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A KISKUNHALASI FAZEKAS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA  lapja 

A tavasz kincsei 
 

Itt a tavasz! Ideje volt már, nem? 

A megújulás, a természet újjászületésének az évszaka 

ez. A nappalok hosszabbodnak, enyhül az időjárás és 

lekerülnek rólunk a nagykabátok.  

Az erdőben és a kertekben kibújnak az első hóvirágok. 

Ők a tavasz hírnökei. A legtöbb virágot megelőzve 

azért nyílnak a tél végén, mert nem szeretik a meleget. 

Tudtad, hogy ez a csengettyűfejű apró virág védett? 

Még virul ez a szépség, amikor a napos oldalakon  

megjelenik a többi növénycsoda: a nárciszok, a  

jácintok, a tulipánok és a többiek. A természet  

benépesül. Madarak készülődnek a fészekrakáshoz.  

Csivitelésüktől egyre hangosabbak a kertek, a parkok, 

az erdő. 

A tavasz a művészek: írók, költők, zeneszerzők és  

festőművészek kedvenc témája is. Számos írás,  

gyönyörű versek, festmények vagy zenemű született az 

éledő természetről. Vigyázzunk hát rá! 

Vadkerti-Tóth Roland 

Naptár 1 

Pályázatok, projektek 2-3 

Rendezvények 4-5 

Versenyek, eredmények 6-10 

Verselj szabadon! 10 

Tanárinterjú  11 

Sport 12-14 

EZ+AZ 15-16 

A tartalomból: 

 
Január1. 

Újév napja 
 

Január 22. 

A Magyar Kultúra Napját ünnepeljük ezen a 
napon annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon fejezte be a  
Himnuszt Csekén. 
 

Január 26. 

Fazekas bál 
 

Február 8. 

Farsangi mulatság 
 

Március 5-6. 

Nyílt napok 
 

Március 15. 

Nemzeti ünnep 
Az iskolai ünnepségen március 14-én az  
ötödikesek műsorával emlékeztünk az  
1848/49-es forradalomra és  
szabadságharcra. 
 

Március 22. 

A víz világnapja 
 

Április 11. 

A magyar  költészet napja, amelyet 1964 óta 
József Attila születésnapján ünnepeljük. 
 

Április 17. 

Húsvéti forgatag 
 

Április 21-22. 

Húsvét 
 

Április 18. - április 23. 

TAVASZI SZÜNET 
Első tanítási nap április 24., szerda  

Naptár 
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Támogatás a kutyáknak 

A 6.c osztály fontosnak tartja, hogy segítsen az állatokon. Sokat  

gondolkodtunk, hogy milyen célt támogassunk ebben a tanévben. Mivel  

iskolánk ÖKO iskola, úgy gondoltuk, hogy osztályunk kupakokat gyűjt a 

Mancs a Kézben Kutyamentő Alapítvány számára. A szorgalmas  

gyűjtésnek, meglett az eredménye. Több szatyornyi kupak gyűlt össze. A ku-

pakokat az alapítvány beváltja és a kutyák gondozására fordítja. A  

második félévben is tovább folytatjuk a gyűjtést! 

Fekete Blanka, Göndör Gergő 6.c 

 

Z Ö L D O K O S    K U P A 

Az Országos Fenntarthatósági Hét kapcsán szervezték meg az ország  

iskoláiban a Zöldokos Kupát. Iskolánkat Öko-sokk csapat néven Barina 

Adrienn, Majoros Melinda és Virág Viktória 8. osztályos tanulók 

képviselték. A lányok sikeresen teljesítették az elődöntő három internetes 

fordulóját, így bekerültek a március 22-én Kunszentmiklóson megtartott 

megyei elődöntőbe.  

Kovács Kitti 

F E N N T A R T H A T Ó S Á G 

Témahét az 5-6. évfolyamon 

Az 5. és 6. évfolyam számára idén is  

témahetet szervezett az iskola, mely ebben 

az évben a „Túl a  Hulladékhegyen”  

címet kapta.  

