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Naptár 

Adventi gondolatok 
Mindenkinek nagyjából ugyanaz jut eszébe a 
karácsony szó hallatán. Mézeskalács, hó-
esés, finomabbnál finomabb ételek, a család 
és persze a gyerekek kedvencei, az ajándé-
kok. A karácsonyt a szeretet ünnepeként is 
emlegetik. A szeretet a legfontosabb  
emberi érzés. Összeköti a családot, élteti a 
barátságot. 

 Összegyűlik a család, megbeszélik, hogy mi 
történt velük az elmúlt egy évben, átadják 
egymásnak az ajándékaikat.  

Fő a húsleves, a halászlé vagy a pörkölt, ké-
szül a mézeskalács, a pogácsa, a diós és a 
mákos bejgli, mákos guba. Hmm… összefut a 
nyál a számban, ha a karácsonyi ebédre  
gondolok. 

A karácsonyfát díszíti apraja, nagyja. Van 
rajta szaloncukor, gömb, csillag, hópehely, 
gyöngysor, égősor. Talán kissé zsúfolt is. … 

De ma még itt vagytok az iskolában, és  
egymást ajándékozzátok meg, együtt  
esztek, isztok, nevettek, együtt ünnepelünk. 
Kívánunk Nektek kellemes ünnepeket,  
szeretetteljes, boldog karácsonyt, és sok 
szép ajándékot a fa alá!  

Faddi Stella 



 2 FAZÉK XXI. évf. 2. szám 

PÁLYÁZATOK     PROJEKTEK 

MENTORÁLÓ INTÉZMÉNY LETTÜNK 

Igazgatónőnk 2014. november 4-én Budapesten vehette át a KLIK megbízott elnökétől az 

igazolást Mentoráló Intézmény címünkről. A címhez vezető utat a Támop 3.1.7 projekt  

keretében végzett fejlesztő munkánk, majd 2014. februárjában referencia intézménnyé  

minősítésünk jelentette. Most pedig Az iskola közös ügyünk nevű Támop 3.1.4/B  

pályázatban való részvételünk folyik, hogy saját fejlesztésű innovációinkat átadjuk más, ér-

deklődő, azt adaptálni szándékozó iskoláknak. 

 

 

ADVENT  PROJEKT  A  4.  ÉVFOLYAMON 

A projekt témája a karácsony és a hozzá kapcsolódó ünnepek. Célja az adventi ünnepkör  

hagyományainak megismerése, közös felkészülés az ünnepre. A negyedikes gyerekek, szüleik és  

pedagógusaik együttes munkájával, a karácsonyi műsor az ötödik évfolyam tanulóival és  

osztályfőnökeivel együtt valósul meg. 

Rendhagyó módon az osztálykirándulást is a projekt keretében, témájához kapcsolódva szerveztük 

meg. Az alábbi élménybeszámolók erről a remek, igazán gyermekbarát programról szólnak. 

Zsoldosné Papp Judit 
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É L M É N Y B E S Z Á M O L Ó K 
- Ifjú diákújságírók tollából - 

1. 
December 5-én a 4.a és a 4.b osztály busszal  kirándulni ment Budapestre. 

Reggel 6 órakor indultunk. Még nagyon sötét volt akkor. A több órás utazáson a mellettem ülő  

barátommal múlattuk el az időt. Kártyáztunk, vicceket, újságokat olvastunk, táblagépen játszottunk.  

A busz az autópályán haladt. 

Megérkeztünk a Nyugati pályaudvarhoz, ahonnan a Cartoon Network Télapó Expressz indult a  

Vasúttörténeti Parkba. A vonaton négyesével ülhettünk. Szép tiszta és díszes volt belülről.  

 A rendezvényen nem csak mi voltunk, hanem más iskolákból is, a rendezők tájékoztatása szerint kö-

zel ezren. 

A főépületben a Bóbita együttes zenélt a gyerekeknek. Néhány árus is volt az épületben. Volt olyan 

pult is, ahol nyerni lehetett. Ahogy vége lett a koncertnek, a gyerekek mikuláscsomagot kaptak a  

Télapótól, majd lefényképeztek minket a Mikulással. Zárásképpen megforgatták a negyedik  

évfolyamosokat egy vasúti vonatfordítóval. Visszafelé menet is jól mulattunk a vonaton és a buszon. 

