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Naptár 

Hurrá, itt az ősz! 
 

Vége a nyárnak. Itt az ősz, és ilyenkor gyakran 
kérdezgetjük egymástól: „Milyen volt a nya-
rad?” „Tetszett-e a táborozás?” „Sikerült-e kipi-
henni magadat?” A nyári élmények és kalandok 
sorolása után gyorsan rádöbbenünk, hogy itt az 
ősz, ismét iskolába kell járni. Nézzük a jó olda-
lát! Újra együtt lehetünk osztálytársainkkal, ba-
rátainkkal. És az ősz is milyen szép tud lenni 
meleg napjaival, színes faleveleivel, de még a 
csendes esőjével is. S gondoljunk a tanulásra is! 
Nemcsak a gyötrelmes-, de az örömet, sikert adó 
oldalára is. 

Kedves Olvasók! Szeretettel ajánlom lapunkat a 
figyelmetekbe, mert nektek és rólatok szól. Bár 
lelkes diákújságírók írják és szerkesztik a Fazék 
újságot, örömmel vesszük és megjelentetjük a Ti 
munkáitokat is! 

A tanévre mindenkinek sok sikert, örömet, jó 
tanulást kívánok! 

 

Zsoldosné Papp Judit 

(főszerkesztő) 

Szerepeltem az évnyitón  
 

Nagyon megörültem, amikor  augusztusban Incike 
néni felhívott, hogy lenne-e  kedvem az évnyitón ver-
set mondani. A tesóm kicsit irigyelt is érte. 

 A próbákra is szívesen jártam, mert találkozhattam 
néhány osztálytársammal. A leendő kis elsősök között 
volt aki eleinte olyan bátortalan volt, hogy csak Ági 
néni fülébe merte elsuttogni a versét. 

 Bea néni gyönyörű hátteret készített a műsorhoz. Ne-
kem a seprűt tartó süni tetszett a legjobban.  

Az évnyitó napján annyira izgultam, hogy még a ma-
cimat is magammal vittem kabalának. Edit néni min-
denkit megnyugtatott, hogy nem kell félni, ő úgyis 
súgni fog, ha szükség lesz rá. Szerencsére nem kellett 
segíteni, mindenki szépen szerepelt. Sokan gratulál-
tak. 

Azt mondják, jó kezdet fél siker. Nekem a második 
osztály ezzel a fellépéssel nagyon jól kezdődött, remé-
lem így is fog folytatódni. 

Mátyás Tamara 2.a 

Szeptember 1. 
   Első tanítási nap. 
 
Szeptember 20. 
   A gyerekek világnapja. 
 
Szeptember 29. 
   A pákozdi csata emléknapja. 
 
Szeptember 30. 
   A Népmese Napja. 

TÁMOP hírek 2 

Tájékoztató 3-4 

Versenyek, eredmények 5 

Ti írtátok, Sport 6 

Nyári élmények 7 
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A tartalomból: 



 

Újabb betűszavunk: TÁMOP 
 

Azt jelenti Társadalmi Megújulás Operatív programja. 

Nekünk mit jelent? 

Az iskola 17 pedagógusának összesen 1410 órányi továbbképzést, ahol újszerű tanulásszervezési eljárásokat, infor-
matikai eszközök használatát, esélyegyenlőségi feladatok teljesítésének hatékony módját tanulják. 

A 6.c és a 8.c osztálynak azt, hogy a magyar óráikat az irodalom és a nyelvtan különválasztása nélkül tartják. 

A 8.b és 8.c-nek azt is, hogy egyik hetük humán hét (magyar, történelem, rajz, ének 4 napon át, reál tárgyak nélkül), 
másik pedig reál hét (matematika, biológia, földrajz 4 napon át úgy, hogy humán órák ne legyenek közben). Ennek 
az a célja, hogy el tudjanak mélyülni a művészettörténet, az irodalom, a történelem, illetve a természetismeret tanul-
mányozásában. 

