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Szilveszter 

Naptár 
Ünnepre hangolódva 

 

Alig várjuk már, hogy téli szünet legyen! Nem azért, 

mert nem jó itt az iskolában, de elfáradtunk. Ilyenkor 

szépen fel van díszítve az iskola, különösen a bejárat 

nagyon szép. Köszönjük a szülőknek.  

Áll a karácsonyfa, a hagyományos iskolai karácsonyi 

forgatagban pedig még beszerezhetjük a hiányzó apró 

ajándékokat szeretteinknek. Mindenki karácsonyra van 

hangolódva, ez advent ajándéka. Az alsósoknál járt a 

Mikulás, a felsősök meg egymást ajándékozták meg 

kisebb csomagokkal, egymásnak írt versekkel, egyéb 

írásokkal. 

Az utolsó tanítási napon, december 21-én már csak  

ünnepelünk. Valamennyien együtt vagyunk a  

csarnokban. Az ötödikesek műsorát, az énekkarosok 

ünnepi dalait hallgatjuk és egy kicsit magunkba  

szállunk, gondolatban már otthon járunk. 

A város, a házak, az otthonaink is díszbe öltöztek.  

Csalogató a fahéj, a narancs, a szegfűszeg, a vanília és a 

fenyő illata. Mi is indulunk hazafelé. 

Minden kedves Olvasónknak szeretetteljes  

karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új esztendőt 

kíván az újságíró szakkör minden tagja! 

 
Írta: Vadkerti-Tóth Roland, Vincze László és Vincze Ákos 
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PÁLYÁZATOK PROJEKTEK 

Osztálykirándulást nyertünk! 

A szülők segítségével megnyertünk egy kétnapos osztálykirándulást Eger és környé-

kére. Október 27-28-án került rá sor. Egy 21 fős busszal utaztunk. Egerben szálltunk 

meg. Nagyon jól éreztük magunkat, a programok nagyon tetszettek. Szerencsen a 

csokoládégyárban csokoládét készítettünk formákban, amit el is hozhattunk. Jártunk 

a Mátrában és megtekintettük a történelmi színhelyű egri várat. A program részeként 

hazafelé a kecskeméti McDonald’s-ban vacsoráztunk. A kirándulás nagyon jó hangu-

latban telt, nem veszekedtünk, próbáltunk a tanár nénikre figyelni és hallgatni. Az 

úton a miskolctapolcai barlangfürdőről beszélgettünk. Késő éjszaka érkeztünk haza 

nagyon fáradtan. Szüleink már aggódva vártak minket. 

Mandl Sebestyén 
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A legizgalmasabb pillanatokról így írtak az 5.b-sek 

 

A barlangfürdő gyönyörű volt! A víz alatt színes lámpák világítottak. (Farkas Dóra) 

Mindenkinek élménydús kalandban volt része és örültünk, hogy mi nyertük meg ezt a kirándulást! (Madaras 

Máté) 

Ez a kirándulás nekem egy ajándék volt! Szombat reggel indultunk a szerencsi csokigyárba, sok-sok édességet 

megkóstoltunk, még csokit is készíthettünk. 

(Vörös Karina) 

Nekem legjobban a Panoptikum és a naplemente tetszett Egerben! (Varga Zalán) 

Az egyik kedvencem az egri vár volt. A barlangfürdő volt az egyik legmenőbb! (Maráczi Sándor) 

Elmentünk a csokigyárba, aztán egy darabig nem akart senki csokit enni! (Farkas Albert) 

Este Kitti nénivel kártyáztunk. (Farkas Ramóna 

A csokigyár finom volt! … A motelben annyit nevettünk, hogy jaj…!” (Schneider Beatrix) 

Kedvencem a barlangfürdő volt. Gyönyörű, ahogy a vizet megvilágítja a sok különböző lámpa. A barlangban 

volt olyan, hogy a lámpák színe váltakozott, s amikor piros színre váltottak, a barlang tetején látszottak a csilla-

gok! (Fosztó Nikolett) 

