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„Kezdődik a vakáció, 
szőhetsz bátran terveket, 

… 
Jó nyaralást, gyerekek! 

 
Szeptemberben kipihenten 
találkozunk veletek!” 

Május 1. 

A munka ünnepe. 

Május első vasárnapja anyák napja. 
 
Május 6-10. 
Határtalanul – Erdély gyöngyszemei gyermekszemmel – a 
7. évfolyam erdélyi kirándulása. 
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India művészete gyermekszemmel. Diáktárlat 14. 
 
Május utolsó vasárnapja gyermeknap. 
 
Június 4.  
Nemzeti Összetartozás Napja. 
Határtalanul pályázat témanapja. 
 
Június 6.  
Madarak és fák napja.  
 
Június első vasárnapja pedagógusnap. 
 
Június 13. 
Játékos sportvetélkedő. 
Utolsó tanítási nap.  
 
Június 14.  
Ballagás.  
 
Június 21. 
Tanévzáró ünnepély. 

Naptár 

Mit csináljatok nyáron?Mit csináljatok nyáron?Mit csináljatok nyáron?Mit csináljatok nyáron?    

Olvassatok! 

Na jó, elsőre talán nem hangzik valami csábítóan, de higgyétek el nekem, olvasni nagyszerű dolog. 
Saját tapasztalatomból mondom. 

A könyvtárban bárki megtalálja azt a műfajt, ami a legjobban érdekli.  

Minden könyv képes egy új világot nyújtani az olvasó számára. A könyvek kihatnak a kedvünkre, érzéseinkre, 
de akár még az ítélőképességünkre, a világgal kapcsolatos nézeteinkre is.  

Viszont vannak olyan könyvek is, amelyek egész egyszerűen íródtak, amelyek nem akarnak befolyásolni, csak 
más emberek (vagy mitikus lények) világából kiragadnak eseménydús pillanatokat. Egyszerűen szórakoztatni 
akarnak.  

Ezek után gondold át még egyszer, hogy az olvasás valóban olyan rossz dolog, mint ahogy Te azt hiszed!? 

Faddi Stella 
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A TÁMOP„Tehetséghidak Program” kiemelt projekt keretében megvalósuló 
„Gazdagító programpárok II.” „A” (alap) változatának megszervezésére és megvalósítására 
2013 októberében nyújtottuk be pályázatunkat, melyet az elbírálás során 
sikeresnek minősítettek. Januárban kezdtünk hozzá a megvalósításhoz. 

Célunk volt a tehetséges, elsősorban a természettudományok területén 
kiemelkedő képességű gyerekek megismertetése hazánk egy parányi 
részének természeti szépségével. 

Kétféle tevékenységformával valósítottuk meg a programot. 
A tanórán kívüli tevékenységek során különböző tanulási technikák  
alkalmazásával elméleti tudást szereztek a gyerekek megadott témákban 
könyvtári és internetes gyűjtőmunkával.   
A gyűjtőmunkát mindig követte az anyag különféle feldolgozása.  
Többek között: 
beszélgetés, kiselőadás, tablókészítés, papír alapú és elektronikus  
tudástérkép, valamint prezentációk készítése. 

Az elméleti tudás megszerzése után következett a terepmunka,  
élményszerzés, közvetlen megfigyelés.  
Ezek voltak a Tömbösített – intenzív - programok: 
1 napos program: Budapesti Planetárium – A Nap családja című műsort, 
majd a Magyar Természettudományi Múzeum állandó kiállítását  
tekintettük meg. 

2 napos program: 1. nap: Baján a Sugovica parton tettünk egy nagy sé-
tát, utána a Duna-Dráva Nemzeti Park Nyéki Holt-Duna tanösvényen, a 
Gemenci erdőben gyalogtúrán szakvezetéssel ismerkedtünk a természet 
lakóival. Esti programunk városnézés volt Szekszárdon. 
2. nap: Kálvária kilátóról a síkság és a dombság találkozásában, a  
szőlőművelésben, katonás rendben sorakozó borospincékben, a  
csodálatos sárközi tájban gyönyörködhettünk. Wosinszky Mór Megyei  
Múzeumban az állandó kiállítás mellett múzeumi órán, kézműves  
foglalkozáson vettünk részt. Kirándulásunkat a Szálkai tónál tett sétával 
fejeztük be.  