Iskolánk tanulói 5 különböző  

programon vehettek részt. Az első nap 

Kiss Tamás előadását hallgathatták meg az 

érdeklődők. Itt a hulladékcsökkentés és a 

hulladéktermelés következményeiről volt 

szó. A második napon a résztvevők kéz-

műveskedhettek. A diákok a foglalkozáson 

rossz CD lemezekből készíthettek aranyos 

baglyokat. Ezután a sportolni vágyók bi-

ciklitúrára indultak. Eközben szemetet szedtek a Sóstó partján. A negyedik napon  

néhány gyerek Imre bácsi vezetésével betekinthetett a MÁV (Magyar Államvasutak)  

mindennapjaiba. A hét lezárásaképpen az osztályok vetélkedőn mérhették össze ügyességüket és tudásukat. 

Harmadik lett a 6.c, második az 5.a és a legügyesebb osztály a 6.b csapata lett. 

A tanulók a témahét végére sok tudást szereztek és sok új dolgot ismertek meg. Szembesültek  

azzal, hogy milyen fontos figyelni a hulladékcsökkentésre a mindennapjainkban. 

Fekete Blanka, Király Zsófi 6.c 
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F E N N T A R T H A T Ó S Á G 

- Ti írtátok - 
 

Szemétszedés az iskolában, március 21. csütörtök 

„Kitti nénivel és a többiekkel az 5. óra után  

lementünk az udvarra szemetet szedni. Közben  

szelfiztünk, amit a nap végén feltöltöttünk a csoportba.  

Nagyon jó volt, jól szórakoztunk.”  

Vörös Karina Xénia 

Kézműves foglalkozás, március 21. csütörtök 

„Idén is eljött hozzánk Babi néni és ezúttal egy édes 

kis baglyot készítettünk. Újrahasznosítottunk rengeteg 

karcolt és használhatatlan CD lemezt. Ezúttal is  

rengeteg gyönyörű munka készült. Az én véleményem 

szerint mindenki jól érezte magát.” Fosztó Nikolett 

 

„Én nagyon jól éreztem magam! A foglalkozást Ritter Nándorné tartotta. Egy CD-s baglyot  

csináltunk, amiből nagyon szép munkák lettek. Egyik osztálytársam még csinált is egy osztály  

baglyot, ami a földrajz teremben található. A technika teremben a hangulat felpezsdült. Mindenki nagyon 

élvezte és sokan örültek is neki. A kézműveskedés végén csináltunk egy közös képet a  

jelenlévőkkel.” Ritter Rebeka Aviva 

 
MÁV látogatás, március 22. péntek 

A MÁV fogadott minket egy látogatásra, amelyen az új Stadler vonatokkal mentünk és sok  

érdekességet megtudtunk. A sínváltónál is jártunk és kipróbáltuk, elég nehéz volt.” Varga Zalán 
 
 

Akadályverseny, március 25. hétfő 

„Az akadályverseny tetszett a legjobban. Ötletesek voltak a feladatok. Izgalmas volt.” Schneider Beatrix 
 

„Nekem a legjobban az akadályverseny tetszett. Sokkal jobb volt, mint amilyennek gondoltam. Jók voltak a 

feladatok, kreatívak. Az összes osztály ügyes volt, de az volt a legjobb, hogy a 6.b nyert.” Farkas Dóra 

„A verseny 14 órakor kezdődött. Először ki kellett választani a csapatkapitányokat. Azután kis cetliket  

kellett gyűjteni az iskolában, és ezt a 6.a-sok nyerték meg, 18 cetlit találtak. Ezután kiosztottak minden  

csapatnak egy lapot, amin rajta volt mikor hova kell menni. A helyszínek ezek voltak: rajzterem, biológia 

terem, tornaszoba, magyar terem és matematika-informatika terem. Mindenhol érdekes feladatok vártak. 

