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A tartalomból: 

 

Szeptember2. 
Évnyitó ünnepség. 
Első tanítási nap. 
 
Szeptember 20. 
A gyermekek világnapja. 
 
Szeptember 26. 
Névadó ünnepség. 
Iskolánk új neve: 
Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola. 
 
Szeptember 29. 
Szent Mihály napja. Régi pásztorünnep. 
 
Szeptember 30. 
A népmese napja. 

Naptár 

Sziasztok!Sziasztok!Sziasztok!Sziasztok!    

Mintha csak tegnap történt volna, hogy a  

V betű is felkerült a táblára és mindenféle 

ákombákommal dekoráltuk a táblát, ahogy a 

fagyizóban toporogtunk, hogy mikor kerü-

lünk már sorra, ahogy a bolondballagókon 

jóízűeket nevettünk. 

S közben elszaladt a nyár, és bekopogtatott 

az ősz, elkezdődött az iskola. Milyen jó a rég 

nem látott barátokkal, kedves tanárainkkal 

találkozni! Az iskola üde tudásillatát újból 

érezni! Az új könyvekkel teli táskát hordani! 

Elkészült a 20. évébe lépő Fazék újság  

1. száma is.  

    

    
Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink!Kedves Olvasóink! 

Ajánljuk figyelme-

tekbe!  

Lelkes kis diákúj-

ságíró csapatunk 

írja és szerkeszti a régi rovatainkat megtart-

va és újakkal kiegészítve. A Ti írtátok rova-

tunkba várjuk a Ti írásaitokat, ötleteiteket, 

észrevételeiteket is! Írjuk közösen a Fazék 

újságot! Ne feledjétek, régebbi számaink az 

iskolánk honlapján is olvashatóak! 

Kívánunk Nektek az új tanévre sok sikert, jó 

jegyeket, hasznos időtöltést, jó újságolvasást! 

 

Az újságíró szakkör tagjaiAz újságíró szakkör tagjaiAz újságíró szakkör tagjaiAz újságíró szakkör tagjai    

 



  

 2 FAZÉK XX évf. 1. szám 

„Büszkén szembenézek, s várakozva állok.  

Biztassuk csak bátran, hát hajrá, új tanév!” 

A tehetségsegítő programok támogatására kiírt NTP-IKT-MPA-12 pályázaton a Tűzzel 

festés alkotótáborra 789 ezer forintot nyert a Fazekas iskola. A tábor sikeres megvaló-

sítására két remek szakember a garancia: Jakabfi Márta és Kovács Ibolya. A foglalkozá-

sok munkaszüneti napokon már folynak. 

 

Ugyanekkor az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő másik kiírásán is nyertünk: az NTP-

TSZT-MPA-12 jelűn. Ennek keretében komplex tehetségsegítő programot valósítunk 

meg határon innen és túl- Szabadkán és Kiskunhalason. Tóth István tanár úr a program 

szakmai felelőse, aki most szervezi a testnevelés valamely területén átlagnál ügye-

sebb és szorgalmasabb tanulók csoportját. 1.6 millió forintból valósítjuk meg elképze-

léseinket.  

Ezekkel a sorokkal ért véget tanévnyitó 
ünnepélyünk, melyet minden évben a má-
sodik osztályban tanítók szerveznek. 
Nem könnyű feladat, hiszen a többi isko-

lai ünnepélyhez képest sokkal rövidebb a 
felkészülési idő, kevesebb lehetőség van a 
gyakorlásra. Ugyanakkor nagyon fontos, 
mert ezzel indul a tanév, és a közmondás 
szerint is „Jó kezdet fél siker”. Továbbá 
azért is készültünk rá nagy gonddal, mert 
iskolánk legifjabb polgárainak és szüleik-
nek ez az első hivatalos találkozása az is-
kolával.  
Úgy állítottuk össze a műsort, hogy az 
eleje vidámságával, humorával a vakációt 
idézze, a második rész pedig komolyabb, 
talán egy kicsit megható is legyen, hisz 
minden család életében nagy pillanat, mi-
kor gyermekük először lép be az iskola 
kapuján.Úgy éreztük sikerült mind a két-
féle hangulatot átadni. 
Ezt köszönjük elsősorban a szereplőknek, 
akik a szünet utolsó hetének minden nap-
ján bejöttek az iskolába próbálni, és már 
az első alkalomra úgy érkeztek, hogy 

