
 

XIII. évf. 3. sz. A Kossányi József Alapiskola és Óvoda lapja  

2014. június 

Természetiskolában jártunk 
 Visegrád - Mogyoróhegy  

 

„Mikor elállt az 

eső, Csabával és Panni 

kutyával mentünk a Nádas 

tóhoz vízibiológiázni. 

Csuszaszedővel 

halásztunk kétéltűeket és 

vízi élőlényeket: gőtét, 

szitakötő lárvát, piócát, 

ebihalat, botpoloskát, 

vízmérőpoloskát. 

 Délután 

gyógynövényismeretünk 

volt Györgyi nénivel. 

Ittunk gyógyteát, és 

kóstoltunk 

paprikásszalonna ízű 

növényt .  

Vacsora után 

pedig a vadasparkba 

sétáltunk. Láttunk őzet, 

muflont és a legtutibb, 

hogy a kerítésen kívül két 

kis vadmalacot. Pont ezért 

eliszkoltunk, mert tudtuk, 

hogy ott lehet a közelben 

az anyjuk.” 
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Eseménynaptár  
április 

4.4.      Kispályás foci /fiúk/  

4.4-5.   Mesemaraton – könyvtár  

4.8.      Kispályás foci /lányok/  

4.9. Matematika olimpia 6.,7.,8.o. – 

járási forduló  

4.9.      Kispályás foci /1-4.o./  

4.16. Húsvéti ünnepváró  

4.24.  Honvédelmi verseny - járási 

forduló Komárom  

4.24-27.Tompa Mihály Vers- és 

Prózamondó Verseny – országos 

döntő    

4. 25-30. Úszótanfolyam – 5. o.   

4. 29.  Csillagászati verseny - kerületi 

forduló Nyitra  

május 
5.1.      Majális   

5.3. Nemzetközi Matematikaverseny 

Dunaszerdahely 

5.4.      Anyák napi műsor  

5.7.      Sakk -  regionális verseny 

5.9.   Madarak, fák napja + szeméttakarítás  

5.9-10.Katedra Matematikaverseny  

           Dunaszerdahely  

5.12-16. Természetiskola/3-5. évf./  

5.19. Irodalmi vetélkedő – Így szerettek ők  

5.20-21. Szombathelyi iskolások látogatása  

5.21.      Atlétikaverseny   

5.23.      Hernádi pedagógusok látogatása – 

              módszertani nap  

5.27-28. Papírgyűjtés  

5.29.      Diákolimpia – asztalitenisz  

5.30.      Gyereknap   

június 
6.3-4. Jutalomkirándulás - Szombathely  

6.4.  Batta György – előadás a 

szentkoronáról /5-9.o./  

6.5.     Diákolimpia – foci  

6.5.     Egészségügyi verseny - Komárom  

6.10. Pro patria et libertate - hétpróba - 

Hetény  

6.11.    Atlétikaverseny: Bátorkeszi  

6.14. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál   

6.20-23.Kirándulások  

6.25.    Sport- és honvédelmi nap  

6.26.    Ballagás – IX. o.  

6.27.    Bizonyítványosztás    

Mesemaraton 

 
Ebben az évben második alkalommal 

szerveztük meg a mesemaratont, amelyet akár 

A könyvtárak éjszakájának is nevezhetnénk, 

hiszen késő este, sőt az éjszaka folyamán is 

olvastak a kitartó könyvmolyok.  Idén tizenhat 

lelkes olvasó vett részt a nem könnyű 

versenyen. Az elsősök hamarabb elfáradtak, 

nem bírták a hosszan tartó olvasást, de a 

nagyobbacskák, idősebbek rendületlenül 

lapoztak és olvastak. 

 
Nyolc gyerek éjjel három óráig 

kitartóan olvasott, csak a szünetekben 

lazítottak egy kissé. Külön öröm, hogy a 

tavalyi évhez viszonyítva több szülő is részt 

vett az eseményen. Kaptunk rengeteg 

finomságot is, hiszen üres hassal nem lehet 

olvasni. Köszönjük szépen.  

Érdek

ességként 

megemlíthető 

az éjszakai 

közlekedés az 

iskola 

épületében.  

A világítást 

nem vettük 

igénybe, 

zseblámpával 

közlekedtünk 

az 

illemhelyre. 

Hátborzongat

óan izgalmas 

volt így végigmenni a folyosón. 

A következő évben remélem, még több 

érdeklődőt üdvözölhetek A könyvtárak 

éjszakáján. 

                                                                                      

Sárközi Anasztázia - könyvtáros 
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„Kreatív kézművesség”  iskolánkban 
A cím láttán sokan felteszik a kérdést: - 

Vajon mi is az a kreatív kézművesség?  

A kreatív kézművesség nem a népi 

vonalat követi, hanem a mindennapi egyszerű 

alapanyagokon keresztül és a modern 

technikákon át vezeti a gyerekeket a színekben 

gazdag és fantáziadús  világukat is megmozgatva. 

Hagyd a gyerekeket alkotni, bátorítsd 

őket, és ismertess meg velük minél több kreatív 

technikát! A kreatív alkotás fejleszti a gyerekek 

koordinációs és koncentrációs képességét, és 

növeli az önbizalmukat!  

Minden gyerek szeret alkotni. Valahol 

mélyen a felnőttek is, ám munka és háztartási 

teendők mellett nincs rá idejük. A kicsik viszont 

előszeretettel fejezik ki érzéseiket rajzokkal, 

mutatják meg kézügyességüket egy maguk fűzte 

nyaklánccal, vagy készítenek saját kezűleg 

ajándékokat szüleiknek. Óvodásoknál és 

iskolásoknál a közösen végzett kreatív 

tevékenység a közösségi élet kisebb-nagyobb 

konfliktusai nyomán kialakuló feszültségeket is 

oldja.  

2014. 

április 16-án a 

helyi alapiskola 

épületében 

ismét 

megrendezésre 

került a tavaszi 

ünnepváró.  Az 

ünnepváró 

foglalkozásai a húsvéti ünnepek előkészületeire 

irányultak. Tanulóink tojást díszíthettek színes 

homokkal valamint szalvétatechnikával. 

Készíthettek 3D képeket, lakás- és asztali 

dekorációkat papírból, kopogtatókat. Külön 

örömükre szolgált a gyöngyfűzés, mivel 

„vagány“ karkötőket fűzhettek  biztostűből  és 

üveggyöngyökből. Az ünnepvárón részt vettek az 

óvodásain

k valamint 

néhány 

ügyeskedő 

édesanya 

is.  

A 

„vagány“ 

karkötők 

készítése biztostűből sikert aratott az iskolánkban 

vendégeskedő szombathelyi diákok körében is.  

A szombathelyi Reményik Sándor 

Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskola 

33 diákja 

vehetett 

részt egy 4 

napos 

felvidéki 

túrán. 

