
Itt van az ősz… 

 

Bár késő nyári hangulat lengte be a szeptember eleji napokat, de sok változással, változtatással kezdetét 
vette a 2020/2021-es új tanév. ,,Itt van az ősz, itt van újra". 
 
Tanáraink új kollégákkal, kolléganőkkel vetették bele magukat az oktatásba. Minden osztály magának 
mondhat valami újat: 
Első osztály: Az óvoda után iskolába járunk, elsősök lettünk! 
Második osztály: Már nem mi vagyunk a legkisebbek! 
Harmadik osztály: Két évet kibírtunk és még mindig itt vagyunk, hű! 
Negyedik osztály: Egy év és felsősök leszünk! 
Ötödik osztály: Felsősök lettünk! Beléptünk az ötödikbe! 
Hatodik osztály: Növekedett a tantárgyaink száma, ez lenne a hatodik osztály álma? 
Hetedik osztály: A felsőbb osztályt csak nyárig hallgathatjuk, akkor ugyanis ballagtatjuk.  
Nyolcadik osztály: Nyolc kemény év után mi vagyunk a suliban a királyok addig, amíg el nem ballagunk. 
De jöttek ránk közös változások is. Minden nap jobban figyelünk egymásra! Fertőtlenítünk, maszkot  
hordunk, így mindenkit megóvunk! A higiénia most nagyon fontos! A kézmosás evés előtt nem maradhat 
el!  
 
Már csak az a kérdés, hogy hogyan viseljük. De diáktársaim nevében biztosan mondhatom, úgy, mint 
COVID: 
Céltudatos 
Okos 
Vagány 
Iskolás 
Diákok! 
 
Tanáraink is ugyanígy, csak fordítva: 
Diákokra  
Intézményben 
Vigyázó 
Odaadó 
Celebek (Tanítványaik szemében!) 
 
Ezzel az írással kívánok mindenkinek sikeres új tanévet az újságíró szakkörösök nevében!  

Magyar Anna 
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K ISK UNHALASI FAZEK AS M IHÁLY ÁLTALÁNOS ISK OLA  lapja 

Naptár 1 

Beköszöntő 2 

Pályázatok, projektek 3 

Rendezvények 4-5 

Bemutatkoznak új tanáraink 6-8 

Járványügyi készenlét 8 

Balotai (kis) Fazék 8-12 

Ti írtátok 12-13 

Verselj szabadon! 14 

Sport 14 

EZ+AZ 15-16 

A tartalomból: 

Szeptember 1. 
Tanévnyitó ünnepség  
Rendhagyó módon, osztályteremből. 
 
Szeptember 8. 
Az Olvasás Világnapja 
1965. november 17-én az UNESCO szeptember 8-át  
nevezte ki az olvasás nemzetközi napjává. Céljuk, hogy 
felhívják az írás-olvasás készségének fontosságára az  

emberek figyelmét: az írni és olvasni tudás alapvető 
emberi jog, a tanulás alapköve.  
Az olvasás nem csak tanuláshoz szükséges, hanem  
kellemes időtöltés is: kikapcsolódás, amelynek során  
fejlődik az ember szókincse, memóriája, kreativitása.  
Egyszerre hat a képzeletre és az érzelmekre is. 
 
Folytatás a 7. oldalon! 

Naptár 
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A tanév elején 
 

Ismét egy tanév indul. Most már tényleg jól is esik, hiszen öt és fél hónapja nem találkoztunk. Hosszú volt.  

Nagyon hiányoztatok! 

Nem lett könnyebb az életünk, szigorú szabályok határozzák meg mindennapjainkat. Talán egész tanévünket 

végig kísérik majd, de ahhoz, hogy biztonságosabban és egészségesen bonyolítsuk le a tanévet, feltétlenül  

szükségesek. Vigyázzunk egymásra! Sokat halljuk, sokszor mondjuk. Mit is jelent ez a mondat? Azt, hogy  

mindenki hordja a maszkot, van zsebkendője és abba tüsszent, a szokásosnál is többször mossa meg a kezét, és 

ha nincs rá lehetősége, kézfertőtlenítőt használ. Tudom, hogy ezek mind kellemetlenségek. Azonban, ha  

betartjuk ezeket, nem csak egymásra, de saját magunkra is vigyázunk. Most ezek az egészséges életünk  

szükséges velejárói, ha nem is népszerűek ezek a szabályok, a közösség védelmében elkerülhetetlenek. Ez  

nagyon fontos, hogy mindenki megértse! 

A tanév egyébként úgy indult, mint máskor, megérkeztek a tankönyvek, tanévnyitót tartottunk, elkezdődött a 

tanítás, éppen úgy mint más tanévekben. Az idén is érkeztek hozzánk új munkatársak, akiket majd rövidesen 

megismertek. Dunainé Melinda néni magyart fog tanítani a felősöknek. Tiszainé Kriszta néni etikát és  

történelmet, Pópity Zsolt tanár úr pedig természetismeretet és földrajzot. Szabó-Kocsisné Éva néni a 4.  

osztályosok tanító nénije lett, de többen fogtok találkozni vele gyógytestnevelés foglalkozásokon is. Kovács Ági 

néni gyógypedagógiai asszisztensként fog dolgozni nálunk, őt eddig a szülői munkaközösség elnökeként  

ismerhettétek. Biztos vagyok benne, hogy nevelőtestületünk erősödött az új tagokkal. 

Régi Fazekasost búcsúztattunk szeptember végén. Jászai Zoltánné, Erzsike néni nyugdíjba vonult. Régóta  

dolgozott az iskolánkban, a jól megérdemelt pihenő napjai következnek otthon. 