megtanulták a szünet elején kézhez ka-
pott szövegüket. Továbbá köszönjük Zsol-
dosné Papp Judit néninek a gyönyörű 
konferálást, Mészáros Csaba bácsinak és 
segítségeinek a hangosítást és Vörös Ma-
rika néninek és a hatodikosoknak a pako-
lást. 
A másodikos tanító nénik, Forgó József-

né, Inci néni, Jászai Zoltánné, Erzsike néni 
és Serfőző Anikó néni nevében is: 
 

 Mester Tiborné, Ági néni 

RENDEZVÉNY  

PÁLYÁZATOK  

1. számunk mottója1. számunk mottója1. számunk mottója1. számunk mottója    
Mert a teknősbéka biztosan áll a földön, az nem ok arra, hogy szárnyát szegjék a sasnak. 
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Fazekas Mihály életútjaFazekas Mihály életútjaFazekas Mihály életútjaFazekas Mihály életútja    
    

Szeptember elsejétől iskolánk új néven nyitotta meg ka-
puját előttünk. Az idei tanévtől kezdve iskolánk új neve 
Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 
lett. Így nem árt tudni néhány fontos információt név-
adónkról. 
 

1765-ben, az év utolsó napjaiban született Debrecenben. 
A pontos időpontot azért nem ismerjük, mert az anya-
könyvi bejegyzés (1766. január 6.) csak a keresztelő dá-
tumát tünteti fel. A keresztelőt akkoriban Debrecenben 
általában két héttel a születés után szokták tartani.  

Jómódú kézműves családból származik. Apja gyógyko-
vács és állatorvos.Anyja nevét nem őrizte meg az iroda-
lomtörténet. 

Fontosabb művei a Lúdas Matyi (1804) és a Magyar Füvészkönyv (1807). 
 

Tanulói pályája: 

Fazekas Mihály a Debreceni Református Kollégiumban tanult, apja ugyanis tudományos pályára 
szánta. Ő azonban 16 éves korában megelégelte a kollégiumi 
életet. Valami apróság miatt összekapott a tanáraival és emi-
att eltanácsolták az iskolából. 

Ezután 1782-ben beállt közhuszárnak. 
 

Katonaévei: 

14 éven keresztül katonáskodott. Részt vett II. József,  
majd Ferenc császár Törökország elleni  
hadjárataiban. 1793-ban a császári csapatokkal a Francia 
Köztársaság ellen folytatott háború kellős közepén valamilyen 
oknál fogva megundorodott az igazságtalan vérontástól, és 
1796 végén főhadnagyi rangban kilépett a hadseregből. 
 

Tudomány és irodalom: 

Hazatért szülővárosába, majd elhatározta, hogy a hátralévő életét az irodalomnak és a tudománynak 
szenteli. Kertészkedett, füvészkedett, csillagászattal foglalkozott, részt vett a város közügyeiben, s bará-
ti körével – e körben Csokonaival – élénk szellemi életet folytatott Debrecenben. 1807-ben sógorával, 
Diószegi Sámuellel kiadta a Magyar Füvészkönyvet, melyben 350 új növénynevet alkottak meg. Ezek 
nagy része még ma is használatos. 1819-től kiadott egy-egy naptárat polgártársai okulására. Ezek  
voltak az első naptárak, amelyekből kimaradtak a népi babonák, jövendölések. 

Miután barátai sorra elhaltak mellőle, egyre visszavonultabban élt, s akár Csokonait, őt is tüdőbaj  
vitte el 1828. február 23-án, 62 évesen.  

Összeállította: Faddi Stella 7.b 

NÉVADÓNK     
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Új rovattal (VENDÉGSÉGBEN) jelentkezünk.  Szándékunk ellátogatni és bemutatni egy-egy osz-
tályt, szakkört vagy más iskolai közösséget. 