Megismerk

edtek 

falunk 

nevezetességeivel és helytörténeti 

gyűjteményével. A diákok és tanáraik részt vettek 

bemuta

tó 

órákon

, ahol 

a vend

égdiák

ok is 

aktívan 

bekapc

solódta

k a tanítási órák menetébe.  Az iskola 

tornatermében hüllőkiállításon vettek részt, ahol 

nem csak megnézhették, de meg is érinthettek 

néhány 

hüllőt. Az 

iskolánkb

an töltött 

nap 

kézműves 

foglalkoz

ással ért 

véget. 

Gyöngyből a legkülönbözőbb formákat és 

díszeket tudjuk elkészíteni. Az alkotás minden 

alkalommal örömöt és megelégedettséget okoz... 

Arról nem is beszélve, ha ajándékba adjuk a kis 

csodákat, vagy megtartjuk őket szépségüket 

csodálva nap mint nap. Magyarországi 

vendégeink ebéd után az ógyallai 

csillagvizsgálóban tettek látogatást, majd 

folytatták felvidéki körútjukat. 

Változik a kor, a szereplők, a technika, az 

alapanyag. De minden hagyományban és 

elkészített darabban benne van az ősök öröksége, 

a közösségek összetartó ereje, némi varázslat, 

hogy a végén boldog gyermekarcok mutassák 

elkészült kincseiket. Büszkén viszik haza, hogy 

otthon, a családba is becsempésszék az alkotás 

örömét. 

Mgr. Sýkora Adrianna
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Tudtad, hogy...                                                                                                                                              
a XX. Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozóján, Rozsnyón az egyik 

Szlovákiai Magyar Pedagógus Díjat  iskolánk tanító nénije, Lacza Aranka kapta? 
 A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért kiosztott díj 
nagy elismerést jelent a pedagógusok körében. Tanító nénink 

méltó erre a díjra, hisz szabadidejének jelentős részét a 

tehetséges diákokkal való foglalkozásnak szenteli. A 

foglalkozásoknak kézzelfogható versenyeredményei vannak a 

Szép Magyar Beszéd, a „Bendegúz" NyelvÉsz verseny 

felvidéki döntőjében, a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó 

Verseny országos döntőjében, a „Pislákoló mécses" 

szavalóverseny döntőjében, a Vajdaságban megrendezésre 

kerülő „Himnusz és Szózat" szavalóverseny szabadkai 

döntőjében. Diákjai eredményesen képviselték az iskolát a 

Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen, a Katedra 

versenyeken és a történelmi olimpiákon. Kiváló tanár, aki 

szabadidejének jelentős részét diákjainak szenteli. Az általa 

felkészített diákok versenyeredményei kiválóak. Az iskolai 

rendezvények jelentős részében főszervezői feladatokat vállal. 

Az általa felkészített diákok előadásaikkal rendszeresen 

képviselik iskolánkat a helyi és körzeti rendezvényeken. 

Felkészültsége, munkája iránti elkötelezettsége és a tehetséges 

diákok iránti áldozatkészsége példaértékű úgy a tanárok, mint a 

diákok előtt is. A katedrán eltöltött több mint 24 év alatt jelentős és értékes munkát végzett a 

tehetséggondozás terén. Gratulálunk!                                                                  (Bukovszky Nóra) 

Irodalom, szavalás… 

 
 Versenyeink nagy része a téli és kora 

tavaszi időszakban lezajlott. Néhány 

megmérettetésre azonban csak most, nyár felé 

haladva került sor. 

 Elsőként a Tompa Mihály Vers- és 

Prózamondó Verseny országos döntőjét kell 

említenem, melyre 2014. április 24 – 26. között 

került sor Rimaszombatban. Iskolánkat már 

hatodik éve Moravcsik Kinga képviseli az 

országos seregszemlén. Ilyen még iskolánk 

történetében nem volt, sőt, más iskolában se 

fordult még elő, hogy valaki ennyi éven 

keresztül ott legyen a legjobbak között. Kinga 

idén a bronzsávban végzett, de összességében 

véve ez nem mérvadó, hiszen az 

összteljesítménye mindenképpen dicséretes. 

Köszönjük Kinga, hogy az ország másik felébe 

is elröpítetted iskolánk jó hírét! 

 Április végén egy érdekes levelező 

irodalmi verseny vette kezdetét iskolánkban. Az 

Így szerettek ők című versenyben magyar 

irodalmunk nagy alakjainak életével 

ismerkedhettek meg a felső tagozatos tanulók. 

Összesen kilenc három tagú csapat kapcsolódott 

be a szórakoztató versenybe, de csak hatan 

jutottak be a döntőbe, melyre május 19-én került 

sor. A döntő összecsapásban a levelező fordulók 

kérdéseivel találkozhattak újra a diákok, s 

megmutatkozott, ki mennyire volt figyelmes a 

kutató munka során. A képek, versek 

felismerése, adatok felelevenítése bizony nem 

mindenkinek ment. Éppen ezért érdekes a 

verseny végeredménye, hiszen olyan csapat 

nyert, akik még az irodalom órákon sem 

tanulhattak a versenyben szereplő írókról és 

költőkről. Az első díjat az ötödikesek csapata 

nyerte meg! Dicséret illeti a csapattagokat: 

Marikovecz Dávidot, Jančár Nikolettet és 

Marikovecz Pétert. A figyelmes kutatás és 

tanulás elnyerte jutalmát… Kicsit csalódott volt 

a második helyezett csapat, a nyolcadikosok: 

Bukovszky Orsolya, Szabó Nikolett és Téglás 

Anabela. A harmadik helyen pedig a 

kilencedikesek végeztek: Lévai Bianka, Frunyó 

Viktor és Csalava Zsuzsanna. 
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Utolsó versenyünkre június 14-én került sor. A 

Kaszás Attila Versmondó Fesztiválra 

Komáromban iskolánk három tanulója készült: 

Bukovszky Orsolya, Pivoda Vivien és Pilinszky 

Evelyn. Tanulóink szépen helyt álltak, hiszen 

Evelyn bronzsávos, Vivien ezüstsávos, Orsi 

pedig a legjobb - aranysávos minősítést szerzett, 

ráadásul különdíjban is részesült. Gratulálunk 

minden szavalónknak! 

                                                                                                       

Dr. Lacza Aranka  

 

Vendégeink voltak 
 

 Iskolánk már sok éve ápolja jó 

kapcsolatait néhány magyarországi iskolával, 

melyeknek elsődleges célja a kölcsönös 

együttműködés, a diákok baráti kapcsolatainak 

formázása és a tanárok közti szakmai – 

módszertani tapasztalatcsere. 

 Idén május 23-án a hernádi Általános 

Iskola tanári kara látogatott el hozzánk, hogy 

szakmai téren fejlesszük együttműködésünket, 

tanuljunk egymástól, vagy éppen megerősítsük 

az azonos módszertani felfogásunkat az oktató - 

nevelő munka terén. Összesen 28 tanár jött 

iskolánkba Hernádról, hogy megismerjék 

Szentpétert, intézményünket, és az itt folyó 

tanítási folyamattal kapcsolatban szerezzenek 

tapasztalatokat. Érkezésüket nemcsak mi, 

tanárok vártuk izgalommal, de a diákok egy 

része is, akik a bemutató órák résztvevői voltak. 