Végül a harmadik helyezett a 6.c lett,.a második helyet az 5.a, az elsőt pedig a 6.b érte el.” Farkas Albert 

„Az akadályversenyt megnyertük, így mi lettünk a legökosabb osztály.” Faragó Georgina 

„Nekem a csapatverseny tetszett, mert váratlanok és izgalmasak voltak a feladatok.” Nagy Lotti 

 

„Nekem az akadályverseny tetszett a legjobban. A sok programnak köszönhetően sok tudást  

szerzett az osztály pl.: a kiselőadáson, így meg is nyertük a másik osztály ellen az  

akadályversenyt!” Mamlecz Milán 

PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK 



Itt a farsang, áll a bál  

A farsang a színes kavalkádok ideje. Ez az ünnep vízkereszttől hamvazószerdáig tart. A farsang  
ideje évről évre változik. Ezek a napok a jókedv, a bolondozás és a játékosság napjai. 

Idén február 8-án volt iskolánkban a farsang. A szülők és az alsós gyerekek gyönyörűen  
feldíszítették az iskolát erre az alkalomra. 

Az alsósoknál az osztályok csopor tos fellépése volt a nap legszínpompásabb része. A közönség 
nagyon élvezte a műsort, amit szűnni nem akaró tapssal jutalmazott. Majd egyéniben mutathatták be 
jelmezeiket a kicsik. A következő eredmények születtek: 

Csoportos jelmezesek: 

Legszínesebb osztály: M&M csokigolyók 3.a 

Legtréfásabb osztály: Pinokkió 1.b 

Legjobban táncoló osztály: Bever ly Hills 4.a 

Legvidámabb osztály: Hócsata 3.a 

Legeredetibb osztály: Gyermek vasutasok 2.a 

Legötletesebb osztály: Fogacskák megmentői 2.b 

Legügyesebb osztály: Bárányok 1.a 

Legkreatívabb osztály: Táncos lábak 4.b 

Egyéni jelmezesek: 

Szalvéta hercegnőből boszorkány - Pásztor Ale-

xandra, 4.a  

Bűvész - Szabadi Bence, 4.b 

Negro - Nagy Laura, 3.b 

Egyiptomi királynő - Höss Anikó, 3.b  

„Székesfehérvár” - Kuklis Tamás, 4.b 

 

A felsősök 17 órától 19 óráig diszkóztak. Ezután került sor  a tombolahúzásra. Végül  
kihirdették a jelmezverseny győzteseit. 

A legjobb lett: Solti Hanna 5.b, Ador ján Imre Alex 7.a  

Különdíjat kapott: Macska Dominik 5.a és Ritter  Rebeka 6.b  

Lehoczki Bettina Barbara, Magyar Anna, Szalma Ivett 

RENDEZVÉNYEK 
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RENDEZVÉNYEK 

Az 1848-1849-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk 
 

2019. március 14-én iskolai ünnepség keretében az 5. évfolyam segítségével emlékeztünk a  

forradalom eseményeire. Köszönet a műsor minden szereplőjének, hogy ünneplőbe öltöztethettük  

szívünket is!  

 

 



VERSENYEK 
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Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny 

2019. január 16. 
 

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.” 

 Magyar nyelvünk több ezer éves csoda, amit mindennap, különösebb gondolkodás nélkül képesek va-

gyunk  

használni. És hiába a terjedő illetlen szavak, vannak még hívei a szép magyar beszéd ügyének.   

 Erre emlékezve iskolánk 10-14 éves (5-8. osztályos) növendékei számára „Szép Magyar Beszéd” ver-

senyt rendezett. Ezt az 5-6. (11-12 éves korcsoport) és a 7-8. (13-14 éves korcsoport) évfolyamos tanulók szá-

mára külön-külön hirdettük meg. Szeretettel hívtuk tanulóinkat a magyar nyelv értékeinek erre az ünnepélyes 

seregszemléjére.   

 A megmérettetésre az 5-6. évfolyamról 12 tanuló, míg a 7-8. évfolyamról 5 tanuló jelentkezett. 

 Mi, magyartanárok örömmel köszöntöttük a versenyzőket. Diákjaink megmutathatták, hogy milyen szé-

pen tudnak magyarul olvasni. 

