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A tartalomból: 

 

 
Szeptember2. 
A tanév első napja. 
 
Szeptember 20. 
1945 óta a gyermekek világnapja. 
 
Szeptember 29. 
Szent Mihály napja. Régi pásztorünnep. 
 
Szeptember 30. 
A népmese napja. 
Ezen a napon született Benedek Elek. 
 
Füvészkert avató 
 

Naptár 

Gondolataink szeptember elejénGondolataink szeptember elejénGondolataink szeptember elejénGondolataink szeptember elején    

Elrepült a nyár és újra itt vagyunk az  

iskolában. Új tanév, új tanárok, új tanköny-

vek, felújított mosdók és néhány osztályba új 

diákok is érkeztek. Az időjárás bár kissé  

komor, de ugyanúgy örülünk annak, hogy újra 

láthatjuk barátainkat. Ha a tavalyi éved nem 

lett olyan sikeres, akkor itt az új esélyed arra, 

hogy bizonyíts a tanáraidnak, a szüleidnek, de 

legfőképp magadnak. 

 

 
Ígérjük Nektek, hogy idén is igyekszünk  

érdekes témákról beszámolni, izgalmas  

cikkeket írni. Sikerekben és jó jegyekben  

gazdag új tanévet kívánunk. 

Faddi Stella és Szöllős Nikolett  
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Szerepeltünk a tanévnyitó ünnepségenSzerepeltünk a tanévnyitó ünnepségenSzerepeltünk a tanévnyitó ünnepségenSzerepeltünk a tanévnyitó ünnepségen    

Új tanulók szakkörünkben 

Az idén úgy döntöttünk, hogy most mi, a régi diákújságírók nem mutatkozunk be, hisz tavaly már 
megosztottuk veletek kedvenc elfoglaltságainkat. Megkértük az újakat, Tomicskó Zolikát és Patai 
Nóri negyedikes tanulókat, hogy mutatkozzanak be. Örömünkre rátaláltunk a Fazék új fotósára is 

Gudmon Olivér személyében. 

Patai Nóra Alexa 

Osztályom: 4.b 

Kedvenc tantárgyaim: irodalom, matek 

Kedvenc könyvem: Az, amit éppen olvasok. 

Kedvenc időtöltésem: Tévénézés, olvasás, számítógépezés. 

Sikerem: Szegedi matek verseny. 

Amit el szeretnék érni: Orvos szeretnék lenni. 

Egyéb dolgok rólam: Szeretem az állatokat, szeretek olvasni. Van egy kutyusom, akit Sziszinek hívnak. 

Tavaly év végén megkérdezte Ági néni, hogy  

volna-e kedvünk verset mondani a tanévnyitó  

ünnepélyen. Mind a hárman örömmel vállaltuk.  

A nyári szünet elején tartottunk egy olvasópróbát, 

és megbeszéltünk, hogy legközelebb augusztusban 

találkozunk, és addigra mindenkinek meg kell  

tanulnia a szövegét. Így is lett. Még a kicsi elsősök 

is így jöttek el az első próbára. Innentől kezdve 

mindennap bejöttünk gyakorolni. Meg kellett  

tanulni, hogy ki ki után következik, hova áll, és azt 

is, hogy hogyan kell beszélni a mikrofonba. Egyre 

jobban ment, mégis izgultunk egy kicsit, mikor  

elérkezett az évnyitó napja. Szép volt a műsor,  

mindenki kitett magáért, csak sajnos az időjárás 

nem volt kegyes hozzánk. Az ünnepség felénél  

elkezdett esni az eső, ezért a befejezést később a 

tornacsarnokban tartottuk meg. Így is sokan  

gratuláltak nekünk.  

Köszönjük a másodikos tanító néniknek, hogy  

felkészítettek bennünket! 

