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Április 

Simonyi Zsigmond verseny 
 

A helyesírási verseny megyei fordulóját április 9-én rendezték 

Kecskeméten. A megmérettetésen alábbi tanulóink szerepeltek eredményesen: 
 

Nagy Laura 6.a 3. hely 

Hodován Tünde 6.a 8. hely 

Gorbay-Nagy Lilla 8.a 8. hely 
   

Horvát nyelvi verseny, nyelvvizsga 
 

A Szentistváni Általános Művelődési Központ iskolahete keretében 

horvátversenyt rendezett, ahol iskolánk tanulója, Sipos Andrea a 7-8.-osok 

kategóriájában 114 pontot ért el, amivel mindössze egyetlen ponttal maradt el a 

3. helytől. Végül a tiszteletre méltó 4. helyezést érte el. A verseny szóbeli és 

írásbeli részből állt. 

Andrea horvát nyelvtudását április 9-én is bizonyította, amikor államilag 

elismert középfokú szóbeli nyelvvizsgát szerzett.  

 

Felkészítő tanár: Varga Szilvia  Gratulálunk! 

Felkészítő tanár: 

 Gorbay-Nagy Éva 

NyelvÉsz anyanyelvi tanulmányi verseny 
 

Április 8-án Kecskeméten rendezték a NyelvÉsz anyanyelvi tanulmányi 

verseny megyei fordulóját, ahol iskolánkat hét tanuló képviselte szép 

eredménnyel. 

Szegedi Árpád  1.a  9. hely 
 

Bakula Emma  2.a 21. hely 
  

Bogárdi Imre  2.a 4. hely 
 

Hodován Tünde  6.a 16. hely 
  

Nagy Laura  6.a 2. hely 
 

Gorbay-Nagy Lilla  8.a 2. hely 
  

Sipos Andrea  8.a 7. hely 

 
Felkészítő tanárok: 

Sántáné Ambrus Judit, Nagyné Óvári Ágnes, Gorbay – Nagy Éva 



 

Bakula Emma 2.a Anyanyelv 1-2. 43. hely 

  Környezetismeret 1-2. 33. hely 

Bogárdi Imre 2.a Anyanyelv 1-2. 12. hely 

Hubert Emma 3.a Környezetismeret 3-4. 42. hely 

Matán István 3.a Környezetismeret 3-4. 89. hely 

Nagy Laura  6.a Anyanyelv 5-6. 1. hely 

  Történelem 5-6.  20. hely 

Szegedi Adél 7.a Kémia 7.  13. hely 

Bolvári Adél 7.b  Biológia 7-8. 65. hely 

  Kémia 7.  47. hely 

Facskó Réka 7.b Biológia 7-8. 58. hely 

  Kémia 7.  20. hely  

Hodován Adél 7.b Biológia 7-8. 66. hely 

  Kémia 7.  29. hely  

Pécsi Gitta 7.b Biológia7-8. 99. hely 

  Kémia 7.   36. hely 

Pécsy Zsófia 7.b Biológia 7-8. 57. hely 

  Kémia 7.  21. hely 
 

Felkészítő tanárok:  

 Gorbay - Nagy Éva Hubert Zsuzsanna 

  Nagyné Óvári Ágnes Zabolainé Horváth Erika 

Mozaik tanulmányi verseny 
 

Április 9-én rendezték a Mozaik Kiadó országos tanulmányi 

versenyének utolsó fordulóját, az országos döntőt. A végső 

megmérettetésen iskolánkat 11 tanuló képviselte. Az április 16-án 

Szegeden, a Piarista Gimnáziumban megrendezett ünnepélyes 

eredményhirdetésen minden helyezett diák oklevélben és 

könyvjutalomban részesült.  



Szavalóverseny 
 

Több mint másfél évtizede minden év 

április 11-én – a költészet napján – 

megrendezzük iskolai szavalóversenyünket. 