Mindhárom napon nagyon elegáns étteremben vártak bennünket  
ebéddel, vacsorával. Április 7-én fejeztük be programunk  
megvalósítását, melyben nagyon jól éreztük magunkat: 
          mentordiákok:  

 
Király Kata, Pakai Fanni 5. 
Barna Szabolcs 7. osztályos tanulók 
 
3.b osztályból:  
Szuromi Vajk, Boda Viktória,  
Karai Kornél,  
Stír Nikol, Patai Nóra 
 
pedagógusok: Zsoldosné Papp Judit és 
 
 

Csendes Sándorné 
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T É M A H É T 

Szüleink munkahelye 

 

Ebben a tanévben a második évfolyam témahete a foglalkozásokról, elsősorban szüleink 
foglalkozásáról szólt. 

Úgy gondoltuk, hogy ez a téma egyszerre izgalmas és hasznos is. 

Izgalmas, hisz mi lehetne érdekesebb, mint közvetlen közelről látni, ahogy egy rendőrségi 
helikopter felszáll, vagy a tűzoltókosárban 20 méter magasra emelkedni, megfigyelni, hogy 
hogy fejik meg a tehenet, látni, milyen gépekkel készítik a fajátékokat, vagy hancúrozni a 
labdagödörben. 

Ilyen és ehhez hasonló kalandokban volt részünk ezen a héten, és közben rengeteg hasznos 
és fontos dolgot megtanultunk.  

Megtanultuk a mezőgazdasági gépek, a famegmunkálás és a fazekasság eszközeinek a ne-
vét, hogy hogyan lehet segíteni a fogyatékkal élőket, és hogy hogyan végzik munkájukat a 
tűzoltók, a rendőrök, a benzinkutasok. 

De elsősorban azt tanultuk meg, hogy szüleink hatalmas szaktudással, kitartással és szere-
tettel végzik munkájukat, és hogy nekünk sokat és szorgalmasan kell tanulnunk ahhoz, 
hogy egyszer majd a nyomdokaikba léphessünk. 

Köszönjük, hogy megmutatták ezt nekünk, köszönjük, hogy meséltek nekünk a munkájuk-
ról, válaszoltak a kérdéseinkre, hogy segítettek elkészíteni a rajzokat, maketteket, fogalma-
zásokat. 

És legfőképpen köszönetet mondunk azoknak a szülőknek, akik meghívtak bennünket a 
munkahelyükre! 

A 2. a és b osztály tanulói és a szervezők, Forgó Józsefné, Jászai Zoltánné, Serfőző Anikó 
nevében is: 

Mester Tiborné 

A tűzoltóságon (2.b) A korongon egy kis váza formálódik (2.a) 
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Erdély gyöngyszemei gyerekszemmel 

Iskolánk 2013 februárjában pályázott a Bethlen Gábor Közalapítvány által meghirdetett Határtala-
nul elnevezésű erdélyi kirándulásra. A nyár elején derült ki, hogy nyertünk a tanáraink által  
kidolgozott programtervvel. 

A megvalósításra 2014. május 6-tól 10-ig került sor.  

Utunk során eljutottunk Székelyföld szívébe, a Gyergyói-medencében elhelyezkedő 
Gyergyóújfaluba. A vendéglátó családok nagy szeretettel fogadtak: finom ételekkel kínáltak,  
kényelmes szállást biztosítottak számunkra. Ezt követően innen indultunk nap mint nap újabb tele-
pülések megismerésére, a táj bebarangolására. Lenyűgöző látványt nyújtottak a hatalmas hegyek- a 
Gyergyói- és a Görgényi- havasok völgyei, kanyargós magaslatai, erdőségei. Hargita hegyét látva 
beleképzeltük magunkat Tamási Áron regényhősének, Ábelnek helyzetébe. Útvonalunk fontosabb 
állomásai: Nagyszalonta, Parajd, Gyergyóújfalu, Székelyudvarhely, Korond, Súgó-barlang,  
Gyergyószentmiklós, Békás-szoros, Gyilkos-tó, Szent Anna-tó, Mohos-tőzegláp, Mádéfalva,  
Lázár kastély, Marosvásárhely, Kolozsvár, Király-hágó. 

Kirándulásunk talán egyik legemlékezetesebb programja volt a helyi iskolában tett látogatásunk. 
Ott találkozhattunk azokkal a diákokkal, akiknek már korábban bemutatkozó levelet írtunk. Az esti 
táncházban már együtt táncoltunk és énekeltünk kortársainkkal.  
Megéreztük, hogy milyen öröm forrása az élő zene, a ritmus, a mozgás. Új barátságok születtek. 

