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„Az igazi nevelés célja nem csak abban áll, hogy arra
késztessünk, az embereknek jót tegyenek, hanem hogy ebben
találják meg a boldogságukat; nem csak hogy igazságossá
váljanak, de éhezzék és szomjúhozzák az igazságot.”
(John Ruskin)

2012 / 2013 – 3.

Január

Rác Fonó
(január 23. – február 2.)

2006 óta rendezik meg Dusnokon a
Rác Fonót, ahol a falu lakói és az ide
ellátogató vendégek a település
hagyományaival ismerkedhetnek
meg, illetve évről évre újabb
kellemes programokon vehetnek
részt. A mulatozásból természetesen
iskolánk tanulói sem maradtak ki, de
ahogy az szokás, nemcsak a
szórakozásból, de a szórakoztatásból
is kivették részüket.
Az idei évben először alsós osztályban, a 4.b – ben tartották meg a
„Fonó” témahetet. A cél a korábbi évekhez hasonlóan az volt, hogy a
játékos feladatok megoldása közben, a csoportmunkák során a tanulók
megismerkedjenek a régi, hagyományos paraszti kultúrával, életmóddal
értékrenddel, illetve önálló véleményt fogalmazzanak meg, alakuljon
közösségi szemléletük, igényességük, felelősségtudatuk.
A megszokott tanítási órákat a témához
kapcsolódó, érdekes feladatok egészítették ki:
 Testnevelés: népi mozgásos játékok
 Fogalmazás: „A Fonóban voltam” c.
fogalmazás
 Irodalom: mesedramatizálás
lexikonhasználat: régi szavak,
eszközök
 Technika: körmönfonás, indiánfonat készítése
 Nyelvtan: a disznóvágás szókészlete Dusnokon
 Német: népszokások német nyelvterületen
meghívó készítése németül
 Rajz: kalocsai mintás könyvjelző készítése
 Matematika: hagyományos ételek receptjei
 Ének: régi dusnoki dalok
 Környezetismeret: ismerkedés a népi
Osztályfőnök: Nánai Gabriella
mesterségekkel

Atlétika
Lelkes sportolóink januárban két alkalommal is Bonyhádra látogattak,
hogy a fedett pályás sportcsarnokban megmérettessék magukat. Január 12-én
szombaton egy csapat képviselte községünket és iskolánkat. Az U11-es
korosztályában csapatunk remekül megállta a helyét a sok nagyváros (Pécs,
Bonyhád, Kaposvár, Dombóvár, Szekszárd, Mohács, Baja) között. A nyolc fős
csapatok öt atlétikai számban versenyeztek egymással: sprintváltó, zsámolyszökdelés, medicin-lökés, helyből hármasugrás, gátfutásos váltó. Fiatal
atlétáink a dobogó harmadik fokán végezve bronzérmesek lettek.
A csapat tagjai:
• Facskó Ervin
5.b
• Szegedi Árpád 3.a
• Rogács István
5.b
• Kiss Zsolt
4.a
• Laczkó Klaudia 5.b
• Antal Ferenc
4.b
• Nagy László
4.a
• Varga István
4.b
Január 19-én szombaton rendezték meg a II. Boros Dezső
gyermekatlétikai versenysorozat első állomását. Ezúttal is az U11-es
korosztály versenyezhetett. Dusnokról 12 fő képviselte iskolánkat, akik most
belekóstolhattak az egyéni versenyek ízébe. 60 m-es síkfutás, 60 m-es gátfutás,
távolugrás, magasugrás, súlylökés, 300 m-es, 600 m-es és 1000 m-es síkfutás,
majd a végén 4x300 m-es váltóverseny szerepelt a kiírásban. Fiatal atlétáink
ismét remekül helytálltak, hiszen többen az első tízben végeztek, de néhányan
a dobogóra is felállhattak:
• távolugrásban:
Varga István
4.b
bronzérmet,
• 60 m-es futásban: Varga István
4.b
aranyérmet
• 60 m-es futásban: Laczkó Klaudia 5.b
bronzérmet
• 600 m-es futásban: Antal Ferenc
4.b
bronzérmet szerzett.
Felkészítő tanár: Szegedi Gábor

