 

2. Trapp Enikő 

3. Wolf Brigitta 

5. Hanol Krisztina 

4. kcs. lány pillangó 1. Lengyel Márta 

1. kcs. fiú gyorsváltó 3. 

Bauer Bence 

Kiss Milán Ernő 

Somkert Zoltán 

Szucsán Zalán 

1. kcs. lány gyorsváltó 3. 

Ivanics Mária 

Kiss Flóra Anna 

Mittly Gerda Zója 

Tuboly Nóra 



2. kcs. fiú gyorsváltó 3. 

Szalai Áron 

Fritz – Girst Benedek 

Siklósi Bence 

Farkas Máté 

2. kcs. lány gyorsváltó 4. 

Bauer Zsófia 

Bodajki Zselyke 

Drubits Kíra 

Ékes Gréta 

3. kcs. lány gyorsváltó 2. 

Bodajki Zorka 

Tuboly Kata 

Szabó Dorka 

Vörös Flóra 

4. kcs. lány gyorsváltó 2. 

Trapp Enikő 

Lengyel Márta 

Hanol Krisztina 

Wolf Brigitta 

2. kcs. lány vegyesváltó 

 
3. 

Gyulai Adrienn 

Bodajki Zselyke  

Drubits Kíra 

Bauer Zsófia 

2. kcs. fiú vegyesváltó 2. 

Szalai Áron 

Siklósi Bence 

Fritz – Girst Benedek 

Farkas Máté 

3. kcs. lány vegyesváltó 3. 

Bodajki Zorka 

Tuboly Kata 

Szabó Dorka 

Vörös Flóra 

4. kcs. lány vegyesváltó 2. 

Hanol Krisztina 

Lengyel Márta 

Trapp Enikő 

Wolf Brigitta 

 

Kiváló szereplés a Diákolimpia Kispályás Floorball Országos Döntőn 

2016. január 17-én rendezték Kecskeméten a Diákolimpia Kispályás Floorball Országos 

Döntőjét. Iskolánk két csapattal jutott be a fináléba: a 4. korcsoportos fiúk és lányok. Mindkét 

korcsoportban hét – hét ellenféllel kellett megküzdeni a minél jobb eredmény eléréséért. A 

lányok a csoportmérkőzéseken nagyon erős ellenfelekkel kerültek össze, és kis különbséggel  

ugyan, de alulmaradtak. A hetedik helyért vívott küzdelemben végül fölényes győzelmet 

arattak, bizonyítva, hogy jobb sorsolással előkelőbb helyen is végezhettek volna. A fiúk 

kihasználva jó sorsolásukat a fontos mérkőzéseket nagy küzdelem árán sikerrel zárták, így a 

dobogó 2. fokára állhattak fel. 

 Szekszárdi Milán kiemelkedő játékának köszönhetően bekerült a Torna legjobbjai közé. 

A csapatok tagjai: 



Nagy Márió    Trapp Enikő 

Tell Balázs Henrik   Deres Luca 

Vidákovics Elián   Lengyel Márta 

Szekszárdi Milán   Féhr Laura 

Flaisz Denisz    Hanol Krisztina 

A verseny 

megnevezése 
Elért eredmény Résztvevők 

Felkészítő 

pedagógus 

Paksi Német 

Nemzetiségi 

Hagyományőrző 

Egyesület Márton – 

nap c. rajz és 

kézműves pályázata 

3. hely 4. osztályosok 

Borsné Kern Mária 

 

1. hely 
kézműves szakkör 

tagjai 

2. hely 2. osztályosok 

Regélő mesemondó 

verseny 
tehetség díj Pólya Dániel 

Kolbertné Lampert 

Kornélia 

Simonyi Zsigmond 

Kárpát – medencei 

helyesírási verseny 

megyei fordulóba 

jutott 

Lengyel Attila 
Kolbertné Lampert 

Kornélia 

Csuha Eszter 
Ludmann Ildikó 

Horváth Zsófia 

XXVII. Bátaszéki 

Matematikaverseny 

területi fordulóba 

jutott 

Lengyel Attila 

Kaszás Lajos Molnár Márta 

Kolki Ákos 

Fogyatékkal élők 

világa  

rajzpályázat 

különdíj 

Flaisz Milán 

Kiss Milán 

Borsné Kern Mária 

Blóz Gizella 

 