Sokat kaptunk az öt nap során: élményeket, közösen megélt pillanatokat, új ízeket, új nyelvi  
megszólalásokat.  

Mindenkinek ajánljuk a Kárpát-medence minél alaposabb megismerését. 

a 7. évfolyam diákjai 
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RENDEZVÉNYEK 

Könyvtárlátogatás 

Április 25-én az újságíró szakkör tagjai látogatást tettek a Martonosi Pál Városi Könyvtárban. 

Izgatottan vártuk ezt a napot. Látogatásunk célja elsősorban a városi könyvtárban megtalálható idő-
szaki kiadványokkal való ismerkedés volt. 

Orsi néni (Masáné Pertics Orsolya) fogadott bennünket a könyvtárban és sok érdekes, számunkra új 
dologgal ismertette meg csoportunkat. Megismerkedtünk a könyvtár különféle folyóirataival, sőt be-
mutatta, hogyan őrzik meg a régebbi példányokat az olvasók számára. 

Bejártuk a könyvtár azon részeit is - feldolgozó munka helyiségei, raktár, ahová egyébként olvasó 
nem járhat. Könyvritkaságokat is láttunk ismerkedve a könyvtár történetével. Sőt Fazék újságunk 
összegyűjtött példányait is megtaláltuk itt. 

Látogatásunkat beiratkozással, kölcsönzéssel zártuk.  

Köszönjük szépen a szíves fogadtatást, ígérjük, hogy jövőre is ellátogatunk a könyvtárba. 

Faddi Stella 

 

A Martonosi Pál Városi Könyvtárba szakkörünkön kívül több osztályunk is  
ellátogatott ebben a tanévben. Ők az 1.a, a 2.b, a 3.b és a 6.a-b osztályok. 

Idei Diáktárlatunk meghívója 
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Tantárgyi versenyek az alsó tagozaton 

Immár 13. éve minden tavasszal megrendezzük iskolánkban a kisdiákok részére a helyesírási és 
matematika versenyeket. A népszerűsége töretlen, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy 2014-
ben a helyesírási versenyre 59-en, a matematikára pedig 58-an neveztek be.  
A versenyt egész évi tanulás, gyakorlás, folyamatos kitartó munka, más – nem iskolai versenyeken 
való részvétel - előzte meg.  

EREDMÉNYEK: 

Helyesírási verseny: 
2. évfolyam: 
1. Kovács Ármin 2.a  
2. Rácz Emese 2.b és Petrohán Lili 2.a  
3. Sárik Dominik 2.a  
(Felkészítők: Serfőző Anikó - 2.a, Mester Tiborné – 2.b) 

3. évfolyam: 
1. Patai Nóra 3.b 
2. Szőnyi Dorottya és Tomicskó Zoltán 3.a 
3. Döme Vanessza 3.b 
(Felkészítők: Zsoldosné Papp Judit – 3.b,  
Németh Ferencné – 3.a) 

 4. évfolyam: 
1. Kossik Kitti 4.a 
2. Jáger Tekla 4.a 
3. Vígh Viktória 4.b 
(Felkészítők: Juhász Gáborné – 4.a, Ladányi Sándorné – 4.b) 
 
Matematika verseny: 
2. évfolyam: 
1. Rácz Emese 2.b 
2. Kovács Anna 2.b 
3. Rádi Hanna és Mamlecz Márk 2.b 
(Felkészítő: Forgó Józsefné) 

3. évfolyam: 
1. Patai Nóra Alexa 3.b 
2. Baricz Máté 3.a 
3. Tóth Fanni Csenge 3.a 
Felkészítők: Csendes Sándorné – 3.b,  
Nagyné Pál Olga – 3.a) 

4. évfolyam:  
1. Répási Réka 4.a 
2. Ritter Rafael 4.a 
3. Vígh Viktória 4.b 
(Felkészítők: Paczolayné Krix Erika – 4.a, Ladányi Sándorné – 4.b) 

Gratulálok a helyezetteknek! Köszönjük a felkészítők és a szervezők munkáját! 
 

Zsoldosné Papp Judit 

VERSENYEK     



VERSENYEK     
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Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia 15. nyelvÉSZ verseny 
 

 
2014. május 10- én Szegeden rendezték meg a  Bendegúz  
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia 15. nyelvÉSZ tanulmányi verseny 
országos döntőjét. 
Iskolánkat Szőnyi Dorottya 3.a és Rácz Emese 2.b osztályos  
tanuló képviselte. Mindkettőjük első helyezést ért el a megyei verse-
nyen. 