Miután egy prezentáció keretében iskolánk 

igazgatója, RNDr. Bukovszky János bemutatta 

vendégeinknek az iskolánkat, a hernádi tanárok 

csoportokra osztódva a bemutató órákon vettek 

részt. Gazdag program várta őket: a 

harmadikosok Bencsík Ágnes tanító nénivel az 

elektronikus feleltető rendszert mutatták be egy 

matematika óra keretében, a negyedikesek 

Fekeč Péter tanító bácsival honismeret óra 

keretében a regionális értékeinket ismertethették 

meg vendégeinkkel,  az ötödikesek Lacza 

Aranka tanító nénivel a kooperatív tanulás és a 

drámajáték csodás összhatása eredményeként 

játszva tanulhatták meg a magyar mondákat az 

irodalom órán, a hetedikesek Palugyai Adrianna 

tanító nénivel informatika órán mutathatták be a 

technika csodáit, s a nyolcadik és kilencedik 

osztály vegyes csapata egy érdekes fizika órán 

vett részt Kajan Anikó tanító nénivel. A 

bemutató órák végeztével szakmai megbeszélés 

keretében a magyarországi tanárokkal 

megbeszéltük az alkalmazott módszereket és 

azok pozitív hatásait a mindennapos tanítási 

folyamatban.  

 A délelőtti szakmai-módszertani 

programok után a délután a könnyedebb 

beszélgetés, ismerkedés jegyében zajlott. A 

hernádiak ellátogattak a Falumúzeumba, majd 

egy kis sétát tettek a faluban a szentpéteri 

pedagógusok társaságában. Jó hangulatban és 

egy következő hernádi szakmai nap reményében 

búcsúztak el tőlünk magyarországi vendégeink. 

                                                                                                             

Dr. Lacza Aranka 
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1. nap 

Mikor Mogyoróhegyre értünk, körbenéztem, és a 

tájat kémleltem. Majd a faházakba mentünk, 

beköltöztünk. Lementünk a gyülekezőhelyre, ahol 

Györgyi néni elmondta a fontos dolgokat, a tábori 

rendtartást. Majd Pali bácsi felvezetett a Nagyvillám 

hegyre, ami 377m magas. Útközben megtanultunk, 

hogy mi a különbség a csertölgy és a kocsánytalan 

tölgy között. Vacsora után kimentünk a játszótérre. 

Este a lányok faházában pizsiparty volt. 

 
2. nap 

Reggeli után István bácsival volt 

rovarismeretünk. Lerajzoltuk a poloskát, a sáskát, a 

pókot, a szöcskét, szóval készítettünk kis 

rovarhatározót. Majd mentünk bogarászni a mezőre. 

Találtunk gyalogcincért, poloskát, rózsabogarat, 

tücsköt, szöcskét, gyászbogarat és még sok egyebet. 

Következő foglalkozásunk az avarismeret volt. 

Elengedtünk egy erdei egeret, megnéztük a 

csapdákat, Láttunk kék meztelen csigát. A finom 

ebéd után csendes pihenő volt, majd következett a 

mikroszkópozás. 

 Sok érdekes dolgot láttunk, mohát, csalánt stb. Este 

7-kor indultunk vadlesre. Laci bácsi kísért minket. 

Esett az eső. Közben nevetgéltünk, viccelődtünk. 

Vadat nem láttunk, és jól szórakoztunk. Korom sötét 

volt az erdőben, mikor visszafelé jöttünk. 10-re 

értünk haza, lezuhanyoztunk és mentünk is aludni. 

 
 

3. nap 

A tanító néni ébresztett fel minket. Még tudtunk 

volna aludni. Reggeli után erdő ismeret volt. Mivel 

esett az eső, az erdei művelődési házban volt a 

foglalkozás fákról és az erdő lakóiról. Mikor elállt az 

eső, Csabával és Panni kutyával mentünk a Nádas 

tóhoz vízibiológiázni. 

Csuszaszedővel halásztunk kétéltűeket és vízi 

élőlényeket: gőtét, szitakötő lárvát, piócát, ebihalat, 

botpoloskát, vízmérőpoloskát. A finom ebédhez ma 

epret is kaptunk. A csendes pihenő alatt pontozták a 

szobákat. Délután gyógynövényismeretünk volt 

Györgyi nénivel. Ittunk gyógyteát, és kóstoltunk 

paprikásszalonna ízű növényt . Aztán esett az eső, 

addig a házakban játszottunk. Mikor elállt, mentünk a 

függőhídhoz. Vacsora után pedig a vadasparkba 

sétáltunk. Láttunk őzet, muflont és a legtutibb, hogy 

a kerítésen kívül két kis vadmalacot. Pont ezért 

eliszkoltunk, mert tudtuk, hogy ott lehet a közelben 

az anyjuk. Így a játszótérre mentünk, majd a büfébe 

feltölteni a chips készletünket. Az esti csillagles a 

felhők miatt elmaradt, de jót szórakoztunk a fiúk 

futóversenyén.  
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4. nap 

Reggel a fiúk énekeltek Kajan Dóra ablaka alatt, 

mert szülinapja volt. Reggeli után Kata nénivel 

kézműveskedtünk. 3D-s pipacsokat készítettünk. A 

foglalkozáson István mutatott két kísérletet. Utána 

kimentünk íjászkodni Csabával. 

 Délután odúismertünk volt Györgyi nénivel és István 

bácsival. Egy madárodút le is vettek a fáról, amiben 

két kis széncinke tojás volt. Aztán buliztunk. 

Felköszöntöttük a szülinapost, sokat játszottunk és 

táncoltunk. Kiértékelték a tisztasági versenyt. A 

legnagyobb rendet a fiúk közül Kelkó Máténak és 

Szórád Bencének sikerült megtartania. A lányok 

közül Kajan Dóra és Szabó Kitty nyert. Különdíjat 

kapott Keresztes Botond.  Vacsi után  a művházban 

megnéztük a Nagyon vadon c. filmet. Utána alvás. 

 

5. nap 

Ma reggeli után bepakoltunk, átadtuk a faházakat 

és elindultunk a Fellegvárhoz az erdőn keresztül. Az 

ösvényeken csúsztunk és csúsztunk, ja és csúsztunk, 

de szerencsésen odaértünk. Körüljártuk az egész 

várat, ráültünk a szöges székre, kipróbáltuk a kalodát. 

Nagyon szép volt a kilátás a Dunakanyarra. Sokat 

fényképezkedtünk. Mikor végeztünk, megálltunk 

ajándékot venni. Visszafelé már a rendes úton 

mentünk. Mogyoróhegyen beültünk az autókba és 

elindultunk haza. 

Nagyon jó volt a természetiskola, pont ezért 

visszamennék. 