Gyóni Zsófi, Füle Zoltán és Vida Jázmin 3.b   

RENDEZVÉNY  

BEMUTATKOZUNK 
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BEMUTATKOZUNK    

Tomicskó Zoltán 

Osztályom: 4.a 

Kedvenc tantárgyaim: környezetismeret, fogalmazás, informatika 

Kedvenc könyveim: Micimackó, Percy Jackson és az olimposziak 

Kedvenc időtöltésem: strandolás, vízi csúszdázás, búvárkodás, foglalkozás az 
állataimmal, ásvány- és növénygyűjtés 

Sikereim: Bolyai csapatverseny, magyarból Bendegúz megyei döntő, környezet 

Példaképeim: Neymar, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Dombóvári Tibor 

Amit el szeretnék érni: Fiatal koromban nagy focista szeretnék lenni, aztán  
pedig felcsapok búvárfotósnak,kémikusnak vagy geológusnak. 

Egyéb dolgok rólam: Szeretem a természetet, a focit, a Budha szobrokat, a 
pozsgás és a húsevő növényeket, a bromeliákat. Van egy Kevin nevű kaméleonom, egy Géza nevű csin-
csillám, néhány békám, sok garnélarákunk, sok halunk. 

Gudmon Olivér 

Osztályom: 7.a 

Kedvenc tantárgyaim: matematika, biológia, fizika 

Kedvenc könyvem: A digitális fotózás rejtélyei 

Kedvenc időtöltésem: Fotózás, képek szerkesztése  

Sikereim: Országos Bokay Árpád Biológiaversenyen és fotópályázatokon. 

Amit el szeretnék érni: Fotós szeretnék lenni. 

Egyéb dolgok rólam: Szeretem az állatokat és a természetet fényképezni, fotós-
könyveket olvasni, képeket szerkeszteni és Power Pointokat készíteni.  

Szerkesztette: Király Kata 

Füvészkert a FazekasbanFüvészkert a FazekasbanFüvészkert a FazekasbanFüvészkert a Fazekasban    
Pályázaton nyertünk 

Miért éppen füvészkert? A válasz iskolánk névadójával, Fazekas Mihállyal függ össze. Fazekas Mi-
hály neve általában főművét, a Lúdas Matyit idézi fel az olvasók tudatában. Valójában több, mint a 
Lúdas Matyi költője. A botanika tudósa, a hazai növénytan tudományának egyik fontos előfutára. 
1807-ben Diószegi Sámuellel közösen kiadta a magyar növénytani irodalom egyik legjelentősebb alko-
tását, a Magyar Füvészkönyvet.   

„Az iskola közös ügyünk” - elnevezésű „Köznevelés az iskolában” Partnerség és hálózatosodás 
TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 pályázatpályázatpályázatpályázatnak köszönhetően nyílt lehetőségünk a kisudvar átalakítá-
sára, szebbé tételére. Szülők és gyerekek fogtak össze a cél érdekében. 

Az eredmény szemmel látható! 

Királyné Bálint Karolina 

PÁLYÁZAT 
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Fésüsné Bakos Ágnes Fésüsné Bakos Ágnes Fésüsné Bakos Ágnes Fésüsné Bakos Ágnes vagyok. 15 éve pedagógusként dolgozom a halasi Vári Szabó 
István Szakközépiskolában, ahol anyanyelvi kommunikációt és ének-zenét tanítok a 
középiskolás tanulóknak. Az irodalom mellett mindig a zene jelentette a megnyugvást 
számomra, egy olyan világ, amelyben boldog vagyok és önmagam lehetek. Ha szomorú 
vagyok, a zene megnyugtat, ha boldog vagyok, akkor még inkább szárnyal a lelkem. 
Ezeket az érzéseket szeretném átadni a diákoknak, hogy Ők is érezzék meg ennek a 
csodálatos világnak a varázsát, amelyben mindenki megtalálhatja a saját helyét. Az 
énekkari foglalkozásokra várunk mindenkit, akik csütörtökönként 2-4 óráig egy han-
gulatos délutánt szívesen eltöltenének velünk. Szeressük a zenét! 

