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2011. október 

FAZEKAS GÁBOR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA lapja 

Naptár    1 

TÁMOP hírek 4 

Rendezvények 5 

Ti írtátok 6-7 

Sport 8 

EZ+AZ 9-10 

A tanév rendje 2-3 

A tartalomból: Természetesen az idén is beszámol lelkes kis csapatunk 
(újságírók: Szatmári Erna, Bárány Dominika, Szöllős Niko-
lett, Vincze Milán, Bodicsi Viktor, Zseni Klaudia, Kovács 
Karina, Vida Fanni – akikhez bármikor csatlakozhattok, -  
és az újságszerkesztők csapata Tihanyiné Ági nénivel) az 
iskolánkban folyó munkáról, minden fontos eseményről és 
eredményről.  

Verseiteket, történeteiteket a „Ti írtátok” rovatunkban tesz-
szük közzé. Írásaitokat szerkesztőségünkbe (olvasóterembe . Írásaitokat szerkesztőségünkbe (olvasóterembe . Írásaitokat szerkesztőségünkbe (olvasóterembe . Írásaitokat szerkesztőségünkbe (olvasóterembe 
kedd délutánonként) vagy tanáraitoknak adhatjátok le.kedd délutánonként) vagy tanáraitoknak adhatjátok le.kedd délutánonként) vagy tanáraitoknak adhatjátok le.kedd délutánonként) vagy tanáraitoknak adhatjátok le.    

Sok sikert kívánok Nektek az új tanévben, tanuljatok szor-
galmasan! 

Zsoldosné Papp Judit főszerkesztő 

Szeptember 1. 

A tanév első napja. 

 

Szeptember 29. 

Szent Mihály napja régi pásztorünnep. 

 

Az 1848-49-es szabadságharc híres ütközetének, a pá-
kozdi csatának az emléknapja is. 

 

Szeptember 22. 

Autómentes Világnap. 

 

Szeptember 30. 

Benedek Elek születésnapja egyben a népmese napja is. 

Naptár 
 

Kerek esztendő 
(részlet) 

 

A körte már Szeptemberé – 

hulldos a levél lefelé, 

a nyár búcsúzva integet, 

maradna még, de nem lehet. 

Sziszegő csöpp szél születik, 

eső jön, s nyakunkba esik, 

harcol a Nap még, de nem győzi, 

mivelhogy az ereje őszi. 

 

Kormos István 

    

Kedves Olvasók!Kedves Olvasók!Kedves Olvasók!Kedves Olvasók! 

Bár írásaink java része még a nyarat idézi, de mire a kezetekbe veszitek a Fazék újság XVIII. évfolyamának 1. számát, 
már több mint egy hónap eltelik az új tanévből. 

Lám, lám, ünnepekből az idén nem lesz hiány: 40. TANÉVÉT KEZDTE EL ISKOLÁNK ÉS 18. ÉVFOLYAMÁT 40. TANÉVÉT KEZDTE EL ISKOLÁNK ÉS 18. ÉVFOLYAMÁT 40. TANÉVÉT KEZDTE EL ISKOLÁNK ÉS 18. ÉVFOLYAMÁT 40. TANÉVÉT KEZDTE EL ISKOLÁNK ÉS 18. ÉVFOLYAMÁT 
ÚJSÁGUNK! ÚJSÁGUNK! ÚJSÁGUNK! ÚJSÁGUNK! Szeretnénk „korunkhoz” méltóan emlékezni, minél több írásunkban bemutatni a múltból egy-egy szeletet. 



 

Tájékoztató a 2010/11. tanévről, az iskola 40. tanévéről 

 

Ezt a tájékoztatót megtalálják a www.fazekasiskola.hu oldalunkon, többi dokumentumunkkal együtt. 

Kiemelt feladatok: 

1. - tehetséggondozás, tehetségpont szereppel kapcsolatos feladatok sikeres ellátása 
2. - fegyelem, viselkedéskultúra javítása 
3. - mérési eredmények követése, javítása 
4. - Referencia iskola szerepre felkészülés. Cél: sikeres Támop 3.1.7 pályázat, továbbképzések teljesítése, érdeklődők foga-
dása során  80% feletti elégedettség. 

Szakkörök időpontja vezetője 

Angol 1.o. A: sz, cs 
B: h, k  8 óra 

MesterTiborné 

Angol 2.o. A: k, cs, 
B: cs, p 5. óra 

Mester Tiborné 

Matematika A,B: k 14-1445 
B:  h 14, sz 6.óra 

Karsai Zsuzsanna 
Tihanyiné G. Á. 