Szép Magyar Beszéd

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kazinczy-díj Alapítvány –
Péchy Blanka emlékére kuratóriuma által szervezett Kazinczyról elnevezett
„Szép Magyar Beszéd” versenyen iskolánk hosszú ideje részt vesz. Az idei
tanévben Sipos Tamás 6.a és Hodován Tünde 8.a osztályos tanulóink
képviselték intézményünket, és szépen helyt álltak az erős mezőnyben.
Felkészítő tanár: Gorbay – Nagy Éva és Mihalik Gábor

Zalamat Angol Nyelvi és Országismereti Verseny
A Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány és a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza Nyelvi és Országismereti Versenyt rendezett angol
nyelvből. A verseny célja a nyelvtanulás motiválása, Magyarország
bekapcsolása egy egységes európai versenybe, valamint lehetőséget
biztosítani a diákoknak a nyelvi és országismereti tudásuk összemérésére.
Iskolánkat három tanuló képviselte, szép eredménnyel:
8. évfolyamosok megyei versenye:
• Hodován Tünde
8.a
III. hely
• Nagy Laura
8.a
7. hely
7. évfolyamosok megyei versenye:
• Farkas Hanna A.
7.a
7. hely
Felkészítő tanár: Hodovánné Billibók Tünde

Szépíró verseny - járási forduló
Az Országos Szépíró Verseny
iskolai fordulóját követően 8
tanuló képviselte iskolánkat a
kiskőrösi járási fordulóban január
23-án.
Tanulóink
szépen
szerepeltek, a hosszú ideig tartó
zsűrizést követően az 1.-2. osztályosok kategóriájában Tamaskó Erik 2.a
osztályos tanuló a II. helyet, a 3.- 4. osztályosok versenyében Holdas Enikő
4.b osztályos tanuló az I. helyet szerezte meg. Ők ketten indultak a megyei
versenyen február 25-én.
Felkészítő tanár : Barta Nikolett

Február

Zenei előadássorozat
Az idei tanévben harmadik alkalommal
szórakoztatta Dóbiás Péter iskolánk tanulóit. Ezúttal
„Emberek és állatok farsangja” címmel farsangi zenés
játékokat mutattak be zenésztársaival.

Farsang
Az előző évhez hasonlóan iskolánk zsibongójában tartottuk farsangi
bálunkat. Alsósaink nagy örömmel vették fel színes jelmezeiket, néhány
osztály az „egyen jelmezt” választotta az idén. A kosztümök bemutatása
után kezdetét vette a tánc, a mulatozás. Az est folyamán a tombolatárgyak
kisorsolására is sor került. A jó hangulathoz, kellemes estéhez nagy szükség
volt a szülők segítségére, amit ezúton is köszönünk!

Egy nappal később felső tagozatos tanulóink szintén nagy lelkesedéssel
öltötték fel ötletes, látványos maskaráikat. Minden osztály képviseltette
magát a jelmezversenyen, ahol a zsűri négy kategóriában (szép, csúnya,
ötletes, páros) díjazta az első három helyezettet. Ezt követően előkerültek a
bulizós ruhák, majd kezdetét vette a disco. A tombola természetesen itt sem
maradhatott el. A tánchoz itallal és szendvicsekkel, süteménnyel gyűjthettek
energiát a tanulók, az ebédlőben a szülők várták őket. Köszönjük
munkájukat!

Bendegúz verseny
Iskolánk tanulói évek óta szívesen vesznek részt a Bendegúz Gyermek- és
Ifjúsági Akadémia nyelvÉsz Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Versenyén.
A tanulók anyanyelvünk különlegességeit ismerhetik meg játékos, fejtörő,
időnként vicces feladatok megoldásával.
Február 22-én, az iskolai fordulóban 20 alsós és felsős diák gyűlt össze, és
küzdött meg a feladatokkal. A beküldött munkák alapján hatan jutottak
tovább az április 12– ei megyei fordulóba :
Felkészítő tanárok:
Szegedi Árpád