Somkert Zoltán 

különdíj Gál Adrienn 

2. hely Somogyi Cecília 

3. hely Berkó Bianka 

különdíj Farkas Máté 

különdíj Feczer Kitti 

különdíj Scheiner Stefánia 

Kolbertné Lampert 

Kornélia 

3. hely Samu Krisztina 

2. hely Weil Hanna 

2. hely Staub Melinda 

Országos Lotz János 

szövegértési és 

helyesírási verseny 

megyei fordulóba 

jutott 

Weil Hanna 
Ludmann Ildikó 

Fritz Bálint 

Drubits Kíra 

Pulainé Galambos 

Erika 

Lisztmájer Milán 

Henrik 

Kern Balázs 

Wolf Enikő 

Gangel Rózsa 

Farkas Máté 

Bakonyi Zsófi 

Városi versmondó 

verseny 
2. hely Szabó Fanni Ludmann Ildikó 



Így írtok ti…  

Az 5. évfolyamosok tollából… 

Ötödikes lettem  

Nyár végén majd kiugrottam a bőrömből, annyira vártam az 5. osztályt. Folyton erről 

beszéltem: - Hány nap van még vissza kezdésig? - Mikor jönnek meg az új tankönyvek? 

És eljött a várva várt nap! Szeptember 2-án beléptem a kapuján, mint már nagy ötödikes. Úgy 

izgultam. Az első három óránk osztályfőnöki volt, Judit néni teletömött miket tudnivalókkal. 

Apa nem hitte el, hogy ennyire szeretem az iskolát. Pedig igen. Még ma is örülök, ha iskolába 

mehetek. Szeretek tanulni és mindig is szeretni fogok. (Tuboly Kata) 

A nyári szünet vége felé kezdtem izgulni, hogy milyen lesz a felső? Új tanárok, új épület és 

egy új osztályfőnök. Elérkezett a szeptember eleje és kicsit bánkódva, de izgatottan léptem át 

az iskola kapuit. Bántam az elmúlt nyarat, és izgultam az új dolgok miatt. (….) Megismertük 

az iskolát és a tanárokat, akik közül sokan ismerősök voltak. Ahogy telik az idő, egyre 

oldottabb vagyok. Mostanra elmúlt az izgatottságom, nyugodt szívvel járok suliba. Örülök, 

hogy Deákos vagyok. (Kollár Dávid) 

(….) elég furcsa és nehéz, de idővel biztosan megszokom. Új tantárgyak, új tanárok, elég sok 

új dolog van, de azért szeretem. Vannak tantárgyak, amelyek elég nehezek. Ilyen a 

természetismeret és a történelem. Szeretem a tanáraimat, nagyon kedvesek, sokat lehet tanulni 

tőlük (….) szeretem az osztálytárasaimat, szoktunk játszani kint az udvaron. Nagy udvarunk 

van (…) szeretek pingpongozni, a barátaimmal beszélgetni. (Schmieder Dominik) 

(…) sokkal több érdekességről tanulunk, mint eddig.(…) (Vincze Dávid) 

(…) másik épületben tanulunk, saját sportcsarnokunk van, új az osztályterem, osztályfőnök és 

újak a tanárok, tantárgyak. (…) (Lengyel Attila) 

(…) szerintem a mi osztályunk egy igazán összetartó csapat. Kicsit megváltoztunk a nyári 

szünet alatt, talán meg is komolyodtunk, de azért még tudunk jókat nevetni.(…) (Szabó 

Bianka) 

Kirándulásunk  

Túránk szombat reggel 9 órakor kezdődött az ürgemezei fakocsmánál. (…)  A fárasztó túra 

alatt Kata húgát felváltva cipeltük, mintha csak egy hátizsák lenne. Néha - néha rövid pihenőt 

tartottunk, és bevártuk a csapat többi tagját. Dorkával szorgosan szedtük az esőzésnek 

köszönhető sok - sok őzláb gombát. (…) Szalonnasütögetés után következett a nap fénypontja 

: a számháború. (…) Nagyon jól éreztem magam, és este az elalvással nem volt gond. 

