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Andók Veronika: Vakáció  

 

Láttam a napot, súgta a szélnek: 

Várnak a tavak, csónakok, stégek. 

És tényleg a táblán virul egy szó, 

Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! 

 

Két hónap napfény vár ránk a nyárban, 

Kószálunk vígan viruló tájban, 

Hűsítő tavakra, strandokra járunk, 

Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk. 

 
Április 1. 

A tréfák, bolondozások napja. 
Április 2. 

Andersen születésnapja. A gyermekkönyvek nem-
zetközi napja. 

Április 8. – május 13. 
Környezetvédelmi projekt a 4. évfolyamon. 

Április 11. 
A költészet napja. József Attila születésnapja. 

Április 16. 
Holokauszt áldozatainak emléknapja. 

Április 17., 19. 
Szóvarázs iskolai és területi forduló. 

Április 22. 
A Föld napja.  
A mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy 
nem tudod megváltoztatni a világot?” 

Április 26. 
Fazekas- és DKMT-kupa. 
 
 

Május 1. 
A munka ünnepe. 

Május első vasárnapja anyák napja. 
Május 17. 

Eszkimó művészet gyermekszemmel. Diáktárlat 13. 
Május 22 – 31. 

A város, ahol élünk. Témahét a 2. évfolyamon. 
Május utolsó vasárnapja gyermeknap. 
 
 
 
Június 4. 

Nemzeti Összetartozás Napja. 
Az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának év-
fordulóján nemzetünk határokon átívelő egységére 
emlékezünk. 

Június 7. 
Madarak és fák napja. 

Június első vasárnapja pedagógusnap. 
Június 8. 

Medárd napja. Közismert időjárásjósló nap. 
A közhiedelem úgy tartja, ha ezen a napon esik az 
eső, akkor negyven napig esni fog, ellenkező eset-
ben pedig ugyanennyi ideig szárazság lesz. 

Június 14. 
Utolsó tanítási nap. 

Június 15. 
Ballagás. 

Június 22. 
Tanévzáró ünnepély. 

         

Naptár 
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A longitudinális mérésekben évek óta részt veszünk. A munkát Karsai Zsuzsanna koordinálja.  
Örülünk a megtisztelő elismerésnek. 
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Környezetvédelmi projekt a 4. évfolyamon 
 

„Segítsetek!”címmel április 8-án indult a 4. évfolyam környezetvédelmi projektje, amely május 13-án a projektzáró ren-
dezvénnyel ért véget. 

A projekt során információkat gyűjtöttünk, rejtvényt fejtettünk, plakátot készítettünk a talaj, víz- és levegőszennyezés té-
mában. Sóstóra kirándultunk, ahol víz- és talajmintát gyűjtöttünk, és később környezetismeret órán megvizsgáltuk mikro-
szkóp segítségével. Növényeket ültettünk az iskola kertjében. Ellátogattunk a szülők segítségével a szennyvíz- és a hulla-
déklerakó telepre. Érdekes előadást hallgattunk meg a hulladékgazdálkodás jövőjéről. Tanulmányi kiránduláson 
Magyarkertben töltöttünk el egy izgalmas napot. Rajzórán képeket készítettünk a témában, technikaórákon újrahasznosí-
tottuk a különféle hulladékokat és ötletes tárgyakat, csoportmunkában városképeket, a jövő iskoláját, környezetbarát far-
mot alkottunk. Informatikaórán meghívót készítettünk projektzárónkra. 

Az elkészült rajzokból, tablókból és tárgyakból kiállítást rendeztünk. A projekt zárására verssel, mesével és beszámolókkal 
készültek a gyerekek. A családoknak a témában kiadott kérdőívek eredményeit Csendes Sándorné ismertette, majd megkö-
szönte a projektben résztvevő szülők segítségét, végül összegezte a projekt eredményeit. 

