Rákóc(z)ikk
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola kiadványa

Böjte Csaba ferences atya
látogatása a csornai Jézus Szíve templomban
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A gyerekek farsangi bálját ebben a tanévben is megelőzte az óvó nénik mesedramatizálása. „A makrancos hercegkisasszony” című előadás igazi ráhangolódást jelentett a vidám, télbúcsúztató napra.
A mese kicsit izgalmas, mókás, a szereplők öltözete és a kialakított helyszín is
tükrözte az adott kor stílusát.
A gyermekek figyelmét nagyon lekötötte és az előadás
végén örömmel kapcsolódtak
be a közös táncba.

óvo- 8.

TÁMOP

12.

DÖK

13.

Másnap folytattuk az igazi
óvodai farsanggal, ahol jelmezbe öltözve verssel, jókedvvel töltöttük a délelőttöt.

Közösségi program- 14.
jaink
8 év elmúlt….

15.

Kiváló versenyzők

16.

Versenyeredménye- 17.
ink
A nyári szünidő
veszélyei

Borsodi Andrásné óvónő
Farsang hetében sportdélutánt is szerveztünk az óvoda középső csoportos
gyermekei számára. A szülőkkel együtt játékos sorversenyeket tartottunk.
Zenés bemelegítéssel kezdtük a délutánt, majd csapatokba rendeződtünk.
Bohócöltöztetésben, bohóckirakóban, lufiböködésben, seprűn lovaglásban
versenyeztek a csapatok. A játékos délutánt lufiröplabdával zártuk.
A szülők, a gyerekek és az óvó nénik, mindannyian jól éreztük magunkat!
Ónodi Zita óvónő

20.
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Böjte Csaba ferences atya látogatása

Osztályfőnökünktől értesültünk, hogy Böjte Csaba atya Csornán a Jézus Szíve Plébánia templomban fog misét tartani, amin
iskolánk tanulói is részt vettek.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, aki az Erdélyben lévő
Déván, Szent Ferenc Alapítványt hozott létre. Az Alapítvány
célja az Erdélyben sanyarú körülmények között élő gyermekek
felkarolása.
Miséjére a rossz idő ellenére sokan voltak kíváncsiak. Prédikációjában szeretettel beszélt az árvaházban nevelkedő gyermekeiről, nagy figyelemmel hallgattuk történeteit. Beszédéből
is tükröződött, hogy mennyire szereti a gyermekeket. Sokat
imádkoznak és együtt élik meg a mindennapjaikat. Beszélt arról is, hogy öröm lehet az, ha egészséges szívet, ép végtagokat adott nekünk a Jóisten. Erre a misére úgy gondolom érdemes volt elmenni, meghallgatni
Csaba atyát. Legjobban az tetszett, milyen örömmel beszélt rólunk, gyermekekről, Isten ajándékairól. A
híveket pedig arra ösztönözte, hogy merjenek örülni még az apró dolgoknak is,
mert szeretet nélkül nincs boldogság! Beszéde végén felállva elimádkoztuk a Szűz Máriához szóló imát,
majd elénekeltük a régi magyar himnuszt. Jandó Eszter, Hencz Dániel 5.a
Csaba testvér ugyan egyenesen Ausztráliából érkezett ( az ottani magyarok meghívására tartózkodott ott ),
elsőként mégis a csíksomlyói Szűzanyáról beszélt. Csodálatra méltó, hogy a szobor ötszáz éve áll ugyanazon a helyen, hallgatja a hozzá fordulók panaszait, segélykéréseit, hiszen Máriára mindig számíthatunk.
A Szűzanya tulajdonságai közül az atya elsőként a bátorságát emelte ki, hiszen Mária a kis Jézus vállalása
ellen nem tiltakozott:- „Legyen nekem a te igéd szerint”- válaszolta az angyalnak. Böjte Csaba szerint mi
is mondjunk igent az életre, a családra, a szentségekre. Ha nincs gyermek, mi értelme az életnek?- kérdezi
Csaba testvér, aki életét az árván maradt gyermekeknek szenteli. A szentmise után történeteket mesélt támogatottjairól, vidámságot csempészett a sokszor torokszorító, szomorú esetek közé. Neki is a gyermekek
az elsők, mint a szent családnak, akik visszamentek megkeresni az elveszett kis Jézust Jeruzsálemben. Csaba testvér minden mondatából a gyermekek iránti szeretet árad. Szerinte, ha a gyermekek szeretete kihal,
nagy baj lesz a világgal.
A templomba szülők, nagyszülők, iskolás gyerekek együtt érkeztek, ki a délutános tanító nénivel, ki az
osztályfőnökkel, de örvendetes volt látni, hogy hétköznap hány hozzátartozó tartotta fontosnak, hogy eljöjjön a templomba gyermekével, unokájával.
Először csak megetette, megmosdatta az utcán kallódó kisgyerekeket, aztán tábort szervezett nekik, majd a
táborok egyre hosszabb ideig tartottak, végül bentlakásos iskolákká nőtték ki magukat. Elmesélte, hányszor segítette ki a jókedve, leleményessége neveltjeivel foglalkozva. Nincs selejtes ember, mindenki jó valamiben, mindenkinek van tehetsége valamihez - vallja. Bennünket is szívünk megnyitására, a rászorulók
megsegítésére, az összefogásra buzdít. Beszéde végén II. János Pál szavaival búcsúzott tőlünk: „Ne féljetek! Nyissatok ajtót a Szentlélek előtt, s ő bemegy hozzátok!”
Házi feladatként kaptuk Csaba testvértől saját Magnificat készítését, melyben össze kell gyűjtenünk kinek
és miért adhatunk hálát. Elsőként azért mondunk köszönetet, hogy Böjte Csaba testvért a Jóisten Csornára
vezette, mert személyében nagyszerű embert, elkötelezett papot ismerhettünk meg, akinek sok kisgyermek
köszönheti sorsa jóra fordulását.
Csillag Brigitta, Kristóf Levente, Farkas Rebeka, Élő László, Végső Alexandra 6.évfolyam
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Nemzeti ünnepünk-Március 15.
Óvodásainkkal megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc eseményeiről. A hagyományos ünnepre
való készülődést gazdagította annak a DVD filmnek a megtekintése, amelyen a 1849. június 13. csornai csata jelenetét
mutatták be hagyományőrző huszárok korhű jelmezekben.
Erdős Krisztofer és Vecsey László régi óvodásaink dobszóval és trombitajátékkal „hívták” csatába óvodásainkat.
Hangszeres előadásuk segítette az ünnepi téma feldolgozását. Nemzeti színű zászlóinkat idén is elhelyeztük a Petőfiszobornál, és a premontrei kanonokok emléktáblájánál tartott műsoron is részt vettünk.
Kiss Mária óvónő