Lesz néhány dolog, ami biztosan kimarad az iskolai életünkből. Nagyobb létszámú rendezvényeket nem  

tarthatunk. Nem lesznek tanulmányi- és sportversenyek. Arra kérlek benneteket, hogy jelentkezzetek minél  

többen online versenyekre! Sajnos elmaradnak a tavaly megkezdett színház, cirkusz és hangverseny látogatások 

is. Az iskolai ünnepségeket osztály szinten tartjuk, vagy a rádión, esetleg az internet valamely szolgáltatásán  

keresztül szervezzük meg. Nem fogunk a Határtalanul program keretében Erdélybe utazni. Inkább a helyi  

gyalogtúrák vagy kerékpártúrák fognak előtérbe kerülni. Elmaradnak a szokásos forgatagok és a szülői  

munkaközösség által szervezett diszkók is. 

Ne szomorkodjatok, majd bepótoljuk, ha újra lehetőség lesz rá! 

Ettől még ez a tanév egy nagyon sikeres tanév lehet. Mint ahogyan az előző is az volt. Sokat tanultunk mi is a 

tavaszi iskolaszünetből. A tapasztalatainkat fel fogjuk használni, hogy minél érdekesebbé tegyük a tanulást. Új 

formákat és új eszközöket hozott a tavaszi digitális munkarend. Ennek a hatékony és érdekes, számotokra is  

izgalmas elemeit biztosan be fogjuk építeni a mindennapokba. 

Nem szűkebbek a lehetőségeink, csak mások! Meg kell tanulnunk együtt élni ezzel az új helyzettel és nem  

szabad elkedvetlenedni! A jókedvünket mindenképpen meg kell őrizni! 

Ezzel kívánok mindenkinek eredményes tanévet, sok sikert és iskolai élményt! 

Kárász Péter 

intézményvezető 

BEKÖSZÖNTŐ 

Az iskola munkatervét elolvashatjátok a www.fazekasiskola.hu oldalon.  

Minden fontos és előre tervezhető esemény időpontja ott megtalálható. 

http://www.fazekasiskola.hu
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Üdvözlünk 2020-21-es tanév! 

 

A hosszú karantén után intézményünk tanulói a 

tanévnyitó napján lelkesen, élményekkel telve 
érkeztek az iskolába. Jó volt már újra látni  

egymást! A legizgatottabbak bizonyára a kis 

első osztályosok voltak, akiket idén csak egy 
szülő kísérhetett el. Gondosan feldíszített  

tantermeikben a tanító nénik szeretettel  
fogadták őket. A vírushelyzet miatt most csak 

ők vehettek részt az első órában tartott évnyitó 
ünnepségen. A többi tanuló az osztályában  

online követhette az eseményeket. Egy  

testvérpár mellett másodikos és elsős diákok 
szavaltak nyárbúcsúztató és tanévköszöntő  

verseket. 

Az Igazgató úr tanévnyitó beszédében  
köszöntötte a vendégeket, a tanulókat, külön 

kitüntetett figyelemmel az elsősöket. Nekik ajándékkal is kedveskedett az iskola és az önkormányzat  
kitűzővel és tanszercsomaggal.  

Továbbá arra biztatta a diákokat, hogy gazdálkodjanak jól képességeikkel, tehetségükkel. Reményét fejezte 

ki, hogy az intézményben tanulók elérik céljaikat és minden reggel mosolyogva, jó érzéssel lépik át iskolánk 

küszöbét. 181 nap munkája, kihívása áll előttünk és még a járványhelyzet okozta nehézségekkel is meg kell 
küzdenünk.  

Végezetül egy Ady Endre idézettel kívánok mindenkinek sikeres és eredményes tanévet! 
„Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz.” 

 
Pasztendorf Gabriella 

RENDEZVÉNYEK 

Európai Mobilitás Hét - Autómentes nap 
 

Az Európai mobilitási hét keretén belül szeptember 18-án pénteken az aktuális járványügyi szabályok  

betartásával rendezték meg az autómentes napot. Iskolánk minden évben aktív résztvevője ennek az  

eseménynek, idén is 2 csapattal indult. A diákok online, valamint kerékpáros vetélkedőn mérhették össze tudá-

sukat, ügyességüket. A kerékpáros vetélkedő 14 órakor indult a főtérről, különböző városi színtereken voltak a 

feladatok. Ezen a napon díjmentesen lehetett utazni a halasi helyi járatokon. Ezzel az akcióval hívták fel a  

figyelmet a helyi közösségi közlekedés használatára. Eredményhirdetésre nem került sor, mindenki  

ajándékokkal térhetett haza egy nagyon szoros verseny jutalmaként. 

Az induló csapatok tagjai: 

Csapat 1. 

Király Zsófi 

Gyenizse Luca 

Hering Janka 

Szakál Áron 

 

Csapat 2. 

Göndör Gergő 

Lengyel Vivien 

Karaszi András 

Burai Bálint  
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Az állatok világnapja 

  

Iskolánkban hagyomány, hogy az állatok világnapján  

kisállat-bemutatót tartunk. Az idén a koronavírus-járvány  

miatt elmaradt ez a népszerű rendezvény, éppen ezért az  

iskolaújságban emlékeztetünk benneteket e jeles nap  

fontosságáról. 

 

    Mint minden évben, sokan idén is világszerte  

megünnepelték az állatok világnapját. Ez a nap kizárólagosan 

az állatokról szól. 

    1931 óta jeles ünnep az állatvédők- és szeretők számára. Ez 

Assisi Szent Ferencnek köszönhető, aki az állatok  

védőszentje. 

