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A tartalomból: 

Advent 
 

Évszázadok óta gyulladnak fel az adventi koszorú gyertyái az otthonokban. Mindenki tudja, hogy négy héttel karácsony előtt, 
vasárnap meg kell gyújtani az első adventi gyertyát, de ennek okával sokan nincsenek tisztában. 

 
 

Advent a karácsonyt megelőző 4. vasárnaptól  

karácsonyig számított időszak. Az ünnepekre való  

készülődés és a reményteli várakozás időszaka.  

Varázslatos hangulatát nemcsak a karácsonyi várakozás 

keresztény mitológiája alakította ki, hanem a téli sötét-

ségben a melegre, a fényre, a megújuló  

életre vágyódás ősi hite is. A téli napfordulóig egyre  

rövidebbek a nappalok, egyre több a minket körülvevő sötétség. Ehhez kapcsolódóan mondják, hogy az adventi  

koszorún ilyenkor azért gyújtanak meg hétről hétre több gyertyát, hogy karácsonyra  

világosság legyen ott, ahol Jézust várják.  

Az 5. század óta tartják. A karácsony ünneplésével együtt terjedt el, a kezdetektől összetartozik a két fogalom: 

karácsony és advent, a  felkészülés és az ünneplés.   

Az adventi koszorú hagyománya valószínűleg abból az ősi hiedelemből származik, hogy a kör (varázskör)  

megvéd a gonosztól.  

A gyertyák színe katolikus körökben egy kivételével lila: a bűnbánat és a megtérés jelképe. A  

meggyújtás sorrendjében a harmadik gyertya rózsaszín, ami a küszöbön álló ünnep fölött érzett örömöt, valamint 

Mária anyai örömeit szimbolizálja. Az adventi koszorún meggyújtott gyertyák közül mindegyik egy fogalmat 

szimbolizál: hit, remény, szeretet, öröm. 

Az adventi időszak arra szolgál, hogy a szeretet ünnepének érkezéséig legyen időnk fénybe öltöztetni szívünket.  

Adventi összeállításunkkal kívánunk minden Olvasónknak szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új 

esztendőt: 

Az újságíró szakkör tagjai 
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PÁLYÁZATOK PROJEKTEK 

Advent projekt a 4. évfolyamon 
 

Ismét ADVENTET választottuk a 4. évfolyamon projektünk témájául. Együtt vettünk részt a legszebb családi  

ünnepekre való felkészülésben a különböző közös tevékenységek során, melynek utolsó mozzanata az iskola  

közösségének, vendégeinknek előadott karácsonyi műsor. Részt vesznek az ajándékműsorban az énekkarosok,  

fellépnek az iskola pedagógusaiból álló együttes tagjai és a negyedikesek mellett első, második és harmadik osztályos 

kisdiákok is. Igazi örömünnepre készülünk.  

A fotók a 4. évfolyam budapesti adventi kirándulását és a Vári cukrász - tanműhelyében történő mézeskalácssütést 

örökítették meg. 

Nagyon boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánnak a 4. évfolyam pedagógusai, diákjai. 

 

Október 1. 

A zene világnapja 

Október 4. 

Az állatok világnapja, kisállat-bemutató 

Október 6. 

Az aradi vértanúk emléknapja 

Október 23. 

Nemzeti ünnep, az 1956-os forradalom emléknapja 

November 30. – december 21. 

Advent Projekt  

December 6. 

Itt járt a Mikulás! 

 

 

 

December 12. 

Christmas party 

December 15. 

Családi Sportnap 

Menő Menzás program 

December 21. 

Iskolai karácsony, utolsó tanítási nap 

Karácsonyi forgatag 

December 24 - január 2. 

TÉLI SZÜNET 

December 24. 

Szenteste 

December 25-26. 

Karácsony 

December 31. 

Szilveszter 

Naptár 
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PÁLYÁZATOK PROJEKTEK 

Menő Menza 

 

A Segíts Magadon Alapítvány EFOP-1.8.5-17-2017-0035 

kódszámú, Menő menzák az iskolában felhíváson nyert  

pályázata keretében 2018. szeptember 28-án főzőverseny 

volt a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskolában. 