 Elsőként ismerjetek meg bennünket, újságíró szakkörösöket! 

BEMUTATKOZUNK 

Szöllős	Nikolett	

Osztályom:	7.a	
Kedvenc	tantárgyam:		

angol,	irodalom	
Kedvenc	könyvem:		
Több	is	van,	de	főleg	a	verse-
ket	szeretem.	
Kedvenc	íróm:		
Molnár	Ferenc	
Kedvenc	időtöltésem:		

Állatbarát	vagyok,	ezért	sok	
időt	töltök	a	kutyámmal.		

Sztanik	Anasztázia	

Osztályom:	5.b	
Kedvenc	tantárgyam:		

Minden	tantárgyat	szeretek.	
Kedvenc	könyvem:	

Az,	amit	éppen	olvasok.		
Kedvenc	íróm:		
Csukás	István	
Kedvenc	időtöltésem:		

Szeretek	játszani.	

Pakai	Fanni	

Osztályom:	5.a	
Kedvenc	tantárgyam:		

angol,	magyar,	rajz,		
történelem	
Kedvenc	könyvem:		
A	két	Lotti	
Kedvenc	íróm:		
Móra	Ferenc	
Kedvenc	időtöltésem:		

olvasás,	görkorizás	
Sikereim:		
magyar-	és	matekversenyek	

Kollár	Sándor	

Osztályom:	5.b	
Kedvenc	tantárgyam:		

rajz,	technika,	informatika,	
történelem	
Kedvenc	könyvem:	

Nagy	világatlasz	
Kedvenc	íróm:		
Csukás	István	
Kedvenc	időtöltésem:		

Szeretem	a	-ilmeket.	
Sikerem:		
Cica	szépségversenyen,	első	
hely	Amyvel,	a	macskámmal.	

Ritter	Rafael	Ádám	

Osztályom:	4.a	
Kedvenc	tantárgyam:		

Minden,	kivéve	a	rajz	és	a	tech-
nika.	
Kedvenc	könyvem:		

Egri	csillagok	
Kedvenc	íróm:	

Sempé	Goscinny	
Kedvenc	időtöltésem:		

olvasás	
Sikerem:		
Az	országos	meseíró	pályázaton	
4.	lettem	(Kuka	Sára)	
Példaképem:		

Faix	Csaba	

Király	Kata	

Osztályom:	5.a	
Kedvenc	tantárgyam:		

angol,	magyar,	biológia,		
történelem	
Kedvenc	könyvem:		

Mindig	az,	amit	éppen	olvasok.	
Kedvenc	íróm:		
Fekete	István	
Kedvenc	időtöltésem:		

olvasás,	zenehallgatás,	
görkorizás,	sakk	
Sikereim:		
sakk	-és	nyelvészversenyeken	
Példaképem:		

Polgár	Judit	

Faddi	Stella	

Osztályom:	7.b	
Kedvenc	tantárgyam:		

angol	
Kedvenc	könyveim:		

Stephanie	Meyer:	Napfogyatkozás,		
Joachim	Friedrich:	4	és	½	barát	
Kedvenc	íróm:	

Jacqueline	Wilson	
Kedvenc	időtöltésem:		

zenehallgatás,	rollerezés,	színjátszás	
Sikerem:		

Bolyai	matekverseny		
Példaképeim:		

DeMi	Lovato,	Zendaya	Coleman	

Giblák	Bertold	

Osztályom:	4.a	
Kedvenc	tantárgyam:		

informatika		
Kedvenc	könyvem:		

Simpson	család	
Kedvenc	íróm:		
Thomas	Brezina	
Kedvenc	időtöltésem:		

horgászat	
Sikerem:		

horgászversenyen	
Példaképem:		

Döme	Gábor	

Berta	Viktória	

Osztályom:	5.b	
Kedvenc	tantárgyam:		

rajz,	irodalom	
Kedvenc	könyvem:		

A	két	Lotti	
Kedvenc	íróm:		
Móra	Ferenc	
Kedvenc	időtöltésem:		

rajzolás,	görkorizás	
Sikereim:		
helyesírási	verseny	



Tájékoztató a 2013/14. tanévről 

Ezt a tájékoztatót megtalálják a www.fazekasiskola.hu oldalunkon, többi dokumentumunkkal (munkaterv, Házirend, 
Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program) együtt. 

