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„Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban,
hogy Önmaga lehessen.”
(Janusz Korczak)

2011 / 2012 – 3.

Ami az előző számból
kimaradt…
Angol nyelvi verseny
A tavalyi évben Foktőn megrendezett Magyar László héten
iskolánkat számos csapat képviselte, szép eredményekkel. Erről részletesen
olvashattak előző számunkban. Egy szintén említésre méltó siker azonban
kimaradt:
az angol nyelvi versenyen négy tanulónk indult, és a legjobbnak
bizonyulva az I. helyet sikerült megszerezniük.
Csapattagok:
Hodován Adél
Hodován Tünde
Nagy Laura
Patyi Luca

8. b
7. a
7. a
8. a

Felkészítő tanár:
Hodovánné Billibók Tünde

Gratulálunk!
MLSZ Bozsik – program téli torna
2011 júniusában a Magyar Labdarúgó Szövetség irányítói, valamint
az OTP és a MOL vezetői bejelentették a Bozsik – program újra indulását.
A Bozsik – program fő célkitűzései a tömegesítés, a tehetségkutatás és a
tehetségek fejlesztése. A téli tornán iskolánkat 10 – 12 fős csapatok
képviselték az alábbi korcsoportokban, szép eredménnyel.
1 – 2. osztályosok: II. hely
3 – 4. osztályosok: II. hely
5 – 8. osztályosok: III. hely
Felkészítő tanár: Gorbay – Nagy Tihamér

Gratulálunk!

Rác Fonó (január 25. – február 3.)

Január

Az
idén
már
hetedik
alkalommal
megrendezett Rác Fonó ismét lehetőséget és helyet
biztosított a szórakozásra iskolánk tanulóinak. A
gyerekek ilyenkor megismerkedhetnek a falu
hagyományaival, a régi mesterségekkel, de sok
diákunk mutathatta meg kiváló tánctudását, szavalt
verset, vagy éppen szerepelt előadásban – horvátul
és magyarul egyaránt.
A Rác Fonóhoz kapcsolódóan a
6.b osztály január végén
témahetet tartott. A témahét
célja
többek
között
„a
hagyományos családi formák,
a természet ismeretéhez alkalmazkodó munkarend, a paraszti erkölcs és
értékrend megismerésén keresztül olyan biztos háttér nyújtása, amely segít
eligazodni a világban, amely megvéd a fogyasztói társadalom szélsőséges
megnyilvánulásaitól és az értékválságtól.” (Nánai Erika – szervező) A
tanulók kooperatív csoportmunkában tevékenykedtek a tanórákon, így az
ismeretelsajátítás mellett az együttműködés, közös felelősségvállalás,
segítségnyújtás fontosságát is megtapasztalhatták.
 Hon- és népismeret: fonás és szövés Dusnokon
szőttes- és seprűkészítés technikája
 Történelem: a középkori Dusnok és környéke
mesterségek, kézművesség a paraszti világban
 Irodalom: eszközök, szavak a régi világban
 Technika: csöröge fánk készítése
 Nyelvtan: a disznóvágás szókészlete Dusnokon
 Informatika: a fonóban (rajzolás Paintben)
 Rajz: népviseletek rajzolása, színezése
 Matematika: hagyományos ételek receptjei
 Ének: régi dusnoki dalok
 Angol: angol nyelvű meghívó készítése
 Természetismeret: kőzetkiállítás

Szép Magyar Beszéd
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Kazinczy-díj
Alapítványi Bizottság a 2011 – 2012. tanévben is meghirdette
a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt az
általános iskolák 5–8. évfolyamos diákjai számára. Iskolánkat
Patyi Luca 8.a osztályos tanuló képviselte, és az erős
mezőnyben a III. helyet sikerült megszereznie.
Felkészítő tanár: Gorbay – Nagy Éva

Gratulálunk!

