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Megkezdődött a második félév!  

2018. január 26-ig minden tanuló kezébe vehette az első féléves munkájának eredményéről 

tanúskodó félévi bizonyítványt. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy 

tanulónak sem éktelenkedett elégtelen osztályzat a 

tájékoztatójában. 

 A második félév új lehetőségekkel szolgál mindazok számára, akik 

elégedetlenek az elért eredményeikkel, hogy újabb 

lendülettel, akarattal, kitartással, jobb hozzáállással szebb 

eredményekkel zárják a tanév végét.  

Ehhez kívánunk sok erőt, kitartást az elkövetkező hónapokban!  

Visszatekintés a januári eseményekre  

Tanulóink írták  

A Lotz verseny 

2018.01.25-én egy órakor indultunk Bonyhádra a Lotz János szövegértési és helyesírási verseny 

magyar fordulójára, amin ketten vettünk részt az osztályból. A verseny előtt a Lilivel még egy 

kicsit gyakoroltunk. 

A versenyt megelőzően egy- két hónappal a Marika nénivel úgy gyakoroltunk, hogy kaptunk 

feladatlapot, megcsináltuk és ő kijavította. Szerintem a feladatlap kicsit nehéz volt, de a 

legnehezebb a tollbamondás. Volt igaz – hamis feladat, táblázat és még sok más, ami nagyon 

tetszett. 

Szerintem nagyon jó volt a verseny és a társaság is, csak egy picikét nehezek voltak a feladatok. 

Úgy gondolom, ez egy jó kis kaland, és jó tanulás volt. 

Hingl Enikő 4. osztály 

2018. 01. 25-én került megrendezésre a Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei 

fordulója, melyen én is részt vettem. A versenyen 33-an szerepeltünk, köztük volt rajtam kívül 

egy osztálytársam is. A versenyre négyen utaztunk: Eni, Marika néni, én és a Feri bácsi, aki a 

sofőr volt. 

A versenyt rövid, de intenzív felkészülés előzte meg. Sok – sok feladatot kaptunk 

gyakorlásként. Köztük volt szövegértési és helyesírási feladatlap is. Marika néni minden nap 

adott újat és újat, melyet másnapra meg kellett oldanunk. Nagyon nehéz feladatok voltak. 

Számomra főleg a szövegértés volt a bonyolultabb. nagyon oda kellett figyelni olvasás közben. 

Miután megérkeztünk Bonyhádra a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumba, egy megnyitón 

vettünk részt az iskola dísztermében. Ezután a 4. osztályosok átmentek az általános iskolába, 

ahol külön teremben írtuk meg a versenyfeladatokat. Tollbamondás volt az első, majd 

nekiállhattunk a szövegértésnek és a helyesírásnak. A verseny nem mondom, hogy könnyű volt, 

de én azt hittem, nehezebb lesz. 

FEBRUÁR 



 
 

Nagyon jól éreztem magam. A családom nagyon büszke rám, s arra, hogy idáig eljutottam. 

Nagyon várom már a verseny eredményét, és bízom benne, hogy ismét tovább jutok. 

 Takács Lili 4. osztály 

Lázár Ervin életéről 

Január 31-én a 4. osztály elment a Kincskereső Gyermekkönyvtárba.  

A foglalkozás Lázár Ervin életéről szólt. Az első feladat az volt, hogy nekünk 

kellett az íróról mesélnünk. Ezután kaptunk egy botot, amit körbe adtunk, és 

mindenkinek azt kellett mondania, hogy „Ez a bot nem bot, hanem egy…”. 

Amikor végeztünk a játékkal, a néni egy mesét kezdett olvasni a lyukas 

zokniról. Utána következett a papírszínház, ahol A hétfejű tündér című 

előadást mutatták be. Ezután megnézhettük Lázár Ervin ruháit és az író 

tablóit, könyveit.  

Nekünk nagyon tetszett a foglalkozás, reméljük, máskor is elmegyünk. 

                                                                         Maródi Boglárka és Bekker Bettina 4. osztály 

Lázár Ervin időtöltése 

Éreztem, hogy ez a nap jól fog telni egy könyvtári foglalkozással az osztályommal. 

Izgalommal léptünk be a Kincskereső gyermekkönyvtár ajtaján. Mikor beértünk a terembe, két 

kedves könyvtáros néni fogadott minket. Kérdéseket tettek fel nekünk Lázár Ervinről, akik 

nagyon meglepődtek azon, milyen sokat tudunk az íróról. Ezután játszottunk egy olyan játékot, 

aminek az volt a címe, hogy „Ez a bot nem bot, hanem egy…” meséket is meghallgattunk: A 

lyukas zoknit és a Hétfejű tündért. 

Reméljük, hogy máskor is elmegyünk hasonló programokra a könyvtárba! 