3.a

Sántáné Ambrus Judit

Kelcz Lilla

3.b

Polyákné Zsivkó Marianna

Bogárdi Imre

4.a

Nagyné Óvári Ágnes

Matán István

5.a

Gorbay – Nagy Éva

Hodován Tünde
Nagy Laura

8.a
8.a

Gorbay – Nagy Éva

Megyei mesemondó verseny

A mesemondó verseny megyei fordulóját Kecskeméten a
Katona József Megyei Könyvtárban rendezték meg.
Meseországba azok a tanulók juthattak el, akik az iskolai
és a járási fordulóban a legsikeresebben szerepeltek.
Iskolánkból Jáksó Péter látogatott el Meseországba, ahol
a király és a királynő előtt kellett bizonyítani
rátermettségét. Péter tehetsége ismét igazolódott, és a
kincstárnoki címet szerezte meg.
Felkészítő tanár: Nagyné Óvári Ágnes

Osztályok közötti kosárlabda - bajnokság
Az idei évben kicsit korábban, február végén
zárult házi kosárlabda - bajnokságunk, melyen a
felső tagozatosok mellett ismét részt vettek a
negyedikesek és a harmadikosok is, sőt a
másodikosok is felvették a kesztyűt a nagyokkal.

A mérkőzések a megszokott módon, hétfő és csütörtök délutánonként
zajlottak, 2x10 percben. Az alsósok közül az első két osztály, a felsősöknél
a legjobbak nyertek tortát. Az eredmény a következőképpen alakult:
Alsó tagozat:
I. hely: 3.a
IV. hely:
2.a
II. hely: 4.a

V. hely:

4.b

III. hely: 5. évf. kicsik

VI. hely:

3.b

Lányok:
I. hely: 7. évfolyam
II. hely: 6. a
III. hely: 5. évfolyam
IV. hely: 8.a

Felső tagozat:

Fiúk:
I. hely:
8.a
II. hely:
7. évfolyam
III. hely: 6.a
IV. hely: 5. évfolyam

Szervező: Szegedi Gábor

Atlétika
Második alkalommal rendezték meg február 23-án Bonyhádon a Boros
Dezsőről elnevezett atlétikai versenyt az ottani atlétikai centrumban.
Dusnokról 11 tanuló versenyzett az egyéni számokban: 60 m gáton,
távolugrásban, 60 m síkon, 300 m-en, 600 m-en, magasugrásban és 4x300
m-es váltóban.
60 m síkon Varga István 4.b aranyérmes, Kiss Zsófia 6.a ezüstérmes lett.
Éppen lemaradtak a dobogóról és negyedikek lettek:
Fonyódi Sára 3.b, Vörös Edina 4.a, Kiss Zsófia 6.a Szegedi Árpád 600 m-en.
Pécsi Patrik 4.a magasugrásban, Varga Zoltán és Laczkó Klaudia
távolugrásban , Nagy László és Kiss Zsolt 300 m-en, Antal Ferenc 600 m-en
szerepelt ügyesen.
Kísérő tanár: Szegedi Gábor

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
és Kollégium a 2012/2013 – as tanévben is meghirdette
szövegértési és helyesírási versenyét. A verseny célja
többek között a pontos fogalomhasználat kialakítása, a
szókincs fejlesztése,
a vázlatkészítés fortélyainak
elsajátítása, állítások valóságtartalmának vizsgálata,
tartalmi összefoglaló készítése. A tavalyi sikereken
felbuzdulva, iskolánk tanulói idén is beneveztek a
versenyre. A novemberi iskolai fordulót követően Tarnai
Lilla 7.b, Hodován Tünde 8. a és Nagy Laura 8.a
osztályos tanulók jutottak a megyei döntőbe. A január
21-i fordulóban Laura az I., Tünde az 5., Lilla pedig a
24. helyet szerezte meg. Ezzel Laura indulhatott a két
napos országos döntőn, ahol az erős mezőnyben a
13. helyet sikerült megszereznie.
Felkészítő tanárok: Gorbay – Nagy Éva és Mihalik Gábor

Szépíró verseny megyei forduló
A januári járási fordulót követően két tanulónk,
Tamaskó Erik és Holdas Enikő jutott be a
Szépíró verseny megyei döntőjébe. Bács – Kiskun
megye 24 legszebben író tanulója vehetett részt a
kiskőrösi megmérettetésen. A feladatok sokkal
nehezebbek voltak a korábbi évekhez képest, nem
rövid verseket, hanem hosszú, összefüggő
szöveget kellett lemásolniuk a gyerekeknek.
Diákjaink derekasan helytálltak, megküzdöttek a
szöveggel, és Enikő a 3.- 4.-esek kategóriájában
ismét az I. helyet szerezte meg, így ő képviseli
iskolánkat az áprilisi országos döntőben.
Felkészítő tanár: Barta Nikolett