Informatika A,B: h  6. óra Sallay Bea 

Tűzzománc A,B: k 14-1530 Jakabfi Márta 

Színjátszó A,B: p 14-1530 Mészárosné F. M. 

Énekkar A,B: k  7. óra 
        cs 14 óra 

Vörös Mária 

Újságszerk. 
Újságíró 

A,B: p 14-1445 
A,B: k 14-1530 

Tihanyiné G. Á. 
Zsoldosné P. J. 

Biológia B:  cs 14 óra Vargáné M. I. 

Úszás Időszak 

4.a, b 

6. a,b 

 8.a,b,c 

2011. szept.-dec. 

DSE időpontja vezetője 

Asztalitenisz Kedd 1430-16 Nagy János 

Atlétika Kedd 14-1445 Mészáros Csaba 

Fiútorna Kedd 15-1630 Mészáros Csaba 

Lánytorna Kedd 16-17 Tóth Péter 

Labdarúgás Csüt. 1430-16 Tóth István 

Sakk Kedd 1430-16 Nagy János 

Játékos vetélkedő A:  p 1330- 1415 
B:  h 1330-1445 

Balogh Zoltánné 

Kosár- és röplabda Péntek 14-15 óra Sallay Bea 

Könyvtár nyitva tartása könyvtáros  

B hét 

H 11.40 –12.40 13.30 -14.30 Nagyné P. O. 

K 13 -14 13 - 14 Zsoldosné P. J 

Sz 13.30 –14.30 13.30 – 14.30 Nagy J. 

Cs 11.40 -12.40 
12.45 -13.45 

12.30 – 13.30 
13.30 – 14.30 

Zsoldosné P. J 
Nagyné P. O. 

P 11.40 –12.40 13.30 – 14.30 Nagyné P. O. 

                      A hét 

Ifjúságvédelmi felelős: Borné Sarok Ágnes, A hét: hétfő 12-16, kedd 8-9, szerda 9-10, csütörtök 8-12, péntek 9-10 
B hét: hétfő 12-16, kedd 9-10, szerda 9-10, csütörtök 8-12, péntek 9-10 
Tankönyvfelelősök: Borné Sarok Ágnes és Csendes Sándorné  
Tartós tankönyvek a tanévben: Képzelet világa 5-8. o., Dalos könyvem 5-8. o., Technika 5-8. o., valamint az ingyenes tankönyvek. Kör-
nyezethez 1-4.o., természetismereti tárgyakhoz 5-8. o. enciklopédiák a könyvtárban találhatók. 
Tanítási szünetek  
- őszi szünet: 2010. október 29. - nov.6.  
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).  
- téli szünet: 2010. december 22- 31. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2010. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2010. január 3. (hétfő).  
- tavaszi szünet: 2011. április 5-9.  
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. a szünet utáni első tanítási nap április 10.       

183 tanítási nap, ebből 5 nap tanítás nélküli: 

Dátuma Célja Felelőse 

Február 16. Családi Sportnap miatt Tóth Péter 

Február 17. Nevelési értekezlet: tehetségprogram, nevelés- viselkedéskultú-
ra 

Nagy Czirok Lászlóné Igazgató 

Március 16. Tehetségnap miatt Vargáné M. I., Tihanyiné G.Á. 

Április 30. Nevelési értekezlet: mérések, fejlesztés, referencia iskola Kárász Péter igh. 

Június 14. DÖK nap Mészáros Csaba DÖK vezető 

Fogadóórák: Október 24. és március 26. fél 5-től fél 6-ig. Egyéb alkalmak: telefonos egyeztetés alapján.  
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Hagyományos rendezvények időpontja helyszíne 

Kisállat-bemutató Október 4. Emeleti folyosó 

Családi Sportnap December 3. Iskola teljes épülete 

Pályaválasztási szülői értekezlet November 8. EU terem 

Szülők- nevelők bálja Január 20. Tiszti Klub 

Félévi bizonyítványok kiadása Január 20. Osztályfőnöki órák 

Sítábor Február 12-17. Szlovákia 

Nyílt napok Március 7. jövendő elsősök, 
március 8. tanulóink szüleinek 

Osztályok tantermei. 