Ilyenkor a felsős tanulók versekkel  

emlékeznek meg József Attila születésnapjáról. Az idén az 5-6. évfolyamos 

tanulók a XIX., míg a 7-8. osztályos diákok a XX. század tájverseiből 

válogathattak. A zsűrinek most is nehéz feladata volt, de végül megszületett az 

eredmény: 
 

 5-6. évfolyam 
 

 I. hely:  Tarnai Lilla 5.b 

 II. hely: Hodován Ilona 5.a 

 III. hely: Hodován Tünde 6.a 
 

 Különdíj: Szili Annamária 5.a  7-8. évfolyam 
 

 I. hely: Hévei Pamela 8.a 

  Hodován Mária 7.a 

 II. hely: Pata Árpád 7.a 

  Pécsy Zsófia 7.b 

 III. hely: Facskó Réka 7.b 

  Kenikker Diána 7.b 

Felkészítő tanárok: 

 Gorbay – Nagy Éva Különdíj: Hunyadi Ambrus 8.a 

 Mihalik Gábor 

Közlekedési verseny 
 

A 2010/2011-es tanévben országos közlekedési 

versenyt szerveztek 3. évfolyamosak számára. Az 

iskolai fordulón minden 3. osztályos tanuló részt vett, a 

legjobb eredményt Hodován Hanna és Kapitány Adél  

3.b osztályos tanulóink érték el. Iskolánkat végül 

Hodován Hanna képviselte a megyei versenyen. 

Gratulálunk a tisztes helytállásért! 

Felkészítő tanárok: Vinkóné Blazsanik Anikó és Hodovánné Tarnai Márta 



Témahét a 6.a osztályban 
 

„Kincsünk, a Föld” volt a 

jelmondata a 6.a osztály témahetének. 

Április 11. és 15. között minden 

feladat a környezetvédelem 

Témahét a 3.a osztályban 
 

„A tananyag komplex elsajátításának egy 

lehetséges formája a témahét, amikor az adott 

témakört öt tanítási napon keresztül, rugalmas 

időkeretek között, változatos és sokszínű 

módszerek segítségével dolgozzuk fel. A 3.a 

osztály a húsvét témakörét választotta erre a 

komplex feldolgozásra, így ismerkedtek a 

tanulók a húsvét szokásaival, eredetével, 

hagyományaival, jelképeivel. Olyan 

tevékenységeket végeztünk a hét folyamán, 

amelyek hozzájárultak a tapasztalat útján történő 

ismeretszerzéshez.”  

(Hodovánné Tarnai Márta – osztálytanító)  

témaköreit ölelte fel (védett állatok és növények, szelektív hulladékgyűjtés, 

mindennapi teendőink). A témahét célja, hogy „a gyerekek ismerjék meg 

jobban a környezetüket, mert óvni, védeni csak azt lehet, amit jól ismernek.” 

(Hubert Zsuzsanna – osztályfőnök) A tanórákon kooperatív csoportmunkában 

és páros munkában oldották meg a különböző feladatokat: 

Testnevelés: a vízpart állat- és növényvilágának megtekintése 

Természetismeret: plakátok készítése a Vajasban élő halakról 

Angol: védett állatok betűrejtvény, fordítás angol nyelvre 

Matematika: sorba rendezés hallé receptjei alapján 

Nyelvtan: szelektív gyűjtésteszt 

Történelem: környezetvédelem régen és most 

Technika: halpucoló készítése 

 



Tanórai tevékenységek: 
 

Matematika: húsvéti bevásárlás 

Nyelvtan: húsvéti rejtvény 

Olvasás: étkezési szokások böjt idején  

Technika: húsvéti kosár készítése 

Testnevelés: fürge nyulak – futóverseny 

 Informatika: húsvéti locsolóversek gyűjtése az interneten 

Bendegúz levelező tanulmányi verseny 
 

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúság Akadémia a 2010/2011-es tanévben is 

meghirdette levelező tanulmányi versenyét. Az új szemléletű, a kompetencia 

alapú tudás megszerzését célul kitűző feladatok az érdeklődés felkeltését, a 

szaktárgy megszerettetését szolgálják. Iskolánkat négy tanuló képviselte az 

április 15-ei országos döntőn: 