Kiemelt feladatok: 
• tehetséggondozás, tehetségpont szereppel kapcsolatos feladatok 
• fegyelem, magatartás javítása 
• mérési eredmények követése 
• felkészülés az ellenőrzésekre, minősítési eljárásokra, pedagógus portfóliók készítése 
• referencia iskola szereppel kapcsolatos feladatok 

Fogadóórák: November 11. és március 24. 5-től 6-ig. Egyéb alkalmak: telefonos egyeztetés alapján. 
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Hagyományos rendezvények Időpontja Helyszíne 

Kisállat-bemutató Október 4. Emeleti folyosó 

Családi sportnap December 7. Iskola teljes épülete 

Pályaválasztási szülői értekezlet November 5. EU terem 

Szülők- nevelők bálja Január 17. Tiszti Klub 

Félévi bizonyítványok kiadása Január 24. Ofi órák 

Sítábor Február 9-14. Szlovákia, 

Nyílt napok Március 4. jövendő elsősök, 
Márc. 5. tanulóink szüleinek 

Osztályok tantermei 

Szóvarázs iskolai, területi verseny Április 9., illetve 11. EU terem 

Madarak és fák napja Június 6. 1.-4. évfolyam iskola környékén, 5.-8. évf. Sóstón 

Diáktárlat Május 16. Művelődési Ház 

DKMT Kupa és Fazekas Olimpia Április 25. Városi Sportcsarnok 

Országos kompetenciamérés Május 28. tantermek 

Ünnepségek Mikor? Mit ünnepelünk? Tudni kell: 

Október 3. 10 óra Aradi vértanúk napja Iskolarádión keresztül; városi ünnep 17h 

Október 22. 10 óra Köztársaság kikiáltása Ünnepi ruhában 

December 21. Karácsony „Csillag születik” projektnap keretében 

Február 28. 14 óra Farsang (felső 17-20 30) Jelmezzel készüljenek 

Március 14. 10 óra Nemzeti ünnep Ünnepi ruhában 

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Iskolarádión keresztül 

Június 14-én 9 óra 
Június 21. 8 óra 

Ballagás 
Tanévzáró 

Ünnepi ruhában, 7. és 8. évfolyam 
Ünnepi ruhában, 1.-8. évfolyam 

Április 14. 10 óra Holokauszt áldozatainak emléknapja Iskolarádión keresztül 

Február 25. 10 óra A kommunista és egyéb diktatúrák 
áldozatainak emléknapja 

Iskolarádión keresztül 

Ifjúságvédelmi felelős: Borné Sarok Ágnes, ügyeleti órái: hétfő 8-13 óráig, pénteken 8-9-ig és 10-13 óráig. 
Tankönyvfelelősök: Borné Sarok Ágnes és Csendes Sándorné  
Tartós tankönyvek a tanévben:  
1. évfolyam: minden tankönyv, 2-3-4-6-7-8. évfolyam: minden ingyenesen kapott tankönyv, továbbá 6-8. 
évfolyamon mindenkinek: Ének-zene, Technika, Rajz tankönyvek, 5. évfolyam: minden ingyenesen kapott 
tankönyv. 
 
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 
SZMK – vezetője: Szatmáriné 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. 
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                      A hét B hét 

H 14 - 15  14 - 15  

K 13 - 14  14 - 15  

Sz 13 - 14  14 - 15  

Cs 13 - 15 13 - 15 

P 13 - 14  13 - 14  

Házirendünket az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertették a gyermekekkel, a szeptemberi szülői érte-
kezleten pedig a szülőkkel ismertetik. Kérjük maradéktalan betartását! A hiányzások igazolásával kapcsolatos 
eljárásrendet kérjük, kísérjék figyelemmel, mert családi pótlékát elveszítheti a hiányzó tanuló szülője! 
 