   Ilyenkor sokan elgondolkodnak, hogy szeretnének egy  

állatnak szerető otthont adni, de rengetegen nem tudják, hogy ez hatalmas felelősséggel jár. Mielőtt  

szerető és gondoskodó gazdája lennél egy állatnak, tudnod kell, hogy ennek vannak igen fontos  

kikötései. 

 

Nézzük az alapszabályokat: 

- Kizárólag csak úgy vállalj egy állatért felelősséget, ha friss ételt- és vizet minden nap kap! 

- Kizárólag csak úgy vállalj egy állatért felelősséget, ha mindennap legalább fél órát tudsz vele  

játszani! 

- Kizárólag csak úgy vállalj egy állatért felelősséget, ha az orvosi szükségleteket kivitelezni tudod! 

- Kizárólag csak úgy vállalj egy állatért felelősséget, ha zárt kutyaházat, és szökésbiztos helyet 

tudsz neki biztosítani! 

- És nem utolsónak, de kizárólag csak úgy vállalj egy állatért felelősséget, ha ezekkel a feltételekkel 

tisztában vagy! 

    Évente rengeteg állatot hagynak magukra amiatt, mert betegek, vagy mert éppen nem fiatal  

állatok! Emiatt rengeteg menhely telik meg! 

   Ha tudsz egy életért felelősséget vállalni, és mindent biztosítani tudsz neki, akkor itt az ideje, 

hogy válassz magadnak egy szerető társat! 

 
 Miért jó egy négy- vagy kétlábú társ? 
 

   Lássuk, miért! Sokszor egy állat megértőbb, mint egy barát. Ha Te szereted a kisállatod, akkor ő 

hűségesen viszonyul hozzád. Egy állatra bármilyen titkot bízhatsz, mivel ő élete végéig őrizni fogja.  

   Nem tudod, hogy honnan vállalj magadnak egy társat? Itt az ideje meglátogatni néhány  

menhelyet, ugyanis mint ahogy már említettem, rengeteg gazdátlan állat van a menhelyeken. Ha 

onnan választasz kisállatot, akkor azzal a Te állatod életét is megmentheted, ugyanis a menhelyek 

nagyon meg vannak telve, mivel manapság minden nap átlagosan tíz állatot hagynak cserben. 

   Ha Te ezeket a szempontokat figyelembe vetted, és már egy kis kedvenc gazdája vagy, akkor  

akármi lesz állatoddal, jusson eszedbe, hogy Te is mindig számíthatsz rá, ezért ő is mindig számít 

rád, ne hagyd cserben! 

    Szalma Ivett  

RENDEZVÉNYEK 
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PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK 

Fenntarthatósági Témahét 

Az idei tanévben 2020. október 5-9. között szerveztük meg a 
Fenntarthatósági Témahetet. Számunkra szép hagyomány ez, 
hiszen már többször csatlakoztunk ehhez a programsorozathoz. 
A témahéten a második, ötödik és hatodik évfolyamos tanulók 
vettek részt.  

A 2. évfolyamos kisdiákok PET palackok kupakjait használva 
alkottak logikai táblajátékokat, memóriajátékot, ezek mellett  
képek is készültek állatok és akváriumi halak formájában. A  
többi kézműves tevékenységekhez tojástartókat és wc papír  
gurigákat használtak fel a tanulók, amikből védett fajokat, illetve 
arcképet, róka úrfit és róka kisasszonyt formáztak meg.  
Csoportmunkában a tapasztalataikat, ismereteiket összegyűjtve 
készítettek a szelektív hulladékgyűjtésről színes és érdekes  
plakátokat a gyerekek. A képek és színezők mellett felkerült 
még egy, a témához kapcsolódó vers is. A diákok az iskola  
környékén és az iskolában is szedtek szemetet, ahol egy zsáknyi 
szemét gyűlt össze. 

Az 5. évfolyamos tanulók rajzokat készítettek a szelektív hulladékgyűjtésről, ezek mellett egy érdekes 
totót töltöttek ki a víz védelméről, a víz körültekintő felhasználásáról. Egy nagyon izgalmas projekt 
keretében működtethető vízimalom modellt is alkottak technika órán a diákok. A modell kipróbálása 
során többféle kísérletet is tettek. 

A témahéthez kapcsolódóan a 6. osztályos fiúk szendvicseket készítettek egészséges alapanyagokból, 
a lányok egészséges recepteket kerestek és írtak össze. Természetesen minden osztálytársukat  
megkínálták a fiúk az egészséges szendvicsekből. Ezek mellett a magyar nemzeti parkokról tudhattak 
meg többet egy totó kitöltésével. Ismereteik bővültek a természeti kincseinkkel, a kulturális  
örökségeinkkel. 

A hét rendkívül élménydúsan telt. A gyerekek sok élménnyel, érzelemmel, önismerettel,  
tapasztalattal, ismerettel gazdagodtak. Összességében egy nagyon jó héten vagyunk túl, a tanulók  
érdeklődve, figyelemmel voltak jelen mindvégig a programokon, a foglalkozásokon. A hét végén  
kiállítást is rendeztünk az elkészített alkotásokból, ami megtekinthető iskolánk folyosóján. 