 Nagy Laura 6.a Anyanyelv 1. hely  

 Szegedi Adél 7.a Történelem 4. hely  

 Hubert Emma 3.a Természetismeret 43. hely 

 Bakula Emma 2.a Anyanyelv 59. hely 
 

Felkészítő tanár: Nagyné Óvári Ágnes  Hodovánné Tarnai Márta 

 Gorbay - Nagy Éva Zabolainé Horváth Erika 

Nyuszi váró kézműves délelőtt 
 

A tavaszi szünet előtti utolsó napot 

kézműveskedéssel töltötték az alsós 

diákok. A sok színes program segített a 

húsvétra való ráhangolódásra. A diákok 

számos tojásfestési technikával 

ismerkedhettek meg, így a lányok 

ötleteket gyűjthettek a hétfői 

ajándékozáshoz. 

Komplex tehetséggondozó tanulmányi verseny 
 

Az Apáczai Kiadó komplex tehetséggondozó tanulmányi versenyén 

iskolánkat  a Csillagok csapata képviselte. 

Csapattagok: Dobos Dorka  1.a 

 Jagicza Tamás 1.a 

 Szegedi Árpád 1.a 

Felkészítő tanár: 

Sántáné Ambrus Judit 



Magasugró verseny Szervező: Szegedi Gábor 
 

Áprilisban magasugró versenyen mérethették meg magukat a diákok. A 

tornateremben szép számmal jelentek meg a tanulók, bízva abban, hogy ők 

ugranak a legmagasabbra. Az eredmények végül a következőképpen alakultak: 
 

 1. évfolyam 
 

 

 

 

lányok: fiúk: 
 

I. hely:  Fonyódi Sára  1.b I. hely: Szegedi Árpád 1.b 

II. hely: Dobos Dorka 1.a II. hely: Kernya Bálint 1.b 

III. hely: Kelcz Lilla 1.b III. hely: Mózer Ferenc 1.b 
 

Felkészítő tanárok: Sántáné Ambrus Judit, Polyákné Zsivkó Mariann 
 

  

 2- 3. évfolyam 
 

 

 

lányok: fiúk: 
 

I. hely:  Bajai Otília 3.b I. hely: Rogács István 3.b 

II. hely: Hodován Klára 3.a II. hely: Hodován Bence 3.b 

III. hely: Miskei Hajnalka 3.a III. hely: Varga István 2.b 
 

Felkészítő tanárok: Hodovánné Tarnai Márta, Vinkóné Blazsanik Anikó 

 

 4 - 5. évfolyam 
 

 

 

lányok: fiúk: 

 

I. hely:  Tarnai Bianka 4.a I. hely: Sipos Tamás 4.a 

II. hely: Hodován Ilona 5.a II. hely: Juhász – Nagy Zsolt 5.b 

III. hely: Hodován Jázmin 5.a III. hely:  Kovács Martin  5.a 
 

Felkészítő tanárok: Tarnainé Koprivanacz Éva, Mihalik Gábor, Szegedi Gábor 



 6-7-8. évfolyam 

 

 

lányok: fiúk: 

 

I. hely:  Sipos Andrea 8.a I. hely: Pécsy Szabolcs 8.a 

II. hely: Hodován Adél 7.b II. hely: Aranyosi Márk 8.a 

III. hely: Csaplár Cintia 7.b III. hely:  Kapitány Attila 8.a 
 

Felkészítő tanárok: Szegedi Gábor, Mihalik István 

Korcsoportonként 25 csapat indult,  legeredményesebben következő tanulóink 

szerepeltek: 
  

II. hely:  „Okoskák”: Bogárdi Imre  Pécsi Patrik 

 (2.a) Jáksó Péter Szilágyi Ákos  

 