A 6.a-sok a matematikát tanulják úgy, hogy képességeik fejlesztése lesz a célban- eközben a laptop teremben lesz 
sok órájuk. Ebben a teremben minden gyereknek külön laptopja van, amely összeköttetésben áll a tanár gépével és az 
internettel is. Dolgozatírás helyett gyakran alkalmazzák az elektronikus számonkérést. Ez a tanárnak azért is jó, mert 
egyszerűbb javítani a megoldásokat. 

A 4.-esek és a 8.-osok egy-egy csoportja az angolt tanulja más módon- reményeink szerint jobb nyelvhasználó válik 
belőlük, mint sok más tanulóból. 

A 3.a informatika órái még érdekesebbek lesznek, mint társaiké, a 2.a-soknak a matematika órái lesznek különösek. 
Ők matematika órán magyaroznak: úgy mondjuk, hogy szövegértés B modulokat építenek be az óráikba, kb. negyed-
óra hosszúságúakat. 

A 4.c-sek környezetismeret óráin lesznek érdekes témák, amik beilleszkedésüket segítik az iskolai, majd a társadalmi 
életbe. 

A felsorolt osztályok más taneszközöket használnak, mint mi, többiek. Könyveik, munkafüzeteik mások lesznek, sok 
színes taneszköz segíti a munkájukat; tanárukét pedig saját, külön laptop. Többször dolgoznak csoport- és páros 
munkában. 

Mindenkit érint, hogy egészségvédelem, környezetvédelem területeken projektet valósítunk meg, ami 3 hétnél is 
hosszabb lesz, a témahéten pedig tanulásmódszertannal ismerkedünk. 

A nevelők az eddigitől eltérő tanulásszervezés során sok új ötletet ismernek meg és gondolnak ki, fejlesztenek to-
vább. Mindezt megosztják egymással, és az iskola működését, sikerességét javítják ezzel. 

20 millió forintot nyertünk ennek a programnak a megvalósítására, melyet a következő 5 évben hasonlóan fenn 
kell tartanunk. A taneszközökért és az IKT eszközökért éppen ezért nem kell fizetnünk, a családoknak sem jelent 
terhet. 

Itt, a Fazekas Iskolában nem nagy újdonság a más szemléletű tananyag, mert mi 2005 óta több osztályban alkalmaz-
zuk ennek nagy részét- leginkább a matematikai és a szövegértési ismeretek, képességek, kompetenciák fejlesztését. 
Ezt dolgozta ki 14 pedagógusunk a HEFOP projektekben. Most újabb nevelők, tantárgyak és osztályok kapcsolódnak 
a programba. 

Meg újabb iskolák. Halason a Bibó Gimnázium is, hogy a továbbtanulók a középiskolában is a megszokott módon 
változatos, hasonló szemléletű órákon vehessenek részt. Együttműködik velünk, ahogyan a Kertvárosi és a Szűts 
Iskola is. Vidéken is sokan nyertek ezen a pályázaton. Büszkék vagyunk arra, hogy sok helyről érkeznek hozzánk 
pedagógusok tapasztalatainkból meríteni, a segítségünket kérni, óráinkat látogatni. Úgy mondjuk: jó gyakorlatot vá-
sárolni. 

Biztos vagyok benne, hogy sok gyereknek és családjának jelent majd örömöt az, amit most sok fáradsággal kidolgo-
zunk. Megtérül majd az a rengeteg munka, amit vállalnak a programba bevont nevelők. Érdeklődőbbek, lelkesebbek 
lesztek, jobban teljesítetek és megtaláljátok azt a területet, ahol iskolás éveitek után szintén sikeresek és elégedettek 
lehettek. 

Sok sikert, jó eredményeket, érdekes órákat kívánok. Még egy fontos dolog, amit nem szabad elfelejteni: Tanulni 
ebben a programban is kell ahhoz, hogy teljesíteni tudjatok…de ez, ugye, nem rossz hír? 