(Molnár Márta) 

Én magammal vittem a mamám kutyáját, Tapit. Az út nagyon izgalmasan telt, mert sokat 

nevettünk és futottunk. (…) Nagyon kimerültünk a hosszú séta után (…) Ezután kezdetét 



vette a számháború. Mindkét csapat felkészült, szétszéledtünk, majd elindult a csata. A védők 

nyertek sajnos.. (Bodajki Zorka) 

(…) Mikor elérkeztünk a végállomásra, mindenki lepakolt, és ágakat gyűjtöttünk. A felnőttek 

meggyújtották a tüzet. (…) A számháború után mindenki felnyársalta a sonkáját, és a tűz fölé 

tartotta. Aztán jóízűen megettük. (Horváth Kamilla) 

(…) Nekem nem akart megsülni a szalonnám, ami egyszer csak lángolni kezdett a botommal 

együtt. Ezért csak kenyeret tudtam enni (…) és volt egy nyalóka, ami oda-vissza egész úton 

kitartott. (Krausz Emma) 

(…) Egy két fénykép után indultunk visszafelé. A hazafelé vezető úton többen megtanultunk 

fűszállal fütyülni. (Szabó Dorka) 

(…) Izgalmas volt a tűznél sütés. Amikor mindenki megette az ebédjét, készült a csoportról 

néhány fotó. Azután rendet raktunk magunk után, és indultunk vissza. Jó volt a szabadban 

lenni, kellemesen elfáradtunk. (Katona Péter) 

2015. szeptember 19. 

 

Őszköszöntő témanap  (szeptember 29.) 

Kissé hideg, ködös reggel (….) tanulók siettek az iskolában megrendezett ünnepségre. 

Futás, barkácsolás, szőlőpréselés, agyagozás, ügyességi csapatverseny, néptánc és 

népdaléneklés citerával… csak hogy párat említsünk. Szép nap.. .(Pólya Dániel)  

Jó sokat ettünk, zsíros, vajas és hagymás kenyeret ettünk egész nap. (Klein Zsófia) 

… de nem volt az egész nap olyan jó, mert a Peti fellökött.. (Pruzsenszki Éva) 

 

Kirándulás Sötétvölgybe  (november 21.) 

Judit néni ismét meghirdette a szokásos havi kirándulást. Ezúttal a Szekszárdi - dombság 

sötétvölgyi részén túráztunk. Sajnos esős napra ébredtünk, de hármunkat: Évit, annak 

barátnőjét és engem az idő sem rémített el. Esőkabát, esőnadrág, bakancs, meleg tea és pár 

szendó a hátizsákban… 

Csepergő esőben érkeztünk, de amint az emelkedőre értünk, már kimelegedve, csúszkálva 

folytattuk utunkat a kilátó felé. Többször elestünk, még Judit néni is, aki kisfiával és férjével 

jött kirándulni. A kilátóhoz érve még a lélegzetünk is elállt… Fantasztikus volt a kilátás! 

Kitisztult az idő, és még a Zengőt is láttuk. Fáradtan, élményekkel tele indultunk haza. Alig 

várjuk a következő kirándulást…  

 

 



Rímfaragó 3. osztályosaink képversei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vöröss Edina: Szánkón 

Húzza a szánkót hegynek fel. 

Segít Pálnak a hóember. 

Siklik a szánkó völgybe le, 

Ujjong Pál a hegyről le. 

Lovász Kolos: Hóember 

Születtem egy téli napon, 

Testem hideg bizony nagyon. 

Fehér ruhám földig ér, fekete a 

gombja, 

Répaorrom leesik, ha valaki 

megnyomja. 



Itt a félév!!!  

A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart. 

Január 29-én, pénteken minden tanuló kézhez kapja félévi értesítőjét, melyben tájékoztatást 

kap az első félévben elért eredményeiről.  

A következő félévre jó tanulást, kitartást, szép eredményeket kívánunk! 

 

 

 