IV. hely: „Nagyokosok”:  Matán István Miskei Hajnalka 

 (3.a) Mihalik Emőke Sánta Vivien  

 

V. hely: „Matekzsenik”:  Facskó Dorina Nagy László 

 (2.a) Szabó Roberta Varga Marina 
 

 

 

 

 

I. hely:  „(n)Agy Lányok”: Jagicza Petra Juhász Viktória 

 (6.a, 7.a) Nagy Laura Szegedi Adél         

  

IV. hely: „Mateko-sokk”: Jagicza Máté Kernya Martin 

  (5.a, 5.b, 6.a, 7.a)  Sánta Tamás Szilágyi Martin 

  

V. hely: „Kisokosok”: Facskó Réka Hodován Adél 

  (7.a, 7.b)  Karaszi Fanni Pécsy Zsófia 

Fajszi levelező verseny 
 

A fajszi iskola levelező versenyt hirdetett két korcsoportban. Az alsó 

tagozatosok számára a „Kisokos”, míg a felsősöknek a „Töprengő” versenyt. 

Iskolánkból összesen 18 csapat dolgozott hétről hétre a három forduló feladatain. 



„Az Év Olvasója” Díj 
 

A 2010/2011-es tanévben hagyományteremtő szándékkal adtuk át „Az 

Év Olvasója” Díjat. Első alkalommal Tóth Kamilla 8.a osztályos tanuló 

érdemelte ki ezt a megtisztelő címet. 
 

A díjat elnyerheti, aki: 
 

 iskolánk könyvtárának beiratkozott olvasója 

 rendszeresen kölcsönöz könyveket 

 részt vesz a könyvtár programjain, pályázatain 

 és ami a legfontosabb: 
 

SZERET OLVASNI! 
 

 

Szervező: Nánai Gabriella 

Házi labdarúgó – bajnokság 
 

Áprilisban kezdődött, májusban ért véget házi labdarúgó–bajnokságunk, 

melyen minden osztály képviselte magát. Az izgalmas mérkőzések 

délutánonként füves pályán zajlottak. A csapatokban fiúk és lányok egyaránt 

részt vettek. Az eredmény a következőképpen alakult: 

 

Alsó tagozat Felső tagozat 
 

I. hely:  3.b  I. hely: 7.b 

II. hely: 4.a II. hely: 8.a 

III. hely: 2.a III. hely: 7.a 

 

 

 

 

 

 Szervező: Gorbay – Nagy Tihamér 



Május 

Témahét a 3.b osztályban 
 

Egyik legkedvesebb ünnepünk, az anyák 

napja kiemelt figyelmet kapott a 3.b 

osztályban. Május 2. és 6. között minden 

tanórai feladat e köré az ünnep köré 

csoportosult. A témahét célja „a család 

összetartó erejének, a családi ünnepek, köztük 

az anyák napja fontosságának hangsúlyozása, 

az ajándék készítés örömének megmutatása,  

az anyák napi ünnepség együttes, közös 

élményszerzése” volt. (Vinkóné Blazsanik 

Anikó – osztálytanító)  A témahét megható 

anyák napi műsorral zárult, ahol az édesanyák 

megcsodálhatták gyermekeik egész heti 

munkájának eredményét. 

Ízelítő a tanórákból: 

Olvasás: beszélgető kör: Mi mindent tesz meg értünk édesanyánk és 

 nagymamánk? 

Matematika: szív és virágforma másolása, majd önálló rajzolása körzővel és  

 vonalzóval 

Fogalmazás: Nem cserélném el soha az édesanyámat, mert… az érvelés 

 fejlesztése 

Technika: anyák napi meghívó készítése 
 

Ének: anyák napi dalok éneklése 

Május 1.  
 