BEMUTATKOZNAK ÚJ TANÁRAINK   

A nevem Gömzsik  Péterné, Marika néni.Gömzsik  Péterné, Marika néni.Gömzsik  Péterné, Marika néni.Gömzsik  Péterné, Marika néni. 35 éve vagyok pedagógus. Ebben a 35 évben  
Zsanán tanítottam. Ez hosszú idő, már a volt tanítványaim gyerekei  
ballagtak el tőlünk. Az idén Zsanán megszűnt a felső tagozat, így kerültem én is szeptem-
ber 1-jével a zsanai gyerekekkel együtt ide, hozzátok, ebbe a szép, nagy iskolába.  
Magyar- történelem szakos tanár vagyok. A három tárgyam közül a történelem a  
kedvencem. Szeretek olvasni, színházba járni, és egy kicsit sportolni is. Mindig  
Kiskunhalason laktam. Két felnőtt gyermekem van. A fiam, Péter 32 éves, informatikus, 
Székesfehérváron dolgozik. A lányom 28 éves menedzser, Szegeden él.  
Most, szeptember 1-jén új korszak kezdődött számomra is. Új iskola, más szokások, új 
közösség, új kihívás.  

Így szépült és épült a füvészkert . . . 
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BEMUTATKOZUNAK ÚJ TANÁRAINK 

A nevem Kovács ZsuzsannaKovács ZsuzsannaKovács ZsuzsannaKovács Zsuzsanna és Szegedről érkeztem. Tanulmányaimat az egri Eszterházy  
Károly Főiskola ének-zene szakán, majd a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán  
Magán énektanár, Ének - Kamaraművész szakon végeztem. 2013-ban a Szegedi Tudomány-
egyetem Zeneművészeti Karán Operaének-művész és Tanári mesterszak - Zeneművésztanár 
szakon végeztem. 2008-tól 2011-ig a Magyar Állami Operaház kiváló minősítésű énekkari 
művésze voltam.  

Jelenleg  a Fazekas iskola 5., 6. és 7. osztályában ének-zene tantárgyat, valamint a  
Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben magánéneket és szolfézst tanítok. 

Hobbim: sport, utazás, olvasás, zenehallgatás, kutyázás. 

Oláh Tiborné vagyok, Kati néni.Oláh Tiborné vagyok, Kati néni.Oláh Tiborné vagyok, Kati néni.Oláh Tiborné vagyok, Kati néni. Zsanáról érkeztem az iskolátokba. Tanulmányaimat Zsanán, 
Kalocsán és Baján végeztem. Nagyon szerettem iskolába járni, már elsős koromban eldöntöt-
tem, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Ez az álmom valóra is vált.  

Ha nem munka, akkor kézművesség. Minden érdekel, ahol valamilyen kincset lehet alkotni. 

Otthon két nagy gyermek, Máté és Réka vár engem. 

Zadravecz Attila Zadravecz Attila Zadravecz Attila Zadravecz Attila vagyok. Jánsohalmán lakom, 2 fiam, egy lányom és egy aranyos feleségem van. 
Eddigi munkám a villanyszerelő képzésben nyilvánult meg a Vári Szabó Szakképzőben, mint 
villanyszerelő szakoktató. Ettől a tanévtől dolgozom 3 általános iskolában, mint technika tanár. 
Nálatok - a Fazekasban - mint napközis nevelőtanárként találkozhatunk legtöbbet a 7-8. osztá-
lyosokkal. 

Kedvelt tevékenységem a műszaki élet gyakorlati része, amit nap mint nap végezhetek. Emellett 
szeretem a jó filmeket és sokat kerékpározom, akár a családdal együtt is a kirándulások  
alkalmával. 

TANÁRINTERJÚ 

Tanárinterjú 

Az elmúlt tanévben indított tanárinterjú sorozatunkban most Németh Ferencné, Tünde nénivel beszélgettünk.  
Ő a 4.a  osztályosok osztályfőnöke, mi is tanítványai közé tartozunk. 

Milyen tanuló volt? Mik voltak a kedvenc tantárgyai? 
Az iskolában szorgalmas, jó tanuló voltam, mindig igyekeztem, hogy szép legyen a bizonyítványom.  Nagyon szerettem a 
humán tantárgyakat. Szívesen gondolok vissza a rajzórákra és kedvencem volt még a gyakorlati foglalkozás, amelyen a 
szabás-varrás alapjait sajátítottuk el. Szép emlék számomra, hogy az elkészített ruhadarabokból divatbemutatót tartottunk 
a tanév végén. 
 