Rákóczi-vár
Az iskolába hívogató Rákóczi-vár programra az első osztályba készülő kisgyermekeket vártuk. A tanító
nénik változatos programokkal készültek erre az eseményre. A tornateremben ügyességi feladatokat próbálhattak ki a gyerekek. A pólófestés minden évben nagy sikert arat, a kisgyerekek ruhafilccel különböző
figurákat rajzolhatnak a fehér pólóra, amit aztán haza is vihetnek. Nem egy kis elsőst látunk következő évben ebben a pólóban az iskolai tornaórán. A mosolygós szendvicseket nem csak elkészítik a kicsik, hanem
élvezettel el is fogyasztják. Örömmel láttuk, hogy a gyermekek és a szülők is nagyon jól érezték magukat a
Rákóczi-várban.
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Rákóczi-hét
Minden évben március végén névadónkra, II. Rákóczi Ferencre emlékezve rendezzük meg a Rákóczihetet. A negyedikesek műsorral készülnek, amellyel II.
Rákóczi Ferenc életét és a szabadságharc eseményeit
elevenítik fel.
Ekkor kerül sor a hagyományos elsős avatóra. A legkisebb iskolásokat Igazgató néni kézfogással, oklevéllel
és egy kis jelképes ajándék átadásával az iskola diákjává fogadja.
Az elsősök táncos jelenettel kedveskedtek szüleiknek,
az iskola nevelőtestületének.

A nagyobb diákok két versenyen is megmutathatták tudásukat, tehetségüket.
A rajzverseny idei témája: Étkezési kultúra Rákóczi-korában. A szebbnél szebb alkotásokat a liturgikus
térben állították ki.
A prezentációs verseny résztvevői a premontrei rend történetét dolgozták fel. A 7. és 8. évfolyam tanulói
készültek erre a megmérettetésre. Az osztályfőnöki órákon kiválasztott három legjobb munkát mutatták be
készítőik társaiknak. Balázs atya, Bertalan atya és Varga Gábor tanár bácsi értékelte a bemutatókat. A színvonalas prezentációk nem csak sok információt adtak, de jó szórakozást is jelentettek a részvevőknek. Nekem nagyon tetszett a verseny, remélem, jövőre is lehetőségem lesz részt venni hasonló megmérettetésen.
Németh Bianka 7.a
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Húsvétra készültünk
Passió a templomban
Iskolánk diákjai a tavalyihoz hasonlóan idén is passiójátékkal
készültek virágvasárnapra, amit a Jézus Szíve templomban és a
premontrei templomban is előadtak.
Az idei évben is a hetedik évfolyam tanulói közül választottuk a
szereplőket, akik lelkesen, időt és fáradságot nem sajnálva láttak hozzá a megvalósításhoz. Nem egyszerű dolog egy 13 évesnek komolyan átélni, mit érezhetett Péter, mikor megtagadta
Jézust, vagy mit érezhetett Jézus, mikor megtagadták őt…
A mi Pilátusunk, Kaifás főpapunk, Péter és Júdás apostol, a
szolgálólányok, Cirenei Simon és a megtérő százados is mindmind lázasan tanulták a szövegüket,és próbálgatták egyszer, kétszer, ötször is egy-egy mondatát: Vajon
hogy hangozhatott ez ott, és akkor...?
Virágvasárnap reggelére azért minden és mindenki a
helyére került: jelmezek, kellékek és szereplők. Úgy
tűnt, hetedikeseink egy rövid időre felülemelkedtek 13
évükön, és előadásukban élővé váltak a Biblia lapjai.
Bízunk benne, hogy passiójátékunk záró sorai sokak
szívében megmaradtak, és kegyelemteljes húsvéthoz
segítettek kicsiket és nagyokat egyaránt.
„ Mert a Jóságot és a Szeretetet hiába ölik meg. Az
feltámad. Mert örök és halhatatlan. Mert az maga
az Isten!”