Iskolánk tanulói az idei évben is szívesen kapcsolódtak be a 

május 1-jei programokba. Reggel 930-kor az 5. évfolyamosok 

táncos előadását tekinthették meg, majd közösen 

aerobikozhattak. A további mozgásra vágyók futóversenyen 

vehettek részt. A horgászatnak hódoló kisdiákok szabadon 

pecázhattak a két híd között. Végül a Fajszi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület tűzoltói tartottak bemutatót. Az apróságok 

az óvónők által szervezett játszóházban találtak 

elfoglaltságot. 



 Osztálykirándulás 1.a és 1.b 
 

Első közös osztálykirándulásukon vettek rész május  

6-án az 1.a és 1.b osztályos tanulók. Úti céljukként 

Szekszárdot választották, ahol a Mézeskalács 

Múzeumba látogattak el. Miután mindenki  

elkészíthette saját gyártású mézeskalácsát, a délután hátralévő részét 

hintázással, mászókázással és más játékokkal töltötték. Az élmények 

felsorolásából természetesen a közös buszozás öröme sem maradhat ki. 

Anyák napi műsorok 
 

Május első hetében az 

édesanyákat ünnepeltük. Osztályonként 

megható műsorral kedveskedtek a 

gyerekek anyukájuknak, 

nagymamáiknak.  

Zenei előadássorozat 
 

Az idei tanévben utolsó alkalommal május 6-án vehettek 

részt tanulóink Dóbiás Péter és társai előadásán. Ez alkalommal 

Dukas A bűvészinas című scherzóját hallgathatták meg, mely a 

vers, a zene és a játék remek összefonódása. Ezzel lezárult a 

Mesélő dallamok előadássorozat, mely vidám és szórakoztató 

pillanatokat csempészett tanulóink fárasztó hétköznapjaiba. 

Osztálykirándulás 2.a és 2.b 
 

A másodikosok Budapestre 

látogattak el, ahol elsőként a Fővárosi 

Állat- és Növénykertben tettek izgalmas 

sétát. Az Állatkerti Játszóházban számos 

különterem közül választhattak : 

„BabáZOO, PecáZOO, MászókáZOO, 

HomokoZOO, JátszadoZOO, 

TársasoZOO, BujócskáZOO, 

KibontakoZOO, UgrándoZOO, 

TalákoZOO”. Végül a Fővárosi 

Nagycirkusz Káprázat és Csoda című 

előadását tekintették meg. 



számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig 

elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi 

életből vett feladatok megoldása során.  

Osztálykirándulás 4.a 
 

Szintén Budapestre kirándult a 4.a osztály május 

19-én. A számos fővárosi látnivaló közül ők a 

Tropicariumot, a Csodák Palotáját, illetve a 

Parlamentet választották. A Csodák Palotájában 

interaktív tudományos kiállítás várta a 

gyerekeket, ahol látványos, szórakoztató,  

közérthető és átélhető módon mutatják be a természet törvényeit, a fizika 

csodálatos és meghökkentő világát. A Parlamentben – többek között – a Szent 

Koronát valamint a koronázási jelvényeket tekintették meg. Végül a 

Művészetek Palotájában tettek egy sétát.  

Országos kompetenciamérés 
 

Május 25-én 4., 6. és 8. évfolyamos tanulóink kompetencia 

felmérést írtak szövegértés és matematika témakörben. A mérésben 

alkalmazott feladatok célja nem az adott év tananyagának 

Tanulmányi kirándulások a felső tagozaton 
 

A felső tagozatos diákok ugyanabban az időpontban, május 26-27-én, 

kétnapos kiránduláson pihenték ki a tanév fáradalmait. 
 

Osztálykirándulás 5.a és 5.b 
 

Az 5.b osztály témahetének megkoronázásaként az 5. évfolyam a 

Dunakanyarba látogatott el. Első nap a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban, a 

Skanzenban jártak, ahol az egykoron dusnoki szélmalmot is feltérképezhették. 

A következő állomás Visegrád volt, ahol a Fellegvár, 

a Salamon-torony és Mátyás király palotájának 

megtekintése után a bob pályán szórakoztak a 

gyerekek. Tanulóink az országhatárt is átlépték: az 

éjszakát Párkányban töltötték. 

