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Kedves Olvasóközönség! 
 

Az idei tanévtől beindítjuk iskolaújságunkat, amelyben rendszeresen 

beszámolunk az iskolában folyó munkáról, eredményekről, és 

betekinthetnek a színes diákéletbe. Szeptember 

2010. szeptember 1-jén  reggel 8 órakor megkezdődött a 2010/2011-es 

tanév.  A kis elsősök izgatottan várták már ezt a pillanatot. Végre 

megismerhették osztálytársaikat, osztályfőnökeiket, és a tanévnyitó 

ünnepség után elfoglalhatták  tantermüket. 

Az idei tanévben elsős osztályfőnökök: 

Sántáné Ambrus Judit 1. a Polyákné Zsivkó Marianna 1. b 
 

Szintén nagy változást hozott az új tanév az 5. a és 5. b osztályosoknak, 

akik elindultak a felső tagozat rögös útján. 

Osztályfőnökök: 

Nánai Erika  5. a Mihalik Gábor 5. b 
Szakkörök 

 

Szeptemberben beindultak a szakkörök is.  A tanulók a következő 

lehetőség közül választhattak: 
 

Labdarúgás (edző: Gorbay – Nagy Tihamér)    

Kosárlabda (edző: Szegedi Gábor) 

Énekkar  (vezető: Gorbay – Nagy Éva) 

Német szakkör (vezető: Nánai Erika) 

Kis Geográfus verseny 
 

A 2009/2010 -es tanévben megrendezésre került a Kis  Geográfus házi 

versenyünk. Nagyon sok ügyes diák vett részt a néha nem is olyan egyszerű 

feladatok megoldásában. A nyertesek végül Sereg Fruzsina 6. a, Bolvári 

Adél 7. b, Pécsy Zsófia 7. b és Sipos Andrea 8. a osztályos tanulóink lettek. 

Nyereményük egy pécsi kirándulás volt, ahol megtekintették a 

Székesegyházat, a Mecseki Bányász Múzeumot, a zengővárkonyi Míves 

Tojásgyűjteményt, és ellátogattak a pécsi Szabó Marcipán Múzeumba. 
 

Szervező: Bikali Aliz 

A dusnoki diákok a szorgos tanulás mellett számos versenyen vettek 

részt az elmúlt hónapokban. A következőkben bemutatjuk ezek 

eredményeit. Emellett beszámolunk minden programról, amely a 

gyerekek szórakozását, lazítását tette lehetővé. 



Október 

Bábelőadás 
 

Az állatok világnapja és a népmese napja alkalmából október 14 -én  

nagy izgalommal vártuk az alsósokat és a nagycsoportosokat a kultúrházba, 

ahol A kiskakas réz garasa és a Brémai muzsikusok című bábelőadást  

nézhették meg tanáraik előadásában.  

Matematikaverseny 
 

Október 15 -én a Kalocsán megrendezett Bolyai matematika 

csapatverseny megyei fordulóján a dusnoki iskola 6. osztályos tanulói az 55 

indulóból a 16. helyezést érték el. 

Csapattagok: Jagicza Petra Nagy Laura  

 Sánta Lajos Sánta Tamás 
 

Felkészítő tanár: Palotainé Varga Éva 

Zenei előadássorozat 
 

A 2010/2011 -es tanévben dallamokat kedvelő tanulóink öt 

alkalommal vehetnek részt zenei előadásokon. A színvonalas műsort 

Dóbiás Péter, valamint a kecskeméti Kodály Iskola és M. Bodon Pál 

Zeneiskola hangszertanárai biztosítják. A diákok eddig két produkción 

vehettek részt: 

Október 5.: Schubert dalok és dallamok 

November 19.: Talált hangszerek, hangszertalálmányok 

A gyerekek nagy izgalommal várják a további három előadást. 

A produkció előtt Mátéka Gábor 4. osztályos 

tanuló furulyajátékában gyönyörködhettünk, 

aki a magyar népmesék dallamait adta elő. 
 