 A szabadon választott szöveget mindenki érthetően, jól értelmezve, megfelelően artikulálva és biztos szö-

vegismeret birtokában olvasta fel. A kötelező szöveg bemutatásánál már voltak bizonytalanságok, de összessé-

gében mindenki a legjobban igyekezett teljesíteni a feladatot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granyák Linda, Granyák Pál szervezők 

Eredmények: 

 5-6. osztály: 

1. Fekete Blanka 6. c 

2. Magyar Anna 5. a 

3. Király Zsófi 6. c 

 Különdíj: Kovács Borbély Emese 5. b 

 

7-8. osztály: 

1. Sztanik Kíra 7. a 

2. István Mónika 8. b 

3. Gergely Dávid 7. a 

 Különdíj: Puskás Patrícia 8. b 



VERSENYEK 
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Ady Endre halálának 100. évfordulója tiszteletére 

2019. március 06. 

„Én nem leszek a szürkék hegedőse” 

Nincs még egy másik olyan írója a magyar kultúrának, aki akkora kihívást adott volna  

nemzetének, mint Ady Endre. Életműve rajongást és heves tiltakozást egyformán váltott ki.  

Megnyugtató irodalomtörténeti elemzése és értékelése mindmáig nem történt meg. Rengeteget írtak 

róla, a részleteket illetően szinte mindent tudunk, az újabb nemzedékek tudatában mégsincs az őt 

megillető helyen. Költészete az Egész, a Teljesség kifejezésének a kísérlete. Zord hegyi tájék,  

melynek félelmetes szépségei vannak. Magába akarta foglalni az egész életet. Mindent  

megtudhatunk róla, ha figyelmesen és szeretettel olvassuk verseit. 

Rá emlékezve iskolánk 10-14 éves (5-8. osztályos) növendékei számára versmondó versenyt  

rendezett. A költészet jegyében 32 tanulónk mérte össze tehetségét egy szabadon választott vers 

előadásával. Gratulálunk! Nagy örömet jelentett veletek tölteni a délutánt.   

  

 

 

 

 

 

Az első és második helyezett képviseli intézmé-

nyünket a Weöres Sándor versmondó versenyen. 

Sikeres felkészülést kívánunk. 

Granyák Linda, Granyák Pál 

Eredmények: 

1. Lengyel Vivien 6.c 

2. Fazekas Panna 6.c 

3. Gergely Dávid 7.a     

Különdíj: Barina Adrienn 8.a 

Különdíj: Kolompár Dávid Zsolt 6.a  



VERSENYEK 
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Iskolai matematika verseny 
 

Március 13-án került megrendezésre iskolánk helyi matematika versenye. A Fazekas tanulói,  

immár hagyományosan, minden alsós évfolyamon jelentkeztek erre a megmérettetésre. A  

versenyen összesen 79 diák indult. A teszt jellegű feladatok nem a tananyagot kérték számon,  

hanem a gyors, logikus és kreatív gondolkodást igényelték. Az eredményhirdetésre március 21-én 

került sor, ahonnan a gyerekek oklevéllel, könyvvel vagy apró ajándékkal térhettek haza.  

 
A következő eredmények születtek: 

 

 
 
Gratulálunk a nagyszerű teljesítményekhez! 

Dobsa Nikolett 

Első évfolyamon:  

1)Mészáros Zétény (1. b) 

2)Maráczi Péter (1. b) 

3)Kránicz Levente (1. b) 

Felkészítőjük: Ádám-Sike Orsolya 

Második évfolyamon: 

1)Órás Nikolett (2. a) 

2)Onodi - Orbán Noel (2. b) 

3)Ferenczi Csanád (2. a) 

Felkészítőik: Horváth Márta Klára és Dobsa 
Nikolett 

Harmadik évfolyamon: 

1)Nagy Bence (3. b) 

2)Nagy Laura (3. b) 

3)Fazlji Ajrula Ádám (3. b) 

Felkészítőjük: Forgó Józsefné 

Negyedik évfolyamon: 

1)Makai Márkó (4. b) 

2)Kuklis Tamás (4. b) 

3)Szanda András (4. b) 

Felkészítőjük: Balogh Zoltán Istvánné 



Helyesírási verseny  

 

Március 20-án tartottuk meg az iskolai helyesírási versenyt, amelyen a  2., 3. és 4. évfolyamból 
összesen 42 tanuló vett részt. 