Minden osztály szülői közösségének tagjai a korszerű, 

egészséges táplálkozás elvárásainak megfelelő tízórait  

készítettek. Az alapanyagokat a pályázat biztosította, de a 

szülők fantáziájuk és az osztály elvárásai szerint  

kiegészítették azokat. Az alkotásokból mintát vittek a 

szakmai zsűrinek, mely külön díjazta az alsó, és külön a 

felső tagozat által összeállított remekműveket. A projekt 

4., egyben utolsó főzőversenye december 15-én volt a  

Családi Sportnaphoz kapcsolódva. 

Kisállat - bemutató 

 

Az Állatok Világnapját 1931 óta ünnepeljük. Október negyedikét azért 

választották ennek a jeles napnak, mert ez Assisi Szent Ferenc, az  

állatok és természet pártfogójának is az ünnepnapja. Október 4-e Assi-

si Szent Ferenc halála napja. Ezen a világnapon minden állat védelmé-

re felhívják a figyelmet.  

Hagyomány iskolánkban, hogy a gyerekek behozhatják háziállataikat 

ezen a napon. Volt itt kutya, macska, szürke marha, hörcsög, kígyó, 

tengerimalac, nyuszi és más állatka is.  

Sok érdeklődő volt. Minden állatot meg lehetett nézni, némelyiket  

jutalomfalatokkal lehetett kényeztetni, míg másokat sétáltatni is  

lehetett. A legérdekesebb a két szürke marha volt. Egy nagypapa hozta 

be mindnyájunk örömére őket. Elmesélte, hogy milyen hasznos társai az embernek. Remélem, ez a 

népszerű iskolai program elérte célját, ráirányította a figyelmet a felelős állattartásra. 

Szalma Ivett  

RENDEZVÉNY 



  

RENDEZVÉNY RENDEZVÉNY 
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Európai Hulladékcsökkentési Hét 

 
 

Iskolánk idén is csatlakozott az 

Európai Hulladékcsökkentési 

Hét programjaihoz, melyet 

november 17-25. között  

rendeztek meg. Az akció célja, 

hogy felhívja a figyelmet a  

veszélyes vegyi anyagok  

elkerülésére, ami a  

háztartásokban keletkezik. 

„Ártalmak nélkül" címmel 

plakátokat készítettek az  

osztályok. Az elkészült munkák az alsós folyosón kiállításra kerültek. Többek között a  

gyógyszerek mellőzése, a tisztítószerek káros hatásai és alternatív lehetőségek szerepeltek a  

legnépszerűbb témák között, de ötletet kaphatnak a látogatók a használt olaj újrahasznosítására vagy az 

elromlott elektromos eszközök újragondolására is. Reméljük, hogy akciónkkal sikeresen hívtuk fel a  

figyelmet a mindennapokban keletkező veszélyes hulladékok megelőzésére!  

Kovács Kitti 

Írd be az állatneveket! 
 

Az itt felsorolt állatneveket úgy kell elhelyezni az ábrában, hogy annak minden négyzetébe kerüljön be-
tű. Egy állat neve azonban kimarad. Melyik? ___________________________ 

 

BORZ, DARU, DELFIN, EMU, FARKAS, GEPÁRD, HIÉNA, NANDU, PÁRDUC, PÁVA, PUMA, 

RÉNSZARVAS, RÓKA, ROMÁR, STRUCC, TATU, TEVE, TÚZOK, VIDRA, ZSIRÁF 
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Meseország kapujában 

„A gyermekkornak két tündérvilága van: cselekvés síkján a játék, és szellemi síkon a mese.” 

(Kádár Annamária) 

November 14-én 14 mesemondó adta elő a választott  

meséjét a felső tagozatosok közül. A bemutatott népmesék  

humorosak, elgondolkodtatóak, szórakoztatóak, ritkábban kissé 

szomorúak voltak. A mese azonban rendelkezik azzal a  

jellemzővel, hogy szerencsés kimenetelű, a jó pedig a  

próbatételek után elnyeri méltó jutalmát. 

Háromtagú zsűri: Csorba Zsuzsanna, Feketéné Pősz Anett 

és Tímár Erzsébet tanár nénik nagy szeretettel, odafigyeléssel  

hallgatták az előadásokat. Az értékeléskor Netti néni adott  

tanácsokat a jövőre nézve, s mondta el, hogy miként lehetne még 

közebb hozni a történeteket a hallgatósághoz. 