Zsoldosné Papp Judit 

Tegyél többet a környezet védelméért! 
„ A bölcs ember törvénye ez: a természet rendje szerint él és cselekszik.” Lao-ce 

Környezetvédelmi ötletek: 

Globális felmelegedés megállítása faültetéssel. A fák kivágása káros, mivel melegebbé válik a Föld hőmérséklete. Jus-
son eszünkbe nap, mint nap! 

A fák oxigént termelnek, ami az embereknek létszükséglet. A papírt több odafigyeléssel használjuk, így kevesebb fát 
kell kivágni! 

A kertekben gyomláljuk ki a gazt, ültessünk virágokat, locsoljunk, gereblyézzünk, szedjük össze a szemetet!  Így tiszta, 
egészséges lesz környezetünk. 

Virágokat és fákat ültessünk, tisztítják a levegőt, szebbé varázsolják a környezetünket. A fák 
és a virágok örömet szereznek az embereknek. 

A kerékpár, vonat, busz igénybevételével, sokkal több energiát spórolunk meg, mintha autó-
val közlekednénk. A levegőt sem szennyezzük annyira. 

A karton, újságok, magazinok, konzervdobozok-fém, flakonok és az üvegek újrahasznosítha-
tóak.Az újrahasznosítás értékes és védi a környezetet. 

Szelektív szemétgyűjtés, komposztálás: a környezet tisztán tartása. Az emberek és a növé-
nyek kényelmesebben és szabadabban élhetnek. 

Ne pazaroljuk a vizet zuhanyozáskor és fogmosáshoz! Ne folyassuk a vizet, csak a szükséges 
mennyiséget használjuk!        4.b osztály 
 

Tanulmányi kirándulás Magyarkertbe 
 

A két negyedikes osztály a tanító nénikkel április 30-án tanulmányi kiránduláson vett részt Magyarkertben. 

Magyarkert - Magyarország 40 hektáros öko-központja, Magyaror-
szág domborzati és vízrajzi 1:1000 méretarányú makettje 93.000 
négyzetméteren. 

Tehát Magyarország legnagyobb épített kertje, Európa legnagyobb 
mérethelyes makettje, mely 2011. május 10-én, a Madarak és Fák 
Napján nyitotta meg kapuját vendégei előtt. 
A Kiskunsági Nemzeti Parkban, Jakabszállás külterületén található. 
Túravezetőnk már a bejáratnál várt bennünket és Magyarkert térké-
pén megmutatta, hogy mi hol található. Délelőtt csoportokba osztva 
egy élő földrajzórán vettünk részt. Bebarangoltuk egész Magyaror-
szág területét. Érdekes feladatokat kaptunk. Tájolót használtunk, 
településeket kerestünk meg.  

Magyarkertben arra tanítottak bennünket, hogy bolygónk, a Föld 
megóvása, az élet szeretete, az értékek megvédése mennyire fontos. Ajánljuk mindenkinek ezt a szép programot! 

Balog Milán, Barna Dzsenifer 4.a 
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TÉMAHÉT 

„A város, ahol élünk” 

Májusban második évfolyamosokként egy rendhagyó kis időszak napjait éltük.  Témahetünk címe a következő volt:  
„A város, ahol élünk”. Három helyszínre is ellátogattunk: 
   21-én az országos műemléki védettségű Szélmalomban jártunk, melyet 1861-67 között Hunyadi Antal építtetett, majd 
Sáfrik József vásárolta meg és 1901-ben négyszintes korszerű malommá alakította. A Sáfrik malom 1966 óta védett műemlék.  
A gyerekeknek nagy élményt jelentett az épületben körbejárni, tapasztalatot és ismereteket szerezni a gabonaőrlés e régi, na-
gyon fáradtságos munkálatairól. 
   22-én ismét útnak indult a két kis csapat. Immár nem országos, hanem a világhírű hungaricum, a Halasi Csipke szülőházát 
kerestük fel. Megcsodálhattuk az egészen apró, medálméretű és a régi hatalmas csipkecsodákat egyaránt. Mindenki jól megje-
gyezte, hogy Markovits Mária és Dékáni Árpád neve kötődik legszorosabban a Csipkéhez; az ő szobruk látható a bejárat 

