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„Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned, aki
noszogat, ösztökél és fölsegít a következő lépcsőfokra,
miközben meg-megbökdös
megbökdös egy hegyes pálcával, melyet úgy
hívnak: igazság.”
/D. Rather/

2013 / 2014 – 2.

Atlétika
Január 18-án szombaton Tamásiban rendezték meg a SPORTXXI. Atlétikai verseny következő fordulóját.
fordulóját A verseny ismét 8 fős
csapatok ügyességi feladataiból állt, ahol dusnoki atlétáink remekül
szerepeltek. A sprintváltóval vette kezdetét a sorozat, majd a helyből
hármasugrás következett. Ezután ismét futással, akadályváltóval
folytatódott a verseny, szemből magasugrás volt a következő feladat,
végezetül medicin - lökés zárta a versenyt.
versenyt
Az első 4 számot megnyerte csapatunk, míg az utolsóban, másodikak
lettek. Így hatalmas fölénnyel, aranyérmet szerezve állhattak a dobogó
tetejére.
Csapattagok: Nagy László, Kiss Zsolt és Pécsi Patrik 5.a, Antal Ferenc
5.b, Szegedi Árpád 4.a, Bolvári Bianka és Fonyódi Sára 4.b, Lehr
András 2.a
Szegedi Gábor
Rác Fonó
A hagyományok szerint január végén, február elején megrendezett
Rác fonó rendezvénysorozat idén is remek alkalmat teremtett a falu
lakóinak és az idelátogató vendégek számára a szórakozásra, közös
ünneplésre, a hagyományok ápolására. Iskolánk tanulói ez alkalommal
sem maradhattak ki a jóból, szívesen vettek részt az ünneplésben és
műsorokban egyaránt. Ismét megmutatták tehetségüket táncban,
szavalásban, hangszeres zenében.
Ebben a két hétben a 4.a és 4.b osztály
projekthetet tartott Rác Fonó témakörben. Az
óvodások és iskolások napján mutatták be ez
alkalomra készített táncos előadásukat.
Szervező: Nánai Gabriella

Szép Magyar Beszéd
A Kazinczy Alapítvány által szervezett
Szép Magyar Beszéd versenyen iskolánk régóta képviselteti
magát. A Kalocsán megrendezett járási fordulón a környékbeli
települések: Fajsz, Dunavecse, Hajós, Dunapataj, Kalocsa és
Foktő tanulói mérkőztek meg. Az idei évben Bakula Emma 5.a
osztályos tanuló öregbítette iskolánk hírnevét, hiszen a III. helyet
szerezte meg.
Felkészítő tanár:: Gorbay-Nagy Éva

Szépíró verseny
Január 29-én Kalocsára indultak azon
diákjaink, akik az iskolai Szépíró versenyen a
legjobban szerepeltek. A járási fordulóban a
korábbihoz hasonló feladat várt rájuk, szépen
és hibátlanul kellett másolniuk. A környékbeli
iskolák tanulóival mérték össze tudásukat, a
legeredményesebben Holdas Enikő 5.b
osztályos tanuló szerepelt, a III. helyet
et szerezte meg korcsoportjában,
így a megyei döntőbe jutott.
Felkészít tanár: Borbély Mária
Felkészítő

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Iskolánk tanulói 2014-ben
ben is megbirkóztak a Magyar
Nyelvtudományi Társaság által meghirdetett Simonyi
Zsigmond Kárpát - medencei helyesírási verseny
feladataival. A versenyen 5-8. osztályos diákok vehetnek
részt, a cél az anyanyelvi ismeretek összemérése. Az
iskolai fordulóban számos diák részt vett, a legjobban
Bogárdi Imre 5.a és Mihalik Emőke 6.a osztályos
tanulók teljesítettek, ők a megyei döntőbe
döntő jutottak, ahol Emőke a
9. helyet szerezte meg.
Felkészítő tanárok: Gorbay – Nagy Éva és Mihalik Gábor
NyelvÉsz anyanyelvi tanulmányi verseny
A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia a 2013/2014-es
tanévben is meghirdette nyelvÉsz anyanyelvi tanulmányi versenyét,
melyből iskolánk tanulói sem maradhattak ki. Az iskolai fordulóban 18
alsós és felsős tanuló oldotta meg az izgalmas és fejtörő nyelvi,
nyelvhelyességi, helyesírási feladatokat.
feladatokat Közülük öten vehettek részt a
megyei döntőben.
Felkészítőő tanárok:
tanárok
Farkas András
Vincze Angéla
Mihalik Mária
Bakula Emma