Könyvtár nyitva tartása; könyvtáros: Zsoldosné Papp Judit  

Úszás 4., 6. és 8. évfolyamokon az.  Időpontok: 

 

Évfolyam Nap Óra (4, 6, 8. évfolyamon csak az emeltszin-
tű testnevelés órákon) 

Nevelő 

8. évfolyam péntek 1. félév  5-6. óra Tóth István 

6. évfolyam kedd 1. félév  5-6. óra Tóth Péter 

4. évfolyam péntek 2. félév  5-6. óra Tóth István 
5. évfolyam   2. félévben 36 óra mindenkinek Tóth István 

Tanítási szünetek  
- őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap okt. 25. (péntek),  első tanítási nap nov. 4. (hétfő).  
- téli szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap: dec. 21.(szombat), első tanítási nap: jan. 6.(hétfő).  
- tavaszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap: ápr. 16. szerda, első tanítási nap: ápr. 23. szerda 

5 tanítás nélküli nap: 

Dátuma Célja Felelőse 

szeptember 25. Tantestületi szakmai nap miatt Nagy Czirok Lászlóné igazgató 

december 7. Nevelési értekezlet miatt Nagy Czirok Lászlóné igazgató 

december 21. Csillag Születik miatt DÖK nap Mészáros Csaba 

február 14. Sportnap miatt Tóth Péter 

május 2. Nevelési értekezlet miatt Nagy Czirok Lászlóné igazgató 

Térítési díj rendelet 
- Pedagógiai programunkban szereplő úszásoktatáshoz tanulónként egy bérletet az Iskola biztosít.  
- Versenyzés költségei (önkéntes): a nevezési díjakat a szülők fizetik. 
- Osztálypénzekről, tanulmányi kirándulásokról a döntés és a pénz kezelése a szülői munkaközösségek  
felelőssége (kirándulásra SzMSz-ünk 1- 7. évfolyamon évi 1, 8.-ban legfeljebb évi 2 napot biztosít).  
- Sportlétesítmények és oktatási célú helyiségek bérlése: megállapodás a Polgármesteri Hivatalban köthető, a 
díj a KIGSZ-nek fizetendő. 
Az étkezési díjak befizetésének időpontját minden hó elején kiírjuk. Kérjük annak betartását! 
 

A tanítási órákon kívüli foglalkozások (szakkörök, tehetséggondozó programok, sportkörök, egyéni 
fejlesztések valamint napközik, tanulószobák) délutáni órarendjét minden tanulónk megkapta. Annak alapján 
állította össze saját órarendjét, melyről az osztályfőnökökkel és a szülőkkel egyeztettem, s határozatokat hoz-
tam. Ezeket a határozatokat minden tanulónk kézbe kapta, s teljes napra vonatkozó órarendjével együtt elle-
nőrzőjében kell tartania. Ezzel igazolja, hogy 8 és 16 óra között hol tartózkodik jogszerűen. Ebben az időtar-
tamban csak akkor jogosult iskolán kívül lenni, ha az igazgató által szignózott egyéni órarendje az adott órá-
ban szülőjének aláírását tartalmazza, s az igazgatói határozat az órarend elfogadásáról szól. 

Napközit, tanulószobát minden tanulónak biztosítottunk, akinek nincs elfogadott felmentése. Remél-
jük, ezzel segítjük a másnapra történő sikeres felkészülést, s hozzájárulunk ahhoz is, hogy a családok esténként 
az iskolán kívül elérhető egyéb közös programokat tudják megvalósítani. Békés, szeretetteljes légkörben elér-
ve, hogy a gyerekek az iskolában egymással is elfogadóak, türelmesek legyenek. 

 Kérjük a szülőket, segítsék a házirend betartását- kiemelten, hogy reggel időben érkezzen mindenki. 
Eredményes és élményekben gazdag új tanévet kívánok mindenkinek!  

Nagy Czirok Lászlóné igazgató  
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Azt tudjátok, hogy az 1. évfolyamon összesen öt ikerpár van? 