/Beke Vivien, Zsidek Dóra, Zsidek Orsolya 

és Keresztes Botond naplója alapján/ 

Föld napja 

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-

én 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. A kezdettől eltelt 44 évben a Föld napja 

világméretű megmozdulássá vált: több mint egymilliárd ember vesz részt valamilyen környezeti 

eseményen ezen a napon. A nemzetközi Föld Napja Hálózat 174 országban több mint 15 000 

szervezettel dolgozik azon, hogy kialakítsák "az egyetlen eseményt, amelyet az egész világon 

egyszerre ünnepelnek, mindenféle származású, vallású és nemzetiségű emberek."                            

Iskolánk tanulói, tanárai idén is, immár ötödik alkalommal 

csatlakoztak a Tisztítsuk meg a Földet! mozgalomhoz. Örömmel 

értesültünk arról, hogy volt értelme a helyi kezdeményezésünknek, 

hisz idén a falu több szervezete is csatlakozott hozzánk. Mivel 

iskolánkban az utóbbi hónapokban több nagyszabású rendezvény 

volt, így tanulóink idén nem április 22-én indultak harcba a falut 

csúfító szemét ellen. De május 9-én zsákokkal, kesztyűkkel 

felfegyverkezve hadat üzentünk a szemétnek. Tanulóink már 

gyakorlott szemétszedőként szorgoskodtak. Az ilyen 

megmozdulások rádöbbentik a gyerekeket arra, hogy mit ne tegyünk 

a természettel. Bízunk abban, hogy az emberek lassan rájönnek a 

tényre, hogy ha sürgősen nem változik meg bánásmódunk a Földdel 

szemben, bolygónkra a biztos pusztulás vár.  

Vigyázzunk Földünkre, jövőnkre! Cselekedjünk együtt! A 

Föld nem citrom, nem lehet kifacsarni!                    Bukovszky Nóra 

Gyarmati Bence (természetiskola) 
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Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már előtte is) először kapcsolatba 

kerülünk, és akivel ez a láthatatlan kötelék megmarad egész életünkben. Ő az, akihez 

örömünkkel, bánatunkkal  fordulhatunk. Ő az egyetlen, aki mindvégig feltétel nélkül szeret, 

aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak, akárhány évesek legyünk is.  

Idén 4-ére esett május első vasárnapja, anyák napja. Iskolánk tanulói nagy örömmel 

készültek erre a napra. A kultúrház megtelt, hogy anyukák, nagymamák megnézzék 

gyermekeik, unokáik ünnepi műsorát.  

Az igazgató úr és a polgármester úr köszöntője után néptánccsoportunk mátyusföldi 

gyermekjátékokat adott elő. Az ötödikesek Anya címmel egy zenés-verses összeállítással 

készültek. Utánuk a hetedikesek léptek színpadra modern táncukkal. Csonka Xénia, Dávid és 

Dominik zongorajátéka után a másodikosok egy zenés-táncos összeállítással köszöntötték az 

anyukákat/nagymamákat. A harmadikosok bemutatták a Kire ütött ez a gyerek? című zenés 

műsorukat. Majd a negyedikesek szórakoztatták a közönséget Mátyás király és a varga című 

jelenetükkel. Utánuk a kilencedikesek léptek fel modern táncukkal. Majd napköziseink és 

énekkarunk közös anyák napi köszöntője következett. Utánuk Szabó Barbara és Pivoda 

Vivien négykezest játszott zongorán. A hatodikosok szórakoztató kabaréjelenetében két koma 

ismerkedett a laptoppal. Az elsősök anyák napi jelenete után pedig a negyedikesek is 

bemutatták, hogy mit tanultak a tánckörön, páros táncukat adták elő. A műsort pedig a 

nyolcadikosok tánca zárta. 

Fekeč Péter 
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A májusfa állítás évszázados  

hagyomány. A májusfa a természet 

újjászületésének szimbóluma, az ifjúság 

tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert 

szimbolikus kelléke. A májfa állítás a 

falvakban a mai napig jelen van.                                                                                                                                                                

A májusfát csoportba szerveződve állították a 

legények a lányoknak, akiknek ez nagy 

megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak 

erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz 

rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. 

Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is 

díszítették. Többnyire az udvarló legény 

vezetésével állították a fát, de egyes 

területeken a legények a rokonlányoknak is 

állítottak fát.                                                         

A Jövő Gyermeke Polgári Társulás a helyi 

Csemadokkal és a Kossányi József 

Alapiskolával és Óvodával közösen immár 

negyedik alkalommal április 30-án állította 

fel a szentpéteri májusfát, melyen részt vett  a  

falu apraja-nagyja.  A délutáni órákban a 

kastélykert megtelt népviseletbe öltözött 

kisebb-nagyobb gyerekekkel. Az ünnepi 

menetet kisbíró és nótaszó kísérte a 

futballpályáig, ahol a szalagokkal ékesített fát 

az erős legények a helyére emelték. A szép 

számú néző sereget Nyúl Rozália köszöntötte, 

majd az óvodások és az alapiskolások 

műsorát élvezhette a közönség. A majális 

vidám hangulatban, tábortűzzel, sütögetéssel 

folytatódott. A jó hangulatot fokozta 

Gyarmati Gábor, aki gitárjával kísérte a nótás 

kedvű sütögetőket. 

„A kultúrháznál gyülekeztünk. 

Énekszóval indultunk a pályára.” 

/Balla Zolika/ 

„Tetszett a fa. Nagyon jó volt, amikor 

énekeltünk.” /Zsigó Enikő/                                                                 

„Az volt a legjobb, mikor sütögettünk, 

eszegettünk. Csupa zsír lettem.” 

/Bálint Kimberley/                            
 „Fociztunk, én elestem egy 

fűcsomóban és bevertem a fejem a 

labdába. Annyira nevettek a többiek, 

hogy majd kiugrott a szívük. Mizo 

tejet ittam és máris jobban lettem.” 

/ Gyarmati Bence/                               

„Jót sütöttem, finomat ettem. 

Remélem jövőre is megtartjuk ezt a 

majálist, és lesz tábortűz is.”  

 / Kajan Dóra/          Bukovszky Nóra 
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Úgy repültem, mint a madár 

Pedig szárnyam sincsen 

A szeretet az én szárnyam, 

szívem az én kertem 

anyák napján köszöntelek, 

édesanyám lelkem! 

 

Óvodánkban május 9-én tartottuk 

meg az anyák napi műsort. Már előtte lázas 

készülődés folyt mindkét osztályban. 

Versekkel, énekekkel, tánccal, rövid kis 

jelenetekkel köszöntöttük az anyukákat, 

nagymamákat és a kedves vendégeket. 

Meghitt családias körben zajlott ez az 

eseményünk. A műsor végén pedig virággal 

és egy kis ajándékkal kedveskedtünk az 

anyukáknak. 

,, Az én szívem kis óra, 

szeretet a rugója, 

Mindig csak azt ketyegi, 

hogy anyukát nagyon szereti “ 

 

 
 

Június 3-án lovas gyermeknapi 

kiránduláson voltunk a gyerekekkel. 