Miért éppen tanítói hivatást választotta? 
Kisiskolás voltam még, alig hét éves, amikor elhatároztam, hogy tanító néni leszek. Nagyon szerettem iskolásat játszani, 
gyerekekkel együtt lenni. Szívesen segítettem a tanulásban a nálam kisebb iskolatársaimnak. A gimnázium utolsó évében 
számomra nem is volt kétséges, hogy gyermekekkel szeretnék foglalkozni.  
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TANÁRINTERJÚ 

 
Mit tart a jó tanár legfontosabb tulajdonságainak? 
Legyen felkészült, türelmes, segítőkész, gyermeksze-
rető, barátságos, együttműködő és végezetül humoros. 
Mi volt eddigi pályája legkellemesebb és legkelle-
metlenebb élménye? 
A legkellemesebb élményemet tavaly éltem meg, ami-
kor a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei for-
dulóján ezüstérmet szerzett az osztályom csapata.  
A legkellemetlenebb élményem egy baleset volt. 
Évekkel ezelőtt történt, hogy a játszóudvaron egy 
kisfiú leesett a mászókáról és eltört a kulcscsontja. 
Nagyon sok időbe telt, mire újra rendesen tudta moz-
gatni a karját. Aggódtam miatta, de szerencsére szé-
pen rendbejött. 
Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? Van-e hobbija? 
Szabadidőmben szívesen kerékpározom. Soltvadkertre, Kiskőrösre és Kiskunfélegyházára már többször sikerült szeren-
csésen áttekernem. A kerékpározás nagyon megnyugtató kikapcsolódás számomra. 
Szeretek varrni, otthonomat saját munkáimmal díszíteni, felújítani, kreatív ötleteket gyűjteni, amiket a gyerekekkel az 
iskolában meg tudunk valósítani. 
Ha hirtelen „idő- és pénzmilliomossá” válna, milyen titkos vágyait váltaná valóra? Mire költené, mondjuk egy 
lottófőnyeremény összegét? 
Nagyon szeretek repülővel és vonattal utazni. Vágyam, hogy minél több országba jussak el, hogy megismerkedjek szép-
ségükkel, kultúrájukkal. 
Tegyük fel, hogy hármat kívánhat egy jó tündértől: bármit. Mik lennének ezek? 
A családom minden tagjának jó egészséget, a gyermekeimnek boldogságot kívánok. Magamnak azt kívánom, hogy  
sokáig legyen még erőm szeretettel tanítani a gyermekeket. 
Köszönjük, hogy a Fazék rendelkezésére állt és válaszolt a kérdéseinkre! 

Faddi Stella és Tomicskó Zoltán 

INTERJÚ 

Fotózás a hobbija 
 

Gudmon Olivér 7.a osztályos tanulót kérdeztem. Beszélgetésünk apropóját a 
Zöld-híd Egyesület által szervezett „IDŐHÍD, -AVAGY A JELENBENÉLŐ 
MÚLT” című pályázaton elért 3. helyezése adta.  

- Mióta fotózol? 
- 2011 óta fotózom. 
- Minek a hatására kezdtél el fotózni? 
- Fotóskönyveket kaptam ajándékba a szüleimtől, elolvastam őket és kedvet 
kaptam a fotózáshoz. 

- Milyen téma érdekel leginkább? 
- A természet, a sport és az emberek. 
- Mikor küldtél be először fotókat pályázatra? 
- Már 2011-ben küldtem anyagot pályázatokra, azóta pedig rendszeresen figyelem és küldök különböző helyi és országos 
fotópályázatokra. 

- Milyen eredményeid születtek? 
-  Négy- öt pályázaton bekerültem a díjazottak közé, legbüszkébb a Martonosi Pál Városi Könyvtár által kiírt „Egymásra 
figyelve- egymást segítve” fotópályázaton elért 1. helyezésemre vagyok. 