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

Nagyné Óvári Ágnes
Nagyné Óvári Ágnes
Hodovánné Tarnai Márta
Gorbay – Nagy Éva

Jáksó Péter

5.a

Gorbay – Nagy Éva

Farsang
A farsangi mulatság az idei
tanévben márciusra tolódott. Ez persze
nem akadályozta meg diákjainkat
abban, hogy a legkülönbözőbb
legkülönböz
jelmezekben űzzék el a telet. A
mulatozást az alsósok kezdték. Az
osztályonkénti jelmezes felvonulást
követően
en kezdetét vette a tánc, majd
nagy izgalommal várták a gyerekek a
tombolasorsolást. Az est végén
megválasztották a bálkirályt és a
bálkirálynő
bálkirálynőt.
Másnap a felső tagozatosok is
nekiláttak a télűzésnek.
űzésnek. Rendhagyó
módon az osztályok választott téma
alapján öltöztek be, így többek közt
találkozhattunk lakodalmas menettel,
hippikkel, rockerekkel. A bemutatkozást
itt is tánc követte, majd mindenki
izgatottan várta a tombolasorsolást.

Szolfézs - és Népdaléneklési Találkozó
Második alkalommal rendezte meg a Bajai
Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola a Regionális
Zeneiskolai
“Vígh
László”
Szolfézs-és
Népdaléneklési Találkozót.
Találkozót A résztvevők komoly
feladatok elé néztek, a megmérettetés írásbeli és
szóbeli részből állt.
állt Iskolánkat Bakula Emma 5.a
osztályos tanuló képviselte, akinek a zsűri a
„Dicséret” minősítést
ősítést ítélte meg.

Szépíró verseny megyei forduló
Az Országos Szépíró Verseny megyei fordulóját ezúttal is
Kiskőrösön tartották március 12-én. Korcsoportonként 6
tanuló versenyzett, iskolánkat Holdas Enikő 5.b osztályos
tanuló képviselte. Bár Enikő tavaly már bizonyított, hiszen
az országos döntőn 7. helyezést ért el, idén sajnos nem jutott
be a legjobb háromba. Talán majd jövőre!
őre!
Felkészítőő tanár:
tanár Borbély Mária

Március 15.
Negyedikeseink idén is kitettek magukért,
két osztály előadásában tekinthettük meg a
március 15-i forradalom emlékének felidézését.
felidézését A
kerettörténetet egy visszaemlékezés adta, számos
vers és zenei betét díszítette a műsort.. Az előadást
iskolánk énekkarosai nyitották meg, és közös tánc
zárta.
Osztályfőnökök: Sántáné Ambrus Judit
Polyákné Zsivkó Marianna
Énekkarvezető: Gorbay – Nagy Éva

NyelvÉsz megyei forduló
A februári iskolai fordulót követően
követő
március 28-án tanulóink
Kecskemétre utaztak, ahol a megyei döntőben újabb izgalmas
feladatok vártak rájuk. Szép eredmények születtek:
Farkas András

1.a

3.. hely

Vincze Angéla

1.a

13.. hely

Mihalik Mária

2.a

23.. hely

Bakula Emma

5.a

14.. hely

Jáksó Péter

5.a

16.. hely

Felkészítő tanárok: Nagyné Óvári Ágnes, Hodovánné Tarnai Márta,
Gorbay-Nagy Éva

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és
Kollégium által meghirdetett Lotz János szövegértési és
helyesírási versenyen az általános iskolák 7.-8. osztályos
tanulói indulhattak. A helyi elődöntőben
ő
őben nyolc tanulónk vett
részt, közülük négyen jutottak a megyei döntőbe: Farkas
Hanna Auguszta 8.a és Tarnai Lilla 8.b
8 osztályos tanulók a
15. helyet szerezték meg, Sipos Tamás 7.a a 17., Simonics
Emília 7.a a 22. helyen végzett.
Felkészítő tanár:
tanár Mihalik Gábor

Szavalóverseny
Verseket kedvelő diákjaink idén is megmutathatták tehetségüket.
Április 14-én az alsósok, 15-én a felső tagozatosok bizonyíthattak.
Minden lelkes alsós kisdiák készülhetett verssel, az osztályok a
legjobbakat küldték versenyezni. A szavalóverseny témája a tavasz volt.
A harminc résztvevő közül a zsűri
űri az alábbi tanulókat ítélte a
legjobbnak:
1.-2.-osok
3.-4.-osok
I. hely: Kernya Rebeka
II. hely: Karaszi Enikő
Karaszi Zsófia
III. hely: Bolvári István