Húsvéti gondolatok Az evangéliumok arról számolnak be, hogy az asszonyok kimentek
az első húsvét reggelén a sírhoz. Szívükben félelem, aggodalom, vajon ki hengeríti el a nagy követ? Aztán meglátják, hogy a kő nincs a sír szájánál. Aztán hallják a bizonyságtételt, hogy ne keressék a holtak között az élőt, mert nincs itt, hanem feltámadott. Majd az
angyali biztatásra visszafutnak a városba, és örvendező hírmondókká lesznek.
Képzeljük most el, hogy mi vagyunk azok, akik az első húsvét reggelén odamennek Jézus sírjához! Engedjük, hogy az angyal nekünk is szóljon, nekünk is mutassa meg az üres sírt, a mi szemünket is nyissa meg,
és nekünk is adjon igazi húsvéti örömöt!
Érezzük meg, hogy Jézus miérettünk: érted, értem is szenvedett és halt meg azon az első nagypénteken és
támadt fel az első húsvét reggelén.
Aztán engedjük, hogy a Feltámadott Krisztus az életünk minden útján mellénk álljon, velünk menjen, hogy
mindenkor legyen bennünk erő, hajlandóság a hitünkről, a húsvéti örömünkről szóval és cselekedetekkel
bizonyságot tenni!
Varga Beáta hitoktató
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Zarándoklatok
Az elsőáldozók zarándoklata
Április 16-án a vasútállomásom gyülekeztünk, mert Győrbe indultunk zarándoklatra.
Először az ostyasütőbe mentünk, ahol megnéztük, hogyan készül a templomban áldozáskor használt ostya.
Vendéglátóink megkínáltak bennünket, és még ajándékba is kaptunk egy zacskónyit.
Utána átsétáltunk a székesegyházba. Itt István atya volt az idegenvezető. Megtekintettük a Könnyező Szűz
Mária kegyképet, megismertük az ereklye történetét. Majd a főoltárban gyönyörködtünk. Végül Szent
László hermáját és Apor Vilmos püspök szarkofágját mutatták meg nekünk. Mivel jól viselkedtünk, István
atya felvitt minket az orgonához és játszott is rajta. Osztálytársunk, Anna is orgonálhatott egy kicsit, ami
felejthetetlen élmény lehetett neki.
Utunk harmadik állomásához, a Szent Kamillus templomhoz értünk. Ott őrzik a torinói lepel másolatát.
Gyula atya elmondta, hogyan bizonyították be a lepel eredetiségét. Fáradtan, de élményekkel tele indultunk
haza Csornára.
3.évfolyam

A bérmálkozók zarándoklata
A bérmálásra készülő nyolcadikosok zarándoklatukat szentmisével kezdték, melyet Balázs atya és Bertalan atya mutatott be a
győri bazilikában.
Megnézhettük a templom két ereklyéjét—a Könnyező Szűz Mária
kegyképet és Apor Vilmos püspök véres ingének egy darabját—,
hogy eléjük járulva, keresztet vetve tiszteleghessünk.
Láthattuk a Héderváry-kápolnában Szent László hermáját és Apor
Vilmos püspök sírját.
A
Látogatóközpont
idegenvezetői elkalauzoltak minket a Káptalanházba, megnéztük a Szent László kiállítást, ahol tudományos
módszerekkel készült arcrekonstrukcióját is láthattuk a szent
királynak.
Megnéztük az Apor-kiállítást és a Püspökvár tornyába is felmentünk.
8. évfolyam
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Programok óvodánkban
A húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását, kereszthalálát ünnepeljük e napon. Jó
cselekedetekkel készülnek, Képes Bibliát nézegetnek, így a képeken keresztül vizuálisan is látják Jézus
szenvedéstörténetét. Az alkalomhoz illő dalokkal, versekkel, gyermeki munkákkal készülnek az ünnepre.
A „nyuszi” több alkalommal is meglepi őket. A”tojáskeresést” az udvaron követi másnap a bokrok alá rejtett csomagok megtalálása, ami nagy izgalmat jelent számukra.
Buti Ferencné óvónő