- Mit örökítettél meg a nyertes fotón? 
- Azt, ahogy az unokatestvérem fogja a dédipapám kezét és segíti őt a járásban. 
- Mit üzentél a képpel? 
- Azt, hogy segítsük az időseket és törődjünk velük.  
Készíts további sok szép és érdekes képeket! 
Köszönöm a beszélgetést! 

Pakai Fanni  



Tájékoztató a 2014/15. 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 szerep 

• - referenciaiskola szerep magas szintű betöltése  

• - nevelési feladatok, tanulók viselkedési szintjének emelése 

• - tanulói mérési eredmények követése 
Fogadóórák: November 24-én és április 20.-án fél 5-től fél 6-ig. Egyéb alkalmak: Telefonos egyeztetés alapján. 
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Hagyományos rendezvények Időpontja Helyszíne 

Kisállat-bemutató Október 6. Emeleti folyosó 

Családi sportnap December 13. Iskola teljes épülete 

Pályaválasztási szülői értekezlet November 4. EU terem 

Szülők- nevelők bálja Február 21. Tiszti Klub 

Félévi bizonyítványok kiadása Január 23. Osztályok tantermei 
Sítábor szervezés alatt Szlovákia 

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

Osztályok tantermei 

Szóvarázs iskolai, területi verseny Április 15., illetve 17. EU terem 

Madarak és fák napja Június 15. 1-4. évfolyam iskola környékén, 5-8. évf. Sóstón 

Diáktárlat Május 8. Művelődési Ház 

DKMT Kupa és Fazekas Olimpia Április 24. Városi Sportcsarnok 

Országos kompetenciamérés Május 27. tantermek 

Ünnepségek Mikor? Mit ünnepelünk? Tudni kell: 

Október 6. 10 óra Aradi vértanúk napja Iskolarádión keresztül 

Október 22. 10 óra Köztársaság kikiáltása Ünnepi ruhában 

December 19. Karácsony Tehetségnap és projektnap keretében 

Február 6. 14 óra Farsang (felső 17-20 30) Jelmezzel készüljenek 

Március 13. 10 óra Nemzeti ünnep Ünnepi ruhában 

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Iskolarádión keresztül 

Június 13-án 9 óra 
Június 20. 8 óra 

Ballagás 
Tanévzáró 

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

Ifjúságvédelmi felelős: Borné Sarok Ágnes, ügyeleti órái: hétfő: 10 -13, szerda: 10-11, péntek:10-11  
fogadoórák, valamint előzetes megbeszélés alapján más időpontban is. 
Tankönyvfelelősök: Borné Sarok Ágnes és Csendes Sándorné, segít Zsoldosné P. J. és Királyné B.K. 
Tartós tankönyvek a tanévben: 1-2. évfolyam: minden tankönyv, 3-8. évfolyam: minden ingyenesen  
kapott tankönyv, továbbá 5. évf. Történelem atlasz, 5-8. évf. Képzelet világa, 7-8. évf. Ének, Technika  
könyvek. 

 
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, B hét 

H 14 - 15  

K 14 - 15  

Sz 14 - 15  

Cs 13 - 15 

P 14 - 15  

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   

 

Évfolyam Nap Óra  Nevelő 

8. évfolyam tagozat minden kedden 5-6. óra, összesen 20 óra Tóth Péter 

5-6. teljes évfolyam 
1.félévben a csoportok fele, 
2.félévben a másik fele 

6. évfolyam csütörtök 
5. évfolyam péntek 

5-6. óra 
5-6. óra 

Mészáros Csaba 
Tóth István 

a 4. évfolyam a 2. félév szervezés alatt  Tóth Péter 

Tanítási szünetek  
- őszi szünet: (utolsó tanítási nap: okt. 22. szerda, első tanítási nap: nov. 3. hétfő) 
- téli szünet: (utolsó tanítási nap: dec. 19., első tanítási nap: jan. 5. hétfő) 
- tavaszi szünet: (utolsó tanítási nap: ápr. 1. szerda, első tanítási nap: ápr. 8. szerda) 
4 tanítás nélküli nap: 

Dátuma Célja Felelőse 

október 13. Őszi nevelési értekezlet miatt Nagy Czirok Lászlóné igazgató 

december 13. Családi Sportnap miatt (szombat munkanap) Tóth Péter 

április 30. Tavaszi nevelési értekezlet miatt Nagy Czirok Lászlóné igazgató 

június 12. DÖK Nap miatt Mészáros Csaba 

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 fele-
lőssége (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 fej-
lesztések 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. 