Pasztendorf Gabriella 

ÖKO folyamatgazda 
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BEMUTATKOZNAK ÚJ TANÁRAINK 

Dunai-Kovácsné Czmorek Melinda 

Egy Nógrád megyei kis faluban, Legénden születtem, ahol édesanyám taní-

tónő volt. Az általános iskola első négy osztályát szülőfalumban végeztem, 

majd tanulmányaimat Budapesten a Szlovák Tanítási Nyelvű Általános  

Iskola és Gimnáziumban folytattam. Itt érettségiztem. Ezt követően  

Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar-szlovák szakos 

tanári diplomát szereztem. A tanári pályámat Budapesten kezdtem, majd 

Kiskunhalasra költöztem. Itt A Dimitrov Téri Általános Iskola tanára  

lettem, ahol izgalmas iskolakísérletben vehettem részt, ugyanis egy  

osztályunk kísérleti jelleggel dolgozott az ún. ÉKP-ban (Értékközvetítő és 

Képességfejlesztő Program). Ennek vezetője és szellemi atyja Zsolnay  

József volt. Az általa és munkatársai által kifejlesztett programban  

dolgozhattam, mely elősegítette módszertani fejlődésemet. A program  

sikerességét bizonyítja, hogy országosan választhatóvá vált az általános 

iskolák számára. Az itt végzett munkámért Miniszteri dicséretben részesültem 1990-ben. 

1990-ben az iskolánk új épületbe költözött, ettől kezdve működik a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola, 

mely jogutódja a Dimitrov Téri Általános Iskolának. Itt dolgoztam szaktanárként, de tartottam  

drámajáték- foglalkozást is, illetve az etika tantárgyat tanítottam, osztályfőnök, munkaközösség-vezető voltam. 

1999-ben a Magyar Drámapedagógiai Társaság által szervezett képzésen felsőfokú drámajáték-vezetői 

képesítést szereztem. 

2017-ben a Kiskőrösi Tankerületi Központ a jövő nemzedékért végzett kimagasló nevelő-oktató munkám  

elismeréseként díszoklevéllel jutalmazott. 

Szeretek olvasni, színházba járni, táncolni. 

Kovács Ágnes vagyok, 44 éves, 3 gyer mekem van. A  

nagyobbik lányom idejárt a Fazekasba, már 3 éve elballagott. A 

középső, ő fiú, jelenleg is itt tanul, 6. évfolyamos. A legkisebb 

lányom most még óvodás, de jövő tanévben kezdi meg az iskolát 

természetesen itt a suliban. Gyógypedagógiai segítő vagyok, 

vagyis a különleges bánásmódú gyerekek tanórai  

munkáját segítem. Részt veszek a tanórákon, és ha úgy ítélem 

meg a helyzetet, akkor a tanóráról kijövünk, hogy ne zavarjuk a 

többieket. Figyelek az udvaron is rájuk, illetve ha szükséges,  

akkor a többiekre is. Délután a felsős napköziben találkozhattok 

velem. Nekem ez az iskola már szinte az életem része, mert 11 

éve vagyok jelen, eleinte, mint SZMK-s anyuka, és már 3 éve én 

vagyok az elnöke. Nagyon szeretem csinálni, jó a szülőkkel a 

kapcsolatom is.  
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BEMUTATKOZNAK ÚJ TANÁRAINK 

Pópity Zsolt 

Egy viharos nyári estén születtem Szent Ivánkor valamikor a múlt 

évezredben. Kiránduló-mesemondó (történelem-földrajz - művelő-

désszervező) szakon végeztem a tanulmányaimat e század elején. 

Több általános iskolában tanítottam eddig, három megyében  

szerepeltem. Nagyon örülök annak, hogy azzal foglalkozhatom, 

ami egyben a hobbim is. Fontosnak tartom, hogy minden magyar 

ember ismerje meg országunkat. Ezt csak az országjárással lehet 

megvalósítani. Meg kell ismernie mindenkinek országunk kincseit, 

a csodás tájak, műemlékek fölfedezésével. Amennyiben tehetem, 

magam is járom szép hazánkat és a Kárpát-medencét. Kedvenc  

tájegységeim a hegyek. A természet megismerése sosem fejeződhet 

be. Szabadidőmben szívesen megyek múzeumokba,  

sporteseményekre, a vízilabda a nagy kedvencem. Korábban sokat sportoltam: pingpongoztam, fociztam.  

Szeretek olvasni, rock és metál koncertekre járni. Két metál zenekarban gitároztam. A mindennapokban  

fontosnak tartom a humor szerepét. 

Mottóm:” A humor az elme mindennapi tisztálkodása”. 

 

 

 

Szabó-Kocsisné Illés Évának hívnak. Úgy érzem, 1000 éve 

tanítok már. Megjártam Hencidát és Boncidát! Viccet  

félretéve, soha nem készültem erre a pályára. Természetesen 

színésznő, énekesnő szerettem volna lenni, mint annyian. Már 

az oviban  is ugrókötél volt a jelem, mert az volt a  

mikrofonom, amikor szórakoztattam az óvodás társaimat. 

Hát…ne kérdezzük meg, mennyire szórakoztak. Rossz kislány 

voltam, a fiúkat sorra elkalapáltam. Nem tartoztam a félős  

lányok közé. Órákon szerettem beszélgetni…. a tanáraim ezt 

nem értékelték annyira. Imádok olvasni. Amikor én voltam 

sulis, még a tankönyveket be kellett csomagolni. Az „aktuális” 

könyvemet is becsomagoltam, és lelkesen olvastam az órá-

kon….amíg el nem vették. Szóval feszegettem a  

határokat.  Nagyon szerettem gyerek, iskolás lenni. Olyan em-

berek tanították meg az alapokat, akikre ma is felnézek. Azt mondják, a sors útjai kifürkészhetetlenek! Valóban! 

Itt vagyok, tanító vagyok, imádom a munkámat. Valamiért  ez volt megírva számomra! Van „két és fél”  

gyönyörű unokám, a feledik majd decemberben fogja elordítani világrajöttét. Ők a legfontosabbak!!!! Azt már 

jeleztem, hogy imádok olvasni, ehhez még társul a zene, a sport, a nagy beszélgetések barátokkal és az utazás. 