         Bauer Bence 4. osztály 

Korcsolyázni voltunk 

Iskolánkban már hagyomány, hogy felső tagozatos tanulóink 

heti rendszerességgel elmennek korcsolyázni a közeli 

műjégpályára, ahol felszabadultan élvezhetik ezt a 

remek téli sportot.  Diákjaink annyira megszerették a korizást, 

hogy egy közös korcsolyázós délelőttel búcsúztatták a 2017-es 

évet a téli szünet előtt.  Zeneszó mellett siklottak a jégen 

az ügyes lábak, a játékos feladatokban legügyesebbek 

csokoládét kaptak jutalmul. Aki megéhezett, zsíros kenyeret 

majszolhatott, aki megszomjazott, forró teával 

olthatta szomját, ami fel is melegítette a kissé átfagyott 

kezeket. 



 
 

A délelőtt végén a kezdetben még bátortalan gyerekek is ügyesen szelték a jeget.  Fáradtan, de 

élményekkel gazdagon térhettek haza diákjaink.  

 

Theaterbesuch in Szekszárd 

Jedes Jahr machen wir einen Theaterbesuch is Szekszard. 

Dort suchen wir die Deutsche Bühne auf. Das ist ein deutschsprachiges Theater. Dort haben 

wir schon viele interessante Aufführungen gesehen. Diesmal haben wir das Stück von Alfred 

Hichcock „Die 39 Stufen” angeschaut. Das war eine tolle Krimikomödie. 

Nur vier Schauspieler haben alle Rollen des Stückes gespielt. So war die ganze Aufführung 

humorvoll und witzig. 

Wir haben uns ganz prima amüsiert. 

Színházlátogatás Szekszárdon 

Minden évben a német nyelvet tanuló diákok egy csoportja színházlátogatást tesz Szekszárdon. 

Ilyenkor felkeressük a „Deutsche Bühnét”, az ország egyetlen német nyelvű színházát. 

Ebben az évben Alfred Hichcock „A 39 lépcsőfok” című darabját tekintettük meg. Ez egy 

fergeteges krimi – komédia volt, négy szereplővel. A négy művész játszotta az összes szerepet, 

ez tette a darabot páratlanul humorossá. Nagyon jól szórakoztunk, mindenkinek ajánljuk ezt a 

színdarabot. 

Szülők – nevelők jótékonysági bálja 

2018.január 27-én tartottuk szülők – nevelők jótékonysági bálunkat. 

Hagyományainkat követve a rendezvényt a nyolcadik évfolyamosok keringője nyitotta meg, 

melyet Kajári Márta tanárnő tanított be növendékeinknek. 

A bálon közel kétszázan mulattak együtt abból a nemes 

célból, hogy a bevételből iskolánk alapítványának 

számláját gyarapítsuk. 

A fergeteges hangulatot a pedagógusok humoros 

produkciója fokozta, akik idős embereknek öltözve járták el a 

megfáradt tanárok táncát. 

Az est folyamán értékes nyeremények kerültek kisorsolásra, melyekért köszönetünket fejezzük 

ki sok helyi vállalkozónak és magánszemélynek. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik valamilyen módon 

(ajándéktárgyak felajánlása, jegyvásárlás, egyéb falajánlás) hozzájárultak rendezvényünk 

sikeréhez.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korcsolyáztunk 

Az idei tanévben is hódolhattunk a téli sport örömeink. A felső tagozatos osztályokkal hetente 

egyszer testnevelés órákon iskolánk alapítványának jóvoltából autóbusszal jártunk korizni. 

Ennek köszönhetően tanulóink jelentős része elsajátíthatta a 

korcsolyázás alapjait, melyhez a kezdetekben legtöbbjük számára 

iskolánk biztosította magát a korcsolyát is. 

A felhőtlen szórakozást a kötelező (40) körök lecsúszkálása 

után a zene és a „jégfloorball” biztosította. Volt már 

karácsonyváró koridélelőttünk is, melyet játékos feladatokkal, fincsi teával és zsíros kenyérrel 

tettünk emlékezetessé. A szezont maskarakorival zártuk február 16-án, ahol ismét az egész felső 

tagozat aktívan részt vett. 

         Cseh Gutai Judit tanárnő 

Múzeumi látogatás 

A hetedik osztály ismét a városi múzeum újabb érdekes programján vett részt.  

Az élővizek világnapja alkalmából megrendezésre 

kerülő interaktív programon új ismeretekre 

tehettünk szert a régen elfeledett 

fokgazdálkodásról és a Duna szabályozásáról. A 

múzeumi foglalkoztató teremben pedig otthon is 

elvégezhető egyszerű, de látványos kísérleteket 

végeztünk. 