Örültem, hogy hazaérhettem, de egy kicsit sajnáltam, hogy vége lett a kirándulásnak.  

Egy szó, mint száz, nagyon tetszett a kirándulás!    Tomicskó Zoltán, 4.a 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

2. 
Egy izgalommal teli napnak néztünk elébe. Az iskola elől indultunk busszal. Nagyon izgatottak  

voltunk. 

Kilenc órára megérkeztünk a Nyugati pályaudvarra, ahol a Télapó Expressz már várt ránk.  

A végállomáson, amikor leszálltunk a vonatról, nem hittem a szememnek! Kiket pillantottam meg? 

Darwin, Gumball, Picurka és egy élő mozdony! Minden mesefigurával lefotózkodtunk. Majd az Orient 

Csarnokban a Bóbita együttes „Száncsengő” című fantasztikus műsorát élvezhettük. A műsor végén 

megérkezett teli puttonnyal a lapföldi Mikulás, aki minden gyereknek csomaggal kedveskedett. Sza-

badidőnket játékos programokkal, kézműveskedéssel töltöttük. A nap végére kellemesen elfáradtunk.  

Élményekben gazdag napnak voltunk a részesei.     Patai Nóra, 4.b 

 

 



  

RENDEZVÉNY   RENDEZVÉNY 
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Kisállat-bemutató 

Október 6-án iskolánkban idén is megrendezésre került a kisállat - bemutató. Az emeleten a kisebb ked-

venceket, mint például: cicákat, nyuszikat, hörcsögöket, törpetyúkokat lehetett megsimogatni. Kint az 

udvaron pedig a kutyákat. Igazi ritkaságnak számított Tomicskó Zolika kaméleonja, amelyet állandóan 

tömeg vett körül.  

Ez a rendezvény az iskolában szép hagyomány, már sok évre tekint vissza, amelyet október elején az ál-

latok világnapja alkalmából szervezünk. Célja az, hogy felhívjuk a figyelmet a felelős állattartásra. Ha 

állatot tartunk, felelősséggel tegyük, gondoskodjunk róla! 

Király Kata, Kollár Sándor 

Az én kaméleonom 

A kisállatom neve: Kevin. 

Ő egy sisakos kaméleon, áprilisban kaptam azért, mert kiválóan teljesítettem a Bendegúz megyei fordu-

lóban. Körülbelül 30 cm hosszú. Lapított a teste, olyan, mint egy levél. Érdekessége, hogy hangulatától 

függően váltja a színét. Naponta foglalkozom vele, gyakran kiveszem a terráriumból. Amióta Kevin ná-

lunk él, boldogabb az életem. 

Tomicskó Zoltán  

Márton-napi vers 

Nincs szebb madár, mint a lúd, 
Nem kell néki gyalogút, 
Télen-nyáron mezítláb, 
Nevelgeti a fiát. 

 

November 11-e Márton napja. Hogy mi minden kötődik ehhez a naphoz? Ez a nap a paraszti 

év végét jelezte régen. Ekkor kóstolták meg az újbort és vágtak le először tömött libákat: „aki Már-

ton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”. Ezen a napon emlékezünk meg Márton püspök-

ről is, aki messze földön híres volt jóságáról. 
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Diákszimpózium 

A Bibó István Gimnázium 2014. november 8-án diákszimpóziumot szervezett. Választott témájukról 7–8. 
és 9–10. évfolyamos diákok tartottak tízperces előadásokat. Az évfolyamoknak és a témáknak  
megfelelően hat zsűri értékelte az előadásokat. A zsűritagok egyetemi tanárok, kutatók, egyetemi  
hallgatók és a Bibó István Gimnázium tanárai voltak.  

Eredmények: 

Veréb Sándor Andor, 8. évfolyam természettudomány:  1. helyezett (Felk.: Nagy Czirok Lászlóné) 
Faddi Stella, 8. évfolyam természettudomány:   2. helyezett (Felk.: Nagy Czirok Lászlóné) 
Barna Szabolcs, 8. évfolyam társadalomtudomány:   1. helyezett (Felk.: Kárász Péter) 

Diákszimpózium - prezentációk  
Iskolánk honlapján megtekinthetőek a diákok prezentációi. 
Részletek az előadások anyagából: 

Veréb Sándor: 
"A postagalambról, hazatalálási képességéről, a postagalamb sportról beszéltem. Elemeztem a galamb 
sebességét befolyásoló tényezők közül a takarmányozást. Beszámoltam saját kísérleteim tapasztalatairól, 
melynek során összehasonlítottam a hagyományos tartástechnológiát a legújabb táplálék kiegészítők  
alkalmazásával szemben." 