Pénteken az Esztergomi 

Bazilikát nézték meg, majd 

hazaindulás előtt néhány órát az Aquaparkban töltöttek. 

A kirándulás egyik legnagyobb élménye a – képen is 

látható – szlovákiai fagyizás volt. 



Osztálykirándulás 6.a 
 

Magyarország északkeleti részét ismerte meg 

közelebbről a 6.a osztály. A kétnapos kirándulás 

alkalmával ellátogattak Aggtelekre, a 

cseppkőbarlangba, sétáltak a Szalajka – völgyben.  

Egerben megnézték Dobó István várát, valamint a 

Gárdonyi Géza lakóházából 1923-ban kialakított 

múzeumot. A fürdőzés náluk sem maradhatott el, a 

hatodikosok Egerszalókon lazítottak. 

Osztálykirándulás 7.a és 7.b 
 

A legközelebbi úti célt a 7. 

évfolyam választotta, ők  Tolna és 

Baranya megye közeli települései 

mellett döntöttek. Jártak Szigetváron, 

Mohácson az Emlékparkot nézték 

meg, Villányban természetesen a 

borokról tudtak meg többet, bár a 

borkóstolás még elmaradt.  

Osztálykirándulás 8.a 
 

Utolsó közös osztálykirándulásán vett részt a 8.a osztály, melyen a 

Balatont járták körül. Ellátogattak 

Balatonlellére, Balatonboglárra,  bejárták 

a „Balaton fővárosát”, Siófokot. A szállás 

Balatonszemesen volt. Afrika csodálatos 

élővilágával, kultúrájával ismerkedhettek 

meg az Afrika Múzeumban, és 
természetesen a Tihanyi Apátság sem maradhatott ki a 

látnivalók sorából. A nyolcadikosok nemcsak szárazföldön 

közlekedtek, hajókázás közben gyönyörködhettek a Balaton 

lenyűgöző tájaiban. A végzősöknek kijár, hogy mindkét napon  
fürödjenek: csütörtökön a Balatonban lubickoltak, 

pénteken pedig a dunaújvárosi Aquantis 

élményfürdő csúszdáin száguldoztak. 

Az éjszakát Váralján töltötték. Pécsett megismerkedtek a 

Dzsámi és a Székesegyház történetével, és betekintést 

nyertek az ókeresztény sírkamrákba. Láblógatáshoz, 

kikapcsolódáshoz a hetedikesek a siklósi fürdőt 

választották. 



Gyermeknap 
 

Május utolsó vasárnapján a gyermekeket ünnepeljük. Ennek tiszteletére 

május 30-án izgalmas programokkal kedveskedtünk számukra. 

Reggel egy bűvész varázsolta el tanulóinkat, és akárhogy 

igyekezet, nem sikerült megfejteniük a titkot. Az ámulatot 

követően minden osztály útnak indult.  

Az alsó tagozatos diákok együtt kerékpároztak 

ki a Feketi Kápolnához, ahol néhány kellemes 

 órát töltöttek focizással, „nyuszi vadászattal”, játékkal. A 

felsősök közül az ötödikesek a Vajas-partot és a fürdőzést 

választották, a hatodikosok Hajósra bicikliztek, a 

hetedikesek tábortüzet raktak, a nyolcadikosok pedig közös 

főzéssel ünnepelték a gyermeknapot. Június 

Egészséghét 
 

Az utolsó hét a tanévben az egészség jegyében telt. Minden nap várt 

valami egészséges, szórakoztató tevékenység a tanulókra. A hetet minden 

kisdiák vas- és papírgyűjtéssel kezdte, bejárták az egész falut. Ezt követően az 

1-2. osztályosok kipróbálták az új játszótér játékait, a 3-4.–esek 

sportversenyen mérhették össze erejüket, ügyességüket, míg a felsős tanulók 

dietetikus előadáson vettek részt. 