          

Cseh Gutai Judit tanárnő 

 

 



 
 

Farsangi bál 

Az idei évben is lázas készülődés előzte meg télbúcsúztató rendezvényünket. 

A felső tagozaton február 15-én, csütörtökön tartottuk farsangi bálunkat. Cziráki Andrea, a 

DÖK munkáját segítő pedagógus megnyitó beszéde után a végzős évfolyam keringőjét 

tekinthették meg az egybegyűlt vendégek: szülők, diákok, tanárok, hozzátartozók. Ezt követően 

kihirdették a 2017/2018-as tanév bálkirálynőjét és bálkirályát. A tavalyi év királyi párosa: 

Füredi Rebeka Patrícia és Renkecz Máté Fritz Dorka és Aradi Bence fejére helyezték a koronát. 

Az izgalmas percek után következtek az osztályprodukciók. Az orosz szakkör tagjai az idén is 

igazi orosz tánccal örvendeztették meg a nézőket, majd a tanárok meglepetésprodukciója tette 

még élvezetesebbé a délutánt. 

A mulatozás fél nyolcig tartott. Az ajándékba kapott torták mellett frissen sült farsangi fánkkal 

kedveskedtek a felnőttek a mulatozó diákoknak. Reméljük, jó hangulatban búcsúzott a tél, s 

hamarosan átadja helyét a tavasznak, melyet már mindannyian nagyon – nagyon várunk! 

 

 

 

 

Az alsó tagozatosok talán még nagyobb izgalommal várták a jelmezbált. Négy napon keresztül 

folyt a mulatozás az alsós tornaszobában. Katonák, pókemberek, ninják, tündérek, stb. ropták a 

táncot. Fergeteges hangulatban teletek a délutáni órák. 

 

Farsangom 

Már nagyon vártam a délutánt. Elmentünk ebédelni, és utána kezdődött a buli. 

Gyorsan felöltöztem anya segítségével. Mikor bementem a tornaszobába, kicsit még féltem, de 

hamarosan megjött a bátorságom. Volt ott sok finomság és innivaló. Sokat táncoltam. Akkor 

izgultam igazán, amikor elkezdődött a bálkirályos játék. Sok fiúval táncoltam, osztottam 

szíveket. Végül Tamás lett a Bálkirály. Zeneszóval vonultunk ki a tornaszobából. 

Anya megjött a végére, és segített levetkőzni. Amikor hazaértünk, fáradtan feküdtem be az 

ágyamba, és arra gondoltam, milyen jó volt ez a délután. 

        Szánóczki Abigél 3. osztály 

 

 

 

 

 



 
 

Magyar Parasport Napja 

 

2018. február 22-én iskolánkban színes programokkal ünnepeltük a Magyar Parasport Napját. 

A felső tagozaton a Lélekmozgató névre keresztelt iskolai program keretein belül tanulóink 

kipróbálhatták magukat a különböző paraolimpiai sportágakban: ülőröplabdáztak, 

szkanderoztak, bocsáztak. Magyarórákon kooperatív munkában feldolgozták diákjaink Lackfi 

János Bándi Bandi becsobban avagy hogyan ússzunk szárazon, ill. Szemhunyásnyi mese című 

művét. Emellett plakátokat készítettek, és közönségtalálkozón vettek részt Szabó Sándorral. 

Alsó tagozaton kisdiákjaink szájjal festett alkotásaikból készítettek kiállítást. A délelőtt 

folyamán filmet tekintettek meg mozgássérült emberekről, és ők is megismerkedtek Lackfi 

János meséivel. A szünetekben kakasviadalon mérhették össze ügyességüket, ill. 

kipróbálhatták, milyen bekötött szemmel hangokat követni. A délután is jó hangulatban telt. 4. 

évfolyamos tanulóink vendégül látták a Kereszt utcai Nyitnikék Klub gondozottait, kiknek 

társaságában játékos ügyességi vetélkedőn vettek részt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MÁRCIUS 

 

Március 15-ei ünnepi megemlékezésünk 

 

Március 14-én, szerdán a Csengey Dénes Kulturális Központ adott otthont ünnepi 

műsorunknak, melyen az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeire, kiemelkedő 

alakjaira emlékeztünk vissza. A műsort 5. évfolyamos tanítványaink adták elő, kiket 

osztályfőnökük, Ludmann Ildikó tanárnő tanított be és készített fel. 

A színvonalas, megható műsort tanulóink szülei és hozzátartozói is megtekinthették, akik 

büszkén hallgatták a gyerekek „visszaemlékezését” arra a nagy napra, amely elindította a 

magyar nemzet szabadságharcát. 