Szervező: Nánai Gabriella 

Október 23 -i ünnepség 
 

Október 22 -én pénteken a 8. osztályos 

tanulók idézték fel 1956 eseményeit. Az 

előadás nagyon megható volt, a diákok 

remekül adták vissza az 54 évvel ezelőtti 

eseményeket hangulatát.  

 

Szervező: Hodovánné Billibók Tünde 



Halloween 
 

Az idei tanévben ismét együtt ünnepeltük a 

Halloweent egy fantasztikus kézműves délután 

keretében. A gyerekek számos apró díszt készíthettek 

el, ügyességi feladatokat oldhattak meg, vagy éppen 

választhatták a társasjátékot is. Az estét remek 

hangulatban a kifaragott töklámpások kivilágításával 

zártuk. 

Szervezők: alsós tanító nénik 
Múzeumlátogatás  

 

A hónap utolsó szombatján felsős diákjaink összekötötték a 

sportolást a kultúrával. Kerékpártúra keretében Hajósra látogattak, ahol a 

hajósi Érseki kastélyt tekintették meg. 
 

Szervező: Gorbay – Nagy Éva  

Színházlátogatás 
 

Az alsós diákok gyermekszínházi előadássorozaton vettek részt, 

melynek keretében három darabot tekintettek meg a bajai színházban. 

Október 27.: Mekk Mester menyegzője – mesemusical 

• Előadó: budapesti Ötletek Színháza  

November 10.: A csodálatos lámpás – mesejáték 

• Előadó: szegedi Grimm – Busz 

November 24.: Ludas Matyi – zenés mesejáték 

• Előadó: Bajai Fiatalok Színháza 
 

Szervezők, kísérők: Hodovánné Tarnai Márta 

 Nagyné Óvári Ágnes 

 Nánai Gabriella 

Tanulmányi kirándulás 
 

Október végén a 4.a osztályos tanulók 

tanulmányi kiránduláson vettek részt. Pörbölyre 

utaztak, ahol a Gemenci erdőben túráztak, 

megcsodálták az élővilágot, és ha már ott voltak, 

a kisvasutat sem hagyták ki. 
 

Osztályfőnök: Tarnainé Koprivanacz Éva 



November 

november 9 -én házi szavalóversenyt rendeztünk az iskolában. Az 1 - 2. 

osztályosok közül 21 -en, a 3 - 4. osztályosok közül pedig 17 -en vállalták a 

megmérettetést. Mindenki kiválóan teljesített, a zsűrinek nagyon nehéz 

feladata volt, de végül megszületett az eredmény: 

1 - 2. osztályosok versenye: 
 

I. helyezett: Kernya Bálint  1. b 

I. helyezett: Jáksó Péter 2. a 

II. helyezett: Bakula Emma 2. a 

III. helyezett: Fonyódi Sára 1. b 

 

 

 

3 - 4. osztályosok versenye: 
 

I. helyezett: Hodován Hanna 3. b 

I. helyezett: Gácser Jázmin 4. a 

II. helyezett: Sánta Vivien 3. a 

III. helyezett: Tálas Szabolcs 3. b 

III. helyezett: Tarnai Bianka 4. a 

 
Az I. helyezettek képviselték iskolánkat Foktőn, ahol 

Kernya Bálint szintén az élen végzett.  
   

 Gratulálunk mindenkinek! 

Szavalóverseny 

Történelemverseny 
 

November 10 -én 7. osztályos tanulóink történelmi 

vetélkedőn bizonyíthatták felkészültségüket. A dusnoki 

csapat a tiszteletre méltó II. helyet szerezte meg. 

Résztvevők. Balázs József 7. a 

 Pata Árpád  7. a 

 Szegedi Adél 7. a 
 

Az őszi szünetben a pihenés 

mellett nagy feladata volt az alsó 

tagozatos diákoknak: mindenki 

verset tanult. Ennek oka, hogy 

Könyvtárlátogatás 
 

Horvát szakkörre járó diákjaink november közepén Bajára, az Ady Endre 

Gyermekkönyvtárba kaptak meghívást, ahol Horvátországból érkezett 

vendégek tartottak érdekes előadást és játékos vetélkedőket. 
 