A következő eredmények születtek: 

Gratulálunk! 

Serfőző Anikó 
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VERSENYEK 

2. évfolyam 

1.Órás Nikolett 2.a   

2.Minda Ádám 2.a   

3.Szécsi Petra 2.a  

Felkészítőjük: Pasztendorf Gabr iella  

3.évfolyam   

1.Török Réka 3. a 

2.Rácz Csaba 3. a 

3. Kránicz Luca 3.a 

Felkészítőjük: Mester  Tiborné 

4.évfolyam 

1. Rajmond Kinga   4.a 

Felkészítője: Zsoldosné Papp Judit 

2.Mamlecz Zoé      4.b 

Felkészítője: Jeszenszky Péterné 

3.Daróczi Réka    4.a  

Felkészítője: Zsoldosné Papp Judit 



Öveges József Fizikaverseny  
 

Adorján Imre Alex az Öveges József Fizikaverseny megyei fordulójába ju-

tott. 7.-esként a 7-8. évfolyam közös mezőnyében versenyzett, és a felső 

harmadban végzett. Kívánjuk neki, hogy március 19-én, Kecskeméten is jó 

eredménnyel szerepeljen. 

Felkészítő tanára: Nagy Czirok Lászlóné 

VERSENYEK 
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VERSELJ SZABADON! 

      Tavasz 

Megérkezett a tavasz, suttogva, lábujjhegyen, csendesen,  

Mint a lopakodó Hold, mikor az ég közepére szökken csak  

Úgy, mint egy ismeretlen dal a sötétből előbukkanva, hirtelen  

És váratlanul, de nagyon várva az első ölelést, ami elszaladt  

Valahová, de már hazaérkezett ide a szívem közepébe, ide,  

Ahol a végállomás létezik és nem is kételkedik semmiben,  

Nem kérdez, mert a válaszokat mindenki érti, s ezek egyike  

Már kérdést sem érdemel, mert a válasz ott a szemekben,  

A csillogó szemekben, és a tenger hullámai közepén is  

Láthatsz fodrokat és az egyetlen igazságot, ami egy kincs  

Mindenhol, nemcsak itt, mindenhol, ahol éppen semmi sincs!  

 
          /Paul McCsabi/  

        TAVASZI HÓNAPOK 

Március: 

Régi magyar neve Böjtmás hava, ugyanis ez a böjtidő második hónapja. Az e hónaphoz fűződő természeti, időjárási 
megfigyelések és népi hagyományok mind az érkező tavasszal kapcsolatosak.  

Április: 

A hónap régi magyar neve Szent György hava. 

Május: 

Régies elnevezése – Pünkösd hava – a hónap legfontosabb ünnepéből ered. A hónap első napja ősi tavaszünnep, a ma-
jálisok és a májusfa-, vagy májusfaállítás napja. Régen a szépen feldíszített karcsú fát a legény emelte annak a lánynak, 
akinek udvarolt, vagy szeretett volna. 



TANÁRINTERJÚ 
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Tanárinterjú 

Tanárinterjú sorozatunkban Granyák Linda tanárnővel beszélgettünk. Magyartanár, a színjátszó szakkör 
vezetője és a 8.b-sek osztályfőnöke. 

 

 Milyen tanuló volt? Mik voltak a kedvenc tantárgyai? 
 

 Tanáraim igyekvő, szorgalmas tanulóként jellemeztek. (Bár  
biztosan elhangoztak más jelzők is). A matematika mindig is a 
gyengém volt. Kezdettől a kedvenc óráim közé tartozott a  
történelem és a testnevelés. Érdekes módon csak középiskolában 
szerettem meg igazán a magyart. 

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

irányba terelgette? 
 

 Valószínű a genetika is közrejátszhatott. (Szüleim is pedagógusok.) 
Kedvenc tanárok közül Mester Sándor és Kopasz Mária, akiket  
kiemelek. Az ő példájuk inkább elgondolkodtatott, hogy szabad-e 
ezt a hivatást választanom. 