A csokigyár is tetszett, mert elmesélték, hogyan készítik a csokit, és az is tetszett, hogy mi díszíthettük ki a saját 

csokinkat!” (Berecki Vanessza) 

Hazafelé megálltunk Kecskeméten a McDonald’s-ban, ahol mindenki evett egy Happy Meal menüt. (Nagy Lotti) 

 

PÁLYÁZATOK PROJEKTEK 

R E N D H A G Y Ó    Ó R Á K 

A program célja: A diákok szociális készségeinek fejlesztése és megerősítése 

Fő témák: 

1.Énkép-önismeret: A társas közegben való jó alkalmazkodás alapvető feltétele, hogy ismerje saját  

erősségeit, gyengéit. Képes legyen magára mint fejlődő, fejleszthető személyiségre gondolni.  

2.Kommunikációs készségek fejlesztése: A gyerekeknek nehézséget okoz érzelmeik kifejezése, igényeik mások 

számára is érthető megfogalmazása, valamint a „nemet” mondás készsége. 

3.Konfliktuskezelés: Dühszabályzás, konfliktuskezelési stratégiák, asszertív viselkedés. 

Laczkó Brigitta 

Ki vagyok én? 

Havonta egy alkalommal a nyolcadikosok rendhagyó órákon vesznek részt osztályfőnöki órák  

helyett. Fejlesztő pedagógus és pszichológus jön hozzánk és arra keressük a választ, hogy kik  

vagyunk mi. Brigi néni és Rita néni abban segít nekünk, hogy minél jobban megismerjük  

önmagunkat.  

Önismereti játékokat játszunk, teszteket töltünk ki, beszélgetünk. Szinte mindent elmondunk  

magunkról. Ők hasznos, megfontolandó tanácsokat adnak a továbbtanulással kapcsolatban.  

Ezek az órák jó hangulatban telnek. Örülünk, hogy mind jelentkeztünk ezekre az órákra.  

Alig várjuk már a következőt! 

Ritter Rafael Ádám és Ruskó Olivér 



  

RENDEZVÉNY RENDEZVÉNY 
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Az aradi vértanúk emlékezete 

 

2017. október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk. A 6. évfolyam a városi műsor   

keretében elevenítette fel e gyásznap eseményeit.  

A Halas Táncegyüttes táncosai pedig látványos tánccal színesítették az előadást. 

A rendezésért Maglódiné Gärtner Mária és Vargáné Mészáros Ildikó felelt, míg a  

koreográfiáért Cornea Zsolt (néptánc) és Tóth Péter (csatajelenet). 

 

Köszönjük a résztvevők munkáját!  

 

Bátor ifjakra emlékezve 

Iskolai megemlékezés 1956. október 23-ról 

 

Nyolcadikosként ünnepi műsorral emlékeztünk azokra, akik több mint fél évszázaddal ezelőtt a magyar 

nép szabadságért harcoltak, áldozták életüket. Megelevenítettük a  

magyar történelem 1956. október 23-ával kezdődő időszakának főbb eseményeit. Apró  

jelenetek sorával, verses és énekes epizódokkal igyekeztük lekötni a hallgatóság  

figyelmét, sikerrel. Sok munkával teli, együtt töltött délután eredménye, hogy az  

emlékműsorunkról társaink és tanáraink is elismerően nyilatkoztak.  

A 8. évfolyam szereplői 
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Kisállat-bemutató 

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben Szent Ferenc emléknap-

ján, október 4-én. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála nap-

ja. Már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz min-

ket, legyen az élő vagy élettelen. 

A fazekasos diákok ezen a napon behozhatták a házi kedvencüket. Volt itt 

kutya, macska, hörcsög, rák, nyúl és más állatka is.  Az egy órán át tartó 

eseményen minden állatot meg lehetett nézni, sőt még  

aláírást is gyűjteni, hogy ki nézte meg a kis kedvencet. 

 

Ezen a napon felhívják a figyelmet minden állat védelmére és a  

felelős állattartásra. Tudtátok, hogy hazánkban például több százezer „kedvenc” állat válik kóborrá 

évente? 

Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb  

barátjára, s talán nem kellene annyi ártatlan életet kioltani, vagy nyomorúságos körülmények között  

tartani. 

Mindig biztosítsunk neki megfelelő környezetet, enni- és innivalót. Minden állatfajnak, fajtáknak  

egymástól eltérő a mozgásigényük. Ezt is mindenképpen érdemes figyelembe venni, mielőtt kedvencet 

választunk magunknak. Nemcsak kutyáknak, macskáknak, illetve nagyobb emlősöknek, hanem a  

lakásban tartott kisállatoknak (hörcsög, madár, hal, stb.) is van mozgásigényük, amit még a hazahozatal 

előtt gondoljunk át, és teremtsük meg számukra az ideális feltételeket.. Amennyiben eldöntöttük, hogy  

vállaljuk egy állatért a felelősséget, figyeljünk oda kedvencünk egészségére. Ennek az alapja, a már 

előbb említett megfelelő táplálás, vitaminok. Fontos, hogy amint azt látjuk, hogy állatunk másképpen 

viselkedik, letört, vagy fájdalmai vannak, vagy kevésbé eleven, mint általában, forduljunk  

állatorvoshoz. Ha kedvencünknek utódai születnek, ugyanúgy felelősek vagyunk értük is.  

Gondoskodjunk megfelelő elhelyezésükről! Ha nem szeretnénk utódokat, előzzük meg a szaporulatot 

például ivartalanítással! 

Ha ezeket a feltételeket nem tudod biztosítani egy állatnak, akkor ne vállalj pajtit! Még fontosabb! Soha 

nem dobunk ki a lakásból egy állatot se, nem rakjuk az utcára őket. Ha már belevágtál, hogy tartasz  

állatot, akkor addig maradjon, amíg meg nem hal. Ez a felelős állattartás. 

Ritter Rafael Ádám 

A János Vitéz Látogatóközpontban 

November 16-án Kiskőrösre utazott az ötödikes évfolyam a 

János vitéz kiállításra. Örültünk a lehetőségnek, hiszen ez a 

program az irodalom tananyagunkhoz kapcsolódik. A  

látogatóközpontban labirintus vezetett végig, melyet 8 fős 

csoportokban jártunk be. A jeleneteket a mozgó képek zenei 

aláfestéssel elevenítették meg. Úgy éreztem, hogy a János 

vitéz történetét ezzel a kirándulással könnyen meg fogjuk  

ismerni és tanulni.  

Mandl Sebestyén, 5.b 

RENDEZVÉNY RENDEZVÉNY 
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VERSENYEK EREDMÉNYEK 

 

 
A mesék útjain 

 
November 22-én ünneplőbe öltözött gyerekek népesítették be az iskola folyosóját. Izgatottan várták a 

nagy eseményt, a felsős mesemondók versenyét. 12 tanuló mesélte el az általa választott meséjét.  

A mesék izgalmas útjain barangoltak, s bemutatták a magyar népmesék gazdag  

gondolat - és érzelemvilágát. Bebizonyították, hogy ésszel, furfanggal, kitartással sok minden elérhető. 

Megértettük, hogy a boldog család kiállja a nehézségek próbáját. Láttuk, hogy becsülettel tovább jut az 

ember. Az ördög is legyőzhető, ha nem futamodunk meg a gondok elől. Az állatmesék szereplői pedig 

emberi módon cselekedtek. 

Többen vidámabb hangvételű mesét választottak, amin jókat mosolyogtunk. 

Csorba Zsuzsanna, Bárkányi Andrea és Tóth Edit tanárnők döntöttek a helyezésekről. 

 

I. Vincze Kristóf 5.c – felkészítő tanára Granyák Linda 

II. Bobek Zalán 5.a - felkészítő tanára Granyák Linda 

III. Rádi Hanna 6.b - felkészítő tanára Maglódiné Gärtner Mária 

Koch Ákos 7.b különdíjban részesült. 