előtt. 
Volt szerencsénk bepillantani a munkafolyamatba is, amint 
a varrónők nagy odafigyeléssel végzik aprólékos, pontos 
öltéseiket. Jó néhány világhírű sztárt, királynőket, sőt még a 
pápát is megajándékozta már magyar vendéglátója e nagy 
értékű, csodaszép kincs egy-egy példányával. 
   23-án a Thorma János Múzeum volt az úti célunk. Na-
gyon részletesen mutatta be tárlatvezetőnk a régmúlt idők 
emlékeit egészen az V. századtól kezdődően. Láthattuk, 
ahogy a technika fejlődésével és az igények növekedésével 
párhuzamosan egyre aprólékosabban és díszesebben kidol-
gozottak lettek a használati tárgyak, ékszerek.  
Rácsodálkozhattunk régi idők öltözékeire is. Ma már elkép-
zelni sem tudjuk, hogyan lehetett egyáltalán mozogni azok-
ban a hosszú, nehéz, többrétegű kelmékben; a tisztántartá-
sukról már nem is beszélve. 
A fiúkat viszont a betyárok pisztolyai és a hatalmas kardok 

hozták leginkább lázba. 
Szemügyre vettük a gyönyörű szép hímzett terítőket, ágyneműket, a faragásokkal díszített székeket, padokat és más használati 
tárgyakat. 
Végül a két hatalmas, 4x6 méteres Thorma János festmény ejtett minket ámulatba, az Aradi vértanúk és a Talpra, magyar! 
Utóbbi képen a gyerekek felismerték Petőfi alakját és egyszer csak elkezdték szavalni a híres verset. 
A látogatások kapcsán ismereteinket és élményeinket az iskola falain belül kamatoztattuk és a TUDÁSTÉRKÉP módszerével 
rendszereztük. Kézműveskedtünk gyógyszeres dobozok felhasználásával és magunk is megpróbálkoztunk még a csipketerve-
zéssel is, ki nem felejtve a védjegyet, a három halat. 
A témahét lezárásaként kiállítást rendeztünk, melyben egészen a tanév végéig gyönyörködhetnek a szülők, gyerekek, kollégák 
egyaránt. 

Nagyné Pál Olga  

Támogatók: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Tehetség Program keretén belül, NTP-MV-12-0121 
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RENDEZVÉNYEK, RENDHAGYÓ PROGRAMOK 

Anyák napja 
Az anyák napja világszerte ünnepelt nap. Magyarországon május első vasárnapja. Ekkor köszöntjük 
az Édesanyákat, Nagymamákat… Egy nap minden évben, amiről sohasem feledkezünk meg. 

Iskolánkban hagyomány, hogy alsó tagozaton május hónapban valamennyi osztály egy kedves mű-
sorral ajándékozza meg az Édesanyákat, Nagymamákat… Erre az alkalomra hetekig készülnek a 
gyerekek: verseket, dalokat tanulnak, ajándékokat, meghívót készítenek az Édesanyák tiszteletére. 

Így történt ez 2013 májusában is. 

Köszöntöttük az Édesanyánkat, Nagymamánkat! 
 

A tavasz egyik szép, nevezetes napja május első vasárnapja, az anyák napja. 
Már jó előre készültünk e nagy ünnepre saját magunk készítette apró ajándékokkal. 
Egy-egy vers tiszta szívből jövő elmondásával, egy szál virág átadásával szerettünk volna 
örömet szerezni édesanyánknak, nagyszüleinknek. 
 