A műsor Juhász Gyula gyönyörű soraival zárult: 

 

  „De azért lelkünk búsan visszanéz,  

És emlékezve mámoros lesz tőled,  

Tűnt március nagy napja, szép tavasz, 

Mely fölráztad a szunnyadó erőket, 

Mely új tavaszok napját égre hoztad, 

Mely új remények ibolyáját fontad. 

Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, 

Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Újabb győzelmet aratott a RED + csapatunk 

Március 23-án, pénteken 4 általános iskolai és 3 középiskolai csapat mérette meg tudását, 

felkészültségét, ügyességét a Magyar Polgári Védelmi 

Szövetség (MPVSZ) által meghirdetett  

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen. 

Iskolánk Red + néven induló csapata az 

előkelő első helyet szerezte meg a versenyen, így mi képviseljük a 

helyi és környékbeli általános iskolákat a megyei megmérettetésen. A csapat tagjai: Aradi 

Bence, Hunyadi Márton, Katona Péter, Sáfrán Gábor Alex. A csapat felkészítője: Kaszás Lajos 

tanár úr volt. 

  

Nagykeddi tojásvadászat 

Nagykedden az alsó tagozaton rendhagyó módon ünnepeltünk. A második osztályosok angol 

és német nyelvet tanuló diákjai kis produkcióval kedveskedtek iskolatársaiknak.  

Angolul adtunk elő egy kedves történetet tyúkmamáról, aki a kiscsibéjét kereste, majd a húsvéti 

nyuszi rejtett el tojásokat, amiket egy kutyus a gazdijával összegyűjtött. A történetet vidám 

tavaszi gyerekdalokkal fűszereztük. Ezt követően egy német mondókát és egy körjátékot 

láthattunk, és interaktív módon a közönséget is bevontuk a játékba. 

A műsor fénypontja a közös tojáskeresés volt az udvaron. A tojásokat előzőleg lelkes 

nyuszimamák rejtették el. Köszönjük a segítséget, és a felejthetetlen produkciót! 

      Judit néni és Anikó néni 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Költészet napi programjaink 

A költészet napját április 11 –én - hagyományos módon- versmondó versennyel ünnepelték alsó 

tagozatos diákjaink. A vetélkedésnek a Csengey Dénes Kulturális Központ adott otthont, ahol 

szülők, nagyszülők, hozzátartozók is büszkén hallgathatták a lelkes versmondókat. A zsűri 

tagjai egykori deákos pedagógusok voltak: Katz Margit tanítónő, Gócza Leventéné tanítónő, 

Pétersz Mária tanárnő. 

A szavalatok mellett magyar tánc és német tánc is színesítette a délelőtti programot. A magyar 

táncokat Ujvári Dávid, a Tűzvirág Táncegyüttes táncpedagógusa tanította be, a német tánc 

lépéseit, koreográfiáját Horváthné Pápista Zsuzsanna tanítónőtől sajátíthatták el a kisdiákok. 

A felső tagozatosok a szabadban ünnepelték meg József Attila születésnapját. Gyalogtúrán 

vettek részt. A cél a dunakömlődi Lussonium volt, ahol érdekes feladatok során mérethették 

meg magukat a nagydiákok. A legnagyobb kihívást ezen a napon nem a több kilóméteres séta 

jelentette számukra, hanem az a feladat, melynek során rímfaragó képességüket kellett próbára 

tenniük. 

Kellemes hangulatban telt el ez a nap, jól érezték magukat kicsik és nagyok egyaránt. A kicsik 

emléklappal vagy oklevéllel, a nagyok sok – sok szép élménnyel gazdagodva térhettek haza. 

A művészeti nap 

Reggel 900-kor kezdődött a műsor. A Hanna és én voltunk a felkonferálók. Elsőnek a 2. 

osztályosok mondták el a versüket. Volt még magyar tánc, német tánc és még sok versmondás. 

A 20 perces szünet után volt az eredményhirdetés. Mivel minden versmondó szépen szerepelt, 

mindnyájan kaptak egy – egy könyvet. 

Nagyon jól éreztem magam, és már várom a következőt! 

         Debreceni Sára 4. osztály 

Amikor reggel felkeltem (nem is felkeltem, felugrottam), nagyon izgatott voltam. Akkor volt a 

művészeti nap! 

- Jaj! Hol vannak a többiek? – gondoltam magamban, miközben próbáltam nyugodt 

maradni. Végre megjöttek! – ugrottam fel. Mindenki bement a terembe, hogy elfoglalja a 

helyét. Először az elsősök versmondását hallgattuk meg. Az elején még tetszett, de a végére 

már egy kicsit meguntam. Aztán a másodikosok jöttek, ők is szavaltak. Miután ezt is 

kipipálhattuk, szünet következett. Anyával az előtérben találkoztam. A németesek számára 

hamar véget ért a szünet, ugyanis mennünk kellett öltözni. 

- Megvan, juhu! Semmit nem rontottunk el.  