Kristóf képviselte iskolánkat december 4-én, a területi versenyen, ahol különdíjat kapott.  

Gratulálunk neki! 

Forrás: az iskola honlapja 
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VERSENYEK EREDMÉNYEK 

Alsó tagozatos mesemondó verseny helyezettjei: 

1-2. évfolyam 

Kránicz Luca 2.a   (Felkészítője: Mester Tiborné) 

Onodi - Orbán Noel 1.b  (Felkészítője: Németh Ferencné) 

Lódri Zsanett 2.a   (Felkészítője: Mester Tiborné) 

Különdíjas: Nagy Bence 2.b  (Felkészítője: Serfőző Anikó) 

3-4. évfolyam 

Kollár Máté Sándor 3.b  (Felkészítője: Jeszenszky Péterné) 

Daróczi Réka 3.a   (Felkészítője: Zsoldosné Papp Judit) 

Mamlecz Laura Zoé 3.b  (Felkészítője: Jeszenszky Péterné) 

A legvitézebb huszár 

Nagyon szeretem, amikor anya mesét olvas. Már szeptemberben találtuk egy különleges történetet. 

Azonnal el is kezdtem tanulni. Hamarosan kívülről tudtam.  

Mindig a gyakorlás a legizgalmasabb része a felkészülésnek, hogyan kell huncutul nézni, vagy  

mesélni a szemünkkel is. Elárulom, ennek legnagyobb mestere Marika néni. Köszönet a türelméért! 

Amikor elérkezett a mesemondóverseny, már izgultam. Örültem, hogy a kilences sorszámot húztam. 

A közönség előtt állva már nagyon dobogott a szívem. A mamám szerint ez egyáltalán nem látszott 

rajtam. Lehet, hogy a zsűri az én előadásomra mondta, hogy „nem találtunk benne javítani valót”? 

Váratlanul ért, hogy a végén még egyszer el kellett mondanom. Az vígasztalt csak, hogy így Péter 

bácsi is hallhatta.  

Büszke vagyok, mert december 4-én én képviselhettem iskolám alsó tagozatos tanulóit a területi 

versenyen, ahol II. helyezést értem el. 

Kollár Máté Sándor 3.b 



A Kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumban megtartott 

DIÁKSZIMPÓZIUMON 

2017. november 25-én 

 

a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola tanulói közül 9-en tartottak  előadást, mindannyian 

természettudományos témában, a fizikához kapcsolódva. A két 7-8. évfolyamos  

természettudományos szekció eredményhirdetésén fazekasos siker született. Egyiken Répási Réka és 

Szakál Réka, másikon Jáger Tekla és Simon Csenge lett első helyezett.  

Mindenkinek szeretettel gratulálunk, aki felkészült, és bemutatójával mind saját magáról, mind  

iskolánk tehetséggondozó programjáról jó hírt adott az érdeklődő közönségnek. 

Köszönjük a versenyzési lehetőséget és a szervezést a Bibó gimnáziumnak, különösen Tóth Piroska 

tanárnőnek. 

A fazekasos diákok felkészítő tanára Nagy-Czirok Lászlóné volt.  

VERSENYEK EREDMÉNYEK 
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Előadó neve Előadásának címe 

Jáger Tekla 

Simon Csenge 

TANULNI A TERMÉSZETTŐL: BIOMIMIKRI 

Répási Réka 

Szakál Réka 

TÉVHITEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS GONDOLKODÁSBAN 

Ardai Aliz 

Ritter Rafael 

HOGYAN FŰTSÜNK? DÖNTÉSEK FELELŐSEN ÉS ÉRZELMI ALAPON 

Csapi Vanda LEGENDÁK NYOMÁBAN 

Fodor Zsombor 

Varga Dávid 

ELEKTROMOSSÁG A KÖZLEKEDÉSBEN 
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TANÁRINTERJÚ 

Tanárinterjú 

Tanárinterjú sorozatunkat ebben a tanévben is folytatjuk. Első beszélgetőpartnerünk Mester Tiborné. Ági néni a 2.a 

osztályban tanít és angol szakkört vezet alsós kisdiákoknak. 