A felkészülés rengeteg munkát igényelt, nagyon komolyan vettük a feladatunkat. 
Inspiráló volt számunkra, hogy a műsort közönség előtt mutatjuk be. 
Az előkészítés és szervezés az osztály közös munkájára épült. 
Mindenki megtanulta a versét, szövegét és az éneket, nem papírból olvastuk. 
Elkészítettük önállóan az igényes kivitelű meghívót. 
 Feldíszítettük a termet, illusztrációkból kiállítás készült, amelynek képeit az anyák, nagymamák iránti szere-
tet ihletett. 
A keretdalokat hangulatalapozóként illetve hangulatfokozóként illesztettük az előadás elejére és a végére. 
Itt mindenki egyedül állt ki az édesanyja, nagymamája elé és elmondta a versét, amely tele volt érzelemmel. 
Nagyon nehéz feladat volt úgy mozogni, hogy ne legyünk egymás útjában. 
 Kreatívnak kellett lennünk: hogyan adjuk át gyorsan és könnyedén a helyünket. 
 
A hálás közönség nem csak „aranyos gyerekeket”, hanem érdekes, szívhez szóló műsort láthatott-hallhatott. 
A műsort fényképek, videó felvétel örökítette meg. 

4. b osztály tanulói 

Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe: 
 

1.Egy jó szót szólni. 

2.Óvatosan becsukni egy ajtót.  

3. Apróságnak örülni.  

4. Jó tanácsot adni. 

5. Egy levél megírásával örömet szerezni. 

6. Nem tenni szóvá, ha a másik hibázik. 

7. Nem sértődni meg egy félre sikerült szó miatt. 

8. Megtalálni a dicsérő, elismerő szót a jóra. 

9. Elismerni a helytelenséget. 

10. Örülni a holnapi napnak. 

11. Bizonyos dolgokra aludni egyet. 

12. Mindenre rászánni a kellő időt és gondot. 
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A tűzoltóságon jártunk 
 

Környezetismeret órán tanultunk a tűzoltók, a mentősök és a rendőrök munkájáról. Elhatároztuk, hogy a tűzoltók életé-
be közelebbről is betekintünk. 

Nagy Szabi apukája és a kollégái nagy szeretettel fogadtak minket. Attila bácsi először elmondta, hogy mikor kérik a 
lakosok a segítségüket: nemcsak tűzhöz vonulnak ki, hanem árvíz sújtotta területekre, vihar utáni kár elhárításához, 
balesetek színhelyére is. Lea egy próbariasztást is küldhetett, így élőben láthattuk, mi történik a telefonbejelentés után: 
négy lánglovag egy percen belül teljes felszerelésben a tűzoltó autóban termett és már indult is a cél felé. 

Kipróbáltuk a tűzoltó fecskendőt, célba locsoltunk vele. Legnagyobb élményünk az volt, amikor Attila bácsi az emelő-
kosaras tűzoltó autó kosarában hármasával felvitt minket a magasba, ahonnan csodás látvány tárult elénk: beláttuk a 
Sóstót és környékét, valamint a város egy részét is.  

A sok élmény után jól esett a finom pogácsa és a tea, amellyel megvendégeltek minket. 

Nagyon köszönjük, hogy ott lehettünk! 

Az 1.a osztály tanulói, valamint a tanító nénik: Bea néni és Anikó néni  

Horgászott az osztály 
Pünkösd hétfőn Döme Gábor, a nemzetközi hírű sporthorgász, egy közös pecázásra hívta meg a 2.b osztályt Sóstóra.  

Gyönyörű időben, családtagokkal együtt, közel hetvenen vettek részt az eseményen. A házigazda nagy lelkesedéssel és 
szakértelemmel vezette be a gyerekeket és szüleiket a horgászat világába. Remek hangulatban telt a délelőtt a vízparton. 
Nem lehetett panasz a kapásra sem, hisz egyik halat fogták a másik után. A közös horgászat feledhetetlen élményén felül 
még a felszerelést is hazavihették a gyerekek.  