Kísérőtanár: Varga Szilvia 

Felkészítő tanár. Zabolainé Horváth Erika 



12 éve minden ősszel megrendezik Foktőn a Magyar 

László Hetet, ahol a környező települések diákjai mérhetik össze 

tehetségüket. Az idén november 15. és 19. között 15 

kategóriában bizonyíthattak a versenyzők. A nevezők sorából 

nem maradhatott ki iskolánk sem. Tanulóink kiváló teljesítményt 

nyújtottak, és számos területen a legjobbnak bizonyultak. A hét 

eredményei a következőképpen alakultak: 

Szívből gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk! 

Magyar László Hét Foktő 

Alsós szavalóverseny 

 I. hely: Kernya Bálint 1. b 

Felkészítette: Polyákné Zsivkó Marianna 

 

 

Környezetismeret 

 I. hely: Dusnok 

• Varga Dániel 3. b 

• Matán István 3. a 

• Gácser Jázmin 4. a 

• Tarnai Bianka 4. a 

 

 

Alsós matematika, 2. osztály 

III. hely: Bogárdi Imre 2. a 

Felkészítette: Nagyné Óvári Ágnes 

 

 

Alsós matematika, 3. osztály 

 I. hely: Matán István 3. a 

Felkészített: Hodovánné Tarnai Márta 

 

 

 

Alsós matematika, 4. osztály 

III. hely: Jámbor Joákim 4. a 
 

Felkészítette: Tarnainé Koprivanacz Éva 

 

 

Helyesírás, 4. osztály 

III. hely: Simonics Emília 4. a 
 

Felkészítette: Tarnainé Koprivanacz Éva 

 

 

Alsós vetélkedő (sport) 

III. hely: Dusnok csapata 
• Hodován Tibor 1. b 

• Jáksó Péter 2. a 

• Nagy László 2. a 

• Mácsai Gréta 2. b 

• Hubert Emma 3. a  

• Lackó Klaudia 3. b 

• Hodován Bence 3. b 

• Rogács István 3. b 

• Kiss Zsófia 4. a 

• Pécsy Endre 4. a 
 

Felkészítő tanár: Vinkóné Blazsanik Anikó 

 

 

Alsó tagozat 



 
Felsős matematika, 6. osztály 

II. hely: Sánta Tamás 6. a 
 

Felkészítette: Palotainé Varga Éva 

 
Felsős matematika, 7. osztály 

II. hely: Kernya Martin 7. a 
 

Felkészítette: Deutschné Tóth Mária 

 
Ének 5 - 6. osztály 

I. hely: Hodován Tünde 6. a 

 
Ének, 7 - 8. osztály 

III. hely: Fontányi Ottília 7. b 

 
Felkészítő tanár: Gorbay – Nagy Éva 

 

 

Magyar László Hét Foktő 

Kalózdélután 
 

November 18-án délután a 

könyvtárba vártunk minden kedves 

érdeklődő kiskalózt. A számos színes 

program között mindenki megtalálhatta a 

kedvére valót, legyen szó kincsvadászatról 

vagy éppen „tengerészital” kortyolgatásról.  

 

Szervező: Nánai Gabriella 

Ízelítő a programokból:  

• kalózcsomó kötése 

• ezüsttallér - verés 

•  kalózhajó  

• kalóztörténetek  

Felső tagozat 

Felsős anyanyelv, 6. osztály 

I. hely: Nagy Laura 6. a 

 
Felsős anyanyelv, 7. osztály 

II. hely: Patyi Luca 7. a 

 
Felsős anyanyelv, 8. osztály 

I. hely: Gorbay - Nagy Lilla 

és Sipos Andrea 8. a  

 
Felkészítető tanár: Gorbay – Nagy Éva 

 
Irodalmi pályázat, 5 - 6. osztály 

I. hely: Nagy Laura 6. a 

 
Irodalmi pályázat, 7 - 8. osztály 

I. hely: Szegedi Adél 7. a 

 
Felkészítető tanár: Gorbay – Nagy Éva 

 

Szívből gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk! 