Szóvarázs területi verseny Április 20. EU terem 

Madarak és fák napja Június 1. 1-4. évfolyam Sóstón, 
5-8. évfolyam Kunfehértón 

Diáktárlat Május 18. Csipkeház 

DKMT Kupa és Fazekas Olimpia Április 30. Városi Sportcsarnok 

Országos kompetenciamérés Május 30. tantermek 

Ünnepségek             Mikor? Mit ünnepelünk? Tudnivalók 

Október 6.               10 óra Aradi vértanúk napja Iskolarádión keresztül 

Október 21.             10 óra Köztársaság kikiáltása Ünnepi ruhában 

December 21. Karácsony „Csillag születik” projektnap keretében 

Február 3.                14 óra (felső 17-20 30) Farsang Jelmezzel készüljenek 

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Iskolarádión keresztül 

Március 14.             10 óra Nemzeti ünnep Ünnepi ruhában 

Június 15.                17 óra Tanévzáró Ünnepi ruhában, 1-8. évfolyam 

Június 16.                  9 óra Ballagás Ünnepi ruhában, 7. és 8. évfolyam 

Térítési díj rendelet 

Egyetértésben az Iskolaszékkel és Diákönkormányzattal a nevelőtestület a következő rendeletet hozta: 

- Nyelvoktatás 2-3. osztályban (önkéntes)       300 Ft/óra/fő 
- Testnevelés tagozati hozzájárulás 1-8. osztályban (önkéntes)    300 Ft/ hó/fő 
- Pedagógiai programunkban szereplő úszásoktatáshoz tanulónként egy bérletet az Iskola, az alapítvány és a DSE közösen biztosít. Ehhez 
támogatást várunk. További alkalmakhoz szükséges bérletet a szülő fizet.  
- Versenyzés költségei (önkéntes): a nevezési díjakat a szülők fizetik. 
- Informatika emelt szintű oktatás esetén önkéntes támogatásokra javaslat    havi 1900 Ft. 
- Osztálypénzekről, tanulmányi kirándulásokról a döntés és a pénz kezelése a szülői munkaközösségek felelőssége (kirándulásra SzMSz-
ünk 1- 7. –ben évi 1, 8-ban legfeljebb évi 2 napot biztosít).  
- Oktatási célú helyiségek bérleti díja:   1200 Ft/óra 
- Sportlétesítmények bérleti díja:  

tornaszoba    1000 Ft/ó,  
 tornaterem   1.800 Ft/ó,  
edzőterem   4.000 Ft/óra. 

  (3 óra feletti igénybevétel esetén évszaktól, napok számától függően egyéni kedvezményeket adhatunk.) 
- Diáksport programok, versenyek, eszközvásárlások támogatása  
  (nem emelt szintű testnevelést választók):       havi 60 forint 
 
Ebéd, valamint önköltséges foglalkozások (1-3. osztály nyelv, informatika és testnevelés tagozati hozzájárulás) befizetésének időpont-
ját minden hó elején kiírjuk. Kérjük annak betartását! 
 
Az iskolán belül működik 
DÖK (Diákönkormányzat) – vezetője: Mészáros Csaba 
DSE (Diáksport Egyesület) – vezetője: Tóth István, DSE adószáma: 18354823-1-03 
Iskolaszék – vezetősége: Csányi Andrea, Balogh Zoltánné, Halász Balázs, Forgácsné Vörös Zsuzsanna 
SZMK – vezetője: Szatmáryné Nagy Zsuzsanna 
Segíts magadon! Alapítvány – elnöke: Szabó Mónika, Alapítvány adószáma:18344422-2-03.  
Az Alapítványi hozzájárulás befizetéséhez az Erste Bankba kell menni, s a 11998408-03601514-00000000 számlára fizetni. Az SZJA-k 1%-
át köszönettel fogadjuk. 
Házirendünket az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertették a gyermekekkel, a szeptemberi szülői értekezleten pedig a szülőkkel is-
mertetik. Kérjük maradéktalan betartását! Hiányzások igazolása: családi pótlékát elveszítheti a hiányzó! Kérjük, kísérjék figyelemmel. 
Eredményes és élményekben gazdag új tanévet kívánok mindenkinek!  

Nagy Czirok Lászlóné igazgató  

 FAZÉK 3 XVIII. évf. 1. szám 



  

TÁMOP  3.1.4/2008/02-2009/0065 

 4 FAZÉK XVIII. évf. 1. szám 

Szeptemberi csengőszó 

 

Számunkra már júniusban elkezdődött az évnyitó-
ra való felkészülés, amikor Mónika néni azzal a kéréssel 
fordult hozzánk, hogy vállaljunk versmondást az évnyitón. 
Mi szívesen igent mondtunk erre a felkérésre. 