A tavasz ébredésével a Szivárvány és a Csillag csoportosok sárga hetet tartottak.
Egy héten keresztül minden nap más és más tevékenységben jelenítettük meg az említett színt. Mozgásfejlesztés során sárga színű kendőt használtunk.
Ételeket készítettünk, gyümölcsöket fogyasztottunk.
Barkácsoltunk napocskát, festettünk virágokat,
nyakláncot, karkötőt fűztünk, sodortunk, játékokat
válogattunk színük szerint. Daloltunk, verseltünk is.
Az elkészített napocskával a kezünkben, sárga ruhába öltözve, vidám tánccal zártuk a hetet.
Nagy Kata óvónő

A hét folyamán a Szívecske nagycsoportban a zöld színt
helyeztük előtérbe, és hozzá kapcsolódóan érdekes programokat szerveztünk.
Zöld játékokkal játszottunk, zöld ételeket kóstoltunk, salátákat készítettünk, zöld ruhába öltöztünk, zöld eszközökkel tornáztunk, dínóparkot építettünk, és megfigyeltük a
zöldülő természetet.
Baranyai Péterné óvodavezető
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Programok óvodánkban
Nagy érdeklődésnek örvend óvodánkban a „Magvető” foglalkozás. Ősztől minden hónapban egy délutánt kicsi gyerekekkel, szüleikkel és nagyszüleikkel töltöttünk. Barkácsolásaink meséhez, dalhoz, vagy az évszak ünnepeihez kapcsolódtak. Verseket, dalokat tanultunk, melyeket hónapról hónapra ismételgettünk.
Résztvevő vendégeink – szülők és gyerekek – kis közösséggé kovácsolódtak tavaszra. Gyerekeknek, felnőtteknek, óvó
néniknek felhőtlen kikapcsolódást jelentettek a Magvető
foglalkozások és nagy örömünkre közülük sokakat üdvözölhettünk ismerősként óvodánkban.
Stiftné Huszár Andrea óvónő
A "Mese-mese mátka" anyanyelvi foglakozás keretében
dramatizáltuk A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét.
A résztvevő gyerekeknek sok vidám percet szerzett, különösen mikor társaiknak is előadtuk, akik tapssal jutalmazták őket.
Lelkesedésüket látva a mesét elvittük a bölcsődés gyermekekhez is, hogy nekik és szüleiknek is örömet szerezzünk.
A gondozó nénik büszkén mondták, hogy a szereplők közül többen is az ő kisgyermekeik voltak.
Nekik különösen jó érzés volt viszont látni a gyermekeket, akiknek fejlődését látva elszorult a szívük.
Ígéretet tettünk, hogy a jövőben is ellátogatunk majd a bölcsődés gyermekekhez.
A“Virághozó április” elnevezésű versmondó verseny középső, és nagycsoportos gyermekek számára 13.
alkalommal rendezte meg óvodánk.
Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából a költő verseivel lehetett nevezni.
18 óvodából 50 kisgyermek érkezett. Ezen alkalomból, a megnyitón is megtekinthették vendégeink a
“Mese-mese” mátka tehetséggondozó műhelybe járó óvodások mesejelenetét.
Kálmán Flóra pedig elmondta Weöres Sándor: Pletykázó asszonyok című versét.
Csizmazia Lászlóné óvónő
Családi gazdaságában

Méteráru boltban

9

Cipészmesternél

Programok óvodánkban
„Újrapapír” pályázat
Az „Újrapapír” pályázatra hulladékpapírból társasjátékot
készítettünk óvodásainkkal.
A gyerekek különböző technikákkal (pl.: festés, ragasztás, kasírozás) látványos térbeli társasjátékot alkottak.
A játék során érdekes kérdésekkel, feladatokkal találják
szembe magukat.
Minden héten izgatottan várják, mikor kerül sor a saját
kis kezükkel elkészített, számukra most oly kedves játékra.

Mátyás király megkoronázásának ötszázötvenedik évfordulója alkalmából változatos programokkal emlékeztünk nagy királyunkra. A gyerekek gyarapították ismereteiket az igazságos királyról, sok mesét hallgattak, melyeket el is játszottak. Nagy örömmel jelenítették meg a történetek szereplőinek alakját. A csoportban lovagi tornán vehettek részt, korabeli zenéket hallgattak, és táncházban szórakoztak gyerekek. A számukra kedves mesékről rajzokat is készítettek.
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Programok óvodánkban

„Eljöttem, köszöntelek, de csak
állok némán,
Tudom, te megértesz, ha nem is
szól a szám.
Szeretlek, köszönöm azt, hogy
megszülettem,
S melletted, általad jó emberré
lettem. „
/Fülemüle zenekar: Mama/

Minden évben van egy nap, amiről nem feledkezünk meg. E napon köszöntjük fel az ÉDESANYÁNKAT.
Óvodásaink dalokat, verseket fűztek csokorba, nagy szeretettel, lelkesen készülődtek az anyák napi ünnepségre. Apukák, nagypapák, gyermekek közösen készítették el az anyukáknak, nagymamáknak az ajándékot, izgatottan őrizgették a titkot, hogy azzal meglepetést szerezzenek. Műsoruk végén átadták a saját készítésű ajándékokat, amit az anyukák, nagymamák elérzékenyülve fogadtak.
Kis műsorral a templomban is köszöntöttük az édesanyákat.