Napközit, tanulószobát minden tanulónak biztosítottunk, akinek nincs elfogadott felmentése. Reméljük, 
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 elérve, 
hogy a gyerekek az iskolában egymással is elfogadóak, türelmesek legyenek. 

 Kérjük a szülőket, segítsék a házirend betartását- kiemelten, hogy reggel időben érkezzen mindenki. 
Az e-napló bejegyzéseit is kérem, kísérjék figyelemmel. 

Eredményes és élményekben gazdag új tanévet kívánok mindenkinek!  
Nagy Czirok Lászlóné igazgató  

A tanuláshoz, felkészüléshez a napközin kívül a nyitva tartás alatt az olvasóterem-
ben, valamint ott elhelyezett időbeosztás szerint az emeleti számítógépes teremben 
Gömzsik Lászlóné magyar szakos tanárnőtől is kaphatnak segítséget a felső  
tagozatos tanulók. 
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Állatkerti séta 
Budapesti állatkertben 
mit láthat az ember? 
Állatokat földön, vízen 
sőt néha a levegőben. 
 
Jó program a fóka-móka, 
elefántiskola, 
a gorillakifutóban 
Bongó és családja. 
 
Ha belépsz a Varázshegybe, 
kapsz egy szemüveget. 
Kisdínó jön veled szemben, 
nézd meg 3D-ben! 
 
Nagy hőségben az oroszlán 
fekszik az oldalán. 
Néha-néha egyet sétál, 
ne félj, lusta, nem bánt! 
 
Egy nap kevés végignézni 
ezt a sok-sok helyszínt. 
Ha szeretnél mindent látni, 
újra el kell látogatni. 

Endre Csilla 4.b 

 
 
 
 
 
 
 

Görög nyár 
 
Vártam már a nagy napot, 
mikor Magyarországot hátam mögött 
hagyom. 
Szeretem a hazámat, 
De új élményekre vágytam! 
Jó hosszú út után 
állhattam az Égei-tenger partján. 
Amerre csak a szemem ellátott  
türkizkék hullám morajlott. 
Kilenc gyönyörű napon keresztül 
szórakoztam remekül. 
Úsztam, búvárkodtam, kirándultam, 
jó sok gyrossal jóllaktam. 
Ha az iskolában a próbákat idén is jól 
kiállom,  
szüleim talán újra elvisznek a jövő nyáron. 

Stír Nikol 4.b 

TI ÍRTÁTOK     TI ÍRTÁTOK 

Kenuzás a Holt-Dunán 
 
Nyár közepén a szüleimmel, a testvéremmel és a nagymamáimmal kenuzni mentünk a gemenci 
erdőbe. 
Korán reggel indultunk autóval. Pörbölynél szálltunk fel az erdei kisvasútra, ahol a kenuinkat is 
felpakolták a vonatra. Közel egy órát utaztunk, ezután leszálltunk, lepakoltuk a kenukat és víz-

re tettük a Holt-Dunára. Két kenut béreltünk, négyen-négyen ültünk mind a kettőbe. Kaptunk evezőket, mentő-
mellényeket is. Egész nap eveztünk, félúton találtunk egy nagyon tiszta, sekély részt, ahol fürdeni is tudtunk. Ti-
zenhét kilométert eveztünk és nagyon sokat nevettünk. Evezés közben sok érdekes és szép állatot is láttunk egé-
szen közelről. Kiskócsagot, vadkacsát, szürke gémet, héját, nagy halakat és vaddisznót is. Nagyon szép volt az 
erdő és a part a vízről. 

Nagyon élveztük mindannyian ezt a napot, rettentően elfáradtunk, mert az apukámon kívül egyikünk sem 
evezett még, ezért időnként elég nehezen tudtuk tartani az irányt. 