VI. Dél - alföldi Monda- és Mesemondó Találkozó BácsKiskun megyei döntő
Január utolsó napján rendezték meg a VI. Dél - alföldi
Monda- és Mesemondó Találkozó Bács - Kiskun megyei
döntőjét Kecelen. „A rendezvény célja elsősorban az volt,
hogy a térségben fellelhető monda- és mesevilág témaköre
kerüljön bemutatásra”. Iskolánkból Jáksó Péter a III.,
Sipos Tamás pedig a II. helyen végzett.
Felkészítő tanárok: Nagyné Óvári Ágnes és Mihalik Gábor

Február

Gratulálunk!

Szépíró verseny kistérségi forduló

A szépíró verseny iskolai fordulójának győztesei
február 2-án Kiskőrösön képviselték iskolánkat, ahol a
kistérségi iskolák tanulói mérték össze
kézügyességüket. Húsz iskola diákjai
közül az 1-2.-osok kategóriájában
Magyar István a III., a
3 – 4. - esek
kategóriájában Futó Violett az I., és a
felső tagozatosok közül
Szentgyörgyhegyi Richárd szintén az I. helyezést
szerezte meg. Ezzel mindhárman tovább jutottak a március
28 – ai megyei fordulóba.
Gratulálunk!
Kísérő tanár : Barta Nikolett

Zenei előadássorozat
Dóbiás Péter és zenésztársai februárban magyar
dalokkal és táncokkal szórakoztatták tanulóinkat. A gyerekek
most is bekapcsolódhattak a produkcióba, és megmutathatták
tánctudásukat. Mindezt nagy örömmel tették.

Farsang
Az idei tanévben – a kultúrház felújítása miatt – iskolánkban rendeztük
meg a farsangi mulatságokat. A szokásostól eltérő helyszín nem riasztotta el
a tanulókat a szórakozástól, szívesen öltötték magukra a szebbnél szebb
jelmezeket.
Február 17-én az alsósok vonulhattak fel, és
osztályonként mutathatták be gondosan
kitalált és megvalósított maskaráikat. Aki nem
sajnálta az energiát, és beöltözött, egy
zsákbamacskával és egy tombolaszelvénnyel
lett gazdagabb. Ezt követően ettek – ittak,
táncoltak a diákok. A felajánlott
tombolatárgyak az est végén kerültek
kiosztásra.

A felső tagozatos farsang nemcsak a helyszín miatt volt rendhagyó:
a tanulók a korábbi években osztályonként rövid műsorral készültek, most
azonban újra előkerültek az álarcok, a jelmezek, és mindenki büszkén vonult
fel ötletes öltözékében. Persze a maskarákért járó jutalmak átvétele után a
kamaszok gyorsan bulis ruhát öltöttek, és kezdetét vette a tánc, melyhez a
zenét egy DJ biztosította.

Kirándulás lovas szánon
Napköziseink
nagy
örömmel
használták ki a februárban hirtelen
visszatérő, rengeteg havat hozó telet. A
lecke megírása után felkerekedtek, és
lovas szánon járták be a határt. Bár volt,
aki a kanyarban lepottyant, és eltűnt a
hatalmas hóban, végül teljes létszámban,
számos élménnyel tértek vissza az útról.
Szervező : Papp Lajosné

Bendegúz verseny
Tanulóink az idei tanévben is szívesen
képviselték iskolánkat a Bendegúz Gyermekés Ifjúsági Akadémia nyelvÉsz Nemzetközi
Anyanyelvi Tanulmányi Versenyén.
A verseny által a játékosok izgalmas és
fejtörő nyelvi, nyelvhelyességi, helyesírási
feladatokat oldhatnak meg, miközben
anyanyelvünk különleges értékeivel is megismerkednek.
Az iskolai fordulót február 24-én rendeztük meg, melyen 33 alsós és felsős
diák vett részt. Központi javítás után heten jutottak tovább a március 30 – ai
megyei fordulóra :
Felkészítő tanárok:
Facskó Roland

2.b

Polyákné Zsivkó Marianna

Bakula Emma
Bogárdi Imre
Jáksó Péter

3.a
3.a
3.a

Nagyné Óvári Ágnes

Hodován Tünde
Nagy Laura
Földesi Réka

7.a
7.a
7.a

Gorbay – Nagy Éva
Gratulálunk
minden
résztvevőnek és
felkészítő
tanáraiknak!