Szabóné Németh Edina óvónő

Füzi Rozi
mese délelőttjén a
városi könyvtárban

Játék az csoportszobában

Játék az udvaron
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Az „Innovatív iskolafejlesztés” pályázat programjai
TÁMOP 3.1.4-12/2 2012-0152
Innovatív iskolafejlesztés című pályázat
kicsik körében a floorball foglalkozás volt a legnépszerűbb. Azért szeretem a floorball-t,
mert nagyon jó csapatban játszani, és jó, hogy a kézi mellett floorballozni is tudok. /Balics Eszter/
mert nem egy hétköznapi játék, és amikor ezt játsszuk, minden társammal jóban vagyok. /Jakab Dorka/
mert ki tudunk kapcsolódni, megtornáztatjuk az eszünket. Az egyik legjobb sport. / Rasztovich Gergő /
mert amikor játszunk, senki se szomorú, mindenki örül. /Varga Krisztián /
mert vidáman lehet játszani és megunhatatlan. / Molnár Zétény Ákos /
mert mókás és vidám játék, amiben nagyon figyelni kell a passzokra. / Szendi Laura /

Az atlétikafoglalkozásokon a kislabda dobás
és a futómozgások technikáját gyakoroltuk.

Heti egy órában pingpongozhattunk a tornateremben.

A 8. évfolyam könyvtár-informatika szakkörösei a megyei könyvtárban tettek látogatást. Nagy Mária könyvtáros vezetésével végigjártuk a hatalmas épület mindhárom szintjét. Tájékoztatást kaptunk
a beiratkozás módjáról, a különböző állományrészek használatáról.
A rekreációs foglalkozások keretében korcsolyázni is voltunk.

Sok érdekes feladatot készítettünk az infó szakkörön. Egy izgalmas, internetes versenyen is részt vehettem. /Kiss Anna
Luca/
Nagyon vártam a péntek délutánt. Sok mindent megtudtam a számítógépről és annak működéséről.
Leginkább a matekos feladatokat szeretem. /Németh Balázs/
Megtanultam képet elhelyezni a szövegben. Többször készítettünk üdvözlőlapot. Névre szóló mappában gyűjtöm őket. /Cser Anna/
Nekem legjobban a levelezés tetszett. Minden társamnak küldtem e-mailt. Sőt, még képet is! /Nagy
István Mihály/
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A D.Ö.K. munkája a tanév során
A D.Ö.K. mint minden évben, ebben a tanévben is színes programokat biztosított a diákok számára.
Az év végi elmaradt Rám- szakadék túrára szeptemberben indultunk. Sok alkalommal jártunk már ott, de
mindig új meglepetéssel, váratlan szépséggel találjuk szembe magunkat. A hely szépsége lenyűgöző! Ezt
mindenkinek látnia kell! A túra nem könnyű, de megjárható.
A 72 óra kompromisszumok nélkül programban mindenki aktívan részt vett, becsületesen dolgozott. Az
iskola környékét megtisztítottuk, a templomot kitakarítottuk. A 86-os főút melletti kereszt környékét is
rendbe tettük. Az apácasírokat gyomtalanítottuk. s voltak akik a fogyatékkal élők napközi otthonában tartózkodóknak nyújtottak segítséget.
A Katalin-bálon részt vevők mint mindig, most is jól érezték magukat
A diáktalálkozó évről évre színvonalasabb rendezvénnyé nőtte ki magát. A vendég diákok rendkívül intelligensen számoltak be iskolájukról, s adtak megszívlelendő tanácsot a továbbtanulóknak.
A farsangi bál szintén jól sikerült.
A Rákóczi-hét rendezvényein sok D.Ö.K. tisztségviselő dolgozott. Segítettek a Mesevár rendezvény vendégfogadásában is.
Következő nagy feladatunk az iskolai kirándulás megszervezése. Nem egyszerű dolog, mert közel 600
gyerek megmozgatásáért vagyunk felelősök. A terv Répcelak-Nicki műgát. Bízom benne, hogy mindenki
elégedett lesz a programmal.
A tanév utolsó nagy feladata a papírgyűjtés lesz a város egész területén, melynek időpontja június 10.
Köszönöm, gyerekek, a munkátokat, az osztályfőnököknek a segítséget!
További jó munkát kívánok!
Tudósné Tóth Mária D.Ö.K. vezető