A diákoknak igen nehéz gondolkodtató feladatokat kellett  
megoldani. 
         Az anyanyelvi verseny utolsó izgalmas fordulóján  
Szőnyi Dorottya az első helyezettől egy ponttal lemaradva, az előkelő   
6. helyen végzett. 

Rácz Emese országos döntőn elért eredménye: 20. helyezés. 
Eredményükhöz gratulálunk! 

(Felkészítők: Németh Ferencné és Mester Tiborné) 

Fizikaversenyek 
 
Tihanyi Kata és László Dorina Nagykőrösön versenyzett 
fizikából. Dorina 5. lett a 65 fős mezőnyben,  
Kata pedig 2. 
Kata az Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóját 
megnyerte, s továbbjutott az országos döntőre.  

Felkészítője: Nagy Czirok Lászlóné 

Bókay Árpád Országos Biológiaverseny  

 
2014. április 25-én, Budapesten szervezték meg a 
Bókay Árpád Országos Biológiaverseny  
döntőjét. Iskolánkat Gudmon Olivér 6. a, Tihanyi 
Janka 6. a, Simon-Jójárt Krisztina 8. a és  
Tihanyi Kata 8. b osztályos tanuló képviselte. 

A versenyen elért eredmények: 

I. korcsoport: Tihanyi Janka 5. helyezés 

II. korcsoport: Tihanyi Kata 3. helyezés 

Felkészítő tanáruk: Vargáné Mészáros Ildikó 



VERSENYEK 

Szóvarázs 2014 
„Egy írót kitüntetni nem lehet sem diadalkapuval, sem 
koszorúkkal úgy, mint azzal, ha őt műveiben 
megösmerik: ez a legnagyobb jutalma.” 

(Mikszáth Kálmán) 
 

Éppen a költészet napján, április 11-én rendezte meg a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola terü-
leti prózamondó-versenyét, a Szóvarázst. Tizenegy kiskunhalasi és Halas környéki felsős diák mérte össze 
előadói képességeit, és a következő eredmény született:  

 

5-6. évfolyam: 

Kenéz Márkó, Felsővárosi Általános Iskola (felkészítője: Hegyes Emőke) 
Farkas Veronika, Soltvadkert, Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola (felkészítője: Gurzó Lászlóné) 
Berta Viktória, Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola (felkészítője: Kinsztlerné Lázár Erzsébet) 

 

7-8. évfolyam: 

Mihók Petra, Soltvadkert, Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola (felkészítője:Nyúlné Forgó Mária) 
Hunyadi Viktória, Bibó István Gimnázium (felkészítője: Palásti Károly) 
Szatmári Dana, Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola (felkészítője: Mészárosné Farkas Mária) 
és 
Bata Borbála, Szilády Áron Református Gimnázium (felkészítője: Kisföldi Melinda) 

Bízunk benne, hogy a fent említett iskolákból éppúgy, mint a Szent József Katolikus Általános Iskolából 
jövőre is jönnek prózát mondani a Fazekasba prózairodalmunk iránt fogékony, a tavaszi időpont ellenére is 
lelkes, motivált diákelőadók, akik továbbviszik iskolánk nemes hagyományát. 

Mészárosné Farkas Mária 
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Tanárinterjú 

Tanárinterjú sorozatunkban Csendes Sándornéval beszélgettünk. Valika néni igazgatóhelyettes és 
a 3.b osztályban tanít matematikát, környezetismeretet és éneket. Mi is az ő tanítványai voltunk. 

 

Milyen tanuló volt? Mik voltak a kedvenc tantárgyai? 
Általános iskolában végig kitűnő tanuló voltam, mindig becsülettel 
felkészültem minden órára. Nem volt kedvenc tantárgyam.  
Középiskolában már becsúszott egy-egy 4-es osztályzat is év  
közben. Ekkor már voltak kedvenc tantárgyaim. Nagyon szerettem 
a magyar nyelvtant és a matematikát, testnevelés órán a kézilabdát.  
Középiskolában, majd a főiskolán is benne voltam az intézmény 
válogatott csapatában. 
 
Miért éppen tanítói hivatást választotta? 
A Felsővárosi Általános Iskolába jártam, az 1-2., valamint 3-4. 
osztályban olyan tanító nénik tanítottak, akiket példaképemnek 
tekintettem. Az ő hatásukra már alsó tagozatos koromban azt 
mondtam, hogy tanító néni leszek. Ez az álmom valóra vált. 
 