Autóbusszal mentünk Marcelházára, az RC 

RANCHRA. Betekintést nyerhettünk a ranch 

mindennapjaiba, megismerkedtünk az itt élő 

állatokkal, a napi teendőkkel az állatok körül 

(etetés, csutakolás). Az állatsimogatóban 

meg lehetett simogatni a mini pónikat, 

szamarakat, törpekecskét, nyulakat, juhokat. 

A délelőtt folyamán sor került a zenés 

western lovas bemutatóra, amit a gyerekek 

ámulva néztek végig. Volt pónilovas 

bemutató is. A bátrabbak felülhettek 

a pónilovakra és lovagolhattak, de azért nem 

mindenkinek volt mersze hozzá. Nagyon sok 

szép látnivaló volt, a gyerekek sok 

információt tudtak meg a farmon lévő 

állatokról. 

Nagyon tartalmasan telt el ez 

a délelőtt. Feltöltődve, de egy kicsit elfáradva 

szálltunk fel az autóbuszba, amely 

visszaszállított minket az óvodába, ahol márt 

várt ránk a finom ebéd. 
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Május 22-én 

osztálykirándulást 

szerveztünk Visegrádra. A 

reggeli órákban indultunk. 
Első állomásunk 

a Fellegvár megtekintése volt. 

Megmásztuk a 70 lépcsőfokot, 

és kicsit kifáradva értünk fel, 

ám ott elénk tárult a gyönyörű 

szép látvány, a Dunakanyar és 

a csodálatos táj. A gyerekek 

fényképezkedhettek a korabeli 

király trónnál és a tömlöcnél, 

valamint megtekinthették 

a királyi ruhákat, koronát, 

fegyvereket. Innen tovább 

indultunk a Királyi palotába, 

várt minket a meseprogram, 

Apród program. Mátyás 

királyról adtak elő mesét, 

amelybe a gyerekeket is 

beavatták. A mese után pedig 

átvonultunk a visegrádi 

Várhegy aljába, ahol a Mátyás 

király játszópark, az ország 

legnagyobb játszótere található. 

A díszes kaput magyar és török 

vitézek őrzik, a kapun belépve 

ragyogó színű játékokkal, 

szobrokkal találkozhattunk. A 

mesekert Kő Boldizsár, ezer 

négyzetméteres mesekert, a 

Vármúzeum uniós pályázaton 

nyert rá pénzt. A játszótér 

legnagyobb része egy 

labirintus, amelyben 

a gyerekek több építményhez 

juthatnak el, fel lehetett 

kapaszkodni Beatrix trónjára, 

egy remetelakba és 

a harangtoronyba. A labirintust 

forgó vitézek őrzik. 

A gyerekek minden 

játékot kipróbálhattak,  

fagyizhattak, apró 

ajándékokat vásárolhattak.  

Fáradtan, de tartalmasan ért 

végét ez az ovis kirándulás. 

 

Kovács Otília 

 
 

 

 
Sárközi Petike (1.osztály)            Urbánek Petra (1.osztály) 
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A napi leckeíráson kívül napközink célja, 

hogy gyermekeink fejlődjenek kézügyességben, 

művészetekben, a mindennapi életre való 

felkészülésben.  
A napirend szerint hetente egyszer kézműveskedünk, 

megtanuljuk használni kezünket, fejleszteni 

szépérzékünket. A legjobb munkákat az iskola 

folyosóján lévő napközis faliújságon láthatják a kedves 

szülők. Naponta van lehetőség színezésre, különféle 

logikai és társasjátékok játszására is. Szeptember elején 

már készülünk az iskolában már hagyományossá vált 

egészséges életmód hetében megrendezésre kerülő 

kézműves kiállításra. Ebben az évben mi, napközisek 

kis dióhéjakból katicákat, nagyokból pedig teknősöket 

készítettünk. Büszkén mondhatjuk, hogy még az 

idelátogató hernádi kolléganők tetszését is elnyerték. 

  Október végén már elkezdtük a karácsonyi 

műsorra való felkészülést. Bizony nem egyszerű 

feladat ezt megoldani, mert a gyerekek annyiféle körre 

járnak, hogy az öt napból alig akad pár óra, amikor 

mindenki ott van, és tudunk próbálni. Végül is 

meglátásom szerint egy jól sikerült összeállítást 

láthattunk Jézus születéséről, melyet az iskola énekkara 

tett még szebbé, meghatóbbá. Az iskolai műsor után a 

templomban is bemutattuk e kis műsorunkat a hívők 

nagy örömére. 

 
Karácsony előtt a napköziben gyönyörű 

karácsonyfát készítettünk a gyerekekkel, saját 

készítésű díszekkel. Nagy volt az öröm, mikor az év 

utolsó napközis napján a karácsonyfa alatt ajándékok 

várták a gyerekeket. Kaptunk legókat, melyeket rögtön 

össze is szereltek, azóta is vigyáznak rájuk, és szívesen 

játszanak velük. A kézműves foglalkozásokhoz 

kaptunk sokszínű gyöngyöket és különböző 

segédeszközöket is.  
A karácsonyi szünet után, visszatérve a tanuláshoz és a 

játékhoz, sok délutánt töltöttünk a kapott játékok 

különféle módokon történő összeszerelésével és 

gyöngyfűzéssel. Érdekes volt megfigyelni, melyik 

gyermek mivel játszik szívesen. A sokféle színes 

üveggyöngyből némelyek segítség nélkül is rendkívül 

ízléses kis karkötőket tudtak készíteni.  

A húsvéti ünnepváróra, melyen sokszínű 

kézműves foglalkozást tartottunk, nagyon készültünk 

mi, napközisek is. A tojásfestéstől kezdve az 

ajtódíszeken keresztül, a széles karkötőkig mindegyik 

asztalhoz odaültek a napközisek is. Nagy lendülettel 

dolgoztak, mindenki meglepetést akart szerezni 

édesanyjának a szép húsvéti díszítéssel. 

 
Május első vasárnapján tartottuk 

hagyományos anyák napi rendezvényünket a helyi 

kultúrházban. Nagyszerű műsorral készültek a 

gyerekek az anyukák, nagymamák megünneplésére. A 

megható kis előadás könnyeket csalt sokunk szemébe. 

 
Május végén a harmadikosok elsőáldozása 

következett, melyet az iskola énekkara tett még 

fennköltebbé.  

A gyereknap után már az év végi hajrá 

következik. Délutánonként a nagy meleget fagyizással 

próbáltuk néha enyhíteni. Lassan itt az év vége, 

gyerek és tanár egyaránt vágyik már a pihenésre. 

Testet, lelket felüdítő, kellemes pihenést 

mindenkinek!                                                                             
(Pócsa Ágnes) 
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Reggel izgatottan vártuk az osztályunkban a zsibvásárt. Minden gyerek sok szép 

ajándékot vett magának vagy a szüleinek, testvéreinek. Délelőtt volt még vetélkedő is és 

ügyességi játékok: gólyaláb, egyensúlyjáték, Jeti-láb, labdaelkapós. A versenyek után jött az 

előadás. Ezen táncoltunk, énekeltünk. Én jól éreztem magam, szeretném, ha jövőre is ilyen 

lenne.  