ÁPRILIS 



 
 

Utánunk a harmadikosok szavaltak, majd jött az eredményhirdetés. Nem lettem helyezett, de 

azért kaptam egy könyvet. A másodikosok tánca után vége lett a napnak. 

Én nagyon szeretem a művészeti napokat! 

         Tuboly Nóra 4. osztály 

 

A függöny mögött vártunk izgatottan. Reméltük, menni fog a tánc. Megszólalt a zene, és 

kisétáltunk a függöny mögül. Táncolás közben jól éreztem magam. Nekem tetszett a táncunk. 

Szerintem kicsit rövid volt. Most jobban ment, mint a próbákon.  

Eléggé elfáradtam, de nagyon örültem a sok tapsnak. 

         Mészáros Mirtill 3. osztály 

 

Mi nyitottuk meg a művészeti napot a magyar tánccal. Előttünk az elsősök mondtak verset, 

utánunk a másodikosok szavaltak. A szünet után meghallgattuk és közösen énekeltük az 

Örökségünk című dalt. Jött a díjazás, és nagyon izgultam. 

A díjazás után a másodikosok táncolták el a magyar táncukat. 

                 Mihálovics Kristóf 3. osztály 

     

Szakmatúrán voltunk 

Április 13-án, pénteken szakmatúrán vettem részt. 

Busszal érkeztünk meg Biritóra. Rögtön az érkezés után egy előadást néztünk meg, melynek 

során az iskolában tanulható szakokat ismertették meg velünk. 

Sok lényeges információt tudtunk meg. A 

különböző tantárgyakat (szakmákat) izgalmas 

feladatokkal ismertették velünk pl. az asztalos 

szakon jengáznunk kellett. Mivel ez a program 1800-

tól 2200-ig tartott, ezért sok feladatot izgalmasabbá 

tett a sötétség. A feladatok által nemcsak a 

szakmákat ismertük meg, hanem a tanárokat is. Ismereteinket még az is bővítette, hogy egy 

csapatban voltunk két biritói diákkal. Sokat meséltek a tantárgyakról, a suliról, a terveikről és 

az osztálytársaikról. Mikor befejeztük a különféle szakmák kipróbálását, muffint és zsíros 

kenyeret ettünk. Az indulás előtt üzeneteket írtunk, melyeket lufira kötve engedtünk fel. 

Nagyon jól éreztük magunkat. 

         Kocsner Emma 7. osztály 

 



 
 

Sikeres szereplés a Föld napi rajzpályázaton 

Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány rajzpályázatának díjkiosztó ünnepségén (2018. április 20.) 

iskolánk tanulói nagyon előkelő helyezéseket kaptak munkájuk elismeréséül. A pályázat témája 

kicsit jövőbetekintő volt, mert mindenki megtervezhette a maga energiatakarékos házát. 

Díjazottak lettek:  

I. hely: Rauth Hanna 8. osztály 

II. hely: Kiss Milán 4. osztály    

III. hely: Reischl Kristóf 4. osztály  
         Berkó Ramóna 4. osztály 

Különdíjasok: 

 Flaisz Milán 4. osztály 

 Kardos Fruzsina 4. osztály 

 Somkert Erzsébet 4. osztály 

 Mezei Gábor 4. osztály 

Kern Enikő 4. osztály 

Molnár Tifani 7. osztály 

 

Szívből gratulálunk nekik! 

        Borsné Kern Mária tanítónő 

Országos szinten is remekeltek a deákosok! 

Április 28-án a fővárosban került megrendezésre a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 

országos döntője. Tolna megyét általános iskolás kategóriában iskolánk csapata képviselte, akik 

a megyei megmérettetésről győztesként térhettek haza.  

Az ifjúsági versenyben résztvevő tanulók elméletben és gyakorlatban, játékos formában, az 

életkori sajátosságoknak megfelelően adtak számot a tanév során elsajátított veszélyhelyzeti 

ismereteikről, az ön- illetve más személy mentésében való jártasságukról. A verseny alapot 

teremtett számukra az önmentési készség kialakításához, és a biztonság komplex 

értelmezéséhez. 

Az országos vetélkedésen iskolánk tanulói a nyolcadik helyet szerezték meg. Szívből 

gratulálunk nekik és felkészítő pedagógusuknak, Kaszás Lajos tanárúrnak! 

A csapat tagjai: Aradi Bence, Hunyadi Márton Mátyás, Sáfrán Gábor Alex, Katona Péter. 

 

 

 

 

 

 



 
 

MÁJUS 

Kirándultunk HATÁRTALANUL!  

A hetedik osztályosok idén egy feledhetetlen délvidéki kiránduláson vettek részt, amit a 

Határtalanul nyertes pályázata tett lehetővé. Utazásunk így egy fillérünkbe sem került. Négy 

napon keresztül gyűjtöttük az élményeket, gazdagítottuk tudásunkat az egykori magyar 

települések történelméről. 