Tanévkezdés előtt egy héttel már kezdtük a pró-
bákat, amelyek kellemesen teltek, bár a kora reggeli felke-
lés még néha nehezen ment. 

Amikor elérkezett az ünnepség napja, a szereplés 
miatt mindannyian legalább úgy izgultunk, mint az új első-
sök. Megpróbáltunk nem arra gondolni, hogy milyen sok ember figyel bennünket, hanem a feladatunkra koncentrálni, 
így mindenkinek sikerült hibátlanul előadni a versét.  

Az osztályok bevonulása után kezdetét vette az ünnepi műsor, melyben elsősök, másodikosok és hatodikosok is 
szerepeltek. Verseink természetesen az őszről és a tanévkezdésről szóltak. Ezt követte az igazgató néni évnyitó beszéde, 
majd hagyományainkhoz híven a nyolcadikosok feltűzték iskolánk jelvényét az új elsősöknek. Évnyitónkat még színesí-
tette Szakál Maja első osztályos tanuló fittnes bemutatója is. Végül egy vidám dalra megkezdtük az osztályokba a bevo-
nulást és ezzel kezdetét vette az új lehetőségekkel teli 2011/12-es tanév, melyhez mi is kívánunk mindenkinek sok sikert 
és kitartást! 

Endre Klaudia, Fehér Ádám, Fodor Kata, Földi Alex, Gusztos Enid, Tihanyi Kata (6.b) 

40. tanévünket kezdjük 
 

1972-ben alapított iskolánk 40. tanévét kezdjük. Tavasszal ünnepeljük majd a kerek évfordulót. A 40 éves ember élete 
delén, teljesítőképessége csúcsán van. Mi is így érezzük, ezért vállaltunk jelentős feladatokat erre a tanévre is. 

Munkatervünkben meghatározott kiemelt feladataink: 

- tehetséggondozás, tehetségpont szereppel kapcsolatos feladatok 

- fegyelem, viselkedéskultúra javítása 

- felkészülés a referenciaiskola szerepre 

- mérési eredmények követése 

Tehetségprogramunkról: Halasnak két tehetségpontja van: a Bibó- gimnázium és a Fazekas-iskola. A gimnáziummal 
együttműködünk; vállaltuk a náluk továbbtanuló tanítványaink portfóliójának továbbadását, saját fejlesztésű eszközeink 
átadását. 

Egymás honlapját ajánljuk; tapasztalatcseréket, közös műhelyfoglalkozásokat, tehetségek azonosítására szolgáló eljárá-
saink beválási tapasztalatainak megbeszélését szervezzük.  

Tehetségfejlesztő programjaink nyitottak egymás iskolái előtt.  

Közös tanácsadásokat végzünk szülők, diákok és pedagógusok részére. Október 7-i Tehetségnapunkon ismét megszólít-
juk az érdekelt családokat. Az esemény plakátját előterünkben és honlapunkon (www.fazekasiskola.hu) is elhelyeztük. 

Tervezzük Kiskunhalas központú hálózat fejlesztését. 

Közös tűzzománcozók és a fitnesz is ilyen színtér; tornászok és ECDL vizsgára készülők, meg színjátszók is járnak visz-
sza hozzánk középiskolákból.  

Nevelők feladatai: a 3. osztályos gyerekek portfólió anyagának gyűjtése megkezdődik. 4. évben folytatás, majd év végén 
szöveges ajánlást ír az osztályfőnök, és szülői aláírással leadják jelentkezésüket a plusz terheket vállaló gyerekek. 

5. évtől tanév elején a teljesítmény elvárás mérése következik és szükség esetén további tesztek, interjúk, egyéni fejlesz-
tési tervek készülnek. A fejlesztések eredményét negyedévenként értékeljük, együtt a szülőkkel.  A tehetséggondozás 
alapjául szolgáló személyes fejlesztési tervek a mérések eredményei alapján készülnek. 



 

RENDEZVÉNYEK   RENDEZVÉNYEK 
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Angol nyelvből emelt szintű követelményekkel, heti 5 órában tanulnak az érdeklődő, az átlagnál nagyobb teherbírású ta-
nulók, külön csoportban, az 5-8. évfolyamokon. 

Támop projektünk keretében módosított tantervünk szerint dolgozunk. 