Zsidek Orsi - 3. osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermeknap 
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Gyermeknap  
2014. május 30-án gyereknap alkalmából 

Patra mentünk a Wellnessbe. Már 4 éve a felső 

tagozat Patra jár a Wellnessbe. Egypáran az 

igazgató bácsival mentünk autóval, a többiek pedig 

busszal. Mikor odaértünk, a recepcióhoz mentünk 

és kaptunk karperecet, amivel beengedtek a 

fürdőbe. Felmentünk a medencékhez, és minden 

diák belevetette magát a vízbe. Akik idén voltak 

először gyereknap alkalmából a fürdőben, nagyon 

élvezték a pancsolást. Nagyon kellemes és 

szórakoztató délelőttöt töltöttünk ott. 

 

 
 

 

 
2014. június 3-4-én jutalomkirándulásra 

mentünk. Az úticél Szombathely és Kőszeg volt. 

A jutalomkiránduláson 24 diák és 4 tanár vett 

részt. Az első állomásunk Kőszeg volt, ahol 

megtekintettük a várat, majd a városba mentünk. 

Meg szerettük volna tekinteni a Jézus Szíve 

templomot is, de be volt zárva, így nem tudtuk 

megnézni. Kőszegről Szombathelyre vettük az 

irányt. A tanulók és a tanári kar is kedvesen 

fogadott minket, majd elszállásoltak a 

szombathelyi családoknál. Másnap egy katonai 

kiállításra vittek minket, ahol megtekintettük a 

katonai öltözékeket, a fegyvereket és a többi 

érdekes tárgyat. A kiállítás után a városba 

mentünk, ahol egyórás szabadidőt kaptunk, majd 

megtekintettük a református templomot. Onnan 

visszamentünk az iskolába ebédelni, majd Jákra 

mentünk megnézni a híres templomot. Jákról 

visszabuszoztunk Szombathelyre, ahol 5 órakor 

kezdődött az ünnepi megemlékezés és a 

koszorúzás. Az ünnepség után hazafelé vettük az 

irányt. Nagyon jó és érdekes volt a kirándulás, és 

ezt szerintem mondhatom mindenki nevében.  

Az oldalt szerkesztette: Moravcsík Kinga
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Az áprilisi hónapban elkezdődtek a kispályás 

focimeccsek, amelyekben minden kategóriában 

érdekeltek voltunk. A legjobb eredményt az idősebb 

lányok érték el, a járási döntőben az ötödik helyen 

végeztek. A csapat tagjai Žabka Melisa, Csalava 

Zsuzsanna, Mikle Brigitta, Horváth Johanna, 

Moravcsík Kinga, Bukovszky Orsolya, Téglás 

Anabela, Majtán Flóra, Pivoda Vivien, Németh 

Dóra voltak. 

Ebben a hónapban az ötödik osztályosok 

úszótanfolyamon vettek részt, voltunk a járási 

honvédelmi versenyen is, ahol a Molnár Imre, Szabó 

Nikolett, Kiss Boglárka és Keresztes Botond 

összetételű csapat a hatodik helyen végzett. 

A madari Édes Gergely MTNY Alapiskola 

grundbirkózó kupáján Gabriel Daniel, 

Kolarovszky Dávid az első helyen, Téglás Attila, 

Keresztes Botond a második helyen, Kolarovszky 

Richárd és Kiss Dominik a harmadik helyen 
végeztek. 

  Májusban a járási atlétika versenyen 

távolugrásban  Žabka Melisa a 6., Kelkó Balázs a 7.  

lett. 60 m-es síkfutásban Bukovszky Orsolya bejutott 

a döntőbe, ahol  6. lett. Súlylökésben Csintalan Anna 

a 6., Csalava Zsuzsanna a 10. Magasugrásban  

Csalava Denis a 10., Szabó Nikolett a 12., 300 –on 

Bukovszky Orsolya a 11. lett. Összesítésben a lányok 

a 8., a fiúk a 11. helyen végeztek. 

A Diákolimpián asztaliteniszben értünk el 

szép eredményeket. A lányok kategóriájában 

Bukovszky Orsolya az első, Majtán Flóra 

a második, Németh Dóra a harmadik helyen 
végzett. A fiúknál Ölveczky Máté a második, Szabó 

Máté a harmadik helyen zárta versenyt. 

Atlétikában Bátorkeszin, a Kováts József 

Alapiskola pályáján a legjobb eredményt az idősebb 

tanulók kategóriában Bukovszky Orsolya és Pivoda 

Dániel érte el, összesítésben  harmadikok lettek. 

Orsolya 300 m-en az első, 60 m-en a második, 

távolugrásban a negyedik lett. Ami számára nem 

sikerült, az a kislabda hajítás volt, ez pedig az 

összesítésben a harmadik helyre szorította őt. A többi 

versenyzőnk - Csonka Dávid kislabda hajításban a 4., 

Kiss Boglárka 300 m-en a 7., távolugrásban Miklósi 

Kitty a 9., Kajan Angelika a 6., Marikovecz Dávid a 

9., Jakab Richárd a 13. helyen végeztek. 

A hetényi Alapiskola által szervezett Pro 

Patria et Libertate vándorserlegért kiírt hétpróba 

versenyen Žabka Melisa ért el nagyon szép 

eredményt. Egyéniben a második lett. Csapatban 

a negyedik helyen végeztünk (Csalava Denis 4., 

Kajan Róbert 6.). 

Szentpéteren a regionális sakkversenyen 

Dékány Ádám 1. helyezést, Marikovecz Dávid 

pedig 3. helyezést ért el.  

 
Iskolán kívül Gabriel Daniel birkózásban, 

íjászatban jeleskedett. Birkózásban Madaron a XIV. 

Polgármester Kupán lett első, Győrszentivánon és a 

szerbiai Zentában megrendezett X. Magyar Szó Kupán 

a 3., íjászatban a Bábolnai Íjászok versenyén lett 

szintén első.   

Karatéban a Diákolimpián Bukovszky 

Orsolya és Žabka Melisa különböző kategóriában az 

első helyen végeztek. Az Európa Kupában Melisa az 

1., Orsi a 2., Tarjánban az országos versenyen Orsi 

szintén első helyezést ért el.   

 

Mgr. Konkolyi Ferenc

 

  

 ?  Matematika  ? 
Ha ezt a szót kiejtik, sok diáknak összerándul a gyomra, mert szerintük ez az egész csak egy 

szükséges rossz, amit ők soha nem is értenek… 

Persze, mi többiek is tudjuk, hogy a megoldáshoz nem mindig vezet egyszerű út, de aki 

egyszer ráérzett az ízére, büszkén vállalja a szellemi nehézségeket, s örömét leli a tisztességes és 

kemény agytornában. 