Ikerinterjú 
Gondolkoztatok már azon, hogy milyen lehet a világ ikertestvérrel?  
Megkérdeztem két ikerpárt, Király Zsófit és Király Annát az 1. c-ből, valamint  
Vincze Ákost és Vincze Lászlót a 3. b-ből, hogy milyenek a mindennapjaik így, hogy 
ikertestvérek. 

Erősebb a kötelék köztetek így, hogy ikrek vagytok? 
Zsófi: Igen. Szerintem így jobban kötődünk egymáshoz, mintha nem lennénk ikrek. 
Gyakran összevesztek?  
Anna: Nem szoktunk összeveszni. 
Zsófi: De, mert nem szeretnénk ugyanazt játszani. 
Miért?  
Zsófi: Én inkább biciklizni szeretek. 
Anna:Én jobban szeretek bent játszani. 

És ki a veszekedősebb? 
Zsófi: Anna. Ha felidegesítem, akkor akár verekszik is.  
Hogy tetszik az iskola? 
Zsófi:Tetszik. Mindig megdicsérnek, ha jó választ adok. Matekból baglyokat kell gyűjteni, magyarból pedig méhecs-

kéket kapunk, amiket piros pontra válthatunk be. 
Anna: Én azt szeretem, hogy lehet sokat játszani. 
Az iskolában együtt ültök? 
Zsófi: Nem ülünk egymás mellett. 
Anna: Külön kellett ülnünk, de szeretem az új padtársamat. 
És mit mondanátok azoknak, akiknek nincs ikertesójuk, miért lehet rátok irigykedni? 
Anna: Azért mert nekünk van ikertesónk. 
 

Sok mindent csináltok együtt? 
Ákos: Igen. Délután együtt szoktunk focizni, tornázni, együtt játszunk. 
Lacika: És a szobánkat is együtt kell összepakolnunk. 
És gyakran összevesztek? 
Ákos: Hát eléggé gyakran. Például azon, hogy mit játsszunk. De hamar kibékülünk. 
Lacika: Egyszer volt, hogy egy napig nem beszéltünk egymással. 
Miért szoktatok összekapni? 
Ákos: Mert piszkáljuk egymást. 
És mit mondanátok azoknak, akiknek nincs ikertesójuk, miért lehet rátok irigykedni? 
Ákos: Sokat játszunk egymással, a tanulásban szoktuk egymást segíteni. 
Lacika: Gyakran együtt olvasunk hangosan, mint az órán. El sem tudom képzelni, hogy nekem ne lenne ikertesóm.  

Faddi Stella 7.b 

Horgászat a hobbija 
 

Giblák Bertold, a barátainak csak Berti, a  4. a osztályba jár és nagyon kedveli a horgászatot.  
 

− Ismered-e A nagy ho-ho-ho horgász című mesét? 
− Igen, nagyon szeretem Csukás István könyveit, így ezt is. 
− Hová jársz horgászni? 
− Három helyre is járok: Tompára, az Ezüst-tóhoz és a Tóth-tóra. 
− Mondd, hogyan kaptál kedvet ehhez a sporthoz? 
− Az apukámmal járok horgászni. Eleinte kicsit untam, de rájöttem,  hogy nagyhalakat is 

lehet fogni. 
− Mi volt az eddigi legnagyobb fogásod? 
− Egy öt kg-os koi ponty.  
− Adj tanácsot a kezdő horgászoknak? 
− Először az úszóval fogjatok kishalakat, ha ez már jól megy, akkor a fenekezővel és a 

feederrel horgásszatok nagyhalakat! 
− Terveid? 
− Szeretnék harcsát fogni, mert pontyot már nagyon sokszor fogtam. 
− Köszönöm a beszélgetést!                     Ritter Rafael Ádám 4.a 

INTERJÚ 
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SPORT 

Edzőtábor 2013 
Idén is megrendezésre került az edzőtábor Fehértón. Sokat nevettünk és sokat edzettünk. Pár alkalom-
mal még a tavat is meglátogattuk a nagy melegben. 