Eredmények: 

  I. Sztanik Kira 7.a- felkészítő tanára Maglódiné Gärtner Mária 

  II. Kalocsai Martin 5.b- felkészítő tanára Granyák Pál 

  III. Sallai Viktória 5.b- felkészítő tanára Granyák Pál 

Különdíjban részesültek: 

  Antóni Réka 6.a – felkészítője Granyák Linda 

  Szin András Richard 5.a- felkészítője Maglódiné Gärtner Mária 

A jó hangulatú délutánt az anyanyelvi játékok színesítették. 

Gratulálunk a szép eredményekhez. Kirának pedig szorítunk, mivel ő képviseli iskolánkat a területi  
fordulóban. 

Maglódiné Gärtner Mária 

RENDEZVÉNYEK 

VERSENYEK, EREDMÉNYEK 

 
2018. évi Európai Mézes Reggeli Program 

 
Az Agrárminisztérium és az Országos Magyar  

Méhészeti Egyesület (OMME) a 2018. évi  

Európai Mézes Reggeli Program nyitóeseményét 

2018. november 16-án, 9:00 órától rendezte meg.  

Iskolánk méhész szakemberek segítségével  

csatlakozott az Európai Mézes Reggeli programhoz, 

felkeltve a fiatalok figyelmét a mézfogyasztás  

fontosságára, annak az egészséges táplálkozásban be-

töltött szerepére. 
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VERSENYEK EREDMÉNYEK 

Alsó tagozatos mesemondó verseny 

 

Iskolánknak hosszú évek óta hagyomá-

nya az ősz végén megrendezésre kerülő 

alsó tagozatos mesemondó verseny. Ezen a 

novemberi délutánon is a magyar  

népmeséké volt a főszerep, melyek gazdag 

és egyedülálló világa egyszerre nyújt  

szórakozást és tanít az élet igazságaira. 

Idén az 1-2. évfolyamból tízen, a 3-4. 

osztályosok közül huszan vállalták a meg-

mérettetést. Sok tanuló felkészültsége  

kiemelkedő volt, így a zsűri tagjainak  

nehéz döntést kellett meghoznia. Méltán lehettünk büszkék a versenyzőkre, hisz érezhetően nagy  

örömmel vettek részt és bátran, teljes átéléssel mondták el meséjüket. A felkészítők nagy hangsúlyt 

fektettek a meseválasztásra és az előadásmódra. Mindannyian gazdagabbak lettünk ezen a délutánon. 

Mi nézők, remek produkciókban gyönyörködhettünk. A  

mesemondóknak pedig a megtanult népköltészeti alkotások 

által fejlődhetett a szókincsük, a képzelő erejük, és gyakor-

latot szerezhettek a közönség előtti szereplésben. 

Köszönjük a résztvevő tanulóknak, hogy szebbé varázsolták 

a napunkat! 

Pasztendorf Gabriella 

Helyezettek: 

1-2. évfolyam: 

1.Barna Liza 2.a  

(felkészítő: Pasztendorf Gabriella) 

2.Viola László Diegó 2.b  

(felkészítő: Németh Ferencné) 

3.Onodi-Orbán Noel 2.b (felkészítő: Né-

meth Ferencné) 

3-4. évfolyam: 

1.Kollár Máté 4.b  

(felkészítő: Jeszenszky Péterné) 

2.Patai Péter 4.b  

(felkészítő: Jeszenszky Péterné) 

3.Kránicz Luca 3.a  

(felkészítő: Mester Tiborné) 

Kollár Máté 4. b osztályos tanuló a városi mesemondó versenyen 1. helyezést ért el. 
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VERSENYEK EREDMÉNYEK 

 

 
Tankerületi szavalóverseny 

 

Kuklis Tamás 4.b osztályos tanuló lett a győztes az Izsákon 

megrendezett Tankerületi versmondó versenyen.  