Erzsike néni a kirándulást megelőzően részletes tájékoztatót tartott arról, mikor mit fogunk 

megtekinteni. Már akkor úrrá lett rajtunk az izgalom, és alig vártuk az indulás napját. 

Május 1-jén a tompai határátkelés után Szabadkán már várt minket Hicsik Dóra, a fiatal 

idegenvezetőnk, aki élvezetes történelmi sétát tartott Kosztolányi Dezső és Csáth Géza 

nyomában. Majd utunkat Újvidék követte, ahol egy belvárosi séta után elfoglaltuk első fiatalos, 

kedves szállásunkat az óváros szívében. 

A kiadós vacsora után megcsodálhattuk ismét a belváros kivilágított épületeit és utcácskáit.  

Május 2-án a Péterváradi erődben tett látogatásunkat szintén egy tapasztalt idegenvezetővel 

éltük át. A nyári nagy melegben mindenki az árnyékba húzódva hallgatta a történelmi tényeket 

a városról és az erődről. Útunk Karlócára vezetett tovább. Megnéztünk egy ortodox szerb 

templomot, ahol idegenvezetőnk angolul tartott részletes tájékoztatót a szokásaikról, majd a 

karlócai békekötés helyszínén tettünk egy rövid pihenőt.  

A Szerémség gazdag vidékén folytattuk az utazást, és a világörökség részeként ismert 

kruzsedoli ortodox kolostorok egyikét szemlélhettük meg belülről is. 

Innen már egyenes út vezetett a Nándorfehérvári diadal helyszínére, ahol az emlékműnél 

elszavaltuk a Himnuszt, és elhelyeztük koszorúnkat. Szállásunk egy fantasztikus három 

csillagos hotelben volt ízletes vacsorával és bőséges reggelivel. Mindhárom nap ebédre kaptunk 

úticsomagot, ami ízletes szendvicsekből és gyümölcsből állt. 

A harmadik napon két várat látogattunk meg: Szendrő és Galambóc erődítményét a Duna 

partján, miközben a Vaskapuhoz igyekeztünk. A hosszú út során a Duna változatos arcát 

csodálhattuk meg, mely olykor hullámzott, mint a Balaton, majd a szorosnál fele olyan széles 

volt, mint Paksnál magas sziklaszirtekkel koszorúzva. 

Az utolsó napon Óbecsén a történelmi zsilipet néztük meg, aminek segítségével a 

kereskedelmet kötötték össze a Tisza és Duna között. 

Zentán Laci bácsi, az idegenvezető részletes leírásából megtudtuk a zentai csata és a zentai 48-

as mészárlás történetét. Mindkét emlékműnél elhelyeztük a megemlékezés koszorúit. 

Utunk fantasztikus, fárasztó, de tanulságos volt. Az estéket remek hangulatban hol csoportos 

játékokon, hol kézműves foglalkozásokon töltöttük. 



 
 

Köszönet a segítségért Gosztola Erzsébet és Kaszás Lajos nevelőknek, Pulainé Galambos Erika 

igazgató asszonynak a pályázat lebonyolításában nyújtott segítségért, a Jumbó Bt.-nek és végül, 

köszönöm az aktív és pontos részvételt a hetedik osztálynak.  

Cseh Gutai Judit, osztályfőnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látogatást tettünk a múzeumhajón 

A Magyar Honvédség fennállásának 170. évfordulója alkalmából, valamint az első világháború 

befejezésének 100. évfordulója tiszteletére útnak indult a Dunán a Lajta Monitor Múzeumhajó, 

amely városunkban is kikötött néhány napra a hajószínpadnál. 

Iskolánkban minden évfolyamnak lehetősége nyílt arra, hogy osztályfőnöke kíséretében május 

10-én látogatást tegyen a hajón. Nagy élmény volt számunkra, hogy bepillantást nyerhettünk 

az első világháború és a hadihajózás történetébe.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

„PINDUR-PANDUROK” 

A Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú 

Alapítvány az Országos Baleset-megelőzési 

Bizottsággal együttműködve évek óta 

megrendezi a legkisebbeknek szóló 

közlekedési és környezetvédelmi 

versenyt „Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud” elnevezéssel. 

Az országos versenyt az idei évben 2018. május 

26-án tartották Budapesten. A verseny 

most is két helyszínen zajlott. Az első helyszínen 

környezetvédelmi és közlekedési elméleti 

felkészültségüket bizonyíthatták tanulóink, 

míg a második helyszínen ügyességükre volt szükségük. A kijelölt pályán kerékpárral minél 

kevesebb hibával és nagyon gyorsan kellett végigmenniük.  