Iskolánk számos tanulója évről évre szorgalmasan készül a versenyekre, legyen az Pitagorasz, 

Katedra, matematikai olimpia, Kenguru, Zrínyi Ilona Matematikaverseny.  A feladat pedig 

túlszárnyalni a tavalyi eredményeket, vagy elérni egy újabb kimagasló eredményt.  Az idei tanévben 

sikerült ezt teljesíteni: Bresztyák Jázmin, Csémy Pál, Viczena Enikő, Jančár Nikolett, Bencsik Eszter, 

Dóczé Mária és Molnár Imre újabb szép helyezéseket gyűjtöttek be. 

Mgr. Kajan Anikó 
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Iskolánk tanulóinak eredményei a 2013/2014-as tanévben 

Hónap VERSENY 

MEGNEVEZÉSE 

TANULÓ NEVE JÁRÁSI 

FORDULÓ 

KERÜLETI ORSZÁGOS

/nemzetközi/ 

Szeptember Mezei futás csapat 3. hely 
  

Október 

Tollaslabda 
csapat-id. fiúk 2. hely 

  
csapat-id. lányok 2. hely 

  
Kárpát-medencei 

Összmagyar Nemzeti 

Diákbajnokság-felvidéki 

forduló - asztalitenisz 

Bukovszky Orsolya 
 

2. hely 
 

November 

Pislákoló mécses – vers- és 

prózamondó verseny 
Bukovszky Orsolya 

  
II. hely 

lövészet Csalava Denisz 
 

4. hely 
 

December 

Asztalitenisz - járási döntő Csapat fiúk 3. hely 
  

Asztalitenisz - járási döntő Csapat lányok 2. hely 
  

Feszty - vetélkedő csapat 6. hely 
  

Himnusz és Szózat 

szavalóverseny - Vajdaság 
Bukovszky Orsolya 

  
III. hely 

Január 

Angol olimpia 
Dóczé Mária 

Elizabeth 
6. hely 

  
lövészet csapat 2. hely 4. hely 

 
Nehéz Ferenc Műveltségi 

Vetélkedő 
csapat 3. hely 

  

Február 

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 

Bresztyák Jázmin 
 

3. hely 
 

Dóczé Mária 

Elizabeth  
4. hely 

 
Csémy Pál 

 
7. hely 

 
Jancsár Nikolett 

 
8. hely 

 
Bencsík Eszter 

 
8. hely 

 
VII. osztály 

 
2. hely 

 
II. osztály 

 
4. hely 

 
V. osztály 

 
6. hely 

 
Történelem olimpia 

Szabó Barbara 6. hely 
  

Nagy Zoltán 7. hely 
  

Čo vieš o hviezdach - 

szlovák nyelvű csillagászati 

verseny 

Gyarmati Bence 1. hely 8. hely 
 

Csengel Erik 1. hely 
  

Molnár Imre 2. hely 
  

Ferenczy István 

Képzőművészeti Verseny 
Dóczé Mária 

  
5. hely 

Március 

Tompa Mihály Vers- és 

Prózamondó Verseny 

Moravcsík Kinga Aranysáv Aranysáv Bronzsáv 

Bukovszky Orsolya Ezüstsáv 
  

Knapp Lili Ezüstsáv 
  

Valakovics Mária Ezüstsáv 
  

Pivoda Vivien Aranysáv Ezüstsáv 
 

Floorball Cup 
csapat-fiatalabb 

lányok 
3. hely 

  

gimnasztika Fiatalabb fiúk 4. hely 
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Pitagorasz - matematika 

verseny 

Csémy Pál 2. hely 
  

Március 

Bencsík Eszter 4. hely 
  

Amfo 2014 – fotóverseny Bencsík Eszter 1 hely 
  

 

Kenguru - matematika 

verseny 

Bresztyák Jázmin 
 

4. hely 
 

Bencsík Eszter 
 

6. hely 
 

Viczena Enikő 
 

7 hely 
 

Csémy Pál 
 

6. hely 
 

Szép Magyar Beszéd 
Szabó Kitty 6. hely 

  
Szabó Nikolett 8. hely 

  

Április 

Matematika olimpia 

Dóczé Mária 

Elizabeth 
1. hely 

  
Bencsík Eszter 4. hely 

Dobré slovo – szlovák 

szavalóverseny 
Jakab Viktor 7. hely 

  

 
Pivoda Vivien 7. hely 

  
Kispályás foci – idősebb 

lányok 
csapat 5. hely 

  
Súťaž mladých záchranárov 

- honvédelmi verseny 
csapat 6. hely 

  

Május 

Katedra - matematika 

verseny 

Bencsík Eszter 
  

10. hely –  

III. díj  

Molnár Imre 
  

9. hely 

Jancsár Nikolett 
  

8. hely 

Dóczé Mária 

Elizabeth   
12. hely 

Nemzetközi matematika 

verseny 
Bencsík Eszter 

  
III. hely 

atlétika – 60 m Bukovszky Orsolya 6. hely 
  

atlétika -távolugrás Žabka Melissa 6. hely 
  

atlétika-távolugrás Kelkó Balázs 7. hely 
  

atlétika - súlylökés Csintalan Anna 6. hely 
  

Diákolimpia- atlétika - 

összetett 

Bukovszky Orsolya 3. hely 

  Pivoda Dániel 3. hely 

Diákolimpia - asztalitenisz 

Bukovszky Orsolya 1. hely 

  

Majtán Flóra 2. hely 

Németh Dóra 3. hely 

Ölveczky Máté 2. hely 

Szabó Máté 2. hely 

Június 

Pro Patrie et Libertate - 

sportverseny - Hetény 

csapat 4. hely 
  

Žabka Melissa 2. hely 
  

Kaszás Attila Versmondó 

Fesztivál 

Bukovszky Orsolya 
  

Aranysáv, 

különdíj 

Pivoda Vivien 
  

Ezüstsáv  

Pilinsky Evelyn 
  

Bronzsáv 
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Mint minden évben, úgy idén is nehéz helyzetbe kerültek a kilencedikeseink. Hogyan 

folytatják tovább útjukat, milyen iskolát válasszanak? A választásban segítettek az 

iskolalátogatások is, ahová a szülőkkel látogathattak el tanulóink. Szinte mindenki tisztában 

volt saját képességeivel, hiszen elsőként azt kellett megfontolniuk, hogy szakmát választanak-

e, vagy a középiskola befejezése után is tovább tanulnak majd valamelyik egyetemen. 

Tizenkét tanulóból hatan választottak szakközépiskolát, illetve gimnáziumot. A többiek 

valamilyen szakmánál kötöttek ki, hiszen a jó szakemberből mindig hiány van a 

munkaerőpiacon. Hárman szakácsnak készülnek, két tanuló a gépésztechnikus szakot 

választotta, s van, aki frizurákat fog majd készíteni. Nagy örömmel tölt el, hogy a 

szakközépiskolák közül az egészségügyi iskola ismét népszerűvé vált tanulóink körében. 

Ebből a kis létszámú osztályból hárman is az egészségügyi nővér szakot választották. Az ipari 

szakközépiskolába minden évben többen is jelentkeznek, idén két tanulónk döntött a 

komáromi ipari mellett. A Selye Gimnáziumnak pedig jövőre is lesz majd egy diákja a 

szentpéteri alapiskolából. 