Barna Szabolcs: 
"Előadásomban a világ egyik legérdekesebb múltú autógyártóját, a Volkswagent mutattam be. A PPT 
összefoglalja a Bogár történetét és egyéb különlegességeket is bemutat, mint például a Hippi korszak, 
vagy a napjainkban fellelhető bogárstílusok. Ezen kívül pedig betekintést nyerhettek a hallgatók egy  
autómániás fejébe." 

Faddi Stella: 
"A színek mindig is jelen voltak az evolúció folyamán, bár csak az emberek életében volt  
a legjelentősebb. Az évtizedek, évszázadok során mindig is fontos szerepet töltöttek be a kultúrában és a 
művészetben. Már az ősemberek körében is igen fontosak voltak a színek. Amíg a férfiak a vadat  
üldözték, addig a nők a színes bogyókat (gyümölcsöket) gyűjtötték. Az ókorban is előszeretettel  
alkalmazták a falak, épületek díszítésében. Az elmúlt évszázadokban a festészetben nyilvánul meg a  
legfontosabb szerepe. A művészek kimutatták az érzelmeiket, vágyaikat, kreativitásukat a festészetben a 
színek által. A színek fontos szerepet játszottak és játszanak most is az emberek életében, a művészet, a 
kultúra, a pszichológia, a divat és manapság a marketing terén is." 

Mi történt ezen a napon iskolánkban? Márton-napi programot szerveztek a tanító nénik minden al-

sós kisdiáknak. Már napokkal korábban feldíszítették az iskolát: az elsősök libákat vágtak ki papírból, a 

másodikosok papírtányérokból libákat készítettek és felfüggesztették az előtérbe tanító nénieikkel, majd 

a harmadikosok és negyedikesek a paravánra színes libás montázst és Márton-napi valamint libás íráso-

kat, verseket tettek ki. A rendezvényt a csarnokban Paczolayné Krix Erika néni nyitotta meg. Majd Már-

ton-nap eredetéről és történetéről Ritter Rafi és Tóth Anna mesélt. Ezután a gyerekek dalra fakadtak és 

táncra perdültek. Már ekkor sikerült megalapozni a délután jó hangulatát. Majd kézműves foglalkozások 

következtek különböző helyszíneken: liba-szalvétakészítés, libatollal írás, puzzle. 

A lilahagymával elkészített finom libazsíros kenyér elfogyasztása után lámpásokat készítettünk, 

amivel a vidám délután zárásaként felvonultunk az iskola környékén. 

Köszönjük Erika néninek, Kati néninek és minden tanító néninek ezt a remek programot. 

 
Ritter Rafael 
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VERSENYEK     EREDMÉNYEK 

Bolyai eredmények 

A BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei fordulójában 5.-es csapatunk a 4. helyezést  
szerezte meg. 
A csapat tagjai: Szakál Réka, Répási Réka, Ritter Rafael Ádám és Varga Dávid.  
Felkészítőjük: Karsai Zsuzsanna, tanítónőjük matematikából Paczolayné Krix Erika néni volt. 

  
BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENYEN iskolánk  
4.a osztályos csapata a 6. helyen végzett. 
A csapat tagjai: Baricz Máté, Szőnyi Dorottya, Tomicskó Zoltán, 
Tóth Fanni Csenge 
Felkészítőjük: Németh Ferencné 

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek! 

 

M E S E M O N D Ó   V E R S E N Y E K 

„A mesék végső soron olyan történetek, amelyek arról szólnak, hogy az ember élete 
során bármikor több lehet annál, mint amit az adott pillanatban éppen él.”  

Boldizsár Ildikó mesekutató 
November 26-án került sor az alsó osztályosok mesemondó versenyére. Elsőként iskolánk igazgatóhe-
lyettese, Csendes Sándorné, Valika néni üdvözölte a tanulókat, a kedves szülőket, a felkészítő  
pedagógusokat, a zsűri tagjait és nyugdíjas kolléganőnket, Móczár Istvánné, Ani nénit, aki idén is  
támogatta ezt a rendezvényt. 