Biztosan állíthatjuk, hogy ezen a napon sok új híve lett ennek a kiváló szabadidős tevékenységnek. 

Jeszenszky Péterné 

RENDEZVÉNYEK, RENDHAGYÓ PROGRAMOK 
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Tavaszi alsós iskolai versenyek és eredmények 
 
Ez év tavaszán immár 12. alkalommal rendeztük meg a 2., 3. és 4. osztályos kisdiákok számára az anyanyelvi  és a matema-
tika tantárgyi versenyeket, amelyeket már a tanév elején meghirdettünk. Folyamatos gyakorlás, egész évi kitartó munka 
előzte meg az áprilisi versenyeket. A két tantárgyból közel százan mérték össze tudásukat. Az első helyezettek az oklevél 
mellé könyvjutalmat, a második-, harmadik helyezettek oklevelet és valamennyi résztvevő gyönyörű könyvjelzőt kapott em-
lékbe. 

Magyar 
2. osztály: 
1. Szőnyi Dorottya 2.a 
2. Vadkerti Tóth Roland 2.b 
3. Baricz Máté 2.a és Patai Tóth Roland 2.b 

Felkészítők: Németh Ferencné, Jeszenszky Péterné 
3. osztály: 
1. Varga Dávid 3.a,  
2. Rajmond Véda 3.a 
3. Jáger Tekla és Répási Réka 3.a 

Felkészítő: Juhász Gáborné 
4. osztály: 
1. Mészáros Réka 4.b 
2. Király Kata 4.a és Tóth Anna 4.b 
3. Pakai Fanni 4.a 

Felkészítők: Vargáné Kiss Éva, Zsoldosné Papp Judit 

Matematika  
2. osztály: 
1. Szuromi Vajk 2.b 
2. Kopasz Bence 2.b 
3. Patai Nóra Alexa 2.b 

Felkészítő: Balogh Zoltánné 
3. osztály:  
1. Ritter Rafael Ádám 3.a 
2. Csala Emese és Kubus Írisz 3.a 
3. Fodor Zsombor, Kossik Kitti 3.a, és Vígh Viktória 3.b 

Felkészítők: Paczolayné Krix Erika, Ladányi Sándorné 
4. osztály: 
1. Mészáros Réka 4.b 
2. Rózsa Péter 4.a, Tóth Anna és Vorák Patrik 4.b 
3. Király Kata, Pakai Fanni 4.a 

Felkészítők: Kádas Sándorné, Csendes Sándorné 

A helyezetteknek gratulálunk! 
Köszönjük a felkészítők és a szervezők munkáját! 

Zsoldosné Papp Judit 

Komplex alsó tagozatos tehetséggondozó verseny 
 

Az Apáczai Tankönyvkiadó a tanév elején meghirdette a komplex feladatmegoldó csapatversenyt „Barátaink az állatok” 
címmel. 

A 4. a osztályból 2 csapat nevezett. Az „Állatbarátok” tagjai olyan jól 
dolgoztak az egyes fordulókban, hogy a résztvevő 900 csapat közül 
bejutottak az országos döntőbe. A verseny helyszíne Budapest volt. 
Itt hasonló feladatsort kellett megoldaniuk, mint az előtte lévő fordu-
lókban. Másfél órát kaptak a magyar, matematika, környezetismeret, 
ének, rajz tantárgyakkal kapcsolatos kérdések megválaszolására, fel-
adatok kifejtésére. A legjobb 41 csapat között a 16. helyet sikerült 
megszerezniük, mindössze 2 ponttal és 1-2 perc késéssel lemaradva 
az első 10 könyvjutalomban részesülők mögött. 