Tomi eddig főleg sporteredményeire lehetett büszke, hisz régóta 

focizik, ám kiskora óta vonzódik a szépirodalomhoz, sokat  

olvas. Idén szívesen vállalkozott, hogy indul a meghirdetett  

szavaló versenyen. A kisszállási járási fordulóból harmadik  

helyezettként jutott tovább a tankerületi versenyre. A kötelező 

vers Mentovics Éva Őszi kincsestár című műve volt. Sokat  

beszéltünk róla, elemeztük, hogy minél jobban tudja közvetíteni 

a költő gondolatait, érzéseit. A szabadon választhatóra pedig 

egy régi kedvencét, Kovács Barbara A csacsi című versét hozta, ami jó döntésnek bizonyult. A 

három tagból álló zsűri pedagógus, színész és költő - többek közt a szép beszédet, megfelelő 

versválasztást és a hiteles előadásmódot értékelte. Ez utóbbiban  

különösen dicsérték Tomit és biztatták a jövőre nézve. Hangsúlyozták, hogy nem elég egy ver-

set kívülről megtanulni, de belülről is át kell tudni élni. És ebben ő volt a legjobb! 

Gratulálunk és még további sok sikert kívánunk! 

Jeszenszky Péterné 

„A mesék nem arról szólnak, hogy minden 

rendben van, hanem arról, hogy mindent rend-

be lehet hozni.” 

Boldizsár Ildikó 



VERSENYEK EREDMÉNYEK 
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  Ünnepre 

Nem vártam a telet, de már megérkezett. 

Még nem láthatom a fehér szőnyeget, 

De várom, s az álmom csak kényeztet, 

Mert itt van, itt van mindenki, aki szeret, 

Aki csak suttog, de egy hatalmasat szól, 

Csendesen, fények nélkül, minden nélkül. 

Létezik egy ismételhetetlen, igaz szó, 

Ami feléd repül, nem lát csak szépül 

És lassan landol a szíved közepén. 

Nincs hozzá szerep, nincs semmi keret 

Csak a végtelen szeretet, s ezt szeretem! 

    /Paul McCsabi/  

 

Természettudományos Diákkonferencia 

A kertvárosi iskolában 

megrendezett  

Természettudományos Di-

ákkonferencián a fazekas 

iskolából 3 csapat indult. 

Fizikai témájú kutatásuk-

ról számoltak be. A  

zsűrinek legjobban tetszett 

Adorján Imre Alex és 

Nagy Marcell előadása 

az Állati mozgásformák-

ról. Csóti Zalán és Kelle 

Bence A képrögzítés tör ténetét, Sztanik Kíra, Nagy Szabolcs és Kovács Ármin pedig Energia-

gyárosok címmel az alternatív energiákat kutatja (tovább). 

Sok sikert kívánunk mindannyiuknak! 

Nagy Czirok Lászlóné 

VERSELJ SZABADON! 



Tanárinterjú 
 

Tanárinterjú sorozatunkat ebben a tanévben is folytatjuk. Első beszélgetőpartnerünk Csányi Andrea angol-történelem 
szakos tanárnő. 

 

 Milyen tanuló volt? Mik voltak a kedvenc tantárgyai? 

 Általában véve jó tanuló voltam. Már az általános iskolában  

kiderült, hogy idegen nyelvből vagyok tehetséges, így  

rendszeresen indultam orosz versenyeken. Középiskolában az 

orosz mellett az  angolt is elkezdtem tanulni. Könnyen ment, mert 

szerettem vele foglalkozni. A reál tárgyak nem voltak az  

erősségeim, de nem volt mit tenni, azt is sokat kellett tanulni. A 

gimnázium harmadik osztályában kezdett el érdekelni a  

történelem. Sok történelmi tárgyú könyvet olvastam, így akkor  

fogalmazódott meg bennem, hogy a nyelv mellett a történelemmel 

szeretnék továbbtanulni. 

 Miért éppen tanár lett? Volt kedvenc tanára, aki esetleg ilyen irányba terelgette? 

 Mindig is szerettem a gyerekeket. Már gimnazista koromtól foglalkoztam tanítással.  

Kezdtem óvodásokkal, majd nagyobb gyerekekkel. Meghatározó személyiségek is voltak az éle-

temben, akik példaképek voltak számomra és jelentős szerepük volt abban, hogy ezt a hivatást  

választottam. Ők a nyelvtanáraim voltak. Általános iskolában Péter Imréné, középiskolában  

Veszelszki Pál egyengette az utamat. 

 Mit tart a jó tanár legfontosabb tulajdonságainak? 

 Gyerekközpontúság, példamutatás, elfogadás, nyitottság. 

 Mi volt eddigi pályája legkellemesebb és legkellemetlenebb élménye? 