Majd jómagam osztottam meg gondolataimat a kedves megjelentekkel: elmondtam, hogy mennyire  
szerettem kislány koromban a meséket. Még ma is szívesen olvasom és hallgatom őket. Ezzel  
szerencsére sokan így vagyunk, hiszen a mesék világában mi is királykisasszonyokká, hősökké  
válhatunk, és a végén részesülünk a jutalomból, melyet a nehéz próbák legyőzésével kiérdemelünk. 

A versenyt két helyszínen bonyolítottuk le, a mesemondók magas létszáma miatt.  

A szebbnél szebb mesék meghallgatása után a zsűri kapta a főszerepet. Nem volt könnyű a feladatuk, de 
végül sikerült dönteniük. A következő eredmények születtek: 

1-2. osztály 

Nagy Zsombor 2.c                        (Felk.: Jeszenszky Péterné) 
Acsai Botond 2.c                          (Felk.: Jeszenszky Péterné) 
Nyári Kristóf 1.a                         (Felk.: Serfőző Anikó) 
Különdíjas: Antóni Réka 2.a        (Felk.: Füstös Edit)  

  3-4. osztály 

Rádi Hanna 3.b                              (Felk.: Mester Tiborné) 
Stír Nikol 4.b                                 (Felk.: Zsoldosné Papp Judit) 
Mamlecz Márk 3.b                         (Felk.: Mester Tiborné) 
Különdíjas: Endre Csilla 4.b          (Felk.: Zsoldosné Papp Judit) 

 
Gratulálunk a tanulóknak és felkészítőiknek! 

Serfőző Anikó 
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VERSENYEK     EREDMÉNYEK 

FELSŐS MESEMONDÓ VERSENY ERED-
MÉNYEI 

I.  Tóth Anna 6.b  (Mészárosné Farkas Mária) 
II.  Lázár Nina 5.b  (Mészárosné Farkas Mária) 
III.  Süveges Csanád 7.a  (Kinsztlerné Lázár Erzsébet) 

Különdíjasok: 
 Ritter Rafael 5.a  (Maglódiné Gartner Mária) 
 Korsós Barbara 5.b  (Mészárosné Farkas Mária) 

A nyolc legjobb: Mamlecz Márk, Acsai Botond, Rádi Hanna, Stír Nikol, Endre Klaudia,  
Antóni Réka, Nagy Zsombor, Nyári Kristóf 

A területi mesemondó versenyen iskolánkat Tóth Anna 6.b és Rádi Hanna 3.b képviselték.  
Hanna az alsósok között 3.helyezést ért el.  
Gratulálunk! 

Rajz szakkör hírei 
A jövőnk városa: Kiskunhalas címmel a Tudás és Remény Alapítványnak a Milyennek képze-
lem Kiskunhalast 20 év múlva? pályázatán az alábbi eredmények születtek: 

1. Müller Leila 8.b és Kuklis Dorina 3.a 
2. Répási Réka 5.a és Tóth Fanni 4.a 
3. Kubus Írisz 5.a és Ancsa-Molnár Roland 3.a 

 Különdíj: Patyi Gergő 7.a 
Felkészítő tanáruk Jakabfi Márta. 
Müller Leila és Ancsa- Molnár Roland alkotásai is helyet kaptak abban az időkapszulában, 
melyet a városháza felújított toronysisakjában helyeztek el.  



Tanárinterjú 
 

 

Tanárinterjú sorozatunkban most Füstös Edit 2.a osztályos tanító 
nénivel beszélgettünk. 

 

− Milyen tanuló volt? Mik voltak a kedvenc tantárgyai? 

− Általános iskolában kitűnő tanuló voltam. A gimnáziumi évek 

alatt a reál tantárgyakból (matematika, fizika, kémia) már nem 

mindig sikerült ötössel zárnom a tanévet. A magyar és a  

történelem órák voltak a kedvenceim, ezért fakultációra is  

ezeket a tantárgyakat választottam. 

− Miért éppen a tanítói hivatást választotta? 

− Mindig is erre a pályára készültem. Általános iskolában és később is. Szinte nem is gondolkod-

tam másban. Nagyon szerettem a gyerekeket és kellemes, szép élmények kötöttek az iskolához. 