Erdei iskola-Ravazd

Az elsőáldozás után ismét felejthetetlen élményben volt részünk, Ravazdon az erdei iskolában ismerkedtünk
a helyi növény és állatvilággal. A túrák során még egy barátságos vaddisznóval is találkoztunk4 megtekintet
tük a település tájházát, a Solymos– kilátóról a csodás tájban gyönyörködtünk, este pedig vadlesen figyeltük
az erdei állatok mozgását, hangjait. Barkácsoltunk, és az elkészült tárgyakat boldogan vittük haza szerette
inknek. Ez a pár nap örökre emlékezetes marad számunkra.
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Közösségi programjaink
Színházban jártunk
2014 februárjában a 8. évfolyam ellátogatott a Győri Nemzeti Színházba,
hogy megtekintse az Illatszertár című darabot. Nagy izgalommal készülődtünk az utazásra, és alkalomhoz illően kicsinosítottuk magunkat.
Amikor odaértünk, csodálattal léptünk be a hatalmas színházi előcsarnokba,
ami lenyűgözött bennünket. Gyorsan elfoglaltuk a helyünket, és izgatottan
vártuk az előadást.
Hamarosan szétnyílt a függöny, és elénk tárult Hammerschmidt illatszertára. A két felvonásos darabban volt szerelem, betegség, munkahely elvesztése, de a végén minden jóra fordult.
Köszönjük, hogy Edit néni és Tímea néni megszervezték ezt a programot az
évfolyamnak!
Stanitz Bettina, Jakab Bianka 8. évfolyam
„Kattanj ránk!”- Látogatás a Szuperinfo szerkesztőségében
A Martincsevics

Károly Városi Könyvtár által szervezett "Kattanj ránk!" nevű program keretében médiaismerettel foglalkoztunk.
Jártunk a Kisalföld és a Szuperinfó szerkesztőségében. Sok új, érdekes információval bővültek ismereteink.
Nekem nagyon tetszett a Szuperinfó Pink című kiadványa, a fiúk pedig érdeklődve várják a Blue
magazint a foci VB téma miatt.
Az infoRábaköz portált mindenki ismeri és kedveli, általában a képgalériát a fiatalok. szokták megnézni .

/A szöveg és a kép: inforabakoz.hu/

Katona Vivien 7.a
„Nemzeti dal” szavaló verseny
Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva már évek óta
megrendezzük a „Nemzeti dal” szavaló versenyt.
Harmadik osztályban tanulják a gyerekek magyar
irodalomból Petőfi Sándor versét, ezért szervezzük
a harmadikos gyermekeknek ezt a megmérettetést.
A vállalkozó kedvű tanulók Erika néni, Edit néni
és a diákközösség képviselője alkotta zsűri előtt
szavaltak.
Az idén Turzó Liliána ért el első helyezést, így ő
szavalhatta el március 15-én a premontrei kanonokok emléktáblájánál tartandó megemlékezésen a
Nemzeti dalt.
Gratulálunk a résztvevőknek!
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Elmúlt a 8 év...
„Arra emlékszem legszívesebben, amikor megnyertük a magatartásversenyt.”
„Sajnálom, hogy néhány osztálytársammal csak az utóbbi időben alakítottam ki jó kapcsolatot.”
„Örülök, hogy ilyen jó osztályközösség lettünk.”
„Arra emlékszem a legszívesebben, amikor 3. osztályban erdei táborban voltunk.”
„Örülök, hogy itt tanulhattam, köszönöm a csodálatos élményeket, amikkel gazdagodhattam.”
„Az itt maradó diákoknak azt üzenem, becsüljék meg az utolsó évüket, mert ez a tanév a legszebb időszak
az általános iskolában.”
„Köszönöm tanáraimnak, hogy segítettek a tanulásban.”

„Arra emlékszem a legszívesebben, hogy sok bálon vehettünk részt.”
„Arra emlékszem legszívesebben, amikor karácsonyoztunk, és megajándékoztuk egymást.”
„Az itt maradó diákoknak tanácsolom, hogy a nyolcadik második félévében is tanuljanak.”
„Köszönöm, hogy versenyeken is részt vehettem és tanáraim felkészítettek rá.”
„Örülök, hogy ilyen fantasztikus osztálytársaim voltak.”
„Köszönöm, hogy egy ilyen szép iskolába járhattam, és sokat kirándulhattunk.”
„Arra emlékszem a legszívesebben, amikor elmentünk a győri színházba.”
„Örülök, hogy összetartó osztályba járhattam, és sok közösségi programon vehettem részt.”
„A legjobb a papírgyűjtés volt, melynek árából kirándulhatott az egész iskola”.
„Az itt maradó diákoknak tanácsolom, hogy figyeljenek jobban egymásra, mert hamar eltelik ez az együtt
töltött pár év!
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Kiváló versenyzők
Bagó Veronika
Földrajzórán tanárnőnk, Váradiné Horváth Judit tájékoztatott minket,
hogy lehetőség nyílik részt venni a Kiskobak világismereti versenyen.
Nem tudtam, hogy ez a verseny valójában mit takar, de felkeltette a kíváncsiságomat. A megmérettetésre március végén került sor. A feladatok
nagyon sokrétűek voltak. Matematikából, csillagászatból, magyar irodalomból és földrajzból voltak kérdések, s első olvasatra bizony nehéznek
tűntek.
Örömmel töltött el, mikor néhány hét múlva az interneten értesültem arról, hogy bekerültem a legjobb 10
dolgozatot megírtak közé. Hamarosan meghívót kaptam a május 9-i díjátadásra,amit nagy izgalommal vártam. A díjátadásra a Campona Tropicárium dísztermében került sor, ahol a pontos eredményt is kihirdették: 5. lettem. Nagyon meglepődtem, de az örömöm határtalan volt!
Köszönöm Jutka néninek a felkészítést, hiszen nélküle nem sikerülhetett volna ilyen szépen ez a verseny.
További versenyeredményeim: Országos német nyelvi verseny megyei fordulóján elért 3. hely, Kalmár
László matematikaverseny megyei fordulójának 17. helyezése.
Szeretnék a következő iskolai évben is ilyen szép helyezéseket elérni.