Dióhéjban…ennyi:  Örülök, hogy Veletek lehetek!  
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BEMUTATKOZNAK ÚJ TANÁRAINK 

Kiegészítő házirend és eljárásrend  
 Az iskola épületében a maszk használata mindenki  

számára kötelező a tantermeken kívül. A  
pedagógusoknak a tanári szobában is. 

 Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni és későbbi  
időpontra halasztani. 

 Délutáni szakkörök, sportkörök kizárólag az intézmény 
saját tanulói számára tarthatók meg. Sportegyesületek, 
külső szervezetek, személyek  számára a tornatermek, 
sportcsarnokok, tantermek, kollégiumi szobák nem  
adhatók ki. Szeptember 10-től a bérlőkkel a  
szerződéseket felfüggesztjük. 

 Szülők, intézményen kívüli személyek nem léphetnek be 
az iskola területére, csak külön intézményvezetői  
engedéllyel, betartva a járványügyi előírásokat. Szeptem-
ber 10-től az érkező vendégek regisztrációs lapot töltenek 
ki a portánál. 

 A tanulmányi versenyek, sportversenyek nem tarthatók 
meg, kizárólag azok, amelyek online módon lebonyolít-
hatók. 

 Az iskolafogászati szűrés további utasításig nem  
végezhető. 

 A nevelőtestületi értekezletek kizárólag online módon 
tarthatók. 

 A tornacsarnokban éjszakánként, a tantermekben és a 
folyosókon hétvégenként ózonos fertőtlenítést végzünk. 

KIEGÉSZÍTŐ HÁZIREND 

Tiszai Lászlóné Tóth Krisztina 

Szegeden születtem, és élek, tanulmányaimat is itt végeztem. A Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán szereztem  
diplomát.  

Szegeden kezdtem tanítani, és ugyanebben az esztendőben kezdtem  
teológiai tanulmányaimat.  A gyerekek nevelése mellett szereztem meg a 
Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán a hittanári diplomát. Férjemet is ebben 
a városban ismertem meg. Öt gyermeket neveltünk fel, már csak a két  
kisebb él velünk. 

25 éve vagyok a tanári pályán és mindig más szakomat, de  
mindhármat, a történelmet, a magyart és a hittant is tanítottam. 

2011-ben  a Szegedi Tudományegyetem és a Hittudományi Főiskola  
képzésén az etika-nevelőtanári szakon, egyetemi diplomát szereztem. 

A gyermeknevelés és a tanári munka végigkíséri az életemet.  
Szabadidőmben sportolok, masszázzsal, illóolajokkal foglalkozom.  
Szeretném megtanulni az illóolajokkal való holisztikus gyógyítást, ami 
szinkronba hozza testet és lelket.  

Ezt a tanévet a Fazekasban kezdem. Történelmet, etikát és éneket  
tanítok. Fejlesztő foglalkozásokon segítem a gyerekeket, hogy  
sikeresek legyenek a tanulásban. A szakköri munkában a  

tehetséggondozás és a versenyekre készülés lesz a középpontban. Szeretném átadni a gyerekeknek a tudást, a  
tanuláshoz való hozzáállást, mely segíti őket az életben, és fejleszteni a nyelvi, kommunikációs kompetenciáikat,  
amellyel hosszabb távú céljaikat elérhetik. 

Örömmel és várakozással indulok a tanévnek, és remélem, hogy szép napokat tölthetünk a suliban, és sok izgalmas 
új dolgot tanulunk majd együtt. 

 
Szeptember 20. 
A Gyermekek Világnapja 

Szeptember 30.  
A Magyar Népmese Napja 

2005 óta ünnepeljük szeptember 30-án, Benedek 
Elek születésnapján a magyar népmeséket. Ezen a 
napon  
minden népmesét szerető gyerek és felnőtt  
megkülönböztetett tisztelettel fordul mind a magyar, 
mind más népek meséi felé.  
  
Október 4. 
Állatok Világnapja 

Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi 
Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt 
hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz 
minket,  
legyen az élő vagy élettelen.  
 
Október 6. 
Az aradi vértanúk napja  -  nemzeti gyásznap 

Megemlékezés iskolarádión keresztül. 

Naptár 
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BALOTAI (kis)FAZÉK 

Hurrá, becsengettek!  
 

Soha nem örültünk még ennyire az első csengőszónak, amely szeptemberben az iskola kezdetét jelzi. 

Majdnem fél év után térhettünk vissza a megszokott mindennapjainkba. A digitális oktatásnak sok  

előnye és sok hátránya is volt. Egy biztos: megtanultuk értékelni az iskolát, a gyerekek és a  

pedagógusok munkáját. Jókedvvel üdvözöltük a játszópajtásokat és a tanítókat, tanárokat, örömmel  

ültünk ismét iskolapadba. Reméljük, hogy a 2020/2021-es tanévben nem kényszerülünk digitális  

oktatásra; ha mégis sor kerül rá, akkor tapasztalatainkat felhasználva sikerrel vesszük majd az  

akadályokat! 

 

Nyáron történt 
 

A vírushelyzet miatt szigorított feltételek mellett lehetett csak programokat és táborokat szervezni. Így a 

nyári rendezvények jórészét nem tudtuk megtartani. A balotaszállási diákok közül néhányan azonban 

eljutottak egy érdekes táborba. 

Pályázati forrásból biztosított Nomád táborban vehettek részt Balotaszállás, Kelebia és Tompa felső  

tagozatos gyerekei Tompán a cserkész parkban. A civilizációból nomád körülmények közé kerültek és 

önellátásba léptek a gyerekek. Belecsöppentek Mátyás király udvarába, elmélyedtek a magyarság  

kultúrájának értékeiben. Megismerkedtek a baranta harcművészettel, az ősi magyar rovásírással.  

