HÍRMONDÓ

Iskolaújság
Dusnok
ÁMK

„Egy szikla halom megszűnik szikla halom lenni, mihelyst
akár csak egyetlen ember is úgy tekint rá, hogy benne
katedrálist lát.”
(Saint Exupéry)

2012 / 2013 – 2.

Október

Mesélő dallamok

Dóbiás Péter és zenésztársai az idei tanévben is
ellátogatnak iskolánkba. Első alkalommal október 5-én
szórakoztatták a gyerekeket, különleges hangszerekkel
ismertették meg őket.

Meseismereti vetélkedő
A Magyar Olvasástársaság
kezdeményezésére 2005 óta Benedek
Elek születésnapja a népmese napja.
Iskolánkban hagyománnyá vált,
hogy ennek tiszteletére meseismereti
vetélkedőt szervezünk.
Az idei évben a jelentkezők száma nagy mértékben megnövekedett, így a
program a művelődési házban zajlott. 24 tanuló hat csapatban bizonyíthatta
tudását, olvasottságát. Mivel minden diák szorgalmasan készült, és az
utolsó pillanatig a legjobb formáját hozta, a végeredmény szorosan alakult:
I. helyezett
(69 pont):

Futó Violett
Hubert Emma
Mihalik Emőke
Miskei Hajnalka

II. helyezett
(68 pont):

II. helyezett
(68 pont):

III. helyezett
(59 pont):

Bogárdi Viktória
Dobos Dorka
Karaszi Fanni
Szegedi Árpád

Bakula Emma
Bogárdi Imre
Jáksó Péter
Vörös Edina

Hodován Sára
Holdas Enikő
Guti Enikő
Pata Noémi

IV. helyezett
(51 pont):

V. helyezett
(50 pont):

Facskó Roland
Fonyódi Sára
Kelcz Lilla
Tarnai Tamás

Bajai Otília
Hodován Hanna
Kapitány Adél
Laczkó Klaudia

Szervező: Nánai Gabriella
Felkészítők:
Nagyné Óvári Ágnes, Nánai Gabriella, Polyákné Zsivkó Marianna,
Sántáné Ambrus Judit és Vinkóné Blazsanik Anikó

Állatok világnapja
Szintén októberben ünnepeljük az állatok világnapját, melynek
tiszteletére versenyt hirdettünk. A gyerekek a legkülönfélébb
módszerekkel: magvakból, papírgalacsinokból, origami technikával,
gyurmából, textilből készítették el műveiket kedvelt állataikról.
1.- 2. évfolyam:
I. helyezett:
Hodován Milán
Lehr Dávid
II. helyezett:
Deutsch Jázmin
Lehr András
III. helyezett:
Kernya Rebeka
Lehr Péter

2.a
1.a
2.a
1.a
1.a
1.a

3.- 4. évfolyam:
I. helyezett:
Fonyódi Sára
Karaszi Fanni
II. helyezett:
Kernya Bálint
III. helyezett:
Bogárdi Imre
Földesi Endre

3.b
3.a
3.a
4.a
4.a

Különdíj: Vörös Edina 4.a

Horvát nyelvi verseny
Október közepén Bátyára indultak a horvát nyelvet tanuló
diákjaink, ahol öt fős csoportokat alkotva versenyezhettek a környék
iskoláinak tanulóival. Iskolánkat három csapat is képviselte, a legjobb
eredményt a Dušenici kvintett érte el, akik az I. helyen végeztek.
Gartaulálunk minden résztvevőnek!
Mališani:
VIR:
Dušenici:
Bogárdi Imre
Bolvári Ida
Szabó Roberta
Szilágyi Ákos
Szili Boglárka