Osztálykirándulás 3.a és 3.b 
 

A harmadikosok június 2. napját 

választották az osztálykirándulásra. A busz 

elsőként Kecskemét felé vette az irányt, ahol a 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona 

József Könyvtárában könyvtárbemutatót tartottak 

számukra, majd a Planetáriumba programjain 

vettek részt. Ezt követően Magyarország 

legnagyobb hadiparkjába látogattak el Kecelre. A 

kirándulás soltvadkerti fagyizással zárult. 



A keddi nap a tanár – diák kosárlabda-mérkőzéssel indult,  ahol a 

pedagógusoknak sikerült többször betalálni a kosárba. A nyolcadikosok 

mindent megtettek a győzelemért, de a kitartó és látványos játék sajnos most 

nem hozta meg számukra a várva várt sikert. A lelkes szurkolótábor ezután 

kettévált: az alsósok kerékpáros közlekedési versenyen vettek részt. 

Az udvaron kiépített kerékpárpálya várta őket, melyet 

mindenkinek a korábban ellenőrzött 

biciklijével kellett teljesítenie. A játékos 

vetélkedő során a gyerekek megismerkedtek 

a kerékpározás szabályaival, a közlekedési 

lámpákkal, táblákkal. A felsős tanulók a  

füves pályán folytathatták a szurkolást, ahol a tanárok és a  

diákok a gyűrűt kapura, a kezet lábra cserélték, és fociban is összemérték a 

tudásukat. A rutin ismét győzelemhez segítette a pedagógusokat. 

Szerdán minden tanuló kötényt kötött, és 

salátakészítésbe kezdett. Számos finomabbnál finomabb 

saláta készült, melyeknél a látványra és az ízre is különösen 

nagy figyelmet fordítottak a diákok. A tanári zsűrizés után a 

gyerekek közösen fogyasztották el remekműveiket. 

A csütörtök ismét a sport jegyében telt: az alsósok egész délelőtt 

különböző versenyszámokban mérettették meg magukat. Az osztályok 

közötti futóversenyen minden csapatban négy tanuló adta egymásnak a 

stafétabotot, majd a kötélhúzásban teljes létszámban mérték össze erejüket az 

 osztályok. Míg a kicsik a pályán küzdöttek, a felsősök 

a kozmetikusnál, a fodrásznál és a pedikűrösnél 

kényeztették magukat, illetve kaptak bőr-, haj- és 

körömápolási tanácsokat. Ők csak a kötélhúzásba 

kapcsolódtak be a focipályán. 
Cserediák program 
 

Június 6. és 9. között hét diákunk Horvátországban, Vodinciben 

töltötte idejét. A cserediák program keretében a délutánokat iskolában 

töltötték a gyerekek, míg délelőttönként a közeli  Vinkovci és Vukovar 

történelmével ismertették meg őket szállásadóik.  

Szervező és kísérő tanár: Varga Szilvia 



Ballagás 
 

A ballagás mindig 

megható esemény a tanév végén, 

mellyel a hetedik évfolyamosok 

köszönnek el a legidősebbektől. 

A tanulók 6-7 évesen, pici 

gyerekekként lépnek be az iskola 

kapuin, majd gyorsan elszalad a 

nyolc év, és már félig felnőttként 

hagyják el második otthonukat. 

Az idei tanévben 27 tanulótól 

búcsúztunk. Bízunk benne, hogy 

szívesen gondolnak majd vissza 

iskolájukra, és sikerül 

hasznosítaniuk az itt megszerzett 

tudást. 

 

A továbbtanuláshoz és a 

későbbi élethez minden jót 

kívánunk nekik! 

Bolondballagás 
 

A nyolcadikosok utolsó napja az általános iskolában 

egy kis bolondozással telt. Délelőtt mindenki „álruhába” 

bújt, alig lehetett felismerni a tanulókat. Búcsúzóul 

minden osztály meglátogattak, és rúzsos puszikkal 

köszöntek el. 