Iskolánkat két csapat képviselte. Az 1. osztályosok csapata (Adorján Maja, Féhr Zalán, 

Mihálovics Bálint, Németh Nola Summer, Paksi Zsombor, Péri Dániel, Rózsa Bence, Tóth 

Letícia Csilla) ajándékcsomagot kapott, míg a 2. osztályosok bejutottak a legjobb hat közé, így 

ők az ajándékcsomagon kívül egy csocsó asztalt is nyertek osztályuknak. 

A 2. osztályos csapattagok Csizmadia Máté, Mészáros Viktória, Kónya Petra, Pál Bence, Pintér 

Márk, Pulai Brigitta, Tuboly Réka és Ulbert Zoltán mindössze 1 pontot vesztettek, de rengeteg 

élménnyel gazdagodtak. A gyerekeket Bíró Ilona Mária iskolarendőr és Tömöri Éva tanítónő 

készítette fel. 

 

Műsort adtunk az idősek otthonában 

 

Harmadik alkalommal jártunk az Életfa Idősek Otthonában, hogy a gyermeknap közeledtével 

egy kis műsorral kedveskedjünk a bent lakó dédiknek, nagymamáknak és nagypapáknak. 

Az ötödik és hetedik osztályból jelentkező diákok lelkesen vállalták a felkészülést: versekkel, 

prózával illetve egy kis népzenei bemutatóval kedvestek az időseknek. 

Igazán megható volt látni a mosolygó arcokat, és boldogan fogadták tanulóink a feléjük áradó 

hálás szeretetet. 

Szereplők:  

Bálint Csenge, Komlósi Csenge, Alpek Lilla, Vörös Edina, Fritz Girst Benedek, Csibrik Balázs, 

Krausz Ádám és Szucsán Zalán, aki még fantasztikusan tekerőzött is. 



 
 

Bodajki Zorka, Farkas Lili, Szabó Fanni, Pruzsenszki Éva, Varga Kata, Jantner Bálint, Lengyel 

Attila, Pólya Dániel, Szaszkó Péter és Vincze Dávid. 

Felkészítőik: Ludmann Ildikó és Cseh Gutai Judit tanárnő 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyeskedtünk a Kihívás Napján 

Hazánk egyik legnépszerűbb lakossági sporteseménye a Kihívás Napja, melynek célja, hogy 

kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz. 

Május 30-án iskolánk tanulói is aktívan részt vettek az egészséges életmód jegyében 

meghirdetett játékos, sportos iskolai eseményeken. A felső tagozaton a következő ügyességi- 

és erőpróbákon folyt a harc a legjobbnak járó elismerésért: gyeplabda, ballhoki, röplabda, 

petrencetartás, rönkdobás (fiúk), sodrófahajítás (lányok), kötélhúzás, asztalitenisz, teke, 

petanque, forgó asztalitenisz. 

Kis alsósaink is tánccal kezdték a napot, majd floorball ütővel kapura lőttek, ezt követően 

kosárra dobtak, hulahoppoztak, frizbiztek, stb. 

Bízunk benne, hogy a program elérte a célját: a játékos és vidám nap kedvet teremett a 

mozgással teli életmódhoz, és inspirálója volt egy olyan életmódnak, aminek természetes része 

a mozgás, a sport. 

  

 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kihivas-napja.html


 
 

A szuper osztálykirándulás (Pap Zsombor 4. osztály) 

Május vége felé elmentünk osztálykirándulásra, melyet nagyon vártam. Odafelé sokat 

aludtam és beszélgettem. Amikor szunyókáltam, mindenki lefényképezett. Végül már nem 

szerettem volna aludni, de a Bianka rávett.  

Odaértünk Cecére 9 óra 

körül. Sok időt vártunk, hogy 

megérkezzen a vezető. Nagyon 

tetszett, sok mindent tudtam 

meg a régi életmódról. 

Megérkeztünk Sóstóra, ahol 

elfoglaltuk a tábort. Négy óra 

magasságában elindultunk 

felfedezni a Balatont. Este 

Siófokon a Mustafa 

étteremben vacsoráztunk, és 

a táborban mindenki 

megnézte a lányok táncát, 

ami nekem is nagyon tetszett.  

Én nem nagyon korán, inkább későn keltem. Arra ébredtem, hogy leestem az ágyamról. Reggeli 

után kalandos utazásba kezdtünk. Először Csopakon, a Plul vízimalomban jártunk. Utána a szív 

alakú sírköveket néztük meg. Láttam egy több mint háromszáz éves sírkövet is. Később 

Szigligetre a várba és Keszthelyre a Festetics kastélyba mentünk. Ott a Vadászati és 

vasúttörténeti kiállítást néztük 

meg. A vonat modellek 

mozogtak. Fonyód mellett is 

elhaladtunk. A következő 

megállónk Balatonszemes 

volt. Ott Reich Károly 

emlékszobáját csodálhattuk meg. 