Mit tart a jó tanár legfontosabb tulajdonságainak? 
Elsősorban a hivatástudatot. Mit rejt ez számomra? Ezzel a hivatással járó összes feladat pontos, 
rendszeres elvégzését, a gyerekek szeretetét, tenni akarást másokért, felelősségvállalást a rám  
bízott gyerekekért. 
 
Mi volt eddigi pályája legkellemesebb és legkellemetlenebb élménye? 
Mivel olyan sok kellemes élményem volt már az évek során, nem tudnám  rangsorba állítani  
ezeket, így nem tudok választani közülük. 
Kellemetlen pedig, ha hallom, vagy látom tanulóink udvariatlan, neveletlen viselkedését. 
 
Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? Van-e hobbija? 
Nagyon szeretek olvasni, csak sajnos alig jut idő rá, és érdeklődöm a lakberendezés iránt, szívesen 
lapozgatok ilyen jellegű folyóiratokat. 
 
Ha hirtelen „idő- és pénzmilliomossá” válna, milyen titkos vágyait váltaná valóra? Mire  
költené, mondjuk egy lottófőnyeremény összegét? 
Mivel „Fortuna” engem nem „látogat”, nem kell ilyen gondolatokkal foglakoznom. Mivel  
rákérdeztetek, most egy picit elgondolkodtam ezen is. Természetesen családomat segíteném  
elsősorban; Kibővíttetném iskolánk tornacsarnokát, lelátót is építtetnék bele; Jótékonykodnék, 

ahol erre szükség lenne. 
 
Tegyük fel, hogy hármat kívánhat egy jó tündértől: bármit. Mik lennének ezek? 
Egészség családomnak és nekem; Mindig elégedettség töltsön el munkámban és magánéletemben 

egyaránt (a második kívánságom két részből áll, ezért ezzel együtt megvan a három). 
 
Köszönjük, hogy a Fazék rendelkezésére állt és válaszolt a kérdéseinkre! 

Király Kata és Pakai Fanni 

INTERJÚ 
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FAZÉK 

AZ   ÉV   FAZÉKOLVASÓ   OSZTÁLYA 

címet ebben a tanévben a 3.b-sek érdemelték ki. 
 

 
 
A 25 fős osztály 23 újság előfizetéssel  
érdemelte ki ezt a címet. 
 
2. helyen a 2.a, 
3. helyen a 2.b végzett. 
 
Gratulálunk mindhárom osztálynak! 
 
A nyárra jó pihenést, jó olvasást kívánunk! 
(Szerk.) 
 
 
 

Csukás István így vall az olvasásról: 
 

„Gyerekkoromban, amikor megtanultam olvasni, és az első könyvet becsuktam, úgy éreztem, másik ember 
lettem. Mintha kinyílt volna előttem az egész világ. Ma sem tudok nagyobb csodát elképzelni, mint amikor a 
fehér papírlapon megelevenednek a fekete betűk. Beindul a képzelet mozi, és a kicsi fekete pöttyök életre 
kelnek. … 
 
Az olvasás megszerettetésében is nagy szerepe van például az újságoknak. A jó újság olyan fontos, mint a 
friss levegő, amit vesz az ember. Nagy szükség van rá. …” 

Torna 
XIV. Fazekas-Kupa 
2014-04.25. Kiskunhalas 
I. kcs. 
Csapat: 5. Fazekas Iskola (Péli Márk, Lukács Péter, Csóti Zalán,  
Tóth Máté, Lakatos Máté, Földi Bendegúz) 
II. kcs: 
Csapat: 1. Fazekas Iskola (Németh Dominik, Urbán Dominik,  
Vincze Ákos, Kopasz Bence, Györgyi Adrián, Vígh Gábor, ifj. Tóth Péter) 
Egyéni: 1. Németh Dominik, 6. Kopasz Bence 
III-IV. kcs: 
Csapat: 1. ( Süveges Csaba, Süveges Csanád, Kocsis Márk, Kádár Zalán,  
Kádár Leander, Szalai Ádám, László Dénes) 
Egyéni: 1. Kádár Leander, 4.  Süveges Csaba, 5. Szalai Ádám 

 
DKMT-Kupa Nemzetközi Tornaverseny 
11-12 évesek: 
5. Németh Dominik 
Talaj: 3. hely 
13-14 évesek: 
4. Süveges Csanád 
Ugrás: 3. hely, Korlát: 3. hely 

SPORT      
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SPORT      

Fitnesz 
2014.04. 27. Cegléd,  
Fit-Kid Országos Bajnokság 
( 250 versenyző) 