Stift Máté Kálmán
Kedvenc tantárgyam a matematika, éppen ezért a tanév során több versenyre is neveztem ebben a tantárgyban .
A megyei versenyek szép eredményei mellett a legbüszkébb a Kocka
Kobak matematikaverseny országos 18., a Kenguru matematikaverseny
országos 28. és a Gárdonyi Géza logikai verseny országos 37. helyezésemre vagyok.
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is neveztem a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyre, ahol megyei 2. helyet szereztem.
Mindig is vonzott és érdekelt a természet, így nem volt kérdés hogy elindulok a Teleki Pál Országos Földrajz– Földtan verseny ahol a megyei fordulón 3. lettem.
Idén szerettem volna kipróbálni magam történelemből is. Az Országos Történelmi verseny megyei döntőjén a 12. helyig jutottam.
Ezúton is szeretném megköszönni a felkészítést tanáraimnak.
Remélem, hogy a későbbiekben is jó eredményekkel képviselhetem iskolámat.
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Versenyeredményeink
RAJZ

Cziráki Lajos komplex
képzőművészeti verseny

versenyző neve

osztálya

helyezés

Balics Eszter

3.a

1.

Bognár Viktória

5.b

2.

Stift Kata Terézia

5.b

1.

Telekesi Tamás

6.b

2.

Szabó Kinga

7.a

1.

Póczik Kata

7.a

3.

Csillag Alexandra

8.b

3.

felkészítő nevelő
Balicsné Nagy Gabriella

Ivancsics Alexandra
7.a
dicséret
Munkáinkból

„Víz világnapja” megyei
rajzpályázat

Erlitz Gergő

1.b

1.

Balics Eszter

3.a

2.

Lukács Dániel

4.a

3.

Dömötör Dorka

5.a

1.

Ivancsics Alexandra

7.a

3.

Csillag Alexandra

8.b

3.

Bóna Péter

1.b

különdíj

Czverkum Klaudia

7-b

különdíj

versenyző neve

osztálya

helyezés

Tóth Nikolett

8.a

4.

Szalay Balázs

Böcskei Bianka

8.b

15.

Szalay Balázs

Stift Máté Kálmán

7.a

11.

Szalay Balázs

versenyző neve

osztálya

helyezés

Telekesi Tamás

6.b

arany

TÖRTÉNELEM

Országos történelmi verseny
megyei forduló

felkészítő nevelő

ÉNEK-ZENE

Barsi Ernő népdaléneklési
verseny megyei forduló

Balicsné Nagy Gabriella

felkészítő nevelő
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Visy Gáborné

Versenyeredményeink
NÉMET nyelv

versenyző neve

helyezés

7.b

3.

Váradiné Horváth Judit

7.a

9.

Váradiné Horváth Judit

Karsa Anna

8.a

14.

Varga Tímea

versenyző neve

osztálya

helyezés

Stift Máté Kálmán

7.a

3.

Váradiné Horváth Judit

Bagó Veronika

7.b

9.

Váradiné Horváth Judit

Kovács Ákos

8.b

9.

Váradiné Horváth Judit

Országos német nyelvi verseny Bagó Veronika
megyei forduló
Katona Vivien

FÖLDRAJZ

Teleki Pál földtani és földrajzverseny megyei forduló

felkészítő nevelő

osztálya

felkészítő nevelő

SPORT
versenyző neve

osztálya helyezés

felkészítő nevelő

Mezei futóverseny megyei

Turi Bianka

2.a

2.

területi

Jandó Eszter

5.a

1.

Rasztovichné Nagy Gyöngyi

Benedek Márk

8.a

2.

Varga Zoltán

Atlétika megyei forduló

II. korcsoport lány

4.-5. évf.

5.

Varga Zoltán

csapatverseny

III. korcsoport fiú

6.-7. évf.

7.

IV. korcsoport fiú

7.-8.évf.

7.
Varga zoltán

Atlétika megyei forduló
1500 m futás

Benedek Márk

8.a

9.

Kislabdahajítás, súlylökés

Póczik Kata

7.a

5.

4x600 m váltó

Turi Gabriella,

7.b

3.

Ihász Veronika,

7.b

Ivancsics Alexandra, 7.a
4x1000 m váltó

Labdarúgás tavaszi területi
döntő

Sántha Viktória

7.a

Stift Máté Kálmán

7.a

Szalai Krisztián

8.a

Horváth Márk

7.b

Lukács István

8.b

5.

I. korcsoport fiú

2.