 

Milyen tanuló volt? Mik voltak a kedvenc tantárgyai? 

Aránylag jó tanuló voltam, de magatartásból rendszerint négyest kaptam.  

A tanító nénim az egyik fogadóórán azt mondta az anyukámnak: Nincs az Ágival 

baj, csak tíz percenként eszébe jut valami halaszthatatlan, amit azonnal meg kell  

osztania a szomszédjával. Beszélgetni azóta is szeretek. Érettségiig a humán  

tárgyak és a nyelvek voltak a kedvenceim. A reál tárgyaktól kicsit féltem.  

Főiskolán viszont egy csodálatos tanárt kaptunk, aki bebizonyította, hogy van 

érzékem a matematikához. 

Miért éppen a tanítói hivatást választotta? 

Azt hiszem nem is én választottam, a pálya választott engem. Egész kicsi  

 koromban már azt játszottam, hogy sorba leültettem a babáimat, és meséltem 

nekik. Csak azt volt nehéz eldöntenem, hogy milyen korosztályt válasszak.  

Sokáig óvó néni szerettem volna lenni. 

Mit tart a jó tanár legfontosabb tulajdonságainak? 

Szerintem egy jó tanárnak mindig nyugalmat, optimizmust kell sugároznia. Fontos még a felkészültség, az  

empátia és a következetesség is. 

Mi volt eddigi pályája legkellemesebb és legkellemetlenebb élménye? 

Kellemes élmények szerencsére nap mint nap érnek. A gyerekek szavakkal, gesztusokkal kifejezik szeretetüket, 

ragaszkodásukat. Boldog vagyok, ha látom a csillogó tekintetekből, hogy sikerült felkeltenem az érdeklődést. Jó 

érzés, ha kis tanítványaim kezében könyvet látok, ráéreznek az olvasás ízére, beszámolnak egy-egy könyvről, amit 

a szabadidejükben elolvastak.  

Szomorú akkor vagyok, amikor azt látom, hogy jelenlegi vagy volt tanítványaim, szavakkal vagy tettekkel bántják 

egymást, tiszteletlenül viselkednek. Ilyenkor azt érzem, hogy valamit rosszul csinálok. 

Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? Van-e hobbija? 

A mozgás nagyon fontos az életemben. A sportra még a hétköznapokon is időt szakítok. Nagyon jó, hogy  

barátnőmmel járhatok edzeni hetente 3-4 alkalommal. Így a torna előtt és után van idő kicsit beszélgetni is. 

Ezen kívül imádok kirándulni, olvasni, régi időkben vagy távoli tájakon játszódó filmeket, sorozatokat nézni, de 

erre inkább csak a szünetekben van időm. 

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

egy lottófőnyeremény összegét? 

Szerencsés vagyok, mert az elmúlt pár évben csodaszép helyeken járhattam, de még van jó néhány úti cél a  

bakancslistámon, ahová jó lenne eljutni. És természetesen, mindenekelőtt biztosítanám a gyerekeim jövőjét.  

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

Elsősorban egészséget testi és lelki értelemben egyaránt a szeretteimnek és magamnak. 

Szeretném, ha egy biztonságosabb, nyugodtabb, kiszámíthatóbb világban élhetnénk. 

Jó lenne, ha kicsit türelmesebbek, elfogadóbbak lennénk. „Élni és élni hagyni.”- ez a mottóm. 

Köszönöm, hogy a Fazék rendelkezésére állt és válaszolt a kérdéseinkre! 

Vadkerti-Tóth Roland 



Álmaid kirakója 

Nincs olyan kép, ami mindent elárulna Rólad. 

Nincs szó, ami elmondaná az igazi történetet. 

Nincs olyan dal, amit itt megbánhatnál utólag. 

Nincs senki, aki megváltoztathatná az életedet. 

Mert Te vagy a kép, ami megmutatja önmagát. 