 Természetesen a tanítványaim sikere sokat jelent, de egy konkrét élményt se pro, se kontra nem 

tudnék kiemelni, mert sok meghatározó élményem volt. Legkellemetlenebb? Talán, amikor  

pályakezdőként a nyolcadik osztályban először mentem be oroszórára. Megfogadták a gyerekek, 

hogy próbára tesznek… 

 Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? Van-e hobbija? 

 Szeretek utazni, síelni, színházba járni és könyveket olvasni. 

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

 Egészség, nyugalom, új padok és projektor. Na ez már négy. 

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

Vincze Ákos és Vincze László 
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TANÁRINTERJÚ 



 

HA AZT MONDOM: SZERETET… 

Mit jelentenek az alábbi fontos fogalmak? 10-11 éves kisdiákok fogalmazták meg gondolataikat. 

 

AJÁNDÉK 

Fel lehet vele vidítani valakit. (Magyar Anna) 

BÁNAT 

Sok a lecke. (Csanádi Norbert) 

Amikor beteg vagyok, vagy rossz dolog történik a családommal. (Baka Lilla) 

Nincs mosoly a szádon. (Fehérvári Dorina) 

 

BOLDOGSÁG 

Mikor egy szívmelengető dolog történik velem. (Daróczi Réka) 

CSALÁD 

A családról a testvéreim és a szüleim jutnak eszembe. (Macska Dominik) 

A legszorosabb kötelék. (Daróczi Réka) 

A legfontosabb dolog az életemben. (Deák Dominik) 
 

JÓSÁG 

Mindenki jó, még ha nem is úgy viselkedik néha. (Szalma Ivett) 

Hogyha valakinek szépet ajándékoznak, vagy jót cselekednek. (Baka Lilla) 

Amikor rászorulóknak játékot adok. (Máté Koppány) 

KARÁCSONY 

Olyankor a család együtt van és a fa díszben pompázik. (Daróczi Réka) 

 

ÖRÖM 

Adomány, segítség. Önzetlen jótett. Amikor apa hazajön külföldről. (Máté 

Koppány) 

Amikor a vidámság és a boldogság kézen fogva jár. (Daróczi Réka) 

Amikor valakinek sikeres és kiváló napjai vannak. (Szalma Ivett) 

Amikor megdicsérnek a tanáraim. (Bodó Lilla) 

 

SEGÍTSÉG 

Ha egy árva kutyust befogadunk. (Ambrus Dóra) 

 

SZERETET 

Mikor apa és anya megölel. (Ambrus Dóra) 

Anyukám jut eszembe és a sok jó dolog, amit tett értem. (Kazi Réka) 

Melengető érzés tele szeretettel. (Pásztor Alexandra) 

A legszebb szó. (Deák Dominik) 

ÜNNEP 

Olyankor egy fontos eseményre emlékezünk. (Daróczi Réka) 

Egy olyan nap, ami más, mint a többi. (Deák Dominik) 

TI ÍRTÁTOK 
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SPORT SPORT SPORT 

 

Birkózás: 

Szuromi Zsombor 5.b osztályos tanuló a november  17-én  

Hajdúszoboszlón megrendezett országos birkózó diákolimpián 35 

kilós súlycsoportban a 20 induló közül a hetedik helyen  

végzett. Virágh Zétény 4.b osztályos tanuló pedig a 29 kilós  

súlycsoportban 3. lett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna: 

ORSZÁGOS BAJNOK A TORNÁSZCSAPATUNK 

 

Fantasztikus teljesítményt nyújtva  

megnyerte az országos bajnokságot a  

Fazekas DSE serdülő bajnokságon és 

most ősszel sikerült megőrizniük ezt a  

nagyon előkelő helyezést. A siker értékét 

növeli, hogy ebben a korosztályban két  

csapatot is tudtunk indítani. A „B" csapat 

is remekül helytállt, a középmezőnyben 

végzett. A bajnokcsapat tagjai: Tóth  

Péter, Macska Dominik, Rádi Ádám, 

Ádám Levente. Egyéni összetettben  

Rádi Ádám 3., míg Macska Dominik a 6. 

legjobb lett. A „B" csapat tagjai: Máté Koppány, Tislér Ádám, Jósa Milán, Karai Kristóf, Vid-

ra Dániel. Egy korosztállyal „feljebb", a kadet országos csapatbajnokságon a Vincze László, 

Vincze Ákos alkotta duó éppen hogy csak lemaradva a dobogóról, a 4. helyezést szerezte meg. 