Jártasságot szereztek a néptáncban, különféle kézműves tevékenységekben, volt lovaglás, íjászat és 

kardvívás is. A tábor végén próbát tettek az elsajátított tudományokból. Az utolsó nap pedig nagy vigas-

sággal zárult. Délelőtt vásári forgataggal, majd néptánc bemutatóval és színi előadással lepték meg a 

látogatóba érkező szülőket. A résztvevő balotaszállásiak: Csernák Maja Fédra (6.o.), Faragó Kinga 

(7.o.), Huszta Hanna (6.o.), Jójárt Jázmin (8.o.), Szögi Betsabé Gvendolin (6.o.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanévnyitó, 2020/2021 
 

Szeptember 1-jén kedden, az első tanítási nap reggelén tartottuk meg a tanévnyitó ünnepséget  

Balotaszálláson.  

51 alsó tagozatos gyermek, köztük 16 új elsős diák, illetve 45 felsős sorakozott fel a pályán, hogy  

meghallgassa Oláh Jaksa Gabriella tagintézményvezető köszöntését.  

Az ünnepség elején az első osztályosok ajándékot vehettek át a búcsúzó 8. osztályos tanulóktól. Ezt  

követően az ’újoncok’ közül hárman is bemutatkoztak, verssel szerepeltek a tanévnyitón. 

Technikai eszközök nélkül is van élet – ezt bizonyították a Nomád tábor résztvevői.
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Az új tanév megnyitóját a régi zárásával kezdtük, hiszen az évzáró és ballagás nem került  

megrendezésre hagyományos formájában.  

A tavalyi tanév két díjazottja most vehette át eredményes munkája gyümölcsét. Az Év diákja  

kitüntető címet, a nevelőtestület és a Balotaszállási Polgárőr Egyesület közös elismerését a 

2019/20-as tanévben Vörös Sára (most már) 8. osztályos tanuló kapta. A Földes Ferenc díjat az 

alapítók Vincze Ádám (most már) 8. osztályos tanulónak adományozták. 

Ezt követően megható pillanatnak lehettünk tanúi. A Balotaszállási Polgárőr Egyesület egy  

tabletet adományozott annak a nagycsaládnak, ahol 3 gyermek egyetlen mobiltelefonnal  

teljesítette a digitális oktatás feladatait nagyszerű teljesítménnyel.  

 

 

Balról jobbra: Nemes Dénes, Lajos Panna, Szegedi Dóra elsős diák és Oláh Jaksa Gabriella 
igazgató néni 

A képen Csorba Sándor, a szervezet elnöke gratulál Beszedics Bencének, 
Beszedics Barbarának, Beszedics Balázsnak, illetve az ikerlányokkal  

otthon tartózkodó Beszedics Ferencnének.  
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Ezt követően az igazgató néni ismertette az iskola új rendjét, azokat a szabályokat, amelyeket a vírus 

miatt kellett bevezetni iskolánkban is.  

 

Lázasan senki nem léphet be az iskola épületébe, ezért reggel megmérjük a gyerekek testhőmérsékletét. 

Fontos változás életünkben, hogy az alsó és a felső tagozat külön udvarban tölti a szüneteket. Kötelező a 

kézfertőtlenítő és a maszk használata, az osztálytermekben és az udvaron lehetnek csak maszk nélkül a 

diákok. A felsősök nem váltanak tantermet, hanem a saját osztálytermükben tanulnak egész nap. A textil 

törölközők helyett papírtörlők használatát vezettük be. A közösen használt helyiségek fertőtlenítését a 

takarító nénik folyamatosan végzik. A szülők csak hivatalos ügyintézés miatt és csak nagyon indokolt 

esetben léphetnek be az épületbe. A napközik rendjében jelentősebb változás nincs.   

 

Jó hír, hogy vannak szakkörök, amelyek megvalósítása jelenleg nem ütközik akadályba. Így az idei  

évben az alsó tagozat a következő szakkörök közül válogathatott: kézműves szakkör, színjátszó szakkör, 

angol, játékos sport, foci, szolfézs, Kid’s Club-játékos angol. A felsős diákok részére is változatos  

szakköröket sikerült biztosítani: kézműves szakkör, logika szakkör, játékos sport, foci, történész és 

anyanyelvi szakkör. 

 

Sok minden változott, de a legnagyobb öröm mégis az, hogy együtt lehetünk! Együttműködőnek,  

türelmesnek kell lennünk, fontos, hogy a szabályokat mindig tartsuk be!  

Gabi néni szavait idézve: 

„Örüljünk egymásnak, vigyázzunk magunkra és társainkra!” 

Az ünnepség végén az igazgató néni a tőle megszokott szófordulattal nyitotta meg a tanévet:  

„Induljon a mandula!” 

 

A balotaszállási felső tagozat 
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Összeállította: Nagy Andrea 

TI ÍRTÁTOK 

Balról jobbra: Nemes Dénes, Lajos Panna, Szegedi Dóra elsős diák és Oláh Jaksa Gabriella 
igazgató néni. 

A balotaszállási alsó tagozat 

A nyáron nagyon sok izgalmas dolog történt velem.  

Egy régi álmom is teljesült. Kaptam egy hörcsögöt, akit  

Lötyinek neveztem el. Nagyon cuki, imádja a hasát és a kedvenc 

elfoglaltsága az éjszakai futás. A következő meglepetés akkor 

ért, amikor életem első nyaralására indult a család.  