Eredményükhöz gratulálunk a csapat tagjainak: Király Katának, 
Pakai Fanninak és Rózsa Péternek.  
(Felkészítők: Csendes Sándorné – Zsoldosné Papp Judit) 



VERSENYEK     VERSENYEK 

nyelvÉSZ 
A Bendegúz Nemzetközi anyanyelvi 

tanulmányi versenyének megyei fordulóján 
 

2013. április 12-én Kecskeméten az Arany János Általános Iskolában 
mérte össze anyanyelvi tudását a megyei fordulóba bejutott több száz 1-
8. osztályos korú diák. 
Iskolánkból Király Kata 4.a (felkészítője: Zsoldosné Papp Judit) és Rit-
ter Rafael 3.a (felkészítője: Juhász Gáborné) jutottak be a megyei ver-
senyre. 
A tanulókra játékos, gondolkodtató, időnként vicces, de igen nehéz fel-
adatok vártak. 
 A feladatlap kitöltése után uzsonna, majd a vendéglátó iskola tanulóinak műsora következett. 
Kata két ponttal lemaradva az első helyezettől a 7. helyen végzett. 
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Mindig a legegyszerűbb dolgok a valódi csodák 
 

   „A könyv nemcsak a teret hódította meg, hanem megállította az időt. Ennél nincs nagyobb csoda. Mindig a legegysze-
rűbb dolgok a valódi csodák. 
   Kosztolányi Dezső gondolata hatotta át az idei Szó-
varázs versenyét, melynek iskolai fordulója 2013. 
április 17-én került megrendezésre. A prózamondók 
olyan történeteket választottak, amelyek róluk, nekik 
szóltak. Valós élethelyzetekbe pillanthattunk bele: a 
családok hétköznapjaiba, az emberi kapcsolatokba, a 
fiatalok és az idősek hétköznapjaiba; példát láttunk a 
jó és a rossz tulajdonságok megnyilvánulására, a sze-
retet összetartó erejére. A humor is megjelent a szö-
vegválasztásban: megtapasztalhattuk, ahogyan a gye-
rekek szeretnék megnevelni környezetüket, sőt gyak-
ran önmagukat is.  

   Kosztolányi a könyvekben megbúvó csodáról szól, 
amelyet tanulóink a verseny során elénk varázsoltak a 
szavak útján Lázár Ervin, Szabó Magda, Örkény Ist-
ván, Móra Ferenc, Nógrádi Gábor… írásain keresztül.  

Ezen a délutánon 16 tanuló mutatta be az általa értelmezett szöveget. 

   Az előadásokat a háromtagú zsűri értékelte: Vargáné Kiss Éva, Serfőző Anikó és Feketéné Pősz Anett tanító nénik. 

Helyezések: 

   5-6. osztály: 

I. Tihanyi Janka 5.a és Mátyás Tamara 5.a - felkészítője Vörös Mária 

II. Faddi Stella 6.b - felkészítője Kinsztlerné Lázár Erzsébet 

  7-8. osztály:  

I. Gazdag Gábor 8.c - felkészítője Kinsztlerné Lázár Erzsébet 

I. Tihanyi Kata 7.b - felkészítője Maglódiné Gartner Mária 

II. Fehér Ádám 7.b - felkészítője Maglódiné Gartner Mária 

Kazinczi Rita 7.b osztályos tanuló különdíjban részesült. 

   Április 19-én került sor a verseny újabb fordulójára, a területi versenyre, ahol a kistérség versenyzői között korcsoport-
jában Gazdag Gábor II., Tihanyi Kata III. helyezést ért el.  

  Gratulálunk! 

Maglódiné Gartner Mária 
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KÉMIA 
 

A Szilády Áron Gimnázium a Kiskutatók estéje rendezvénysorozat részeként feladatmegoldásra hívta 
a Kis kutatókat.  

Díjazottak:  

Fodor Kata 2., Tihanyi Kata 3.,  
László Dorina 4. helyezett. 