4.a
4.a
4.a
4.a
4.a

Bakula Emma
Csorba Etelka
Facskó Dorina
Varga Marina
Vörös Edina

4.a
4.a
4.a
4.a
4.a

Jáksó Péter
Hodován Kíra
Matán István
Mihalik Emőke
Sipos Tamás

4.a
5.a
5.a
5.a
6.a

Felkészítő tanár: Varga Szilvia

Szakmári Tóth Jenőné Matematika Emlékverseny
2009-ben hagyományteremtő céllal rendezték meg Szakmáron az I.
Tóth Jenőné Matematika Emlékversenyt elhunyt kolléganőjük emlékére.
A versenyt a környékbeli iskolák 5-8. évfolyamos tanulói számára
hirdették meg. A 45 perces megmérettetésen gondolkodtató, matematikai
logikát igénylő feladatsort kellett megoldaniuk a résztvevőknek. Iskolánk
tanulói először vettek rész a megmérettetésen, szép eredménnyel:

Jámbor Joákim 6.a
Sánta Tamás
8.a

III. hely
III. hely

A versenyen részt vett még:
Mihalik Emőke 5. a
Matán István
5. a
Sipos Tamás
6. a
Jagicza Máté
7. b
Szilágyi Martin 7. a
Az iskola – a három legjobb eredményt elérő tanulók pontjai alapján III. helyezett vándor kupát kapott.
Felkészítő tanárok: Deutschné Tóth Mária, Palotainé Varga Éva

Október 23.
Az 1956-os forradalomról – szokás
szerint – a 8. osztályos tanulók műsorával
emlékeztünk meg. Ezúttal a történelem egy
szélesebb sávjába tekinthettünk be, ugyanis a
történet 1945. október 23-án indult és 2012
októberében fejeződött be.
A tanulók élő, hangszeres zenével,
tánccal színesítették az előadást, illetve
iskolánk énekkara is fellépett.
Osztályfőnök: Hubert Zsuzsanna

Német rajzpályázat
A Dusnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat rajzpályázatot hirdetett
a falubeli óvodások és iskolások körében. Tanulóink közül 22-en mutatták
meg rajztehetségüket. A munkák nagyon jól sikerültek, az önkormányzat
számos díjat osztott ki.
I. helyezettek:
III. helyezettek:
II. helyezettek:
Bakula Emma
4.a
Báló Dávid
3.a
Kiss István
6.a
Holdas Enikő
4.b
Dobos
Dorka
3.a
Kiss Zsófia
6.a
Simonics Emília 6.a
Hodován Sára
4.b
Különdíj: Hodován Klára 5.a, Mihalik Emőke 5.a, Ruzsik Regina 5.a,
Sipos Tamás 6.a

November

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

A Bolyai Csapatversenyt a 2012/2013. tanévben magyar nyelv és
irodalom tantárgyból is megrendezték, melynek körzeti (Bács-Kiskun és
Csongrád megye) fordulójában két csapat képviselte iskolánkat:

Bakula Emma
Bogárdi Imre
Jáksó Péter
Vörös Edina

4.a
4.a
4.a
4.a

Földesi Réka
8.a
Hodován Tünde 8.a
Nagy Laura
8.a
Sereg Fruzsina 8.a

Felkészítő tanárok:
Gorbay-Nagy Éva,
Nagyné Óvári Ágnes

Tanulóink eredményesen szerepeltek, de az országos döntőbe csak az első
helyezettek jutottak tovább.

Bozsik program Dusnokon
A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK
óvodás és iskolás labdarúgói, a
Dusnok KSE együttműködésével
részt vesznek a Magyar Labdarúgó
Szövetség által szervezett Bozsik
Egyesületi és a Bozsik Intézményi
programokban.
Novemberben
Dusnok rendezte az Egyesületi
Programot, melyen labdarúgóink
kiválóan szerepeltek.
Résztvevők: Dusnok, Császártöltés, Hajós, Nemesnádudvar.
Csapatunk eredményei: 9 mérkőzésből 7 győzelem, 1 döntetlen , 1 vereség.
Szervező, edző: Gorbay-Nagy Tihamér

Nyelvismereti, nyelvhasználati verseny Kalocsa
Már hagyománynak számít, hogy a kalocsai Dózsa György Gazdasági,
Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által megrendezett
nyelvismereti, nyelvhasználati versenyen a dusnoki csapata szerzi meg az
I. helyet. Iskolánkat ezúttal az alábbi tanulók képviselték:
Csapattagok:

Nagy Laura
Hodován Tünde
Tarnai Lilla

8.a
8.a
7.b

Felkészítő tanárok:
Gorbay-Nagy Éva és
Mihalik Gábor

Egészségnap
Iskolánk alsó tagozatából több osztály is részt vett az
ARCADIA
pályázatán,
melynek
címe:
„Marslakócskák kalandjai a vitaminbolygón”.
Célja
a vitaminokról szóló ismeretek játékos
elsajátítása.
A
gyerekek
keretmeséhez
illeszkedő
kérdésekre helyesen válaszolva, megtöltötték
űrhajójukat kivágott marslakócskákkal. Az
elkészült alkotásokat elküldtük, s várjuk az
eredményt. A tanulók munkáját vitaminnal
jutalmazták a szervezők.

Márton – nap
A tavalyi kezdeményezést folytatva az alsós
munkaközösség idén is megrendezte a Márton napi
kézműves délelőttöt az alsós tanulók számára.
Ezúttal rendhagyó módon a művelődési házban
zajlottak a programok két helyszínen. Az emeleti
termekben libaképet, libatálat, libarozettát és
libamécsest készíthettek a gyerekek, a nagyteremben
pedig a Lúdas Matyi című mesét tekinthették meg.
Az esti szentmisén plébános úr megáldotta a világító
mécseseket, majd a Bárkában csatlakoztak a
cserkészek által szervezett programokhoz. A Márton
püspök életéről szóló előadások után a cserkészek
mindenkit teával és zsíros kenyérrel vendégeltek
meg.
Szervező: Alsós munkaközösség

Jótékonysági est Kalocsán
Novemberben jótékonysági estet rendeztek Kalocsán, amelynek
bevételéből a Malom utcai Értelmi Fogyatékosok Otthona lakóit támogatták.
A meghívott fellépők között szerepeltek a dusnoki Dušenici Malisani és
Dušenici VIR tánccsoportok. A gyerekek szlavón és bunyevác táncokat,
játékokat mutattak be.
Felkészítő tanár: Varga Szilvia

Mezei futó versenyek
Rekordszámú gyereklétszámmal, 55 tanulóval indult útjának november 6án az autóbuszunk, melynek úti célja Baja volt. Az ország számos városából
érkeztek futók, hisz ez egy körverseny egyik állomása volt. Az igen népes és erős
mezőnyben tanulóink derekasan futották le a különböző hosszúságú távokat Az
időjárás sajnos nem kedvezett a versenyzőknek, ugyanis hideg, szeles és esős idő
volt, de a szervezők forró teával igyekeztek ezt ellensúlyozni. Korcsoportonként
a legjobb eredményeink:
Fonyódi Sára
3.b 7. hely (34-ből)
Antal Ferenc 4.b 19. hely (53-ból)
Hodován Klára 5.a 17. hely (36-ból) Pécsy Endre 6.a 12. hely (33-ból)
Szilágyi Julianna 8.a 16. hely (23-ból) Sánta Lajos 8.a 13. hely (32-ből)
November 11-én a Szekszárd melletti Sötétvölgyben, remek időjárási
körülmények között, változatos terepen bizonyíthatták ismét gyorsaságukat
futóink. A szervezők különböző akadályokkal teletűzdelve tették érdekesebbé a
pályát. A táv 8x600 méter volt.
Mind a 39 résztvevőnek gratulálunk, különösen a III. helyezést elérő
csapatnak:
Antal Ferenc
4.b
Facskó Ervin
5.b
Hodován Bence 5.b
Nagy László
4.a
Pécsi Patrik
4.a
Pécsy Endre
6.a
Rogács István 5.b
Sipos Tamás
6.a
Szervező: Szegedi Gábor
Szépíró verseny
A tavalyi nagy siker után iskolánk idén is benevezett az Országos Szépíró
Versenyre, melynek iskolai fordulóját november 21-én tartottuk. A tanulóknak
a Márton napi hagyományokról szóló szöveget, verset kellett lemásolniuk
legszebb és leghelyesebb írásukkal.
3. – 4. évfolyam
1. – 2. évfolyam
I. hely: Csaplár Szimóna 4.b
I. hely: Tamaskó Erik 2.a
II. hely: Polyák Dávid
3.b
II. hely: Varga Máté
2.a
Holdas Enikő
4.b
III. hely: Dobos Ákos
3.b
5. – 8. évfolyam
Kiss Zsolt
4.a
I. hely: Futó Violett
5.a
Sánta Vivien
II. hely: Radics Zoltán
III. hely: Hodován Kíra
Patai Róbert