Te vagy a szó, aki őszintén beszélhet magáról. 

És a saját dallamod teheti szebbé az éjszakát. 

Most már csak Te tudsz dönteni az álmaidról 

Mint egy szárnyaló madár a mindenség fölött. 

Nézd a fényt lehunyt szemmel, tisztán láthatod 

Hogy minden, ami fontos az szerteszét szökött. 

De Te, ha akarod, akkor újra összerakhatod! 

Paul Mc Csabi 

VERSELJ SZABADON! 
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DIÁKINTERJÚ 

Fitnesz Európa Bajnokságon Dublinban 

Az írországi Dublinban járt Tóth Péter 4.b osztályos tanuló az édesapjával, Tóth Péter 

tanár úrral a Fitnesz Európa Bajnokságon. A verseny kétnapos volt, de ők öt napot 

töltöttek ott, hogy minél jobban megismerjék a várost is. 

- Októberben öt napot Írországban töltöttél édesapáddal és másokkal. Miért ép-

pen ez az észak-európai ország volt az úti célotok? 

- Azért, mert ott rendezték a Fitnesz Európa Bajnokságot és az egyik versenyző kis-

kunhalasi volt. 

- Hogyan készültél az útra? 

- Izgulva vártám. Megnéztem a földgömbön, hogy hol is van Írország. 

- Hol jártatok, milyen programokon vettetek részt? 

- A dublini várban, a Phoenix Parkban (Európa legnagyobb bekerített városi parkja 

gyönyörű tavakkal, füves területekkel), múzeumban és az O’Connell Streeten. 

- Mint említetted, Fitnesz Európa Bajnokság volt, különböző országok  

versenyzői mérték össze tehetségüket. Fel tudnád sorolni, hogy mely országok 

képviseltették magukat? 

- Írország, Olaszország, Spanyolország, Anglia, Románia, Svájc, Izland és persze Ma-

gyarország. 

- Milyen élmény volt Dublinban szurkolni a magyar lányokért? 

- Hatalmas élmény volt külföldön, bár sokszor láttam őket itthon versenyezni, büszke voltam rájuk. 

- Tegyük fel, hogy egy olvasónknak lehetősége lesz Írországba eljutni egyszer. Mit javasolsz, mit nézzen meg  

feltétlenül ebben a szép európai országban? Olyan programot is javasolhatsz, ahol te sem jártál, de olvastál róla és szí-

vesen megnéznéd. 

- A kikötőt, a világítótornyot és a Szent Patrik székesegyházat, Írország legnagyobb templomát feltétlenül meg kell nézni. 

- Köszönjük a beszélgetést! 

- Én is köszönöm. 

Vincze Ákos és Vincze László 
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SPORT SPORT SPORT 

Labdarúgás 
 

November 10-én rendezték a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium 

műfüves arénájában az V. Ingenium Kupa kispályás labdarúgó tornát. A házigazdák invitálását négy helyi, valamint 

egy keceli csapat fogadta el. A lebonyolítás körmérkőzéses rendszerben történt, tehát mindenki játszott mindenkivel. 

Csapatunk egyetlen vereséget szenvedett el, így a 2. helyen végzett a Fazekas. 

Eredmények: 

1. Fazekas – Felsőváros: 2-4 

2. Fazekas – Szent József: 4-2 

3. Fazekas – Kecel: 4-0 

4. Fazekas – Kertváros: 10-0 

Végeredmény: 

1. Felsőváros 

2. Fazekas 

3. Kecel 

4. Szent József 

5. Kertváros 

 

Csapatunk tagjai: Fődi Márk, Mátó Martin, Fodor Zsombor, Sztojka András, Hideg Máté, Drávai Dániel, Gáspár 

Adrián, Varga Dávid, Vida Tamás 

Felkészítő: Tóth István 

Úszás  

 

2017. november 18-19-én Hódmezővásárhelyen zajlott a VI. NATURTEX Kupa a Szegedi Úszó Egylet rendezésében. 