 
 Mit tart a jó tanár legfontosabb tulajdonságainak? 
 

 Következetes, empatikus, türelmes. Ha csak egy szóval kellene 
megfogalmaznom: Egyéniség. Ezzel a kérdéssel találkozva mindig a következő idézet jut 
eszembe - egyik tanítványomtól  
kaptam búcsúzó gondolatként -: "Az emberek lehet, elfelejtik, amit mondasz, és elfelejtik, amit 
teszel. De arra emlékezni fognak, hogy hogyan érezték magukat a  
környezetedben." Ez az, amit igazán lényegesnek érzek. Hatással lenni. 

 
 Mi volt eddigi pályája legkellemesebb és legkellemetlenebb élménye? 
 

 Mindig is tanár akartam lenni. Annak ellenére, hogy tudtam olyan lesz, mint egy hullámvasút. 
Teli sok-sok tanulságos pillanattal. Nem tudnék – talán nem is érdemes- kiemelni közülük 
egyet, kettőt.  

 
 Mivel foglalkozik szívesen szabadidejében? Van-e hobbija? 
 

 Nagyon szeretek kertészkedni, úszni és futni. De a legkedvesebb számomra, amikor a  
családommal lehetek. Bármilyen közös elfoglaltság teljesen kikapcsol a hétköznapi gondok 
bűvköréből. 

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

költené, mondjuk egy lottófőnyeremény összegét? 
 

 Sokat utaznék. Élményeket gyűjtenék. Szerencsés vagyok, mert nekem van a világon a  
legkülönlegesebb nagymamám. Többet beszélgetnék vele. Olyan határtalan bölcsességet  
halmozott fel, amit én is szeretnék ellesni. Később továbbadni. 

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

 Az összes igazán fontos érték megvan az életemben. Azt kívánnám, hogy megtarthassam Őket! 
A megmaradó két kívánságot tartalékolnám Máté fiamnak, lehet, Neki nagyobb szüksége lesz 
rá a jövőben. 

 

 Köszönjük az interjút!         Vincze Ákos és Vincze László 



SPORT  SPORT  SPORT 
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TORNA 
 

Területi Diákolimpiai Torna Döntő 2018. február 10. Szeged 
 
I. kcs”B” kategória 
Csapat: 

1. Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 
(Bozóki Dániel, Tislér Bence, Juhász Ádám, Kollár Máté Sándor, Kajdocsi Noel) 

 
II. kcs.”B” kategória 
Csapat: 

1. Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 
(Rádi Ádám, Jósa Milán,Vidra Dániel, Máté Koppány,Tislér Ádám , Macska Dominik) 

 
III-IV. kcs.”B”kategória 
Csapat: 

4. Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 
(Ádám Levente, Karai Kristóf, Györgyi Adrián,Vincze Ákos,Vincze László) 

 
Folytatás március közepén a fővárosi országos döntőben 
Felkészítők: Tóth István, Mészáros Csaba és Tóth Péter 

Birkózás 
  
2019. február 17., vasárnap  

Iskolánk tanulói Pécsett mérhették össze tudásukat egy 

nemzetközi versenyen. 

Szuromi Zsombor (5.b) 1., Virágh Zétény (4.b) 2.  

és Kelle Bulcsú (4.b) 3. helyezést ért el. 

 

 
Lovastorna 
 

Októberben alapított a Kiskunhalasi Lovasbandérium egy 

új sportszakosztályt, amelyben a halasi fiatalok sportolni, 

versenyezni tudnak. A lovastornászok csapata 5 hónapnyi 

felkészülés után vasárnap országos versenyen vett részt, 

amelyen amatőr kategóriában, 2 korcsoportban indultak. 

2 éremmel és sok remek helyezéssel tértek haza első  

versenyükről. Iskolánkat Török Réka képviselte, aki az 

egyéni AME kategóriában 12. helyezést ért el. Nagyon 

büszkék vagyunk rájuk, a sportolók pedig új lendületet 

kaptak és töretlenül folytatják az edzést, tanulást ebben a 

szép sportágban! 