A szórakozást követően a hetedikesek azonnal 

hozzáláttak a díszítéshez, hogy délutánra ünnepélyessé 

varázsolják az iskolát. A kemény munka lenyűgöző 

eredményt hozott. 

 Szerenád 
 

A ballagó diákok június 9-én szerenáddal búcsúztak tanáraiktól. Az iskola 

előtt énekléssel kedveskedtek a tanulók, ezután pedig pizza és sütemény mellett 

nosztalgiáztak tovább. Az este a felső tagozat négy évének képeiből 

összeállított diavetítéssel zárult. 



tiszteletére vasárnap délelőtt játékos vetélkedőt szerveztek az érdeklődő gyerekek 

számára. A négyfős csapatok hét állomás feladatainak teljesítése után mondhatták el, 

hogy végig értek a pályán. A próbák között például kacsaröptetés, kacsatojás hordás, 

„kacsalábon” járás és kacsaúsztatás is várt a gyerekekre. A szórakoztató feladatokat 

szívesen oldották meg a tanulók és az ovisok egyaránt. 

 Szervezők: alsó tagozatos tanítónők 

Rác Pünkösd 
 

2011-ben immáron a 19. Rác Pünkösdöt rendezték meg 

Dusnokon. A háromnapos rendezvényen mindig színes 

programok várják a látogatókat. Az idei évben a pedagógusok 

az I. Kacsa Gasztronómiai Fesztivál 

Cserkészet 2010/2011  
 

Okt. 16.: túra a Feketi Kápolnához (58 fő) Vezető: Mihalik Gábor 

Nov. 11.: Márton-napi tábortűz a Plébános Úr segítségével 

Nov. 20.: túra a Vajas-torokig Cser István és Szilágyi Zoltán vezetésével 

Dec. 18.: karácsonyi kézműves foglalkozás a Bárkában 

Jan. 12.: megemlékezés a Don-kanyarban elhunyt dusnoki hősökről, fáklyás díszőrség 

Márc. 4.: cserkészfarsang a kiskőrösi csapattal 

Márc. 12.: 1848-as emléktúra Fajszra, a kompkikötőhöz kerékpárokkal,  

métabajnokság (52 fő) 

Márc.15.: nemzeti ünnepünk alkalmából koszorúzás, 

 fellépés az ünnepi kórustalálkozón 

Márc. 26.: falu- és parttakarítás 

Ápr. 22.: díszőrség Krisztus sírjánál a templomban, részvétel a keresztúton  

Máj. 13.: Ebben az évben is útjára indult a feltámadási jelkép, amelynek útvonala egy 

szívet rajzol a Kárpát-medencében. Május 13-án érkezett Dusnokra, és ismét a  

cserkészek vehették át ezt a jelképet, majd másnap mi vittük át Bajára, a  

következő állomásra. 

Máj. 14.: Ismét megrendezésre került Kalocsán a regionális cserkésznap, ahová mi is  

 nagy örömmel mentünk. 

Máj. 21.: részvétel a TeSzedd hulladékgyűjtő akcióban 

Jún. 4.: trianoni megemlékezés a Hétvezér parkban 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Hévizi Sára 

Nyári programok:  

Júl. 3.: délután fél 3-kor indulunk a Kápolna-búcsúra 

Júl. 8-9.: Érsekcsanádra megyünk kerékpárral Hubert 

István tanyájára   

(hozni kell: sátor, 2 napra szükséges felszerelés)  

Indulás: reggel 9 órakor az iskola elől 

Júl. 21-22.: továbbképzés őrsvezetők számára a 

Balatonon  

Júl. 23.: megbeszélés a szülőkkel a cserkésztáborról 

délután 6 órától 

Júl. 31. és aug. 7. között: cserkésztábor a Mecsekben 

Augusztus végén: túra a Szilágyi- tanyára kenukkal 



Tanévzáró ünnepély 
 

A 2010/2011-es tanév a június 15-ei tanévzáró ünnepéllyel ért véget.  

A 2010/2011-es tanév képekben 
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