5.a
5.a
5.a
7.a

Az idei évben minden korcsoportból
a legjobb három tanuló tovább jutott
a következő fordulóba.

Szervező: Barta Nikolett

Karácsonyi kézműves délelőtt

December

December első napját kézműves délelőttel köszöntötték a
felső tagozatosok. A tanulók számos program közül
választhattak, mindenki megtalálhatta a neki tetsző
elfoglaltságot. A legügyesebbek több elkészített remekművel
térhettek haza. Nyolc helyszínen zajlottak az események:
 karácsonyi lámpás készítése szalvétatechnikával
 képeslap készítése írisz technikával
 karácsonyi TOTÓ
 gyertyakészítés méhviaszból
 mézeskalács sütés
 karácsonyi videofilm vetítése
 textil csengő készítése
 adventi gyertyatartó készítése
A kellemes délelőttöt közös énekléssel és a mézeskalács elfogyasztásával
zártuk.

Mikulás

December 6-án ellátogatott iskolánkba
a Mikulás. Délelőtt az első osztályos
tanulóknál kezdte az ajándékosztást a
jó gyerekek között. Természetesen
mindenki nagyon ügyesen és jól
viselkedett, így mindenkinek jutott
csomag. A tanulók már nagyon várták,
verssel, dalokkal készültek.
Persze nemcsak az elsősökhöz, minden osztályba bekukkantott a Mikulás
krampuszaival. Délután sor került a versenyeken, pályázatokon szép
eredményt elért tanulók jutalmazására, majd kezdetét vették az osztályszintű
bulik. A tanulók megajándékozták egymást, majd tánccal, játékkal folytatták
a szórakozást. Az este zárásaként közösen néztük meg Nagy Laura sikeres
szereplését a Maradj talpon! című műsorban.

Atlétiai verseny
Fedett pályás atlétikai versenyt rendeztek Bonyhádon egy
cipőgyárból átalakított atlétikai centrumban. A rekortánnal beborított
pályán tanulóinknak hatalmas élmény volt a versenyzés. Bonyhád, Pécs,
Dombóvár, Kaposvár és Szekszárd csapatai között a mi atlétáink is
megállták a helyüket: az U-11 korosztályban 14 csapatból 9., az U-13-ban
11 csapatból 8. lett a dusnoki delegáció. A versenyszámok között
szerepelt: zsámolyugrás időre, gátfutás, sprintváltó, medicin lökés, hármas
és ötös ugrás.
Csapattagok:
U-11: Bolvári András, Fonyódi Sára, Hodován Hanna, Nagy László, Pécsi
Patrik, Szegedi Árpád, Varga Zoltán, Vörös Edina
U-13: Facskó Ervin, Kiss Zsófia, Ötvös Dzsesszika, Rogács István, Sánta
Tamás, Tarnai Bianka, Varga Ádám, Varga Nóra
Szervező Szegedi Gábor

Mikulás ünnepség Szentistvánon
December 7-én ismét felkerekedtek horvát táncosaink.
Ezúttal Bajára, a Szentistváni Általános Iskolába indult a
Dušenici VIR tánccsoport. Mikulás nap alkalmából szlavón,
bunyevác táncokat, dusnoki, rác énekeket mutattak be.
Felkészítő tanár: Varga Szilvia

Könyvtári programok
Decemberben 10-én a könyvtárban gyűlhettek össze
az érdeklődők, ahol a karácsonyra készülődés szellemében
képeslapot készíthettek kartonból, majd a leginkább tetsző
módszerrel díszíthették.
Szervező: Nánai Gabriella

Zenei előadássorozat
Dóbiás Péter és zenésztársai december 14-én ismét
ellátogattak hozzánk, ezúttal az iskola sportcsarnokába. A
művészek a karácsonyi énekekkel, versekkel kívántak
kellemes ünnepeket.