A fegyelem javítása területén célul tűztük, hogy csökkenjen a figyelmeztetések száma, csökkenjenek a hiányzások, és a 
szülőkkel gyakoribb legyen a találkozás. 

Diák- mediátorunkat felkészítettem feladatára. Konfliktusok esetén ő kezdeményez békülést, egyeztetést, hogy elkerülhes-
sük a fegyelmi eljárást. Reméljük, kevés dolga lesz, de azt sikeresen megvalósítja- elkerülve a fegyelmi eljárásokat. 

Lépéseket kellett tennünk a fenntartó önkormányzat határozata alapján a kötelezően biztosítandó óraszámon felüli felada-
tok szülői finanszírozásának megoldására. A térítési díj rendelet a Fazék 1. számának mellékletében megjelent, s a tava-
lyihoz képest minimális összegű emelést tartalmaz. Nevelőtestületünk tagjai önként vállaltak feladatokat a sikeres és haté-
kony működés érdekében. Reméljük, a családok is megoldást találnak arra, hogy gyermekeik részt vehessenek minden 
olyan programunkon, mely az érdekeit szolgálja- tehetségét fejleszti, képességeit javítja. 

Kitartást, sikereket, nyugodt és eredményes tanévet kívánok mindenkinek:  

Nagy Czirok Lászlóné igazgató 

Emelt szintű angol oktatás 

Az idei tanévtől a gyerekek emelt szinten tanulhatják az angol nyelvet iskolánkban.  Ez azt jelenti, hogy minden évfolyamon 
4. osztálytól kezdődően egy csoport plusz 2 órát kap, így ezek a gyerekek heti öt órában tanulhatják az angolt. 

Terveink közt szerepel, hogy hatodik év végére az emelt óraszámú angolosok sikeres Junior nyelv-
vizsgát tesznek.  Ez az A2-es szintnek felel meg, négy alapkészséget (olvasás, írás, beszéd, értés) 
mérve. Hasznos, hiszen egy fajta rutint szerez a diák ezen a területen, valamint a tanároknak és a 
szülőknek fontos és hiteles visszajelzés arról, hogy egy világnyelv elsajátításában mit ért el, hova 
jutott tanítványuk-gyermekük. 

Pályáztunk az AIESEC program keretein belül egy nyelvi lektorra is. Ha nyerünk, akkor 2-3 hónapra 
külföldi egyetemista segítségét is igénybe vehetjük az angol órákon. 

A 8. évfolyamon továbbra is folyik a felkészítés az alapfokú nyelvvizsgára. 

Sikeres tanévet és jó angolozást kíván: 

Királyné Bálint Karolina  

Kistérségi Tehetségnap 
 

2011. október 7-én Kistérségi Tehetségnapra került sor a Fazekas Gábor Utcai Álta-
lános Iskola és a Bibó István Gimnázium szervezésében Kiskunhalason. A délelőtt 
folyamán az érintett Tehetségpontok együttműködési megállapodást írtak alá. 

Az iskola délutáni rendezvényeire szeretettel vártuk a pedagógus kollégákat, szülő-
ket, valamint az érdeklődő diákokat.  

Iskolánkban Orosz Róbert, pszichológus, sportoktató, családterapeuta  tartott előadást 
Tehetség és társas környezet  címmel. Ezt követte  Venczelné Misán Györgyi, grafo-
lógus, .Írásképelemek a tehetségfelismerésben témájú előadása.  

Ifjú tehetségeink is bemutatkoztak: Kis Péter Dorina verset mondott, Gusztos Enid énekelt, tehetséggondozó nyelvi cso-
portunkból Lami Nóra és Gusztos Enid adtak elő egy humoros jelenetet angolul, végül Hirsch Lili fitnesz bemutatója zárta  
a színvonalas műsort. Közben a felállított paravánokon iskolánk képzőművész tehetségeinek alkotásait tekinthették meg az 
érdeklődők. A kiállítást Jakabfi Márta művésztanárnő nyitotta meg.  

A délután folyamán műhelyfoglalkozások keretében az idegennyelvi tehetséggondozásról Királyné Bálint Karolina és Csá-
nyi Andrea, az informatikai tehetséggondozásról Kárász Péter beszélt, a harmadik szekcióban a tehetségsegítő tantervek és 
egyéni fejlesztési tervek készítéséhez kapott segítséget a hallgatóság.  

Tihanyiné Gerencsér Ágnes 
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KUNFEHÉRTÓI KIRÁNDULÁS 
 

Október 2-án,  vasárnap az IPR-es programunkban részt vevő 
17 tanulóval Kunfehértóra kirándultunk. 