 
Torna 
 
Megyei Diákolimpia döntő 
II.kcs. Csapat: 

1.  Fazekas Iskola (Máté Koppány, Tislér Ádám, Tislér Bence, Juhász 

Ádám, Kajdocsi Noel, Macska Dominik, Bozóki Dániel) 

Egyéni: 1. Bozóki Dániel, 2. Macska Dominik, 3. Máté Koppány, 5 Tislér 

Ádám 

III-IV.kcs Csapat: 

1. Fazekas Iskola (Karai Kristóf, Vidra Dániel, ifj.Tóth Péter,  Ádám Levente, Györgyi Adrián, 

Vincze Ákos, Vincze László) 

Egyéni:1. Vincze László, 2. Györgyi Adrián, 3. Vincze Ákos, 5. Karai Kristóf, Ádám Levente 

 
 
 

 

Kiskunhalason adták át a 2018-as eredményei alapján a sportdíjakat. Az év utánpótlás  

csapata díját a Fazekas DSE tornászai (Macska Dominik, Ádám Levente, Rádi Ádám, ifj.Tóth  

Péter) érdemelték ki. 
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Serdülő II.o.Vidék bajnokság, Budapest 
 
Csapat:  

3. hely (Vidra Dániel, Macska Dominik,Tóth Péter, Bozóki Dániel) 

4. hely ( Máté Koppány, Tislér Ádám,Tislér Bence, Juhász Ádám,Kajdocsi Noel) 

Egyéni: 2. hely Macska Dominik 

 
 
Országos elődöntő 2019.03.09. Kiskunhalas 
 
Közel 30 csapat, majd 200 versenyző vett részt a Fazekas Mihály Általános Iskolában megrendezett 

torna diákolimpia országos elődöntőjében. A halasi intézményt érte az a megtiszteltetés, hogy  

házigazdája lehetett a rangos sporteseménynek. A fazekasosok először a II. korcsoportban szerepeltek, 

ahol 8 csapat szerepelt. Tóth Péter és Tóth István tanítványai (Bozóki Dániel, Juhász Ádám, Máté 

Koppány, Tislér Ádám, Tislér Bence, Macska Dominik) 110,1 pontot gyűjtve a második helyen jutot-

tak be az országos döntőbe. Macska Dominik egyéniben az 5. helyen zárt. A III-IV. korcsoportban ki-

lenc csapat mutatta be gyakorlatait, három szeren.  A Fazekas Mihály Általános Iskola 3. helyen vég-

zett (Ádám Levente, Györgyi Adrián, Karai Kristóf, ifj. Tóth Péter, Vincze Ákos, Vincze László). 

Egyéniben Vincze László volt a legjobb halasi, ő a 7. helyen végzett. 

 
 
A Fazekas  iskola nyerte a tornász dzsemborit 
 
A torna 2017-ben került be a dzsemboriba, csakúgy, mint az első két  

alkalommal, ezúttal a Fazekas Mihály Általános Iskola tornacsarnokában gyűltek össze a csapatok. 

Kedden délután (2019.03.26.) a házi-

gazda mellett a Szent József Katolikus 

Iskola és a  

Kertvárosi Általános Iskola nevezett a 

versengésre. Az alsó tagozatos  

lányoknak és fiúknak talajon, gimnaszti-

kában és ugrásban kellett összemérni 

tudásukat. A megméretés végén  

kiderült, hogy a Fazekas iskola győzött, 

a Szent József iskola volt a máso-

dik,  míg a Kertvárosi iskola a harmadik 

helyen zárt. Minden résztvevő Sportsze-

letet kapott, a győztesnek járó vándorserleget pedig Nagy Czirok Lászlóné, a házigazda intézmény ve-

zetője adta át a győztesnek.  
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Fitness 

 
2019.03.10. Szentes 

Elindult a versenyszezon a fitneszben is. Hirsch Lili  a harmadik helyezést szerezte meg, Gyenizse 
Luca és Antóni Noémi is kiválóan versenyzett. 