Nagy Czirok Lászlóné igazgató, a projekt menedzsere 
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Szókincstár 

VERSENYEK, EREDMÉNYEK 
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Nóra és Lilla sikere 
 

Paczolay Nóra és Horváth Lilla 4.b osztályos tanulók ismét a rajztudásukkal 
öregbítették a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola hírnevét. A lányok a 
„Kincs-Ő” Alapítvány által, az epilepsziás gyerekek társadalmi elfogadását célzó 
pályázatra küldtek be remek rajzokat. Az alkotások a beteg és az egészséges gye-
rekek közös időtöltését mutatta be. Nóra és Lilla oklevelét és jutalmát a 
HungExpo  területén, egy orvos-konferencia keretein belül Bedők Andrea, a 
„Kincs-Ő” Alapítvány Kuratóriumának Elnöke, valamint Kováts Adél színművész-
nő és Szécsi Zoltán olimpikon adta át.  

Ehhez az újabb országos elismeréshez Jakabfi Márta művésztanárnő segítette diákjainkat. 

NNEMZETKÖZIEMZETKÖZI  MŰVÉSZETIMŰVÉSZETI  PÁLYÁZATPÁLYÁZAT--  Alsósaink sikeres részvétele  
 

A Kunok I. Világtalálkozójának tiszteletére megrendezett nemzetközi művészeti pályázaton az alsó tagozatosok kate-
góriájában a 4. a osztályból  Szabó Mariann arany fokozatot, Mészáros Dorottya ezüst fokozatot ért el, Petrecz Laura 
elismerő oklevelet kapott. Rajzaikon a kunok életét, viseletüket, fegyvereiket jelenítették meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabó Mariann 4.a 

A diákok Jakabfi Márta művésztanárnő tanítványai. Gratulálunk!  

(Szerk.)  

TI ÍRTÁTOK     TI ÍRTÁTOK    TI ÍRTÁTOK 

Véget ért a hosszú szünidő, ezért sajnáltatják magukat leveleikben diákújságíróink.  

Kedves Mama! 

A héten elkezdődött az iskola. Minden reggel korán kell kelnem, és már nulladik óránk is van! Bezzeg nálad mindig sokáig 
aludhattam a nyáron! 

Ugye milyen rossz nekem? Irigyellek, hogy neked már nem kell munkába járnod. Tanítás után először leckét írok, ezért alig 
marad időm játszani. De legalább a tanárok nagyon kedvesek velünk. 

Millió puszi: 
Bendi            (Jagodics Bendegúz) 

Drága Mami! 

 Képzeld el, már négy napja korán kelek, alig látok reggelenként. Elkezdődött a tanítás. Mindenre figyelni kell, pedig en-
gem a játék jobban érdekel! Reggel csak puszit adhatok neked, s nem főzhetjük közösen a finom ebédet, mint nyáron. De 
szeretnék az iskolától minél messzebbre menni! Nem is tudom, hogyan fogom kibírni ezt tanévet! 

Gondolj rám sokat, és szurkolj értem, hogy valahogy elteljen ez a fránya év! 

Sok puszi: Liza       (Zöldi Eliza) 

Paczolay Nóra 

Horváth Lilla 
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TI ÍRTÁTOK     TI ÍRTÁTOK    TI ÍRTÁTOK 

Nyári élményeim 

A nyáron sokfelé volt lehetőségem nyaralni. Voltam a családommal Balatonon és Görögországban, táboroztam Kunfehértón 
és Szécsiszigeten. De a legjobban az Alsópáhokon töltött pár nap tetszett a Kolping Hotelben. 