Mátraderecske volt az úti cél. Négy órát utaztunk, gyönyörű  

erdők vettek bennünket körül. Megnéztük a Kékest,  

Magyarország legmagasabb pontját. Kirándultunk a  

Szalajka-völgyben, a Fátyol-vízeséshez is elmentünk. Voltunk az 

élményparkban is, ahol Apával felültünk a Libegőre.  

Rengeteg élménnyel lettem gazdagabb. Nekem nagyon tetszett a családi nyaralás!  

Remélem jövőre is lesz ilyen! 

Csoma Letícia 4.a 
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Idén nem szokványos strandolós nyári szünetben volt részem. Többször men-

tük pár napos kirándulásokra. 

Voltunk Sátoraljaújhelyen a libegőn, ahol egész messze elláttunk Szlovákiába. 

Sárospatakon, ahol a várat sétáltuk körbe. Elmentünk Keszthelyen a  

kastélyszállóhoz és a Balatonhoz is. Néhány napot Egerszalókon is töltöttünk, 

ahonnan átmentünk az egri várat megnézni. A várbörtön a legemlékezetesebb  

számomra, de túráztunk a Szalajka-völgyben és megnéztük a Domján falut. Pár 

napra lementünk a Dunára hajókázni és fürdeni. 

Összességében nem gondoltam volna, hogy ilyen izgalmas lesz a nyári szünetem, de boldog vagyok, hogy így 

alakult, mert sok szép helyen jártam itthon. 

Barna Liza, 4.a 
 

Sárospatakra mentünk nyaralni. Érkezésünk után strandra mentünk, 

ahol mindenki nagyon jól érezte magát.  

A második napon a Zempléni Kalandparkba kirándultunk. Ott van  
Magyarország leghosszabb csúszópályája, ami több mint egy kilométer  
hosszú. Ott van még Közép-Európa leghosszabb bob pályája is. Hatalmas  
élmény volt ezeket kipróbálni. Ezután a Smaragd völgyben ebédeltünk. Utána 
Pálházára mentünk kisvasutazni.  

A harmadik napon a Füzéri vár volt az úti célunk. Nagyon szép volt. Ott  
őrizték egy évig a Szent Koronát. Innen elmentünk Tokajba, a kikötő melletti étteremben ebédeltünk és utána  
sétahajóztunk.  

A negyedik napon a sárospataki református kollégium könyvtárát néztük meg. Nagyon régi nagy kódexeket  
láttunk, amik latin nyelvűek voltak. Ezután túráztunk. Nagyon fárasztó volt a tengerszemhez felmászni, de  
megérte. 

Az ötödik nap volt az utolsó nap. A sárospataki várat néztük meg. Voltunk az ágyúöntödében és megnéztük a  
Rákóczi kiállítást is. Ezután elindultunk hazafelé. Szerencsen ebédeltünk és átmentünk még a csokigyár  
mintaboltjába. Sokat utaztunk hazáig. 

Nagyon jó volt a nyaralás, de jó volt hazaérni.  

Ferenczi Csanád, 4.a 

Vitorlás tábor 

Az idei nyár egyik legszuperebb programja volt a vitorlás tábor. 

Június utolsó hetében testvéremmel és két unokatesómmal Siófokra mentünk táborozni. 

Mivel már nem először jártunk ott, ezért rögtön az első napon hajóra szállhattunk.  

Nagyon sokat vitorláztunk, közben vízi csatáztunk és fürödtünk is a Balatonban. A játék 

mellett sokat tanultunk is, idén csomózásból kellett vizsgáznunk. Minden nap jól  

elfáradtunk, már alig vártuk a vacsorát, ahol jókat ettünk. 

Remélem, majd a következő nyáron is el tudunk menni! 

Szabadi Csongor, 4.a 

A nyári vakációm 

Az elmúlt tanév végeztével csakúgy, mint az előző években, most is nagyon 

vártam a nyaralást. Az úti célunk Olaszország volt. 

Elérkezett a nagy nap, és elindultunk. Az út hosszú volt, de csodaszép tájakon 

mentünk keresztül. Nagyon megörültünk, amikor megláttuk a tengert a szállás-

helyünk közelében, Bibionéban. Minden nap rengeteget játszottunk a homokos 

parton, fürödtünk, várat építettünk és kagylókat gyűjtöttünk.  

Mindvégig csodálatos volt az időjárás, és gyorsan eltelt ez a kint töltött pár nap. 

Mindannyian nagyon jó éreztük magunkat, mihamarabb vissza szeretnénk jutni. 

Szécsi Petra, 4.a 
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Kunfehértói sporttábor 
 

Idén is megrendezésre került a Kunfehértói sporttábor. A tábor június 16-án kezdődött és 4 napig tartott. 

Reggel 9 órára érkeztünk, megkaptuk a szobáinkat és bepakoltuk a bőröndjeinket. Miután mindenki  

megérkezett és lepakolt, egy rövid megbeszéléssel kezdtünk. Ezután hamarosan el is kezdődtek az edzések. 

Egy nap kettő edzésünk volt, illetve egy reggeli futás. A futás 7 órakor volt, ezután 8 órakor reggeliztünk. A 

délelőtti edzés 2 és fél órán át tartott, utána pedig ebédelni mentünk. Ebéd után szabadfoglalkozás, csendes 

pihenő volt. Délután lementünk a strandra, viszont a hűvös időjárás miatt idén fürödni sajnos nem tudtunk. 

A délutáni edzés már rövidebb volt, utána pedig vacsorázni mentünk. Az edzéseken sokféle feladatot  

csináltunk, voltak erősítések, akrobatika és tánc is. A délelőtti edzéseken sokszor játszottunk csapatépítő 

játékokat, sorversenyeket is. Ezen kívül még sok programunk volt, például a bátorságpróba, ami a gyerekek 

egyik kedvence. Az utolsó nap megrendezésre került egy táborzáró, ahol a gyerekek bemutatták közös  

táncaikat, illetve kisebb csapatok a saját koreográfiájukat, amit el kellett készíteniük. A tábor minden napja 

jó hangulatban és tartalmasan telt.  