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

I. hely: Karaszi Fanni
Kelcz Lilla
II. hely: Kernya Bálint
III. hely: Dobos Dorka
Hodován Jolán

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

2014-ben Sík Sándor 125, míg Váci Mihály 90 éves lenne, így
felső tagozatos tanulóink az ő verseikből
verseikb válogathattak. A verseny
megkezdése előtt a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny legjobbjai
vehették át díjaikat, majd iskolánk énekkara nyitotta meg a
rendezvényt. Huszonkét diák szavalt, az eredmény a következőképpen
alakult:
7.-8.-osok
5.-6.-osok
I. hely: Jáksó Péter
II. hely: Bakula Emma
III. hely: Hodován Klára
Pata Noémi

5.a
5.a
6.a
5.b

I. hely: Sipos Tamás
7.a
II. hely: Tarnai Lilla
8.b
III. hely: Kapitány Barbara 8.a

Duna Projekt
A Duna Projekt és az Új Széchenyi Terv keretében
újságíró pályázatot hirdettek számos Duna menti iskola
számára. Az országos pályázat témáját a Dunán lezajló
árvizek története adta. Iskolánk 5. és 6.. osztályos tanulói
fáradhatatlanul bújták a könyveket, kutattak a
könyvtárakban, rokonokkal, idősekkel,
ősekkel, szakemberekkel
készítettek riportot. A kitartó munka meghozta
eredményét: újságunk a legjobbnak bizonyult,
megszereztük az első díjat, mely egy esztergomi
kirándulás volt.
Felkészítő tanár: Gorbay – Nagy Éva

Május 1.
Tanulóink iskolán kívül is szívesen töltik
együtt szabadidejüket.
szabadidejüket Ezt bizonyítja, hogy minden
évben szép számmal jelennek meg a május 1-jei
rendezvényeken. Idén sem volt ez másképp. Reggel a
szokásos aerobic-kal
kal kezdődött a program, majd a
futás következett. Ezután a gyerekek 6 csapatot
alakítottak ki, és különböző
különböz állomásokon tesztelték
ügyességüket. Jó kis délelőtt volt!

Anyák napja
Alsósaink nagy szeretettel készültek talán egyik
legszebb ünnepünkre, az anyák napjára.
napjára Május
folyamán minden osztály meghívta az édesanyákat,
nagymamákat és énekkel, versekkel, virággal
kedveskedtek nekik.

Bendegúz Tudásbajnokság
A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia az idei évben először
hirdette meg Tudásbajnokság nevű versenyét.
versenyét A tanulók számos
tantárgyban bizonyíthatták tudásukat. A három levelezős fordulót
követően minden tanuló a megyei döntőbe
döntő jutott. A megmérettetésre
május 24-én került sor. Sipos Tamás 7.a osztályos tanuló magyar
nyelvből a 4. helyen végzett.
Felkészít tanár: Mihalik Gábor
Felkészítő

Kompetenciamérés
A megszerzett ismeretek rugalmas alkalmazásának képességét
vizsgálta az országos kompetenciamérés május 28-án. 6. és 8.
osztályos diákjaink vettek részt a mérésben, az eredményekről
később kapunk értesítést.

Osztálykirándulás 3.a és 4.b
Az idei évben Ópusztaszer volt az első
osztálykirándulós úti cél. A 3.a és a 4.b
osztály május 27-én együtt kerekedett fel, és
közösen tekintették
meg a Feszty –
körképet, majd ellátogattam az Oskolába,
ahol a két világháború közti időszak
iskolájával ismerkedtek meg. Végül a
Skanzen Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményét
járták végig.
végig
Osztályfőnökök
őnökök: Tarnainé Koprivanacz Éva
Polyákné Zsivkó Marianna

Osztálykirándulás 1.a és 2.a
Szintén együtt indult útnak az 1.a
és a 2.a osztály. Ők Budapestre
látogattak, ahol az Állatkert
különleges élőlényeit csodálták
meg,
valamint
a
Fővárosi
Nagycirkusz
lélegzetelállító
műsorát tekintették meg.
Osztályfőnökök:
Nagyné Óvári Ágnes
Hodovánné Tarnai Márta

Osztálykirándulás 4.a
Kalandos kiránduláson vett részt a 4.a osztály
is, akik Bikalra, az Élménybirtokra látogattak
el. A számos programot kínáló birtokon a
gyerekek többek között megismerkedhettek a
középkori mesterségekkel, fegyverbemutatót
tekinthettek meg, részt vehettek korabeli
játékokon, illetve állatokat is simogathattak.
simogathattak
Osztályfőnök:: Sántáné Ambrus Judit