Simonyi Zsigmond verseny
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny célja többek
között az anyanyelv ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az
anyanyelv szeretetének erősítése. A versenyt felső tagozatos diákok számára
hirdették meg, az iskolai fordulón mind a hat felsős osztályunk képviselte magát,
a legmagasabb pontszámot a következő tanulók érték el:
Felkészítő tanárok:
5. évfolyam:

Mihalik Emőke
Matán István

5.a
5.a

95 pont
93 pont

Gorbay – Nagy Éva

6.a
6.a

88 pont
88 pont

Mihalik Gábor
Mihalik Gábor

Farkas Hanna A. 7.a

88 pont

Mihalik Gábor

96 pont
90,5 pont

Gorbay – Nagy Éva

6. évfolyam:

Simonics Emília
Sipos Tamás
7. évfolyam:
8. évfolyam:

Nagy Laura
Hodován Tünde
A központi értékelést
megyei fordulóban:
•
•

Március

8.a
8.a

követően alábbi tanulóink képviselik iskolánkat a
Mihalik Emőke 5.a
95 p
Hodován Tünde 8.a
90,5 p
Nagy Laura
8.a
96 p

Vesd bele magad
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége hirdette
meg a „Vesd bele magad! programot, melyhez az idei
tanévben iskolánk is csatlakozott. A program célja a
szemléletformálás, a helyben előállított friss magyar
termékek fogyasztásának ösztönzése, a fizikai munka
élményének és becsületének megmutatása. Alsósaink
zöldborsót, retket, csemege kukoricát, sárgarépát és
karalábét tartalmazó vetőmag csomagot kaptak, melyet
maguknak kell nevelgetniük.

Március 15.
Ismét két osztály előadásában tekinthettük meg a 165
évvel ezelőtt kezdődő forradalom eseményeit. Tanulóink
hűen mutatták be a korra jellemző életformát, az akkor
élő magyarok napjait, szórakozásait, valamint a
forradalom, a csaták eseményeit egyaránt. Tehetséges
diákjaink bizonyították remek tánctudásukat, kiváló
versmondó képességüket, illetve, hogy hangszeren is
ügyesen játszanak.

Osztályfőnökök: Nagyné Óvári Ágnes és Nánai Gabriella

Három hetet meghaladó projekt a 4.a osztályban:
„A március - Petőfi hónap”
Az ünnepi műsort több hetes felkészülés előzte meg
mindkét negyedik osztályban, ami a 4.a- ban nemcsak a
próbákat jelentette. Projekt keretében ismerkedtek meg az
1848-as forradalom témájával. „A projekt célja az
ismeretek bővítése, a hagyományok ápolása, a közösség
építése. Személyiségformálás, szociális és kommunikációs
kompetenciák fejlesztése, olvasóvá nevelés.
Kiemelt feladatunk volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
eszméinek, eseményeinek, helyszíneinek, résztvevőinek megismerése a
különböző tantárgyak keretein belül. Szándékom volt egy olyan
megemlékezés forgatókönyvének a megírása, mely biztosítja, hogy megfelelő
módon ünnepelhessen a közösség, ugyanakkor a
résztvevő gyermekek se érezzék erejüket
meghaladó tehernek ezt a közszereplést. A projekt
fő része az ünnepi műsor előadása volt a
művelődési házban március 14-én.