A tó körüli sétánkon ismerkedtünk a szikes tó élővilágával. A 
horgászoktól megtudtuk, hogy keszeg, kárász, ponty, amur és 
harcsa él a vízben. A tó túloldalán épült, új kilátóról messzire 
elláttunk: a fehértói panorámában gyönyörködhettünk.                

Majd a Pici- paci lovas tanyára gyalogoltunk, ahol egy kézmű-
ves foglalkozáson a kötözött batik technikáját ismertük meg. 
Örültünk, hogy saját készítésű terítőinket hazavihettük.  

A legjobban várt program a lovaglás volt. Futószáron vezetett 
hat ló hátán róttuk a köröket- voltak, akik többször is, egymás 
után. 

Nagy siker volt a trambulin, amit mindenki használhatott. Egész nap ugrált benne valaki… 

Élményekkel telve vonatoztunk haza. Tavasszal ismét kirándulunk egyet! 

Nagy Czirok Lászlóné 

TI ÍRTÁTOK     TI ÍRTÁTOK 

Ez a nyaralás is szép volt! 
 

         Véget ért az iskola, megkezdődött a nyári szünet, amit már nagyon vártam. Tele voltam ötletekkel, hogyan 
töltsem el a nyarat. Anyáékkal sokat gondolkodtunk, hova menjünk nyaralni. 

         Végül is nem külföldre mentünk, hanem Kunfehértón töltöttünk néhány napot. Ezt megelőzően két napig a Sörfesztiválon 
megnéztük a koncerteket. Nagyon szórakoztató volt mind a két koncert. A fehértói strandra építettek egy új vízi csúszdát. Sokszor 
lecsúsztunk rajta.  A nyaralás utolsó napját egyik legjobb barátommal, Gyóni Tomival töltöttem. Egész nap fürödtünk és játszot-
tunk. 

         Ez a nyaralás tulajdonképpen jól sikerült, de jövőre, ha összejön, szeretnénk elmenni külföldre is. 

Vincze Milán 

Nyári élményeim 
 

Csak két hetet töltöttem itthon. 

Először Kunfehértón voltam az edzőtáborban. Nagyon érdekes programok voltak és nagyon tetszett. Volt 
bátorságpróba, ahol játék mackókat kellett keresni. Nyalóka volt a nyeremény, én négy mackót találtam. Az-
tán a családommal a Balatonon töltöttünk két hetet. A legjobban az tetszett, hogy megmásztuk a badacsonyi 
hegyet. Ezután Szécsiszigeten voltam egy hetet a Szapáry-kastélyban, ahol az egyik legvidámabb program az 
volt, hogy be kellett öltöznöm Bangó Margitnak. 

Nagyon tetszett ez a nyár, remélem máskor is lesz ilyen nyaram. 

Szöllős Nikolett 

Tengerparti élmény 

       Augusztus egyik napján elindultunk a montenegrói tenger partjára. 

       Egy éjszakán át utaztunk a nagyon rossz szerpentin utakon, mire odaértünk a kempingbe. Onnét 
csak száz lépés volt a tenger. A szomszéd lakókocsiban még szabadkai magyarokkal is találkoztunk. 
Volt olyan este, hogy pókereztünk velük, és aki vesztett, annak ruhástul irány a tenger. A tenger partja 
kicsit kavicsos volt, beljebb már nagyobb kövekkel találkoztunk. Csak pár métert kellett menni, és 
már a lábunk sem érte a tenger alját. A falu neve Baosic volt, ahol nyaraltunk, és minden este besétál-
tunk a központjába. Még a városnéző kisvonatra is felültünk. Aztán másnap busszal elmentünk Kotor-
ra (a mellettünk lévő város). Ott egy várat tekinthettünk meg, és gyönyörű szép jachtokat is. Mire 

visszaértünk, az idősebbek finom vacsorával vártak bennünket. Másnap délután indultunk haza. 

       Nagyon jól éreztem magam ezen a héten. 

         Bárány Dominika 
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Jó nyári program a horgászat 
 

Képzeljétek, apukámmal egy délután felkerekedtünk és elmentünk horgászni. 

Bekevertük az etetőanyagot és felcsaliztunk, bedobtuk a tóba a szereléket. Nem kellett sok, és 
máris jött az első hal. Egy ponty volt. A másodikra sem kellett sokat várni. Az is egy szép 
ponty volt. S ez így ment tovább és tovább. 