Március

Simonyi Zsigmond verseny

A Magyar Nyelvtudományi Társaság a 2011/2012-es tanévben is
meghirdette a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyt, mely
három fordulós. Az iskolai fordulóra március 7-én került sor. Minden
osztályból indultak versenyzők, a legmagasabb pontszámot évfolyamonként a
következő tanulók érték el:
Felkészítő tanárok:
5. évfolyam:
Simonics Emília

5.a

90 pont

Mihalik Gábor

6.a

90,5 pont

Mihalik Gábor

7.a

97 pont

Gorbay – Nagy Éva

8.a

92,5 pont

Gorbay – Nagy Éva

6. évfolyam:
Szilágyi Martin
7. évfolyam:

Nagy Laura
8. évfolyam:
Kernya Martin

A megyei fordulóban alábbi tanulóink képviselik iskolánkat április 21-én:
Nagy Laura
Hodován Tünde
Kernya Martin

7.a
7.a
8.a

97 pont
93 pont
92,5 pont

Gratulálunk és szurkolunk!
VI. Dél - alföldi Regionális Monda- és Mesemondó Találkozó BácsKiskun regionális döntő
Március 10-én Mezőberényben rendezték meg a VI. DélAlföldi Monda- és Mesemondó Találkozó regionális döntőjét,
ahol Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megye különböző
kategóriákban első helyezést elért diákjai szerepeltek. Bár a
megyei versenyen Sipos Tamás a II. helyezést szerezte meg,
végül mégis ő mehetett a regionális döntőre, ahol újból a
II. helyen végzett.
Felkészítő tanár: Mihalik Gábor

Gratulálunk!

Március 15.
A hagyományoknak megfelelően a 4. évfolyamos diákok
segítségével elevenítettük fel az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc eseményeit. A megható versek, énekek mellett
betekinthettünk Jókai, Petőfi, Arany életébe, megismertük a
pesti forradalom követeléseinek összefoglalását, a 12 pontot,
illetve valamennyi győztes és vesztes csatánk helyszínét
bemutatták a tanulók.
A műsor színvonalát az énekkar és a
táncosok előadása emelte.
Felkészítő tanárok:
Hodovánné Tarnai Márta
Kissné Dudás Mariann
Nagyné Óvári Ágnes

Három hetet meghaladó projekt a 4.a osztályban:
Nemzeti ünnepünk március 15.
>> Ez volt a 3 hetet meghaladó projektünk címe, melynek keretében
felkészültünk a március 15-ei ünnepi műsorunkra is a 4. osztályosokkal.
Kiemelt feladatunk volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
eszméinek, eseményeinek, helyszíneinek, résztvevőinek megismerése a
különböző tantárgyak keretein belül. Olvasás órán Petőfi Sándor naplójából
ismerhették meg a tanulók március 15-e eseményeit. A Nemzeti dal című
verset interaktív tananyag segítségével dolgoztuk fel. Nyelvtan órán
történelmi vetélkedőt tartottunk, nyelvi játékokat, rejtvényeket oldottunk
meg. Ének órán katona- és toborzódalokat tanultak Nánai Erika vezetésével,
melyet az ünnepi műsorban sikeresen elő is adtak tanulóink. Testnevelés órán
mozgásos gyakorlatokkal, meneteléssel, játékos sportversennyel készültünk
fel a szereplésre. Fogalmazás órán jellemzést írtunk történelmi személyekről,
valamint a 12 pont mintájára megfogalmaztuk, hogy MIT KÍVÁN A
DUSNOKI DIÁK?
Környezetismeret
órán
a
térképpel
ismerkedtünk meg, csaták helyszíneit jelöltük.
Rajz órán nemzeti színű dekorációt készítettünk,
plakátot szerkesztettünk, technika órán pedig
gyöngyből kokárdát fűztünk, majd mindenki
megvarrta a műsoron viselt kokárdáját.