Mgr. Palušík Andrea 

 

 

 
 

 
 

Kajan Dóra – 4. osztály 

 

 
 

 
Kajan Norbert – 4. osztály 
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Megkérdeztük, ti 

pedig válaszoltatok 
 

1. osztály 

Téglás Márió 

1.Ki a kedvenc tanító 

nénid/bácsit? 

- Sýkora tanító néni. 

2.Jellemezd egy szóval az 

iskolát! 

- Jó. 

3. Mi szeretnél lenni, ha 

nagy leszel? 

- Rendőr. 

4.Melyik a nehezebb, 1kg 

vas vagy 1kg pihe? 

- 1kg vas. 

 

2. osztály 

Piliský Evelyn 

1.Ki a kedvenc tanító 

nénid/bácsid? 

- Nóra tanító néni. 

2.Jellemezd egy szóval az 

iskolát. 

- Szép. 

3.Mi szeretnél lenni, ha nagy 

leszel? 

- Lovas. 

4.Melyik a nehezebb, 1kg 

vas vagy 1kg pihe? 

- 1kg vas. 

 

3. osztály 

Kelkó Máté  

1. Ki a kedvenc tanító 

nénid/bácsid? 

- Fekeč tanító bácsi.  

2. Jellemezd egy szóval az 

iskolát! 

- Jó. 

3. Mi szeretnél lenni, ha 

nagy leszel?  

- Állatorvos.  

4. Melyik a nehezebb, 1 kg 

vas vagy 1 kg pihe? 

- Egyenlő. 

 

4. osztály 

Gyarmati Bence 

1. Ki a kedvenc tanító 

nénid/bácsid?  

- Fekeč tanító bácsi. 

2. Jellemezd egy szóval az 

iskolát! 

- Jó.  

3. Mi szeretnél lenni, ha 

nagy leszel?  

- Hokis. 

4. Melyik nehezebb, 1 kg 

vas vagy 1 kg pihe? 

- Egyforma. 

 

5. osztály  

Keresztes Botond 

1. Ki a kedvenc 

tanárod/tanárnőd? 

- Konkolyi Ferenc tanító 

bácsi. 

2. Jellemezd egy szóval az 

iskolát. 

- Jó. 

3. Mi szeretnél lenni, ha 

nagy leszel? 

- Kétkezi munkás. 

4. Melyik a nehezebb, 1kg 

vas vagy 1kg pihe? 

- Ugyanannyi. 

 

6. osztály: 

Markovics Viktória 

1. Ki a kedvenc tanárod? 

- Csalava tanító néni. 

2. Jellemezd egy egy szóval 

az iskolát. 

- Uncsi. 

3. Mi szeretnél lenni, ha 

nagy leszel? 

- Rendőrnő. 

4. Melyik a nehezebb, 1kg 

vas vagy 1kg pihe? 

- Egyforma. 

 

7. osztály 

Pivoda Vivien 

1.Ki a kedvenc tanárod? 

- Kajan Anikó tanító néni. 

2.Jellemezd egy szóval az 

iskolát! 

- Jó. 

3.Mi leszel, ha nagy leszel? 

- Idegenvezető. 

4. Melyik a nehezebb, 1 kg 

vas vagy 1 kg pihe? 

- Egyenlő. 

 

 

8. osztály 

Bukovszky Orsolya 

1.Ki a kedvenc tanárod? 

- Palugyai tanító néni. 

2. Jellemezd egy szóval az 

iskolát! 

- Sárga, modern. 

3. Mi leszel, ha nagy leszel? 

- Színésznő, rendező. 

4. Melyik a nehezebb, 1 kg 

vas vagy 1 kg pihe? 

- Ugyanannyi. 

 

9. osztály 

Csalava Denis 
1. Melyik a legjobb 

élményed a 9 év alatt? 

- Koszorúcska. 

2. Jellemezd egy szóval a 9. 

osztályt! 

- Szétszórt. 

3.Mit gondolsz, mi leszel 10 

év múlva? 

- Munkanélküli. 

4.Milyen a viszonyod a 

tanárokkal? 

- Jó. 

5.Ki a kedvenc tanárod és 

miért? 

-Palugyai tanító néni, mert jó 

fej. 

 

Žabka Melisa 

1. Melyik a legjobb 

élményed a 9 év alatt? 

- Amikor elmentünk Patra 

gyereknap alkalmából. 

2.Jellemezd egy szóval a 9. 

osztályt! 

- Összetartó. 

3. Mit gondolsz, mi leszel 10 

év múlva? 

- Karate edző. 

4.Milyen a viszonyod a 

tanárokkal? 

- Valamelyikkel jó, 

valamelyikkel rossz. 

5. Ki a kedvenc tanárod és 

miért? 

- Palugyai tanító néni, mert 

jó fej. 

 

Az interjúkat készítette: 

Moravcsík Kinga
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S O S  - kártya  

 

Név: ………………………………………. 

Osztály: ………………………………….. 

A tanuló fel van mentve a felelés alól 2014. 

……………..-én ……………..tantárgyból. 

Érvényes szeptember - október hónapokban. 

Minden tanuló csak egy kártyát használhat fel  

 

F e l e l é s i  k á r t y a   

 

Név: ……………………………………….. 

Osztály: …………………………………… 

A tanuló önkéntesen felel   
 

2014. …….……...........................…...-én 

 …..………….........................tantárgyból. 

 

 

 

Intézményünk 

támogatói: 
az alapiskola és óvoda mellett 

működő Szlovákiai Magyar Szülők 

Szövetsége 

Szentpéter Község 

Kossányi család 

Jövő Gyermeke Polgári Társulás  

Bethlen Gábor Alap  

Rákóczi Szövetség 

 

Hamran Tibor 

Molnár Imre 

Nagy Vilmos  

Ing. Majtán János 

Bagin Béla 

Kelko László 

Krnáč Ottó 

Zsidek Vilmos  

Laco-Kov 

Szabó Norbert 

Miklósi József 

Balla Zoltán 

Nyul Mária 

Ölveczky Tamás 

Ölveczky Imre 

Mgr. Kovács Tibor 

Nyul Gábor 

Žigó Csaba  

Csíkel Sándor 

Zsidek Imre 

Keszegh Mária 

Urbánek Róbert  

Horváth József 

Trencsík Katalin 

Markovics Péter 

Csalava János 

és még sokan mások

Kiadja a Kossányi József Alapiskola és Óvoda 

Szerkesztők: Keresztes Botond, Kelko Edina, Miklósi Kitty, Moravcsík Kinga 

Segítő tanítók: Bencsík Ágnes, Bukovszky János, Bukovszky Nóra, Kajan Anikó, Konkolyi 

Ferenc, Kovács Otília, Lacza Aranka, Palušik Andrea, Pócsa Ágnes, Sárközi Anasztázia, 

Sýkora Adrianna 

Tördelő: Fekeč Péter 

Főszerkesztő: Fekeč Péter 

Hegedűs Krisztina – 4. o. 
Holeš Marek – 1. o.  