December 
Mikulás 

 

A hónap első péntekén ellátogatott iskolánkba a 

Mikulás. A legnagyobb izgalommal talán az első 

osztályosok várták, akiket délelőtt, tanulás közben lepett 

meg. A gyerekek kedves műsorral, versekkel, énekekkel 

készültek a látogatásra, és mint kiderült, mindenki jól 

viselkedett az elmúlt évben, hiszen senki sem maradt 

ajándék nélkül. A délutánt közös ünnepléssel töltötték a 

diákok. A szórakozás bábelőadással kezdődött, amivel az 

alsós tanító nénik lepték meg tanítványaikat, majd az 

osztálytermekben folytatódott játékokkal, étellel  - itallal, 

kellemes programokkal. 

Nyelvismereti, nyelvhasználati verseny 

 

A kalocsai Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium által megrendezett nyelvismereti – nyelvhasználati 

versenyen a dusnoki iskola tanulói hatalmas pontkülönbséggel (I. hely: 134p, II. 

hely: 118p, III. hely: 115p) az első helyet szerezték meg. 
 

Csapattagok: Kernya Martin 7. a 

 Gorbay – Nagy Lilla 8. a 

 Sipos Andrea 8. a 
 

Felkészítő tanár: Gorbay – Nagy Éva 

Karácsonyi műsor 
 

December 17 –én iskolánk énekkara karácsonyi 

dalcsokorral kedveskedett az óvodásoknak. 

A téli szünet előtti utolsó napon az egész iskola együtt 

A Mikulás-napi rendezvényt a felső tagozaton is megtartottuk december 3 -án. A 

Mikulás délután 5 órakor érkezett a kiskamaszokhoz, ajándékot hozott azoknak a 

diákoknak, akik  tanulmányi versenyen   indultak az 1. félévben. Ebben az évben 

már  60 diák vett részt valamilyen megmérettetésen. A hagyományos teadélutánt 

egy közös vetélkedő színesítette az idén. A  diákok és a tanárok is összemérték 

erejüket a játékos vetélkedőn, melyet végül a 7. évfolyam csapata nyert meg. 

 

kezdte meg az ünneplést. December 21 -én a tanórák után 

12 órakor a templomban néztük meg az iskola tanulói által 

bemutatott karácsonyi műsort. Az előadást az iskola 

énekkara kísérte. 
 

Szervezők: Szegedi Gábor 

 Gorbay – Nagy Éva 



Előzetes 
Január 
 

• Osztályozó értekezlet: január 12. 

• Mesélő dallamok zenei előadássorozat – 

  „Áll a bál…” Farsangi műsor: január 12. 

• Az első félév vége: január 14.  

• Központi írásbeli felvételi: január 22. (szombat) 

• Iskolai részvétel a „Rác Fonó” programjain 

Február 

• Farsangi mulatság 

alsósok délután jelmezes felvonulást tartanak a Kultúrházban  

a felsősök műsorokat tartanak a Kultúrházban 

• Simonyi Zsigmond helyesírási verseny a felső tagozaton 

• Fogadónap: február 23. (szerda) 17:00 - 18:30 

 Március 
 

• Megemlékezés az 1848/49 -es forradalom és szabadságharcról 

Felelős: Tarnainé Koprivanacz Éva (4. a osztály) 

• Szorzótábla verseny a 3 – 4. osztályosoknak 

2011 

Téli szünet: 2010. december 22 – 2011. január  2. 

Utolsó tanítási nap: 2010. december 21. (kedd) 

Első tanítási nap: 2011. január 3. (hétfő) 



DUSNOK - FAJSZ TÁRSULT ÁMK  

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

 

6353  DUSNOK 

KÖZTÁRSASÁG  U.   20 - 22. 

 

TEL: 06 / 78 501 004 

Fax: 06 / 78 501 005 

 

E-MAIL: iskola@dusnokamk.koznet.hu 

HONLAP: http://www.dusnokamk.koznet.hu 

KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 