Osztálykirándulás 5.a és 5.b
A Dunakanyarba, Visegrádra látogattak az 5.
osztályosok. Számos program várt rájuk: részt
vettek a kispalotajátékokon,
kispalotajátékokon lovagi tornán,
ellátogattak a Fellegvárba, boboztak és végül
a fagyizás sem maradhatott el.
Osztályfő
Osztályfőnökök:
Hubert Zsuzsanna
Nánai Gabriella

Osztálykirándulás 6.a és 6.b
Szintén Visegrádot választották úti célul a
hatodikosok. Ők sem hagyhatták ki a bobozást,
valamint részt vettek a lovagi tornán, solymász
bemutatón, és Mátyás király palotájába is
ellátogattak. A napot fürdéssel, csúszdázással
zárták a budapesti Aquaworldben.
Osztályfőnökök: Deutschné Tóth Mária
Gorbay – Nagy Éva

Osztálykirándulás 8.a és 8.b
Izgalmas helyszínt választottak végzőseink utolsó
közös osztálykirándulásukhoz.
osztálykirándulásukhoz Pécs mellé, egy
paintball pályára látogattak, ahol hatalmas csata
vette kezdetét. Szerencsére, mindenki épségben ért
haza!
Osztályfőnökök:: Sánta József és Mihalik Gábor

Gyereknap
Június 2-án a gyerekeket ünnepeltük az iskolában. Alsósaink az
iskolaudvaron versenyezhettek, számos állomáson bizonyíthatták
ügyességüket, gyorsaságukat, így gyűjtve
űjtve a nyomdákat.
A felsősök osztályszinten kirándultak:
kirándultak az 5.a osztály Hajósra, az
Érseki Kastélyba kerékpározott, ahol egy drámaórán is részt vettek. Az
5.b-sek könyvtári filmezéssel kezdték a napot, majd a barai játszótéren
vezették le a feszültséget, végül jégkrémmel zárták a napot.
A 6.a osztály Bajára utazott bowlingozni, a 6.bsek a lődombon
ődombon számháborúztak, majd
szalonnát sütöttek.
sütöttek A 7.-esek szintén Hajósra
tekertek, ahol az Érseki Kastély körbejárása után
a hajósi pincékhez is ellátogattak. A
gyereknapot is együtt töltötte a 8. évfolyam,
mindkét osztály a kápolnához biciklizett, ahol
szalonnát sütöttek.
sütöttek

Egészséghét

A pünkösd miatt rövidített volt az utolsó hét az iskolában. Ennek
ellenére számos program várt a diákokra.
diákokra
Kedden a hagyományos tanár-diák
kosárlabda
kosárlabda-mérkőzés
indította a napot,
majd a focipályán lábbal is összemérték
tudásukat a tanárok és a diákok. A
meccseket követően a 7. és 8. osztályos
tanulók ciklus - show-n vehettek részt,
míg a kisebbek a füves pályán
versenyeztek
versenyeztek.
Szerdán papír – és pet palack - gyűjtésre
űjtésre volt lehetőségük a tanulóknak,
karate bemutatót tekinthettek meg, valamint érdekes előadásokat
hallgathattak meg:
•„Mézzel az egészségért” – Mindszenti Marija
•„A dohányzás káros hatásai” – Ollósiné Kajdácsi Tünde
• Drogprevenció – a pécsi főiskola megbízásából Kissné Eszter
•„Az arc higiéniája” – Földesi Mónika
• „A nemi betegségekről” – Ollósiné Kajdácsi Tünde
• „Mondd, te mit választanál?” – Dobos Zsuzsanna

Csütörtökön folytatódott a pet palack – és
papírgyűjtés, emellett a zöldség- és gyümölcsszobrászat sem
maradhatott el. Újabb előadásokon is részt vehettek a
tanulók:
• „Gondatlan vagy tudatlan?” – a Facebook veszélyei
Hodovánné Billibók Tünde
• Diszkós balesetek – Mihalik Gábor
• „Ésszel az egészségért” – Kiss Attila és Kissné Mariann
Szervező: Hodovánné Billibók Tünde

Ballagás
Az utolsó nap idén
is kettős volt a
végzős
ős tanulók
számára. Délel
Délelőtt
még jelmezt húztak,
és bolondballagóként
körbejárták az
iskolát, óvodát. A
maskarákat délutánra
ünneplőő egyenruhára
cserélték, és
ünnepélyes búcsút
vettek iskolájuktól,
tanáraiktól. Ebben a
tanévben 27 diáktól
búcsúztunk.

Szívbőll gratulálunk a versenyeredményekhez, fellépésekhez a tanulóknak
és felkészítőő tanáraiknak!
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