− Mit tart a jó tanár legfontosabb tulajdonságainak? 

− Empátia, türelem, következetesség és segítőkészség. 

− Mi volt eddigi pályája legkellemesebb és legkellemetlenebb élménye? 

− Mindig kellemes élmény, ha volt diákjaimmal találkozom és elmesélik, hogy mi történt velük. 

− Kellemetlen viszont, ha iskolán kívül hallom vagy látom tanulóink udvariatlan viselkedését. 

− Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? Van-e hobbija? 

− Szabadidőmben szívesen kertészkedek, olvasok és nagyon szeretek színházba járni. 

− Ha hirtelen „idő- és pénzmilliomossá” válna, milyen titkos vágyait váltaná valóra? Mire 

költené, mondjuk egy lottófőnyeremény összegét? 

− Családommal egy tengeri hajóútra indulnék, teljesíteném gyermekeim kívánságait és adakoz-

nék olyan alapítványoknak, ahol beteg gyermekek megsegítése a cél. 

− Tegyük fel, hogy hármat kívánhat egy jó tündértől: bármit. Mik lennének ezek? 

− 1. Egészség és hosszú élet a családomnak. 

− 2. Világkörüli utazás. 

− 3. Napi egy kívánság! ☺ 

− Köszönjük, hogy a Fazék rendelkezésére állt és válaszolt a kérdéseinkre! 

Király Kata és Patai Nóra 

TANÁRINTERJÚ 
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Egy kis házban öt kis szoba sorakozik szépen, öt kis ember bújik oda melegedni télen. Mi az?  

Fehér pokróc egész földön, nem is szövik, az égből jön. Mi az?    
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TI ÍRTÁTOK     TI ÍRTÁTOK 

V E R S E K 
Zseni Szilvia tollából 

A könyv 

A könyvben minden benne van, 
amit csak akarsz, elolvashatsz, 

okosabb leszel, ne félj hát, 
mert a könyv jó barát. 

A boldog mackó 

A boldog mackó 
félénken hozzád szól. 
Kezében virágot tart, 

s azt mondja: 
Szia! 

 
Dalolva mondogatja folytonosan: 

Hipp- hopp, én vagyok mackócska, 
Barátai sokan mások, 

és ők is szeretik a Fazék újságot. 

Kedves Gyerekek! 

Kedves Gyerekek, 
mondjátok meg nekem, 

mi van veletek!? 
Tudtok még szépen olvasni, 

s jól számolni? 
Mert nem tudom, merre jártok ti! 

Tudom, ügyesek vagytok 
ne féljetek, én itt vagyok. 
S ha hívtok, én szaladok. 

Forrás: Kincskereső 2004.11-12. Kutyakaparó c. rovatból, Válaszolunk az olvasónak . 
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Fitnesz 
 
2014. október 25-én Mogyoród volt a házigazdája az újabb Országos Bajnokságnak  
(160 résztvevő), ahol versenyzőink a következő eredményeket érték el: 

Tóth Lili       2.hely 
Döme Vanessza  6. hely 

Kiválóan szerepelt még és nem sokkal maradtak le a helyezésektől:  
Boda Viktória, Stír Nikol, Tóth Fanni és Jáger Tekla. 
 
2014. november 08. Dabas, Fitkid Országos Bajnokság  (240 versenyző.) 

Szakál Maja   5. hely 
Kossik Kitti   11. hely 
Lintner Adrienn  5. hely 

 

Labdarúgás 
Bronz a Szilády Kupáról, 2014. október 10. 

25 csapat részvételével 5 korcsoportban rendezték a Városi Sportpályán a VIII. Szilády-Joma Kupa 
kispályás labdarúgó tornát. A III. korcsoportos vagyis 5-6. osztályos csapatunk két negyedikes  
tehetséggel kiegészülve végül a Felsővárosi-iskola és a Szilády-gimnázium gárdái mögött  
bronzérmet nyertek. A csapat tagjai: Hideg Máté, Drávai Dániel, Fodor Zsombor, Mátó Martin, 
Varga Dávid, Ritter Rafael, Puskás Alex, Jeges Roland, Sztojka András, Bokor Benjámin,  
Lakos Marcell. A csapat irányításában nagyon sokat segített Hideg József és Tóth Tamás. 