Egyéni összetettben Vincze László az ország 8. legjobbja lett. 
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Dunapataj - megyei tornaverseny, 2018.11.04. 

 

 

Serdülő II.o. 

1. Fazekas „A" csapata  

(Tóth Péter, Macska Dominik, Rádi Ádám) 

2. Fazekas „B" csapata  

(Vidra Dániel, Máté Koppány, Tislér Ádám) 

Egyéni: 1. Rádi Ádám 2. Macska Dominik 

Kadett II.o. 

1. Fazekas (Vincze László, Vincze Ákos)  

Egyéni: 1. Vincze László 3. Vincze Ákos 

 
 
 

 
Labdarúgás: 
 
Dobogós hely a VI. Ingenium 
Kupán  
 
Várakozás felett, remek  

teljesítményt nyújtott iskolánk 

labdarúgó válogatottja a II.  

Rákóczi Katolikus Gimnázium 

által szervezett hagyományos 

műfüves focitornán. A  

körmérkőzéses rendszerű  

viadalon egyedül a Kecel  

együttese tudta a mieinket felül-

múlni. A számunkra minden  

eldöntő párharcban 2-2-es döntetlent játszottunk az esélyesebbnek számító Felsővárosi gárdával, de 

sajnos a gólkülönbség nekik kedvezett. 

 
Végeredmény: 
1. Kecel 
2. Felsővárosi Általános Iskola 
3. Fazekas Mihály Általános Iskola 
4. Kertvárosi Általános Iskola 
5. Szent József Katolikus Általános Iskola 
Csapatunk tagjai: Vida Tamás, Fődi Márk, Hideg Máté, Drávai Dániel, Gáspár Adrián, Koch 
Ákos, Vincze Ákos, Vincze László 

Összeállította: Tóth Péter 

SPORT SPORT PORT 
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SPORT SPORT SPORT 

Kyokushin karate: 

 

2018. november 10-én Budapesten  

megrendezett V. Hinomoto Kupán 45 klub 

közel 300 versenyzője jelent meg. A ver-

seny magas színvonalú volt, a karatékák 

pedig a hazai legjobbakból érkeztek. 

Az Union Dojo Kiskunhalas csapatából  

Király Zsófi 3. helyen végzett. 

 

 
Családi Sportnap, 2018 

December 15-én a fazekasos diákok, szüle-

ik és a tanáraink ismét együtt sportoltak. 

Ezt a hagyományos iskolai téli rendezvényt 

most különösen széppé varázsolta az  

éjszakai hóesés és a közelgő karácsony  

alkalmából feldíszített gyönyörű iskola.  

Köszönjük a szülőknek! 

Ezen a délelőttön tele volt a csarnok, a  

folyosó, a tornaterem mozogni vágyó gye-

rekekkel és felnőttekkel. A  

sportrendezvény most is zenés gimnasztikával kezdődött. Majd következtek a nagy népszerűség-

nek örvendő furfangos váltóversenyek. A gazdag program kiegészült asztalitenisszel,  

kosárlabdával, kézállással és sport-teszt írására is lehetőség volt. Köszönjük a testnevelő  

tanárainknak a program megszervezését és lebonyolítását! 

A sportolás mellett még egészséges ételek kóstolására is volt lehetőség az aulában. A Menő Menzás 

program keretében szülők készítettek nekünk egészséges ételeket. Köszönjük nekik a  

finomságokat! 

Aki eljött az iskolába ezen a szép havas délelőttön, biztosan jól érezte magát!  