Király Anna 5.c osztályos tanuló sikeresen szerepelt ezen a megmérettetésen. 

Eredményei: 

2. hely: 200 hát 

3. hely: 400 vegyes 

pontszerző 5. hely: 200 gyors és 100 hát 

pontszerző 6. hely: 400 gyors 

 

Sítábor:  

Helyszín: Szlovákia (Körmöcbánya) 

Indulás: 2018. február 10. (szombat reggel)  

Érkezés: 2018. február 14. (szerda délután)  

Jelentkezés: az iskola titkárságán 

Részvételi díj: 7000 Ft + 80 Euro (Fazekasos tanulóknak 3500 Ft és 14 év alatti-

aknak 70 Euro) 

Összeállította: Tóth Péter      
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Európai Autómentes Nap  

Az Európai Autómentes Nap péntek délután került megrendezésre Halas főterén. Az iskolák  

csapatai mérték össze ügyességüket, kerékpáros jártasságukat. Három fős csapatok pedig elméleti tudásukat 

próbálhatták ki a tudatos környezetvédelem témájában. Nyolc városi iskola közül mindkét kategóriában a 

Fazekasos diákok győzedelmeskedtek! 

Biciklis csapat: Varga Dávid, Mátó Martin, Vig Gábor, Tallér Ádám, Tamás Andor, Péli Márk 

Környezetvédelmi csapat: Répási Réka, Jáger Tekla, Ritter Rafael 

 

 

Falvai Gyula Emlékverseny 

Tornaverseny városnézéssel egybekötve 
 

Szekszárd, a 4500 pincével rendelkező borváros 92 km-re helyezkedik el Kiskunhalastól.  

Kisbusszal utaztunk, élveztük a szép kilátást és gyönyörködtünk a város nevezetességeiben. Szekszárdon 

utunk először a Petrits Mézeskalács Múzeumhoz vezetett. Itt 1825 óta foglalkoznak  

sütemények, gyertyák és egyéb finomságok készítésével. Meghallgattuk a mézeskalács-készítés  

történetét, megismertük eszközeit. Megismerkedtünk a hat generáció óta működő családi  

hagyományban, a mézeskalács-készítésben.  

A múzeumlátogatást követően mentünk az Illyés Gyula Gyakorlóiskolába, ahol a versenyt  

rendezték. Az iskolánkból kilencen versenyeztünk 2 kategóriában.  

Nagyon jó élmény volt Szekszárdon lenni! 

Vincze Ákos, Vincze László  

 

SPORT SPORT PORT 

Eredmények: 

 

Egyéni: 

II.kcs.: 

1. Rádi Ádám 

3. Vidra Dániel 

4. Macska Dominik 

7. Tóth Péter 

Talaj: 

1. Rádi Ádám 

2. Macska Dominik 

3. Vidra Dániel 

 

Ugrás: 

1. Rádi Ádám 

2. Vidra Dániel 

5. Tóth Péter 

6. Macska Dominik 

Gyűrű: 

1. Rádi Ádám 

3. Macska Dominik 

7. Vidra Dániel 

III.-IV.kcs: 

Egyéni: 

1. Vincze László 

4. Györgyi Adrián 

Talaj: 

2. Györgyi Adrián 

5. Ádám Levente 

6. Vincze László 

Gyűrű: 

1. Vincze László 

4. Karai Kristóf 

5. Vincze Ákos 

Ugrás: 

1. Vincze László 

3.Ádám Levente 

4. Györgyi Adrián 

Felkészítők: Tóth Péter, Mészáros Csaba 
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SPORT SPORT SPORT 

Családi Sportnap, 2017 

Hagyományos iskolai rendezvényünk a Családi Sportnap. Idén december 16-án került sor a megrendezésre. 

A sportesemény zenés gimnasztikával kezdődött majd furfangos váltóversenyekkel, kosárlabdával, asztalte-

nisszel és sport-teszttel folytatódott.  

Köszönjük a szervezőknek a vidám sportnapot! 