 

1. Kis Roland Emlékverseny 2013.09.05. 
 
Leány (16 éves korig) 
5. Rébék Cintia  
                        
Fiú  (16 éves korig) 
4. Süveges Csaba              
6. Forgács Ervin                 
7. Laskovics Marcell 

Logikusakk, Kalocsa 
 
1. hely: Szuromi Vajk 
 

 
 
 

Fitkid verseny 
 
2013. szeptember 28-án Hódmezővásárhelyen 
rendezték a  Csoportos Fitkid Országos versenyt. 
A fazekasos lányok az előkelő 3. és 6. helyeket 
szerezték meg.  

    
1.1.1.1.    számunk intelmeiszámunk intelmeiszámunk intelmeiszámunk intelmei    

 

Tiszteld tanáraidat! Köszönésed azok a tanárok is hallják, akik nem tanítanak téged! 

 

Társaidat ne csúfold, s ne is káromkodj! Inkább fedezd fel bennük azokat az értékes  

tulajdonságokat, amelyeket magadban is értékelsz! 
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1. Az árvízi hajós vezetékneve. 

2. Új tantárgy elsőben, ötödikben. 

3. Képzeletbeli lény. 

4. Izzik a galagonya ... 

5. Hangsúlytalan névelő. 

6. Többfejű mesebeli lény. 

7. Ilyen tagozatos az iskolánk. 

8. Geréb is ez. 

9. Író. 

10. Parancsol szinonimája. 

11. A szorzás ellentéte. 

12. Madár. 

1.                   

2.    R               

3.    R   G                 

4.   R                    

5.    G                      

6.     R                 

7.      R                  

8.    R                   

9.     G R      G    R 

10.     R  G               

11.                       

12.   R                      

A megfejtés 100 éve született költőnk neve. 

Készítették: Király Kata, Pakai Fanni, Szöllős Nikolett, Puskás Péter 

Így mondjuk ... Ezt jelenti ... 

lábbusszal megy szeret olvasni 

könyvmoly szövegel 

határ a csillagos ég sokat eszik 

rizsázik gyalog megy 

haspók nincs határ 

Ismered-e napjaink szólásait? Kösd össze a párokat! 



- Mi van messzebb tőlünk? Kína vagy a Hold?- kérdi a 
tanár Mórickától.  
- Szerintem Kína! 
- Miből gondolod? 
- A Holdat innen is látni. Kínát nem.  

 
− Hogy hívják a spanyol tolvajt? 
− Lopez de Futaztán 

− Hogy hívják a kínai szakácsot? 
− Váj Ling 

− Hogy hívják kíniul a Jánost? 
− Jan Csi 
 
− A kongói fényképészt? 
− Tekincsa Vakumba   
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- Hány órat alszol, Pistike? - kérdezi az 
orvos. 
- Két-három órát. 
- Szerintem az kevés. 
- Mind az öt órán azért nem merek aludni!  

− Pistike, mutasd a nyelved! - szól az orvos.  
− Nem mutatom!  
− De hát miért nem?  
− Mert tegnap a tanító néninek már megmutattam, és 

megbüntetett érte.  

FAZ É K  
A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola diáklapja. 

Megjelenik évente 4 alkalommal.  
Készítik az iskola újságíró - és újságszerkesztő szakkör tagjai. 

Felelős kiadó: Nagy Czirok Lászlóné, igazgató 
Főszerkesztő: Zsoldosné Papp Judit 

Számítógépes szerkesztés: Tihanyiné Gerencsér Ágnes 
Sokszorosítás: Kópia Kft., Kiskunhalas 

A rejtvény megfejtése egy őszi tevékenység, Nagy László egyik versének a címe. 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Készítették: Berta Viktória, Kollár Sándor, Sztanik Anasztázia, Forgács Ervin 

1. Őshüllő. 

2. Tantárgy, ahol írókról, költőkről is tanulunk. 

3. Kívánság szinonimája. 

4. Van múlt ideje. 

5. Napszak. 

6. Törlőgumi. 

7. Előttem van …, hátam mögött dél. 

8. Ilyen a citrom is ... 