Babály Martin 4.b 

A nyári nyaralás 
 
Hajdúszoboszlón voltunk nyaralni, 
jó volt a strandon játszani. 
 
Sokat úszkáltunk a családdal, 
egész nap pacsáltam a Hannával. 
 
Hazafelé menet rázós volt a terep, 
de a végén örültem, hogy hazatértem. 

Karai Kornél 4.b 

 
 
 
 
Egyszer volt… 
 
Egyszer volt, hol nem volt  
Ez az én szuper nyaram volt. 
Fagyizás, strandolás 
És semmi, de semmi tanulás. 

Krug Adél 4.b 
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A világ Peti napszemüvegén keresztül 
 
Peti még szorosabbra tette föl a szemüvegét és az igazgató felé fordult. Most vette csak 

észre, hogy matracon fekve, egy medencében mondja a beszédét egy fagyikehelybe. A táblára pedig 
már nem SULIKEZDÉS van írva, hanem VAKÁCIÓ. A gyerekek már nem fekete-fehérben vannak, 
hanem csupa színes, lenge ruhában. Néhányan lepkét kergettek, néhányan pedig sárkányt eregettek. A 
felhők is eltűntek, helyette kisütött a nap és kék volt az ég. A hangszóróból már nem „De nehéz az 
iskolatáska…” szólt, hanem Pharrel Williams Happy-je. A többség táncolt is rá. A büféből eltűntek a 
teák és a pogácsák, helyettük kóla és rágó volt ingyen. A medencében néhány fiú labdázott. Peti már 
indult is, hogy beszálljon, de ekkor Ági néni lekapta a napszemüvegét. 
- Péter, ezt már nem látod ma a szünetig! Ne álmodozz, figyelj inkább az igazgató nénire! 
Peti sóhajtva fordult a színpad felé. Pedig olyan szép volt… 

Szőnyi Dorottya 4. a 

TI ÍRTÁTOK     TI ÍRTÁTOK 

Mi leszek, ha felnövök? 

Néhány napja egy jó barátom tette fel nekem a kérdést.  
Mint minden ember, én is azt szeretném csinálni, amit szeretek.  Viszont meg is  
szeretnék élni a szakmámból, így kénytelen leszek irodában ülni, és papírokat  
nyálazni napi hat órában havi 120.000-ért. 
 Az már más kérdés, hogy mi szeretnék lenni. Szívem szerint újra kisgyerek lennék. Felhőtlenül 
játszanék, és csak akkor lennék szomorú, amikor este fél kilenckor be kell fejezni a dagonyázást és fü-
rödni kellene menni. 
 Előítéletek nélkül élnék, és azt feltételezném mindenkiről, hogy boldog. Ha valakire azt mon-
dom, hogy csúnya, az úgy is van, de nem sértődnek meg rajta. Nem a tökéletességre, hanem a szórako-
zásra törekednék.  
 Fára másznék és a mamám kertjében szaladgálnék a fülemre akasztott cseresznyefürtökkel és  
marékszámra enném a homokot. A nővérem görkorizni, a bátyám biciklizni tanítana. Apa horgászni  
vinne, majd kijelentené, hogy soha többé nem visz, mert annyit beszélek, hogy elijesztem a halakat. 
 Naponta ötször ennék és kétszer aludnék. Este lefekvés előtt a TV Macit nézném, majd anyu-
kám mesét olvasna és jóéjt puszit adna nekem. És amíg a felnőttek egy hosszú, kialvatlan nap után ká-
vét vedelve a csekkek miatt számolgatnak, addig én nyugodtan alszom, és azt feltételezem, hogy min-
denki más is az igazak álmát alussza. 
 Egyszóval boldog szeretnék lenni. 

Faddi Stella 8.b 

Ősz van, ősz van… 

 
Ősz van, ősz van, 

mulatnak a gyerekek, 

míg mások mulatnak, 

hullanak a levelek. 

 

Iskolába jártam… 

 
Iskolába jártam, 

sárga volt az épület, 

szépek voltak a tantermek, 

s már szinte mindent tudok. 