Egy újság segítségével jutottunk el oda, ugyanis apukám nyerte nekünk ezt az utazást. A falu kicsi, de a hotel területe hatal-
mas, majdnem akkora, mint maga a falu. A szálloda legnagyobb épülete az étterem, ami a négy nagy házat köti össze. A há-
zakat szentekről nevezték el, van István-, Gizella-, Erzsébet- és Ulrich-ház, mi a legutóbbiban laktunk az első emeleten. Két 
szobát kaptunk, az egyik az enyém és a testvéremé, a másik a szüleimé, mindkettőhöz külön fürdőszoba tartozott. 

A legtöbb időnket a strandon töltöttük. A vendégek négy beltéri és két kültéri medencét használhattak. Sokat szaunáztunk, 
érdekes, hogy itt a babák is szaunázhattak. 

Nagyon tetszett a sok sportolási lehetőség: gokartozhattam, falat mászhattam, és vízilabdameccset játszhattunk. 
Tranbulinoztunk és volt egy hosszú kalandpálya is. 

Ez a nyaralás nagyon tetszett. Remélem, eljutok majd máskor is Alsópáhokra. 

Tóth Ákos 

Drága Nagyikám! 

A mai nappal elkezdődött az iskola itt Kiskunhalason, a Fazekasban. Olyan új nekem itt minden. Remélem, jól érzem majd 
magam itt! 

Sajnálom, hogy elmúlt a nyár. Jó volt veled a Balaton partján és persze nem felejtem a Gyulán eltöltött hétvégéket sem. 
Azok a hetek sűrűn jutnak eszembe, miközben délutánonként csak arról álmodom, hogy pihenek és sétálgatunk, te meg én. 

Köszönöm neked ezt a szép nyarat. 

Ígérem, hogy rohanok hozzád, ahogy elfogyott a sok-sok leckém. 

Puszi: Viki          (Varga Viktória) 

A nyár sem végtelen, de a jó pillanatai, az emléke sokáig megmarad.  

Nyári élményeit osztja meg egy újságírónk a kedves Olvasókkal. 

Edzőtábor 

 

A kunfehértói edzőtáborba az idén nyáron Péter bácsival és csapatával 38-an mentünk táborozni. 

Reggel, mikor 7 órakor felkeltünk, máris edzettünk. Péter bácsi kifárasztott bennünket, pedig délután még aerobic is várt 
ránk. Bátorságpróba is volt. Halálra rémisztettek, mert eltűnt Zsuzsi néni, de végül meglett. Valika néni és Margitka néni is 
eljött hozzánk. Sok játékot hoztak nekünk. Volt számháborúzás, mackókeresés és a végén egy nagyszerű vízibombacsata, 
amiben jól eláztunk. 

Nagyon jó volt a tábor, mert sokat nevettünk és játszottunk. 

Szécsényi Eszter és Földi Cintia 

Országos bajnokok lettünk 

Egész kicsi korom óta úszom. Babaúszással kezdtem, azután oviban, és első osztályban is minden nap edzésre jártam 
Novotny Attila bácsihoz. Ő szigorú edző hírében áll, de tud nagyon kedves is lenni, ha jól dolgozunk. A tanévvel nem értek 
véget az edzések, mert nyáron fontos versenyekre kellett felkészülnünk.  A Szegeden megrendezett Wesselényi Kupán két 
versenyszámban is második helyezést értem el. Az Országos Bajnokságon 50 méter gyorson 6., 50 méter háton 7. lettem. A 
csapatnak legjobban a gyorsváltó sikerült. Nagy  Norbert / 2. b  ,Varga Dóra / 2.b /  és én Országos Bajnokok lettünk.        

                                    

                                                                                                                                                               Rátkai Anna 2.a 

SPORT     SPORT     SPORT 



 FAZÉK 7 XVI. évf. 1. szám 

Táborozás Szécsiszigeten 
 

Augusztus 10-én indultunk Kiskunhalasról Szécsiszigetre, Lenti mellé. Szinte az egész napunkat utazással töltöttük. 

Mikor megérkeztünk a szálláshelyünkre, a Szapáry-kastélyba, gyorsan elfoglaltuk szobáinkat. 