 

Lovaglás 

 
Április 7- én Ocskó Zita (Zsana) a Simonpusztai Lovasparkban rendezett Póni Klub  

Regionális Minősítő Versenyen (284 start volt) Előkezdő gyerek  

kategóriában III. helyezést ért el Turmixszal.  

         A sportrovatot összeállította: Tóth Péter 

 
Elsők lettünk! 

 

A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola II. korcsoportos B kategóriás csapata (melyben én is benne 

voltam) első lett a Megyei Diákolimpia Döntőben. A csapat tagjai: Tislér Ádám, Máté Koppány, Kajdócsi No-

el, Juhász Ádám Noel, Bozóki Dániel, Tislér Bence, Macska Dominik. A versenyen három csapat indult kor-

csoportonként, de csak az első jutott tovább, így mi is továbbjutottunk az Országos Diákolimpiai  

Elődöntőbe. 

A győzelmet alapos felkészülés, rendszeres edzés előzte meg. Köszönjük edzőinket: István bácsinak és Péter 

bácsinak az alapos felkészítést. 

A tornászok nyakába a csillogó aranyérmet Kárász Péter intézményvezető helyettes akasztotta. 
 

Gratulálunk a győzteseknek! 
A csapat nevében: Macska Dominik  
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Nyelvmatek 

Mi lehet a játékos összeadás végeredménye? 
       mongol fejedelem+gyászlakoma  

 
Oldd meg a feladványt! Melyik betű (a,u,ú,i) kerül a kérdőjel helyére?  
       ez a nap+fogoly+?=madárfajta  

 
Melyik magyar város (Dunaújváros, Szigetvár, Dombóvár, Kisújszállás) az alábbi rejtvény 

megfejtése? 
       felszínforma+régi+erőd  

 

A Nyelvmatek és a Húsvéti kvíz megfejtéseit leadhatjátok a  
könyvtárban. Az első három helyes megfejtő jutalomban részesül. 
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Három béka beszélget. 

 Brekk… 
 Brekk… 
 Brekk… 
Az első fogja magát, és belöki a harmadikat a 
tóba.  
Kérdi a második: 
 Ezt miért csináltad? 
 Túl sokat tudott… Az óvatlan süni 

 
Két sün találkozik. Egyiknek hatalmas kötés van a 
kezén. 
A barátja megkérdezi tőle: 
 Veled meg mi történt? 
 Megvakartam a hátamat. 

Minden kezdet nehéz 
 

 Mi volt a legnehezebb, amikor elkezdtél  
lovagolni? 

 Meggyőzni a lovat, hogy mindig maradjon  
alattam. 

 



Húsvéti kvíz 
 
1.A kereszténység hányadik legnagyobb ünnepe a húsvét? 
a) első    b)második     c) harmadik 
2. Mit ünnepelünk húsvétkor? 
a) Jézus Krisztus halálát b) Jézus Krisztus feltámadását c) Jézus Krisztus születését. 
3. Mit jelképez az egyik fő húsvéti étel, a tojás? 
a) a szenvedést   b) az újjászületést   c) a tisztaságot 
4. Mit nem szokás enni nagypénteken? 
a) sajtot    b) tojást  c) húst  d) kenyeret 
5. Melyik nem jellegzetes tojásdíszítési módszer? 
a) festés    b) faragás  c) csipkézés d) patkolás 
6. Melyik állat jelképezi Krisztust? 
a) csibe    b) bárány     c) nyúl 
7. Meddig tart a húsvéti ünnepkör? 
a) Húsvét hétfőig  b) Mindig május 15-ig  c) Pünkösdig d) Hamvazószerdáig 
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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. 

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 

 

 
Tapsi füle, rugó lába, 
soha nem érsz a nyomába. 
Lakhelye a tarka rét, a 
kedvence a sárgarépa. (nyuszi) 

Már tavasszal kinyílik, 
kerítésen kihajlik, 
lila virág a bokrain, 
fürtben nyílik az ágain. (orgona) 

 

Csengő cseng a nyakában, 
kint legel a határban. 
Türelme nagy, orra pisze, 
puha gyapjú göndör szőre. (bárány) 