Vincze Ákos, Vincze László és Vadkerti-Tóth Roland 

Eredmények: 

Furfangos váltóverseny: 

1. Pélik 

2. Gang Bang 

3. Paul Mc Fan 

4. C Família 

5. Villám lime 

6-10. Sárkány, Ügyeskék, Turbó csiga, Ördögfiókák, Trójai faló 

Sport-teszt: 

1. 4.a Ügyeskék (Csapi Márkó, Takács Zsombor, Varga Zoltán és Kovács Ágnes) 

2-3. 5.c Göndör Gergő, Karaszi András és Vincze Kristóf 

 1.a Sárkányok 

Kosárlabda: 

1.Varga Zoltán 

2.-3.-4.Lakos Larissza, Krug Márton, Bobek Zalán 

5.Lakatos Máté 

Asztalitenisz – felnőtt: 

1. Krug Márton 

2. Sozó József 

3. Csabankó Kitti 

Asztalitenisz – alsó tagozat: 

1. Varga Zoltán 4.a 

2. Illés Botond 3.b 

3. Kollár Máté 3.b 

Asztalitenisz – felső tagozat: 

1. Rostás Attila Patrik 7.b 

2. Szegedi Alex 8.b 

3. Harkai János 8.a 
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A friss hóba egy szívet rajzolok, 

s kérlek, ne ráncold, világ, a homlokod. 

 
Székelyhidi Balázs - Itt a Karácsony 

Lobogjon csak tovább 

gyertyáinknak lángja: 

Emberi melegség, 

köszönts a világra! 

Devecsery László 

Van egy szép fehér ingem, 

az ég varrta énnekem. 

Ha melegen süt a nap, 

az én ingem elolvad. 

(hó) 

Nincsen keze, nincsen lába, 

mégiscsak bejön a házba. 

(hideg) 

A nappalodat megrövidíti, 

az éjszakádat meghosszabbítja. 

(tél) 

Ha tél, ha nyár, 

egy ingbe jár. 

(fenyő) 

Bár egész nap halad, 

csak két nyom a marad. 

(szánkó) 

Mackó mászik, 

szőre hullik. 

(a felhő és a hó) 
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– Télen az élőlények közül sokan eltűnnek a világ szeme elől, úgynevezett téli 

álmot alszanak – magyarázza a tanító néni. 

– Ki tudna olyan élőlényt mondani, amelyet csak tavasszal látunk újra?  

Annuska nagyon jelentkezik: 

– A fagylaltos! 

A kis százlábú panaszkodik az orvosnak: 

- Doktor bácsi, nagyon fáj a lábam. 

- Melyik?  

- Nem tudom megmondani, mert még csak tízig tanultunk számolni. 
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Együtt sétál az egér és az elefánt. 

- Te hány éves vagy?- kérdezi az egér. 

- Hat- mondja az elefánt. 

- Érdekes!- néz fel az egér az elefántra- Én is hatéves vagyok…  

Bár igaz, hogy két hétig beteg voltam. 

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: Királyné Bálint Karolina 

Sokszorosítás: Kópia Kft., Kiskunhalas 

- Miért van a medve bundában?  

- Hogy nézne ki esőkabátban. 

– Mit kiabál a nyúl, amikor megtámadja a hóembert? 

– Ide a répát, vagy hozom a hősugárzót! 

A rovatokat összeállították az újságírószakkör tagjai:  

Ritter Rafael 

Ruskó Olivér 

Vadkerti - Tóth Roland 

Vincze Ákos 

Vincze László 

A fotókat készítette: Szegedi Alex 

Illusztrátor: Lengyel Vivien 

Im Winter steht er still und stumm 

dort draußen ganz in weiß herum. 

Doch fängt die Sonne an zu scheinen, 

beginnt er bitterlich zu weinen. 

Wer ist das? 

der Schneemann  

Manchmal komm' ich über Nacht, 

fall vom Himmel leis' und sacht. 

Zäune, Dächer und Kirchturmspitzen 

bekommen weiße Zipfelmützen.  

der Schnee 

 