Mire aztán leállt a sok kapás. Mégis örömmel mentünk haza. 

Bodicsi Viktor 

Én azért is szeretem a nyarat, mert ilyenkor biztosan találkozhatom a dunavecsei nagypapámmal, akit 
nagyon szeretek. Az idén is így volt. A szüleimmel együtt látogattuk meg őt. Szívesen emlékszem vissza a jó beszélgeté-
sekre, sétákra, a sok nevetésre. 

Zseni Klaudia 
 

Harmadik alkalommal Szécsiszigeten 
 

Augusztus 5-én 6-órakor 15 fővel indult a buszunk Zalába. 

Délután érkeztünk meg Szécsiszigetre, a Szapáry-kastélyba. Mindenki a 
szobájába sietett, hogy kipakolhasson. Másnap a Szapáry napokon a bivaly-
főző versenyen 2. helyezést érte el a táborunk. Az idei táborban két éjszakai 
túrán is részt vettünk. A nagy melegben strandon is voltunk. Majd egy másik 
nap a hármas határt néztük meg egy 
hosszú hegyi túrával összekötve. Az 
utolsó napon a kistolmácsi tóra is elláto-
gattunk kisvonattal. A táborzárón sütö-
gettünk. 

Magdi néni, Mártika néni és Laci bácsi 
is meglátogatott minket egy napra. 

Majd az indulás napján minden táboro-
zó nagyon szomorú és egyben boldog is 

volt. Hazafelé még megálltunk a Balatonnál, ahol fürödtünk egyet. 

Fáradtan, de sok új élménnyel gazdagodva értünk haza. 

Szatmári Erna 

Ti mondtátok, mi leírtuk  

Szívszorító volt otthagyni a jelenlegi 5.b osztályt. Szerettük azt az osztályt. Sok kedves, szófogadó gyerek járt oda. Ezért 
mertünk elindulni már a 2. osztályban Budapestre kirándulni velük. Negyedik osztály után nehéz volt a váltás. Az elsősök 
kevesebben vannak, de több a vadóc köztük. 

Nagyné Pál Olga 
 
Sablonokat kapunk és azokat rajzoljuk körbe. Így tanuljuk meg a formákat. Eddig sok érdekes dolgot tanultunk. Most a csé-
szevonalat gyakoroljuk. 

Tóth Lili  1/a 
 
A szabályokat egyszerű betartani. Könnyű volt megszokni, hogy délután nem alszunk, hanem tanulunk. 

Balicz Máté  1/a 
 
Elnevezzük a betűket a formáiról. Az órákon sok pirospontot kapunk.  
A tesi órákon a kézenállást tanuljuk. 

Szuromi Vajk Ádám 1/b 
 
Matematika órán sok számot megtanultunk. A tízes számkörben tanulunk összeadni és kivonni.  
Egyszer 40-ig is elszámoltunk. 

Kovács Alexandra  1/b  
Lejegyezte: Faddi Stella 



SPORT     SPORT     SPORT 
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Edzőtábor Kunfehértón 
 

Júniusban ismét edzőtáborban voltunk. Amikor megérkeztünk, mindenki 
kapott egy ajándék pólót, majd elfoglaltuk a szobáinkat. Kipakolás közben 
kitaláltuk a szobaneveinket is. 

Délután Csaba bácsival egy játékos bemelegítéssel kezdtük a hetet. Ennek 
befejeztével mindenki pihent, majd vacsoráztunk. Takarodó előtt még volt 
egy kis szabadfoglalkozás. A másnapot futással kezdtük, aztán szobaszemle 
és reggeli következett. Minden nap más-más felnőtt pontozta a szobákat. 
Ezek után következett az edzés, majd pihentünk és ebéd. Délután egy laza 
foci a fiúknak, akrobatika a lányoknak. A strandolás előtt Valika néni és 
Margitka néni tartott foglalkozásokat. A strand után táncedzés vette kezdetét, a fiúk Csaba bácsival edzettek. Kedden és szer-
dán karaokéztünk is és filmet néztünk. Egyik este bátorságpróba volt. A táborzárón a szülők is meglátogattak bennünket. A 
diák-szülő foci most sem maradt el. 

Utolsó reggel mindenki szomorú volt, hogy el kell hagynunk a tábort, de megállapodtunk, hogy jövőre is megyünk. 

Szatmári Erna 

Kedves Szülők! 
 