A tanévben négy versenyen vettek részt a ké-
mia iránt érdeklődő tanulóink. A legrango-
sabb a Magyar Természettudományos Társu-
lat által meghirdetett Hevesy György Orszá-
gos Kémia Verseny, melynek  
megyei fordulóján Tihanyi Kata 7. osztályos 
tanuló 2.,  László Dorina 7. helyezést ért el.  

Ők ketten indultak Curie Kémia Emlékver-
senyen, melyet általános és középiskolás ma-

gyarországi és határon túli magyar tanulóknak szervezik. A négyfordulós írásbeli forduló után a terü-
leti döntőben Tihanyi Kata képviselte intézményünket, ahol 6. helyezést ért el.  

Borné Sarok Ágnes 

Kis matematikusok 
 
A Bács-Kiskun Megyei Matematikaversenyen 13 tanu-
ló vett részt a felső tagozatról. A megyei fordulóban 5 
tanuló folytatta a versenyzést. 

5. évfolyam: Tassi Nelli, Tihanyi Janka 
6. évfolyam: László Máté 
7. évfolyam: Fehér Ádám, Tihanyi Kata 

A legeredményesebbnek Tihanyi Janka (7. hely) és Lász-
ló Máté (13. hely) bizonyultak. A jutalmak átvételére a 
kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola hangver-
senytermében került sor, ahol az iskola zenei tagozatán 
tanuló diákok éneke és orgonajátéka színesítette az ünnepélyes eredményhirdetést.  
Felkészítőjük: Karsai Zsuzsanna. 

XV. Rácz Zsolt Fizika Megyei Emlékverseny 2013., Nagykőrös 
  
Eredmények: 
 
7. évfolyam 

4. díj: László Dorina 
5. díj: Tihanyi Kata 
  
A két díjazott könyvet, illetve tárgyjutalmat kapott. 
A versenyt az Apáczai és a Mozaik Kiadó is támogatta. Az utalványokat Rácz Adrienne, Rácz 
Zsolt nővére biztosította. Felkészítőjük: Nagy Czirok Lászlóné. 

VERSENYEK     VERSENYEK 
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TI ÍRTÁTOK     TI ÍRTÁTOK 

XIII. FAZEKAS - Kupa 

Nóri-mesék: 
 
A zöld nyúl 
 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király és egy királyné. A királyné nagyon szerette a zöld színt 
és a nyulakat. Mondja a királyné a férjének: 

Minden nyúl ebben a pillanatban legyen zöld! 
A király tudatta seregével. Találtak is egy nyulat. Zöldre festették, aztán elengedték. 
A gólya meglátta a nyulat. Azt hitte, hogy az egy béka, mert zöld volt. Meg akarta enni, de a nyúl 
gyorsabb volt és addigra már túl volt hetedhét országon. 
 
A bálna és a cápa  
 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy cápa és egy bálna. Barátok voltak. Nagyon kevés volt a hal a 
nagy szárazság miatt. A cápa elment vadászni. Talált is egy halat és hazavitte. A bálna, ahogy meglát-
ta, meg akarta enni. Elkezdtek veszekedni a halért. Az elsurrant, elszökött. A bálna és a cápa is egy-
aránt rosszul járt. Itt a vége, fuss el véle!  

Patai Nóra 2.b 

SPORT     SPORT     SPORT 

Csapat: 
I-II. kcs: „A” kategória: 
     1. Fazekas „A” csapata 
     3. Fazekas „B” csapata 

Egyéni: 
    1. Németh Dominik 
    3. Puskás Alex 
    4. Jacsó Gergő 
    6. Kopasz Bence 
    7. Urbán Dominik 
  13. Baricz Máté 
  15. Kelle Bence 

III-IV. kcs: „A” kategória: 
Csapat: 
    1. Fazekas iskola  

Egyéni: 
   3. Szalai Ádám 
  4. Masa Bence 
  5. László Dénes 
  5. Süveges Csaba 
  5. Kocsis Márk 
11. Süveges Csanád 
12. Kádár Zalán  