A projekt fő része az ünnepi műsor előadása volt az
iskola aulájában március 14-én, 12 órakor. 13-án
délután 5 órakor ruhás főpróbát tartottunk, melyen
részt vettek a szülők, nagyszülők, testvérek is.
Tanulóim a következőképpen vélekedtek az előadásról:
„Végül a nagy nap előtt előadtuk a szülőknek, már ott is nagyon izgultam.
De nem kellett volna, mert jól sikerült. Nagyon élveztem” (Futó Violett)
„ Nekem az tetszett az egészben a legjobban, hogy én voltam Arany János és
a tanító néni adott nekem bajuszt.” (Szilágyi Ervin)
„ Rengeteget próbáltunk, hogy jól sikerüljön és ez
meg is valósult.” (Hodován Klára)
„ Én nagyon szervezkedtem meg a tanító néni is, hogy
minden rendben legyen. Az egész műsorról az a
véleményem, hogy ez a sok munka meghozta a
gyümölcsét, mert nagyon jól éreztem magam.
Felejthetetlen élmény volt.” (Hodován Kíra) <<
Hodovánné Tarnai Márta – osztályfőnök

Osztályok közötti kosárlabda - bajnokság
Március 19-én lezárult a több héten át tartó házi kosárlabda bajnokságunk, melyen a felső tagozatosok mellett a negyedikesek és a
harmadikosok is részt vettek.
Hétfő és csütörtök délutánonként négy
fős csapatokban mérték össze tudásukat
a gyerekek, 2x10 perces meccseken.
Volt, hogy napi 2 – 3 mérkőzésen is
küzdöttek a diákok. A győztes csapatok
tortát, a legjobb dobók érmet kaptak. Az
eredmény a következőképpen alakult:

3 – 4 – 5. osztályosok:
Lányok:
I. hely: 4.a
II. hely: 5.a
III. hely: 4.b

Fiúk:
I. hely:
II. hely:
III. hely:
IV. hely:
V. hely:

Legjobb dobók:
Hubert Emma 4.a

38 p.

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

Rogács István 4.b

62 p.

6 – 7 – 8. osztályosok:

Lányok:
I. hely:
II. hely:
III. hely:
IV. hely:

Fiúk:
I. hely:
II. hely:
III. hely:
IV. hely:
V. hely:

8.a
8.b
6.a
7.a

Legjobb dobók:
Bencses Kitti 8.a

82 p.

Tarnai Bence 7.a

Szervező: Szegedi Gábor
Varázslat a könyvtárban
Március 22-én délután a könyvtárban bűvész
trükköket és más varázslatos dolgokat tanulhattak
a gyerekek. A fortélyokat nemcsak a tanár
nénitől, hanem egymástól is elleshették a tanulók.
A részvevőket a könyvtár tiszteletbeli varázslóvá
fogadta, melyet oklevéllel igazolhatnak. Másnap
mindenki
újonnan
tanult
mutatványaival
szórakoztatta osztálytársait, tanárait.
Szervező: Nánai Gabriella

7.a
8.b
8.a
6.b
6.a
81 p.

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny
A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
hirdette meg a világhírű nyelvészprofesszorról, dr. Lotz Jánosról
elnevezett szövegértési és helyesírási versenyt. A verseny célja a
magyar nyelv ápolása, a szövegértés mint kulcskompetencia
fejlesztése, a helyesírás alaposabb elmélyítése, a tanulók nyelvi
érzékenységének fokozása.
A versenyt 7. és 8. osztályos tanulóknak hirdették. Az iskolai
forduló 2011 decemberében zajlott, ahonnan Hodován Tünde 7.a,
Nagy Laura 7.a és Kernya Martin 8.a osztályos tanulók jutottak
tovább a megyei fordulóba.
Februárban a megyei döntőn Laura az I., Tünde az 5., Martin
pedig a 11. helyet szerezte meg. Így végül Laura képviselte
iskolánkat a március 23 – 24 –én megrendezett országos döntőn,
ahol a nagyon szép 7. helyet sikerült megszereznie.
Felkészítő tanár: Gorbay – Nagy Éva

Szívből gratulálunk!