II. korcsoport fiú

2.

III. korcsoport fiú

2.
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Varga Zoltán

Versenyeredményeink
MATEMATIKA
versenyző neve

osztálya helyezés

felkészítő nevelő

Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei forduló

Stift Máté Kálmán

7.a

Varga Zsófia

6.b

Kocka Kobak matematikaverseny országos helyezés

Stift Máté Kálmán

7.a

18.

Gönczné Nemes Rita

Holenda Barnabás

Kiss Virág

2.a

9.

Rasztovichné Nagy Gyöngyi

matematikaverseny

Fábián-Nagy Fédra

3.b

10.

Egedyné Fülöp Gyöngyi

Horváth Nikolett

4.b

10.

Szaradics Judit

Kenguru Nemzetközi
matematikaverseny
megyei helyezés

Stift Máté Kálmán

7.a

4.

Gönczné Nemes Rita

Szigeti Richárd

6.b

11.

Gönczné Nemes Rita

országos helyezés

Stift Máté Kálmán

7.a

28.

Gönczné Nemes Rita

Kalmár László matematika- Rasztovich Gergő
verseny megyei forduló
Fábián-Nagy Fédra

3.a

4.

Pozsgay Zoltánné

3.b

7.

Egedyné Fülöp Gyöngyi

Kránitz Olivér

3.b

7.

Egedyné Fülöp Gyöngyi

Stift Máté Kálmán

7.a

9.

Gönczné Nemes Rita

Stift Máté Kálmán

7.a

17.

Gönczné Nemes Rita

Varga Tamás matematikaverseny megyei forduló

11.

Gönczné Nemes Rita
Gönczné Nemes Rita

MAGYAR
versenyző neve

osztálya helyezés

felkészítő nevelő

Gerencsér Éva magyar
nyelvi tanulmányi verseny
megyei forduló

Medei Fanni

4.b

3.

Huszkáné Major Mária

Kazinczy Ferenc
szépkiejtési verseny

Préger Zsófia

6.a

3.

Katonáné Midrics Csilla

Rasztovics Réka

6.a

6.

Katonáné Midrics Csilla

Baracskai Gréta

5.

9.

Visy Gáborné

Hunyadi-Kóbor Zita

7.b

6.

Katonáné Midrics Csilla

Simonyi Zsigmond Kárpát- Stift Máté Kálmán
medencei helyesírási
Hunyadi-Kóbor Zita
verseny megyei forduló
Kiss Géza Máté

7.a

2.

Vargáné Szegvári Mária

7.b

10.

Katonáné Midrics Csilla

5.b

10.

Visy Gáborné

5.b

11.

Visy Gáborné

Stift Kata
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Ha végre itt a nyár…!

Rákóc
(z)ikk

A nyári szünidő veszélyei
Kedves gyerekek, néhány nap múlva megszólal az utolsó csengő, és elkezdődik a
várva várt vakáció!
A felhőtlen játék és kikapcsolódás közepette előfordul, hogy még a legalapvetőbb
közlekedési szabályokat sem tartjátok be, melynek következtében balesetek okozó
ivá, részeseivé válhattok.
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő
alatt leselkednek rátok:
A leggyakoribb tragédiaokozó a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés a
tömegközlekedési eszközök megállóiban álló jármű takarásából való kilépés és a
kerékpározással összefüggő szabálytalanságok.
Fontos, hogy ismerjétek a gyalogosközlekedés alapszabályait, pl .: hol van el
sőbbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelé
pünk az úttestre.
A szabályos kerékpározás elsajátításához is át kell ismételni az alapokat. Tud
játoke gyerekek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági

felszerelések, illetve betartjátoke ezeket a szabályokat?

A fürdőzés veszélyei: Fürdőzéskor, vízi biciklizéskor, csónakázáskor tart
sátok be a vonatkozó szabályokat!
Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentőmellényt!
Kerüljétek a bányatavakat, csak a kijelölt helyeket vegyétek igénybe fürdő
zés céljából!
Felhevült testtel soha ne ugorjatok be a vízbe, hiszen a vízi tragédiák nagy
része az ilyenkor fellépő izomgörcs illetve szívelégtelenség miatt következik
be.
Azt sem felejtsétek, hogy a nyári szünidőben is rákóczis diákok vagy
tok, és iskolánkhoz méltóan, tisztelettudóan viselkedjetek, bárhol is jártok!
A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pi
henést és balesetmentes közlekedést kívánunk!

9300 Csorna, Andrássy u. 27
A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Telefonszám: 96/261-247
Óvoda és Általános Iskola lapja
Faxszám: 96/261-247
Felelős kiadó: Fehér Lászlóné
E-mail: rakoczi@rakoczi.sulinet.hu Szerkesztő: Csonkáné Bertha Judit
Honlapunk: www.rakoczicsorna.hu
Kocsisné Szücs Ildikó
Vecseyné Kocsis Edit
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XIII. évfolyam 2.szám
2014. január-május
Lapzárta: 2014. május 20.
Készült 300 példányban