Végezetül Balatonföldváron 

vacsoráztunk.  

Másnap reggel már elmúlt fél öt, 

amikor felébredtem, én 

voltam az első a szobámból. 

Elmentem fogat mosni, de 

véletlenül úgy becsaptam az ajtót, hogy a Péteren kívül mindenki felébredt. Amikor már fél 

nyolc is elmúlt, bejött Zsuzsa néni, és megdicsért minket. Sietni kellett, mert indultunk haza. 

Előtte az ozorai várban voltunk. Kiderült, hogy a település az első uralkodó családról kapta a 

nevét.  

Simontornyán Zsóka nagyszülei vendégeltek meg bennünket, onnét egyenesen jöttünk Paksra. 

Délután egy órakor érkeztünk meg. Nagyon vártak már, elmeséltem az egész kirándulást. 

Én nagyon sokat tanultam. Érdekes volt számomra. Remélem, még egyszer eljutok Sóstóra. 



 
 

JÚNIUS  

 

Zöldenjobb 

Iskolánk az idei évben is csatlakozott az országos kezdeményezésű ZÖLDENJOBB 

programhoz. 

A környezetvédelmi program célja felhívni a figyelmet a környezetvédelem, a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságára. 

2018. június 1-jén, pénteken zöld felsőrészben, pólóban jöttünk sokan az iskolába jelezve, hogy 

mi is aktív résztvevői vagyunk ennek a napnak. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektdélután az alsó tagozaton 

Különleges programmal várták a kicsiket a németül tanuló 7. és 8. osztályosok. Az alsósok egy 

projekt keretében bepillantást kaptak a régi svábok hétköznapi életébe. Megtanulhattak többek 

között népdalokat, táncokat, játékokat, és megismerhették az itt élő svábok ruházatát is. A 

programnak nem csupán szemlélői, de aktív részesei lehettek. Nagy sikere volt az esemény 

zárásaként elnyert finom sváb édességnek. 



 
 

Projektnachmittag in der Unterstufe 

Für die Kleinen hat die Schule ein besonderes Nachmittagsprogramm veranstaltet.Die Kleinen 

konnten/unabhängig davon,ob sie Deutsch oder Englisch lernen/ einen Blick in den Alltag der 

alten Schwaben bekommen. 

Es gab mehrere Stationen.Die Teilnehmer haben u.a. ungarndeutsche Volkslieder und Tänze 

erlernt und die ungarndeutsche Volkstracht kennengelernt. 

Sie haben ein Spiel der alten ungarndeutschen Kinder ausprobiert. 

Das Programm haben die Kinder mit einer Kostprobe einer Süssigkeit beendet. 

Beim Projekt haben die deutschlernenden Schüler/innen der achten und siebten Klassen 

mitgeholfen. 

Ballagási és tanévzáró ünnepélyünk 

2018. június 16. nagy nap volt az életünkben. Különösen 22 diáknak és szüleiknek, 

hozzátartozóiknak volt igazán rendkívüli ez a nap. Kilenc órakor megszólalt a csengő, majd a 

hagyományos ballagási dalokat énekelve végzős diákjaink utoljára járták végig az 

osztálytermeket. 

Nyolcadikosaink dallal, és osztályfőnökükhöz verseben intézett búcsúzó gondolatokkal 

fejezték ki köszönetüket az iskolánkban eltöltött évekért. Megemlékeztek egykori tanítóikról 

is, akiktől az alapokat kapták, s egy-egy szál virággal mondtak köszönetet szüleiknek támogató 

szeretetükért.  

Az idei tanévben Deák-díjban részesült: Fritz Dorka (Jó tanuló, jó sportoló), Pritz Eszter (Jó 

sportoló), Rauth Hanna (Jó tanuló), Tell Réka (Jó sportoló), Aradi Bence (Jó sportoló).  

Szívből gratulálunk! 

Minden ballagó diákunknak tartalmas, sikerekben gazdag boldog életet kívánunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A ballagók mellett minden diák számára fontos volt ez a nap, hiszen lezárult a tanév, s mindenki 

kézbe vehette az éves munkájának eredményéről tanúskodó bizonyítványt. Sokan végezték 

kitűnő eredménnyel az évet, s csak egy tanulónak kell – szülői kérésre – megismételnie az adott 

évfolyamot. 

 

Kedves Gyerekek! 

Végre elérkezett a várva – várt  

 

 

 

 

 

Kívánunk Nektek kellemes pihenést, tartalmas 

kikapcsolódást és sok – sok színes élményt a 

nyárra! 

 

 

 

 

 