II.kcs: 6. Szakál Maya 
V. kcs: 2. Tassi Nelli 

Szépen versenyeztek még: Lintner Adrienn, Kossik 
Kitti és Földi Cintia 
 
2014.05.17. Székesfehérvár,  
Fit-Kid Dance Országos Bajnokság 

II/A.kcs: 5. Boda Viktória 
II/B kcs.: 8. Stír Nikol és Döme Vanessza 
V. kcs: 5. Tóth Fanni 
VI.kcs: 1. Tóth Lili 

Nagyon jól versenyeztek még: Vígh Viktória, Kádár Laura és Jáger Tekla  

Sakk 
Hosszú évek óta ad helyet a Szombathelyi Haladás VSE impozáns sportcsarnoka a sakk diákolimpia  
országos csapatdöntőjének. Így történt ez idén is május 16 – 18-ig. Ebben az évben a teljes mezőnyt 136 
csapat több mint félezer (536) sakkozója adta - a nemenkénti és korcsoportonkénti megye elsők és budapesti 
összevont kerületi győztesek. Idén a fazekasos gárda csapatvereség nélkül teljesítette az országos döntőt. Így 
az országos másodikak lettek úgy, hogy a győztes csapattól – aki két csapatvereséget is elszenvedett – a 
győztestől sem szenvedtek vereséget. A csapat tagjai: Vorák Patrik csapatkapitány, Tapodi Norman,  
Szuromi Vajk, Karai Kornél, Baricz Máté. Felkészítőjük: Nagy János. 

Kosárlabda 
Streetball Gálán egy harmadik és egy negyedik hellyel gazdagodtunk.  
A két csapat tagjai:  
Jenovai Roland, Fenyvesi Ádám, Szekszárdi Roland, Koczka Gergő, Döbrentei Tamás,Szlávik Armand és 
Laskovics Marcell. 

Lovaglás 
Darányi Ervin 8.a oztályos tanulónk 2014. május 11-én a Kiskunhalasi Lovasbandérium által szervezett  
Póni OB-n szerepelt. A következő versenyszámokban indult:  

- díjlovagló ügetés 
- díjlovagló vágta 

Az ügetést Windy nevű lóval, a vágtát Woody nevű lóval hajtotta végre és mindkét versenyszámban első 
helyezést ért el. Értékelésnél szempont volt mind a ló, mind a lovas megjelenése. Az akadálypályán való 
ügyességen kívül figyelembe vették még a ló és lovas közti összhangot is. 

Labdarúgás 
Hétfőn délután a Bibó István Gimnázium Horváth István sportcsarnokában rendezték a hagyományos, 13. 
Bernáth Kupa kispályás labdarúgó tornát a 16 éven aluliak számára.  Hét iskola csapatával mérkőzve, az 
ezüstérem megszerzéséért nagyon nagyot küzdöttek a srácok. Gratulálunk nekik!  
A különdíjak átadásánál is örülhettünk, ugyanis ebben a nagyon színvonalas mezőnyben Laskovics Marcell 
érdemelte ki a "kupa legtechnikásabb játékosa" címet. A második helyezett csapat tagjai: 
Laskovics Marcell, Nagy Norbert, Koczka Gergő, Koczka László, Fekete Ádám, Kolompár Gábor, 
Mayer Tamás, Kádár Lajos Leander.  

Összeállította: Tóth Péter 
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Kellemes vakációt, jó pihenést kíván az iskola újságíró -és újságszerkesztő szakköre 

A rejtvényeket készítette: Giblák Bertold, Kollár Sándor,  
Sztanik Anasztázia, Ritter Rafael és Szöllős Nikolett. 

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 

Bizonyítvány osztáskor Mórickát kérdezik szülei:  
- Na, mutasd a bizonyítványod! 
- Nincs nálam - feleli Móricka. 
- Hogyhogy nincs nálad? 
- Kölcsönadtam a padtársamnak. 
- Miért kell neki? 
- Azzal akarja megijeszteni a szüleit.  

Koppanva hull le a földre, 
szántóföldre, a mezőre. 
Nyomában letarolt határ - 
termést ott már senki se vár.  

(ősegéj) 

Lábam egy van, bordám több van, 
helyem itt van, helyem ott van. 
Napos időn otthon hálok, 
borús időn utcán járok. 

(őynrese)  

K
e

re
sd

 a
 k

ü
lö

n
b

sé
g

e
k

e
t! 