         Király Zsófi és Vincze Kristóf 2.c  
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SPORT 

Fehértói tábor 
 
Június elején, az iskola befejezése után kezdődött 
Kunfehértón a sporttábor.  

Először Péter bácsi baleset- és tűzvédelmi  
okatatást tartott. Minden nap korán keltünk, és  
futottunk az üdülőkörzetben. A kemény edzések és 
az izomláz mellett nagyon jó volt a hangulat. 
Egyik este bátorságpróba volt, amit mindenki 
nagyon várt. Utolsó este tábortűzet gyújtottunk, 
amit minden táborozó körbeült. Szombat reggel mindenki szomorúan hagyta el a tábor területét. 

Nagyon jó volt ez a tábor, reméljük, hogy jövőre is részt vehetünk rajta. 

Hirsch Lili, Tóth Fanni 

Nemzetközi edzőtáborbanNemzetközi edzőtáborbanNemzetközi edzőtáborbanNemzetközi edzőtáborban vettek részt (2014. júl.1-6-ig)  
a halasi (fazekasos) fitkides versenyzői. Tóth Péter a tábor  
hivatalos edzője, mellette Angeli Ágota is segítette a lányok 
munkáját. Az olaszországi Cesanatobanolaszországi Cesanatobanolaszországi Cesanatobanolaszországi Cesanatoban, a tengerparton  
található a szálloda és az edzésközpont, így az izzasztó  
gyakorlások mellett pihenésre és strandolásra is volt lehetőség.  
A halasi lányok, román, spanyol, izlandi, olasz és magyar  
lányokkal együtt tréningeztek. A kiváló edzéslehetőségek  
mellett egy nemzetközi fesztiválon is részt vehettek a lányok, 
amelyen igazi mediterrán hangulatú karneválban lehetett  
részük. A „Festival del sol" életre szóló élménye mellett „Festival del sol" életre szóló élménye mellett „Festival del sol" életre szóló élménye mellett „Festival del sol" életre szóló élménye mellett     
rengeteget fejlődtek sportolóink Olaszországban.rengeteget fejlődtek sportolóink Olaszországban.rengeteget fejlődtek sportolóink Olaszországban.rengeteget fejlődtek sportolóink Olaszországban.    

Szüreti futóversenyen Szüreti futóversenyen Szüreti futóversenyen Szüreti futóversenyen közel 100 fazekasos futott,  első osztályostól nyol-

cadik osztályosig. Nevelők és szülők is lefutották a 2000 m-t.  

A legjobb eredményt Fekete Ádám érte el (5.hely). Fitkides lányaink a 

felvonuláson mutatták meg, hogy mit tudnak. 

Összeállította: Tóth Péter 

 
 
 A megfejtés vidám őszi munka. 



- Sanyika! Először fordult elő, hogy hibátlan házi feladatot 

adtál be. 

- Hogy lehet ez? 

- Az apukám elutazott a hétvégére és nem tudott segíteni. 
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- Janika, mondj egy igekötőt és egy névmást! 

- Ki? Én? 

-  Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az oka? 

-  Tanár úr, a közlekedési táblák! 

-  Na, ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka egy tábla? 

-  Úgy, hogy ki volt írva:   ,,Vigyázat iskola! Lassítson!” 

FAZ É K  
A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola diáklapja. 

Megjelenik évente 4 alkalommal.  
Készítik az iskola újságíró szakkör tagjai. 

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

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

A megfejtés a felvilágosodás korának egyik jellegzetes személyisége, Debrecen szülötte. 

Anekdota 
 

Arany János szerette a nyelvi  
játékokat. Ez az anekdota is nyelvi játék.  
Íme, a történet: 
 
A költő Nagykőrösön összetalálkozott az 
egyik tanártársa volt tanítványával.  
A következő beszélgetés alakult ki  
közöttük: 
- Mi lett magából? 
- Ügyvéd. 
- S van ügye? 
- Nincs. 
- Akkor hát ügyetlen. 
- De volt már egy. 
- Akkor együgyű. 
- De azt is csakhamar másra bízták. 
- Akkor ügyefogyott. 

8 különbséget kell megtalálnod! 