Kalocsai mesemondó verseny
Kistérségi mesemondó versenyt hirdettek Kalocsán.
Ennek iskolai fordulóján 6 alsós diákunk vett részt
december 12-én a könyvtárban. Az élen Jáksó Péter 4.a
osztályos tanuló végzett, így 17-én ő képviselte
iskolánkat Kalocsán A róka meg a farkas a lakodalomban
című magyar népmesével. Péter most is bizonyított, és a
kistérségi versenyen is az I. helyet szerezte meg.
Felkészítő tanár: Nagyné Óvári Ágnes
Horvát est
Karácsony előtt egy héttel a horvát nyelvet
tanuló gyerekek mutatták be évzáró műsorukat. A
szervezésben az iskola és a Horvát Kisebbségi
Önkormányzat közösen vett részt. A diákok
nagyon sokat készültek, számos horvát táncot, éneket, verset hallhattunk,
illetve egy rövid karácsonyi történetet is bemutattak. Minden fellépőnek
szívből gratulálunk, különösen az elsősöknek, akik mindössze néhány
hónapja tanulják a horvát nyelvet.
Szervezők: Sántáné Ambrus Judit és Varga Szilvia
Szekszárdi karácsonyi műsor
A számos rendezvény mellett horvát táncosaink december 20-án
Szekszárdra is ellátogattak, ahol falunkat, Dusnokot mutatták be karácsonyi
műsor keretében.
Felkészítő tanár: Varga Szilvia
Karácsonyi ünnepség
Karácsonyi hangulatban töltöttük el együtt a szünet előtti utolsó
tanítási napokat. Csütörtökön énekkarosaink szórakoztatták dalcsokorral az
óvodásokat, majd pénteken a hagyományoknak megfelelően a templomban
gyűltünk össze, ahol karácsonyi műsorral, közös énekléssel búcsúztattuk az
évet.
Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk
mindenkinek!
Szervezők: Gorbay – Nagy Éva, Szegedi Gábor
Szívből gratulálunk a versenyeredményekhez, fellépésekhez a tanulóknak
és felkészítő tanáraiknak!

2013

Január

Előzetes

• I. félév utolsó tanítási nap: január 11.
• Bekapcsolódás a Rác fonó eseményeibe
• Témahét a 4.b osztályban

• Nyelvészverseny
• Kistérségi / megyei szépíró verseny
Február
• Mesélő dallamok zenei előadássorozat –
Állatok és emberek farsangja: farsangi zenés játék

• Farsangi mulatság
az alsósok délután jelmezes felvonulást tartanak a kultúrházban
a felsősök előadása a kultúrházban
• A 8. osztályos tanulók továbbtanulási lapjainak postázása: február 15.
• Simonyi Zsigmond helyesírási verseny a felső tagozaton

Március
• Három hetet meghaladó projekt a 4.a osztályban
• Megemlékezés az 1848/49 -es forradalom és szabadságharcról
a 4. évfolyamos tanulók előadásában: március 15.
• Témahét a 3.b osztályban: húsvét

• Nyuszi váró kézműves délelőtt
• Mesélő dallamok zenei előadássorozat –
Petőfi Sándor 190: népszerű versek megzenésített előadása
• Fogadónap a felső tagozaton: március 20.

DUSNOK - FAJSZ TÁRSULT
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
6353 DUSNOK
KÖZTÁRSASÁG U. 20 - 22.
TEL: 06 / 78 501 004
Fax: 06 / 78 501 005
E-MAIL: iskola@dusnok.hu
HONLAP: http://www.dusnokamk.koznet.hu

Téli szünet: 2012. december 22. – 2013. január 2.