Arról, hogy a kitűzött célt sikerült-e megvalósítanunk, leghitelesebben maguk
az érintettek nyilatkozhatnak:”
• „Elkezdődött a műsor, úgy izgultam, majd kirobbant a szívem. Az volt a
legjobb, amikor átadtuk a kis elsősöknek a zászlót. Szeretem a március 15-ei
napot, és ezután mindig is szeretni fogom.” /Varga Marina/
• „ A műsor alatt láttam a szüleimet, hogy tetszik nekik a műsor. De nemcsak
nekik tetszett, hanem az összes embernek, úgy láttam.” /Kiss Zsolt/
• „Az egész műsor nagyon tetszett, bár ne lett volna vége!”
/Goór Rafael/
• „Nagyon féltem, de a semmiért! Olyan ügyesek voltunk, mindenki csak
dicsért bennünket.” /Facskó Dorina/
Nagyné Óvári Ágnes – osztályfőnök

Zenei előadássorozat
Dóbiás Péter és társai márciusban nagy költőnk,
Petőfi Sándor szellemét idézték „Petőfi Sándor 190”
című előadásukkal. A zenészek versírónk legkedveltebb,
legnépszerűbb műveit mutatták be, természetesen zenei
kísérettel. Az előadást a tanulók és a pedagógusok
egyaránt szívesen hallgatták.

Színházlátogatások
Az elmúlt hetekben alsós és felsős diákjaink
egyaránt színházi előadáson vettek részt.
A nagyok Pécsre látogattak el, ahol a
tananyaghoz kapcsolódóan Petőfi Sándor: János vitéz
c. művének színpadi változatát tekintették meg a
Nemzeti Színházban.
Alsósaink Hans Christian Andersen A Hókirálynő c.
meséjét csodálhatták meg a Bajai Fiatalok Színházának
előadásában.
Szervezők: Deutschné Tóth Mária, Gorbay – Nagy Éva
és Hodovánné Tarnai Márta

Mozaik tanulmányi verseny
Idén sem maradhatott ki a versenyek sorából a Mozaik Kiadó által
szervezett országos szintű tanulmányi verseny. A feladatok a NAT
műveltségi területei szerinti kategóriában szerveződtek, így tanulóink hét
kategóriában mérettethették meg magukat. Az első forduló feladatait 13
diákunk írta meg, a tovább jutók névsora a következő:
 Anyanyelv kategóriában:
Bogárdi Imre
Jáksó Péter

4.a
4.a

Nagy Laura

8.a

 Természetismeret kategóriában:
Matán István

5.a

Sipos Tamás

6.a

 Angol kategóriában:
Nagy Laura

8.a

Felkészítő tanárok:
Nagyné Óvári Ágnes
Gorbay – Nagy Éva

Felkészítő tanár:
Hubert Zsuzsanna

Felkészítő tanár:
Hodovánné Billibók Tünde

A döntőt 2013. április 20-án rendezik.

Szívből gratulálunk a versenyeredményekhez, fellépésekhez a
tanulóknak és felkészítő tanáraiknak!

Április

2013

Előzetes

• Színházlátogatás Baja; Mirkó királyfi: ápr. 3.
• Költészet napja – szavalóverseny a felső tagozatoson: ápr. 11.
• Bendegúz nyelvÉsz verseny megyei döntő: ápr. 12.
• Indiános délután a könyvtárban: ápr. 15.
• Interaktív iskolai szorzóverseny a 3. – 4. évfolyamon: ápr. 17.
• Mozaik tanulmányi verseny országos döntő: ápr. 20.
• Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei forduló: ápr. 20.
• Szépíró verseny országos döntő: ápr. 27.
• Témahét a 6.a osztályban – Kincsünk a Föld
• Témahét a 3.a osztályban: Anyák napja

Május

• Bekapcsolódás a helyi majális rendezvényeibe: máj. 1.
• Anyák napi műsorok osztályszinten
• Színházlátogatás Baja; Robin, a hód meg a kutya fája: máj. 8.
• Bendegúz nyelvÉsz verseny országos döntő: máj. 18.
• Gyermeknap : máj. 21.
• Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő:: máj. 25.
• Mesélő dallamok zenei előadássorozat –
Latin – amerikai és európai táncok
• Témahét az 5.a és 5.b osztályban: Barangolás a Dunakanyarban

• Osztálykirándulások az alsó és felső tagozaton

Június

• Országos kompetenciamérés: máj. 29.

• Nemzeti összetartozás napja – megemlékezés osztályszinten: jún. 4.
• Egészséghét: jún. 10 – 14.
• Ballagás: jún. 14. 17 óra
• Tanévzáró ünnepély: jún. 20.
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TEL: 06 / 78 501 004
Fax: 06 / 78 501 005
E-MAIL: iskola@dusnok.hu
HONLAP: http://www.dusnokamk.koznet.hu
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