Szépíró verseny megyei forduló
A kistérségi verseny szép eredményein felbuzdulva nagy
reményekkel vágtunk neki a március 28 – ai megyei
fordulónak, melyet szintén Kiskőrösön rendeztek meg. A
feladat továbbra is másolás volt, a legszebb és legkevesebb
hibát tartalmazó írással. Tanulóink mindent megtettek, a
legtöbbet hozták ki magukból, így a következő eredmény
született:
1-2. osztályosok kategóriája:

Magyar István 2.a

I. helyezett

3-4. osztályosok kategóriája:
Futó Violett

4.a

I. helyezett

5-8. osztályosok kategóriája:
Szentgyörgyhegyi Richárd 6.a
Ezzel tanulóink képviselik iskolánkat az országos döntőn.
Kísérő tanár: Barta Nikolett

Gratulálunk és szurkolunk!

I. helyezett

Mozaik verseny
A Mozaik Kiadó által szervezett tanulmányi versenyen idén is szép
számmal indultak tanulóink. A verseny kategóriái a NAT műveltségi
területeinek felelnek meg, a feladatok nehézsége az átlagos és jó képességű
diákokhoz igazodik. Iskolánkból 27 tanuló oldotta meg hétről hétre a
feladatlapokat, végül alábbi diákjaink jutottak tovább:
Kategóriák:
Bogárdi Imre
Hubert Emma
Jáksó Péter
Matán István

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

anyanyelv, matematika
környezetismeret
anyanyelv, matematika
anyanyelv, környezetismeret

Bolvári Adél
Bolvári Péter
Facskó Réka
Hodován Adél
Hodován Tünde
Kernya Martin
Nagy Laura
Pécsi Gitta
Pécsy Zsófia
Szili Annamária
Tarnai Bence
Tarnai Lilla

8.b
6.b
8.b
8.b
7.a
8.a
7.a
8.b
8.b
6.a
7.a
6.b

biológia, kémia
természetismeret
biológia, kémia
biológia, kémia
biológia
biológia, kémia
angol, anyanyelv, biológia, kémia
biológia, kémia
biológia, kémia
természetismeret
biológia, kémia
természetismeret

Felkészítő tanárok:
Hubert Zsuzsanna
Hodovánné Billibók Tünde
Hodovánné Tarnai Márta
Nagyné Óvári Ágnes
Gorbay – Nagy Éva
A döntőt 2012. április 14-én rendezik.

Szívből gratulálunk mindenkinek!
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Előzetes

• Mesélő dallamok zenei előadássorozat –
Népek zenéje: különleges hangszerek, érdekes dallamok
• Interaktív iskolai szorzóverseny a 3. – 4. évfolyamon
• Témahét a 2.a osztályban: Húsvét
• Nyuszi váró foglalkozás az alsó tagozaton: ápr. 4.
• Költészet napja – szavalóverseny a felső tagozatoson: ápr. 12.
• Mozaik tanulmányi verseny országos döntő: ápr. 14.
• Témahét a 6.a osztályban – Kincsünk a Föld
• Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei forduló: ápr. 21.
• Szépíró verseny országos döntő: ápr. 21.

Május
• Bekapcsolódás a helyi majális rendezvényeibe: máj. 1.
• Anyák napi műsorok osztályszinten
• Témahét a 2.b osztályban: Anyák napja
• Témahét az 5.a osztályban: Barangolás a Dunakanyarban
• Bendegúz nyelvÉsz verseny országos döntő: máj. 12.
• Osztálykirándulások az alsó és felső tagozaton
• Gyermeknap: máj. 29.
• Országos kompetenciamérés: máj. 30.
• Mesélő dallamok zenei előadássorozat –
Leopold Mozart: Gyermekszimfónia: közös hangszeres játék

Június
• Pedagógusnap
• Egészséghét: jún. 11 – 15.
• Ballagás: jún. 15. 17 óra
• Tanévzáró értekezlet: jún. 18.
• Tanévzáró ünnepély: jún. 21.

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
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