 

Diákolimpia országos bajnokok 
 

A Bács-Kiskun Megyei Diák- és Szabadidősport 
Egyesület minden év végén  köszönti a 
Dákolimpia Országos Bajnokokat. Az idén a  
2013-/2014. tanév bajnokait. Ünnepi keretek kö-
zött adták át a díjakat Kecskeméten. Kiskunhalas-
ról: Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola  
III.-IV.kcs. Torna csapata vehette át. A csapat tag-
jai: Kádár Leander, Süveges Csanád,  
Süveges Csaba, Szalai Ádám,  László Dénes,  
Kádár Zalán.  
A csapat felkészítői: Tóth Péter, Mészáros Csaba.  
Az eredményekhez külön gratulált Vágó Ferencné tankerület igazgató és Paczolay Gyuláné a városi 
Diáksport nevében is. 

 
Bozsik Program 
 

Labdarúgó tornát  rendeztek a Szilády gimnáziumban (2014.12.14.). 
5.- 6. o.: 1. helyen végeztek. ( Fodor Zsombor, Mátó Martin, Varga Dávid, Lakos Marcell, Bokor 
Benjamin, Jeges Roland, Bereczki Erik, Mihalik Máté) 
3.- 4.o.: 3.hely (Drávai Dániel, Nagy Szabolcs, Vadkerti-Tóth Roland, Szuromi Vajk, Vida Ta-
más, Birgés Zalán, Karai Kornél, Koch Ákos, Sárik Dominik, Kovács Ármin, Földi Bendegúz).  
Felkészítő: Tóth István 

 

SPORT     SPORT     SPORT 
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Családi Spornap a Fazekasban, 2014. december 13.  
 

 

Torna 
 
Öcsi-Bácsi kupa, Kalocsa, 20014.12.12. 
 

I. kcs. "B" kategória: 
 Csapat: 1. hely Fazekas Iskola "A" csapata (Jósa Milán, Rádi Ádám, Tóth Péter) 

  2. hely Fazekas Iskola "C" csapata  
( Ádám Levente, Nagy Zsombor, Karai Kristóf) 

   3. hely Fazekas Iskola "B" csapata ( Tatics Péter, Macska Dominik, Vidra Dániel) 
 Egyéni: 1. hely Tóth Péter, Rádi Ádám 
   2. hely Jósa Milán, Ádám Levente 
   3. hely Nagy Zsombor 
II.kcs "A" kategória csapat: 
 Csapat: 1. hely Fazekas Iskola "A" csapata ( Vincze László, Györgyi Adrián) 
   2. hely Fazekas Iskola "B" csapata ( Vincze Ákos, Kelle Bence, Lukács Péter ) 
   3. hely Fazekas Iskola "C" csapata ( Baricz Máté, Csóti Zalán) 
 Egyéni: 1. hely Vincze László 
   2. hely Györgyi Adrián 
   3. hely Vincze Ákos 
III.kcs "A" kategória csapat: 
 Csapat: 1. hely Fazekas Iskola "A" csapata ( Szalai Ádám, Kádár Lajos Leander, Kádár Zalán) 
   2. hely Fazekas Iskola "B" csapata (Vígh Gábor, Németh Dominik, Süveges Csanád) 
 Egyéni: 1. hely Kádár Lajos Leander  
   2. hely Süveges Csanád 
   3. hely Szalai Ádám 
 
Gyermek Haladó kategória:  
 1. hely Fazekas Iskola (Németh Dominik,Vincze László, Györgyi Adrián, Baricz Máté) 
 
Felkészítők: Tóth Péter, Mészáros Csaba, Tóth István,  Magyar Benjamin, Mátó Gergő 
 

Összeállította: Tóth Péter 
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- Mit csinál a skót, ha fázik? 
- ??? 
- Közelebb ül a gyertyához! 
- És mit csinál, ha még mindig fázik? 
- ??? 
- Meg is gyújtja! 

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 

- Édesapám, főzni tanulunk az iskolában! 
- És megehetitek, ami megfőztetek? 
- Muszáj. 

- Apu, tudod-e, hogy melyik vonat késik a legtöbbet? 
- Melyik? 
- Az, amelyiket tavaly karácsonyra ígértél nekem! 