XII. DKMT Nemzetközi Verseny 

8-10 évesek: 
     Összetett: 
     7. Németh Dominik 
     Talaj: 6. Németh Dominik 
     Ugrás: 5. Németh Dominik 
     Korlát: 6. Németh Dominik  

11-12 évesek: 
      Talaj: 3. Süveges Csanád 

15-18 évesek: 
       Összetett: 
       2. Kovács Gábor 
       Talaj: 2. Kovács Gábor 
       Lólengés: 4. Kovács Gábor  
       Gyűrű: 2. Kovács Gábor 
       Ugrás: 3. Kovács Gábor 
       Korlát: 4. Kovács Gábor 
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SPORT     SPORT     SPORT 

Fitnesz 
 
Fitdance Országos Bajnokság 

Békéscsaba, 2013.05.11. 

           I. kcs.: 3. Szakál Maya 

Eredményesen versenyeztek még: 

Lintner Adrienn, Lengyel Kitti, Döme Vanessa,  
Vígh Viktória, Kossik Kitti és Boda Viktória 

 

Fit--Kid Országos Bajnokság 

           4. Hirsch Lili 

Eredményesen versenyzett még Tassi Nelli. 

 

Sakk 
 
Országos diákolimpiai csapatdöntő-kiemelt kategória, 2013. ápr. 26-28., Szombathely 

Szuromi Vajk, Vorák Patrik, Tapodi Norman, Király Kata összeállítású csapat az okleveles 
VI. helyen végez. 

Lauder Sakkfesztivál - kiemelt kategóriájú verseny, 2013. máj. 1. , Buda 

        Király Kata              bronz 

Decs  - II. kat., 2013. máj. 4 

        Tapodi Norman        arany 

        Király Kata              arany 

        Vorák Patrik             bronz 

Országos diákolimpiai egyéni korcsoportos döntők-kiemelt kategória, 2013. jún.1.,  
Budapest 

             Király Kata          11.hely 

 

Úszás 
 
Varga Kata 4.a osztályos tanuló a Bácsvíz Kupa Nemzetközi 
Úszóversenyen vett részt. 
Eredményei: 1 ezüst: 100 gyors; 4.helyezés: 200m vegyes; 
100m hát; 5. helyezés: 200m hát 

 

Foci 
Szilády Kupa Lány foci: Fazekas csapata 4.hely 
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Kellemes vakációt, jó pihenést kíván az iskola újságíró -és újságszerkesztő szakköre 

 

Két porszem száll a sivatagban. 

Az egyik megkérdezi: 

− Leszállunk? 

− Megőrültél? Ilyen tömegben? 

A hangversenyteremben az unatkozó Pistike 

nyaggatja a papáját: 

- Apa, ha a bácsinak sikerül átfűrészelnie a he-

gedűjét, hazamegyünk? 

- Milyen idős a nyári gyerek? 

- Szünidős! 

Zöld vagyok tavasszal. 
nyáron pedig sárga, 
fehéren kerülök 
malomban a zsákba. 

(azúb) 

Kicsi fején nagy kalap, 
Kuporog a fa alatt. 

(abmog) 

Fent lakom az égen, 
melegít a fényem, 
sugárból van bajszom, 
este van, ha alszom. 

(pan) 

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

(ylákrah) 

1.      1.   silabizál 

2. L     2.   fiú 

3.      3.   erdő 

4.     L 4.   szárít 

5.  Á  F  5.   kaptafa 

6.      6.   ár 

7.      7.   testmozgás 

Keresd a szavak szinonimáit! A megfejtés remek nyári program lehet. 

Keresd a kakukktojást! 
 

Melyik képzeletbeli, kitalált lény? 

1. sellő, kivi, hermelin, pele, gnú 

2. rája, tarantella, tatu, főnix, tukán 

3. boa, tarajos gőte, kentaur, gibbon, muflon 