Minden reggel tornáztunk, majd reggeli után szobaszemle következett. Reggelinél szendvicseket készítettünk ebédre, 
ugyanis meleg ételt vacsorára kaptunk, ami nagyon finom volt. 

Sok színes programban volt részünk. Jártunk arborétumban, skanzenben, múzeumokban, templomokban. Nekünk leg-
jobban az arborétum tetszett, ahol bivalyokat is láttunk. Túráztunk, hegyet mász-
tunk, kisvonatoztunk és strandoltunk is. 

Egyik nap egy kis feladatot is kaptunk. Minden szobának műsorral kellett készülnie 
és verset írnia. Végül a kastély magtárában diszkó várt bennünket, ahol jót buliz-
tunk. 

Az utolsó napot megint csak utazással töltöttük. Sok 
szép élménnyel, emlékkel gazdagod-
va tértünk haza. 

Szatmári Erna és Csanád 

 

 

 

Pályázaton nyert táboroztatás 
 

Az elmúlt tanévben, mint előtte,  az Oktatási Mi-
nisztérium által kiírt egyik pályázaton ismét in-
gyenes táboroztatási lehetőséget nyertünk.  

Egy hetet töltöttünk a Szelidi-tónál. A 34 résztve-
vőnek közel 70%-a a hátrányos, vagy halmozot-
tan hátrányos helyzetű tanulók közül került ki. 
Roma és magyar gyerekek együtt vettek részt a 
különböző szervezett és szabadidős programo-
kon. Íme néhány a gyerekek által is legemlékeze-
tesebbnek tartottak közül: várépítés a tó partján, 
kenyér és kiflisütés kemencében (a kemence be-
gyújtásától, a dagasztástól a megsült kenyér, il-
letve kifli elfogyasztásáig), túra idegenvezetővel, 
aki megismertette velünk a tó keletkezését, a környék jellemző növény és állatvilágát, majd a túrát csónakázással fe-
jeztük be. Egész napos kiránduláson Kalocsa nevezetességeit láthattuk. Többen is szívesen vettek részt a kézműves 
foglalkozásokon. Kedvelt időtöltése volt a gyerekeknek a futball, a ping-pongozás, és különböző társasjátékok. Né-
hány közösségépítő játékot is megtanulhatott, akit érdekelt. A strandolás is napi program volt.  

Remélem a sokszínű tevékenység, változatos programok, jó ellátás biztosításával mindenki elégedetten tért haza, és 
mesélt az élményeiről! 

Csendes Sándorné 

igh. 

NYÁRI ÉLMÉNYEK 
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Készítette az iskola újságíró -és újságszerkesztő szakköre. 

Anyanyelv 

Gyerekek, ki tudná megmondani, miért nevezzük anyanyelvünknek a 
magyart? 

Én tudom! – áll fel Zsoltika. – Mert apa soha nem jut szóhoz. 

Sírás lesz belőle 

Pistike az órán elkezd sírni a hátsó padban. Odamegy hozzá a 
tanító néni, és megkérdi: 

- Miért sírsz, Pistike? 

- Azért, mert mindenki hátat fordít nekem! 

Jó kifogás sose rossz 

             Zsoltika nagy késéssel érkezik az iskolába. 
      - Mi történt? – kérdezi a tanítónő. 
      - Egy fegyveres bandita támadt rám. 
      - Uramisten! És mit vett el tőled? 
      - A házi feladatomat, tanárnő kérem! 

Hah
ota 

Tavasszal kap levelet, 

s ősszel küld csak választ,  

de nem csak egyet, nem is kettőt, 

hanem sok-sok százat 

(fa) 

Télen fázik, mégis levetkőzik, 

nyáron melege van, mégis felöltözik 

Találós kérdések 

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt 
van újra… 
 

Itt van az ősz, itt van újra, 

                  S szép, mint mindig, énnekem. 

                  Tudja isten, hogy mi okból 

                   Szeretem? de szeretem. 

 Vers 