 

Vincze Ákos és Vincze László 



SPORT SPORT SPORT 
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Eredmények: 

Kézállás: 

1-2. osztályosok:  

1. Csoma Letícia 
2. Kránicz Anna 
3. Kertész-Kovács Kristóf 

3-4. osztályosok: 

1. Máté Koppány 
2. Virágh Pál Zétény 
3. Kajdocsi Noel 

5-6. osztályosok: 

1. Szuromi Zsombor 
2. Figura Dorka 
3. Fekete Blanka 

7-8. osztályosok: 

1. Györgyi Adrián 
2. Vincze László 
3. Vincze Ákos 

Felnőtt: 1. Ádám Péter 

Kosárlabda: 

Fiú: 

1. Krug Márton 
2. Füle Zoltán és Szuromi Zsombor 

Lány: 

1. Gálik Zsófia 
2. Magyar Anna 
3. Lengyel Vivien és Fekete Erika 

 

Asztalitenisz: 

Lányok: 

1. Barina Adrienn 
2. Kovács-Borbély Emese 
3. Magyar Anna 

Fiúk: 

1. Papdi Zsolt 
2. Vida Tamás 
3. Barina Ákos 

 

 

 

Szülők: 

Andrási Mónika és Magyar Miklós 

Pedagógus: 

Kovács Kitti és Tihanyiné Gerencsér Ágnes 

Sport-teszt: 

1. Szuper királyok és Hashtag Bajnokok 
2. Hashtag Sportszeletek 
3. C Ninják és Ugró Mókusok 

Furfangos váltóverseny: 

Alsó tagozat: 

1. Havas csapat 
2. Sajtkukacok 
3. Ugró Mókusok 
4-6: Zsiványok, Szuper királyok és Verhetetlenek 
 

Felső tagozat: 

1. C Ninják 
2. Hala Barca 
3. Nyugdíjas Osztag 
4-8: Hashtag Bajnokok, Hashtag Opic Lámák, 

Hashtag Sportszeletek, Másnaposok és Ör-
dögfiókák 
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1. Jézus édesanyja. 
2. Aki a legjobban szeret téged. 
3. Hideg szinonimája. 
4. Régi esemény, gondolat. 
5. Téli játék. 
6. Ilyenkor díszíted fel fát, ilyenkor van együtt a 

család. 
7. Isten hírnöke, természetfeletti lény. 
8. Bevilágítja a tűz környékét. 
9. Istentől eredeztetett segítség. 
10. Varázslatos dolog, történés. 
11. Ő húzza a Mikulás szánját. 

Téli szünet után 
– Karcsi, hol töltötted a téli szünetet? 
– Két napot a hegyekben, sítáborban. 
– És a többit? 
– Gipszben. 

A sebészeten beszélget két orvos:  

- Főorvos úr, valóban előnyös sportnak tartja a síe-

lést?  

- Hát persze! Tavaly is két tucat beteget hozott a 

konyhára. 

Nyelvmatek 

 

Oldd meg a feladványt! A két részmegoldás betűszámát zárójelben megadjuk. Mit jelent a megoldás? 

kopasz (3) + paripa (2) = ? 
 

A következő meghatározások megfejtései között csak egyetlen betű az eltérés. Melyik betű (l, g, d, t) 
kerül a pontok helyére? 

…+víztölcsér = jogszabály 
 

Végezd el a játékos összeadást! Ki használja az így kapott négybetűs tárgyat? 

„végtelen” szaglószerv + ételízesítő = ? 

 
A megfejtéseiteket leadhatjátok a könyvtárban. Az első három helyes megfejtő jutalom-

ban részesül. 
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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 

Mi a bátor síelő utolsó mondata?  

- Ez nektek meredek???? 

 
A rovatokat összeállították az újságíró szakkör tagjai:  

Vadkerti - Tóth Roland, Vincze Ákos, Vincze László 
Ambrus Dóra, Baka Lilla, Bodó Lilla, Lehoczki  

Bettina, Macska Dominik, Magyar Anna, Máté Koppány, Pásztor  
Alexandra, Szabó Andrea Anna és Szalma Ivett. 

 
A fotókat készítette: Csóti Zalán 

 

Téli zöldség 
– Apu, ismerek egy téli zöldséget! 
– Na ne mondd! És melyik az? 
– A síparadicsom! 

1. Csapadékfajta. 
2. Mesebeli tenger. 
3. Meleg felsőruha. 
4. Év más szóval. 
5. Orra répa, kalapja vödör. 
6. Terület Romániában. 
7. Hagyományos adventi  

koszorún a három gyertya  
színe. 

8. Internetes videómegosztó. 

Hóból van a lába, 
répából a szája. 
Amíg itt a tél, 
senkitől se fél. 

(hóember) 

Két talpon fut, sose kábult, 
két botjával csak úgy száguld. 

sí 