Fekete Blanka 8.c 

VERSELJ SZABADON! 

SPORT SPORT SPORT 

Nem várt ősz 

Egy már megsárgult és lehullt levél alatt pihenek 

És innen jön egy üzenet, ami csak egy szösszenet, 

Egy apró üzenet a mindennapok között és integet 

A világ felé, hogy jobb legyen, hogy még is legyen 

Az a világ, amit megálmodtál magadnak, ami az élet, 

Amit jogosan féltesz és reméled, hogy a régi zenéket 

Majd valaki hallgatja és sorrendbe rakja, s ha lesz időd, 

Akkor vedd észre, hogy nem volt nyár és már itt az ősz! 

     
    / Paul McCsabi / 

Három manó 

Zöld fenyő ágát húzza a hó, 

Alatta játszik három manó. 

Kezük, s orruk csupa vörös, 

Sapkájuk meg oly különös. 

 

Csizmájuk már elázott régen, 

Még mikor csúszkáltak a jégen. 

Mikor hóból manót gyúrtak  

És nagy hóbarlangot fúrtak. 

 

Csak este ér véget a játék,  

Várják őket manó mamáék. 

Forró fürdő, jó vacsora 

Három manó siet haza. 

     Balázs Amanda Maja 5.b 
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A hal haja 

- Miért nincs a halnak haja? 
- ??? 
- Mert sosem tudná megszárítani... 

1. üdítő 

2. női név 

3. menyasszonyi fejdísz 

4. intézmények bejárata 

5. csomagok küldő helye 

6. Pista népiesen 

7. fővárosi 

8. mázolja 

9. magasan lévő 

10. nem hagyja elveszni 

11. járni 

Egy betűt változtass!  
Juss el a zárkából a mennybe! 

Minden sorban csak egy-egy betűt kell 
megváltoztatni a színes négyzetekkel jelzett helyen! 

- Mi az? 100 szeme van, de mégse lát? 
- ??? 
- Kukoricacső. 

 Z Á R K A 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

 M E N N Y 

Medve, róka, nyuszika és a kártya 

A medve, a róka és a nyuszika kártyáznak az erdő szélén. 
Egyszer csak megszólal a medve: 
- Ha még egyszer észreveszem, hogy valaki csalni próbál, 
beverem azt a sunyi vörös pofáját! 

Vendégség 

Medvééknél vendégség van. 
Medvemama így szól a medvegyerekhez: 
- Nem szégyelled magad? Mutatkozz be a vendégeknek! 
Mire a medvegyerek: 
- Bocs... 

A gyógyító palacsinta 

Az orvos szigorúan csóválja fejét: 

- Kérem, meg kell mondanom Önnek, hogy egy igen ritka, 
ám veszélyes fertőző betegsége van. Néhány hétre el kell  
különítenünk, és csak palacsintát ehet! 

- És attól meg fogok gyógyulni? - így a bizakodó beteg. 

- Azt nem tudom, de az ajtó alatt be lehet csúsztatni... 

Fogyókúrázó zebra 

- Mit mond a fogyókúrázó zebranő? 

- ??? 

- Vigyáznom kell a vonalaimra. 
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F A Z É K  
A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola diáklapja. 

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

Felelős kiadó: Kárász Péter, igazgató 
Főszerkesztő: Zsoldosné Papp Judit 

Számítógépes szerkesztés: Királyné Bálint Karolina 
Sokszorosítás: Martonosi Pál Városi Könyvtár 

A rovatokat összeállították az újságíró szakkör 
tagjai:  

 

Ambrus Dóra, Balázs Amanda Maja, Magyar 
Anna, Szalma Ivett és Tóth Mercédesz Zoé. 

Kisbéka 

A kisbéka sétál az úton. 
Egyszer csak egy elágazáshoz ér és megdöbbenve olvassa: 
"Balra a szépek, jobbra az okosak." 
A kisbéka felsóhajt: 
- Most szakadjak ketté?  

1. Föld alatt élő kisállat. 
2. Ősz angolul. 
3. Írásbeli közlés távollévő személyhez, vagy  

lehet növényi rész is. 
4. Ő repül varázslatos szőnyegén. 
5. A kezdet forrása. Ebből fejlődik ki például a fa, 

a zöldségek, és ezt eszik előszeretettel a  
madarak. 

6. Petőfi egyik versének címe és első sora is így 
kezdődik. 

7. Őszi gyümölcs. 
8. Égtáj. 
9. Őszi csemege, sütve nagyon finom. 
10. Eső szinonimája. 
11. Különleges épület növények számára. 
12. Mítosz vagy a rege szinonimája is lehet. 

 A rejtvény megfejtése Kányádi Sándor egy gyönyörű versének a címe. Olvasd el!  

Három alma 

A matektanárnő megkérdezi a gyerekeket: 
- Mi lesz akkor, ha van 3 almád és a testvéred 
megeszik belőle kettőt? 
Móricka felteszi a kezét és válaszol: 
- Nagy verekedés!  

„Remélem, a következő  
világjárvány a SZERTET lesz… 

és úgy terjed majd, mint a futótűz” 

„Mindenkitől tanulunk,  
akivel találkoztunk az  
életünkben. Néhány lecke 
fájdalmas, néhány nem az, 
de mindegyik  
megfizethetetlen."  

/Ismeretlen/  

https://www.viccesviccek.hu/Sundiszno