A Fazekas iskola fennállása óta kiemelt fontossággal kezeli a gyerekek testi nevelésének ügyét. Annyi sportolási lehetőséget bizto-
sítunk, hogy mindenkinek lehetősége legyen heti 5 órában sportolni. Annak is, aki nem az emelt szintű oktatást választotta, vagy 
nem az 1-4 évfolyamra jár, tehát nincs heti 5 óra testnevelése hetente. 

5-8. évfolyamon heti 2 és fél órát ír elő a tanterv, de mi fél órával többet biztosítunk. 

Annak a felső tagozatos gyermeknek, akinek csak 3 órája van, sportköri foglalkozásokat is ajánlunk. A következőket: 

Sakk    Kedd 14.30-16.00 
Atlétika képesség fejlesztő  Kedd  14.00-14.45 
Torna előkészítő   Kedd  15.00-16.30 
Labdarúgás   Csütörtök 14.30-15.15 
Játékos sportvetélkedő  „A” hét: Péntek 13.30-14.15„B”Hét: Hétfő13.30-14.15 
Röplabda   Péntek 14.00-15.00 
Asztalitenisz   Kedd 14.30-16.00 
 

Versenyre is visszük őket: 

Asztalitenisz   Diákolimpia,  Ifj. Várhegyi emlékverseny 
Torna    Diákolimpiai versenyek, Fazekas Olimpia, DKMT Kupa 
Sakk  Diákolimpiai versenyek 
Atlétika  Városi kupák  
Foci  Városi kupák 
 

Ez nevezési díjakkal és útiköltséggel is jár. A megyei Diáksport Szövetség tagjaként évente tagdíjat is kell fizetnünk, minden tanu-
lónk után.  

A foglalkozásokhoz eszközökre is szükségünk van, s a termet is rendben kell tartanunk (nem rég lakkoztattuk újra a parkettás ter-
met, a jelölővonalakat most cseréltük ki, az edzőteremre rendszeresen sokat költünk. 

Ezért szedünk sportköri hozzájárulást kezdettől fogva. 

Havi 50 forintot. 

Fenntartó önkormányzatunk egyre nehezebben biztosítja a működésünkhöz szükséges pénzt. Ezért növeltük meg a sportköri hoz-
zájárulás összegét havi 10 forinttal. 

Kérjük megértését és segítségét, hogy továbbra is a megszokott színvonalon és eredménnyel foglalkozhassunk gyermekeikkel. 

Aki könnyen tud nélkülözni magasabb összeget, attól köszönettel fogadjuk a befizetést. Segíthet olyan osztálytársnak, akinek szü-
leit ez a pici összeg is nehéz helyzetbe hozza. 

Köszönjük szépen. 

Iskolavezetés 
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Rakj át 2 gyufaszálat úgy, hogy 2000-et 
kapj (római számban is kijöhet)! 

Jobbra tudod fordítani a fejemet 2 gyufaszál átpakolá-
sával? 

Nyelvtanórán: 

- Pistike, mondj egy igekötőt és egy 
névmást! 

- Ki? Én? 

- Miért az ablakon keresztül jársz be a házba? 

- Anya azt mondta, hogy ha rossz jegyet ka-
pok, át ne lépjem a küszöböt. 

 

Pistike sírva jön haza az iskolából: 

- Anya! Az iskolában mindenki Rambónak szólít! 

- Nahát, holnap bemegyek az igazgatóhoz! 

- Inkább ne! Ez az én ügyem! 

Iskolában: 

- Pistike, ki volt I. András apja? 

- Nulladik András. 

- Pistike, az utóbbi időben egyre jobb 
és jobb osztályzatokat kapsz. Valld be, 
ki segít? 

- A televízió! Elromlott. 

A tanár felelni szólítja Pistikét: 

- Pistike, mondd meg mi az egyes szám 
3. személy! 

- Őőőőőő... 

Készítette: Szatmári Erna 

Gyűjtötte: Vincze Milán 

Gyűjtötte: Bodicsi Viktor 
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    Készítette az iskola újságíró -és újságszerkesztő szakköre. 

 

Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne. 
(őhlef) 

   Éjjel-nappal mindig jár, mégis egy helyben áll.  
 

(aró) 

 
Akárhová vitték, mindig fejbe verték.  

(gözs) 

 

Se hárfája, se gitárja, 
mégis szól a muzsikája.  

(köscüt) 

Fúr-farag, de mégsem ács, kopog, mint a kalapács. 
Fák orvosa, doktora, erdőben az otthona  

(scápokaf) 


