
  

II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola kiadványa 

 

 

 

Rákóc(z)ikk  

 „Aki befogad titeket, engem fogad be,        

és aki engem befogad, azt fogadja be,  

aki küldött engem"                  

(Mt 10,40).  

 

„ÉBRESZD FEL A VILÁGOT” 
(Nagyböjti missziós hétvége városunkban) 
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A magyar kultúra napján szerveztük meg a szépen szavalók 

körében "Kedvenc versem" címmel a versmondó versenyün-

ket. Egy - egy csoportból 3 - 3 óvodás léphetett a többi óvodás-

társ elé bátor kiállásával és a hozott versének hangulatos és 

színes előadásával.  

Nagycsoportosok:  Középső csoportosok: 

I. helyezett: Turi Csenge  Csik Lili  és Győri Luca 

II. helyezett: Dobi Etelka 

III. helyezett: Burda Bálint Völcsey Levente 

Különdíjban részesült: Szár Dorián Imre, Czumbil Péter 

Buti Ferencné óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

A tartalomból 

   

 

 

A magyar kultúra napja 2. 

Farsang az óvodában 3. 

Farsang az iskolában 5. 

Vendégeink voltak a 

verbita szerzetesek 

6. 

Erdei iskola 7. 

Munkáinkból 8. 

Zarándoklatok 8. 

Nemzeti ünnepünk 9. 

Rákóczi—hét 10. 

Operalátogatás 12. 

Színházlátogatás 13. 

72 óra kompromisszumok 

nélkül 

13. 

Rákóczi-vár 14. 

Programok az óvodában 15. 

Anyák napja 18. 

Versenyeredmények 19. 

TÁMOP 23. 

TÁMOP 24. 

A magyar kultúra napja  

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, 

annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey 

Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz 

kéziratát. Iskolánk felső tagozatos tanulói is csatlakoztak az 

országos kezdeményezéshez, hogy együtt szavalják a Szózat 

első két versszakát.  Katonáné Midrics Csilla 
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Farsang az óvodában 

 

 

Hamvazószerdáig a farsangra készülőd-

tünk. Vidám verseket, meséket mondogat-

tunk, farsangi dalokat énekeltünk a gyer-

mekekkel. Színes, hangulatos gyermek 

rajzokkal, festéssel, barkácsolt és kézmű-

ves munkákkal díszítettük óvodánk folyo-

sóit.  

 

 

 

 

Minden csoportban megtartottuk az óvo-

dások hagyományos farsangi bálját. A 

gyerekek kedvük szerint maskarákba 

öltözve vigadoztak, finom farsangi fán-

kot, sütit fogyasztottak. A csoportok 

meglátogatták egymást, bemutatták jel-

mezeiket.  

 

 

 

 

 

 

A Margaréta csoport vidám me-

sejelenettel kedveskedett a többi 

csoport gyermekeinek a liturgi-

kus térben. Címe: A vajas pánkó. 
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Farsang az óvodában 

Februárban farsangi sportdélutánt szerveztünk az óvoda középső csoportos 

gyermekei és szüleik számára. A közös, zenés bemelegítés után csapatokba ren-

deződtünk.  A csapatok különböző sorversenyeken mérték össze ügyességüket, 

gyorsaságukat. A vidám farsangi megmérettetést követően, a délutánt lufi-

taposó játékkal zártuk. Minden kisgyermek egy lufi állatkát kapott ajándékba, 

melyeket egy óvodásunk apukája készített és ajánlott fel. A gyerekek, a szülők 

és az óvó nénik is jól érezték magukat és kellemesen elfáradva tértünk haza. 

 

A farsangi ünnepkört az óvó nénik tánca, valamint a középsős és nagycsoportos 

gyerekek zenés-mozgásos szórakoztató műsora zárta.  

Jókedvűen töltöttük ezt az időszakot, elbúcsúztattuk a telet. Hamvazószerdától 

már kicsit megcsendesedve, lenyugodva várjuk a húsvétot. 

  az óvoda óvodapedagógusai 
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Farsang az iskolában 

 

„Figyelem, figyelem! 

Közhírré tétetik: 

A farsangi ünnep 

Most elkezdődik.” 
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Vendégeink voltak a verbita szerzetesek 

2015. március 13-án az Isteni Ige Társaságának tagjai látogattak el intézmé-

nyünkbe. Ez a világ egyik 

legnagyobb missziós szerze-

tesrendje, melynek létszáma 

folyamatosan növekszik. A 

verbita missziós szerzetes-

rend tagjait a hármas szerze-

tesi fogadalom (tisztaság, 

szegénység, engedelmesség) 

fűzi össze, melyben papok és 

testvérek egyaránt élnek és 

dolgoznak. A közösségek 

egyik legnagyobb gazdagsá-

ga a nemzetköziség. Sokféle 

kultúrából származó szerze-

tesek élnek együtt a missziósházakban. A missziós küldetés a Szentháromság-

nak az emberek felé irányuló párbeszédéből indul ki: ennek örömét élték át az 

óvodások, és tanulóink a velük való találkozások során. Az érdekes előadások, 

a közös éneklés, zenélés minden gyermek számára maradandó élmény jelen-

tett.         Gősiné Szóka Zsuzsanna hitoktató 

Amikor megtudtuk, hogy az iskolába 

látogatók jönnek, elfogott minket a 

kíváncsiság. Aztán pénteken a mate-

matikaóra helyett megérkeztek a 

vendégek. Meglepődtünk, amikor 

megtudtuk, hogy sok különböző or-

szágból származnak. Osztálytársaim 

közül sokan azt hitték, hogy magya-

rok, mert nagyon jól beszélték a nyel-

vünket. De aztán kiderült, hogy Er-

délyből, Lengyelországból és a Fülöp-

szigetekről valók. Ámulatba estünk, 

amikor a nővér elmondta, hogy ő három hónap alatt tanult meg angolul. Azt is 

elárulták, hogy csak pár éve vannak Magyarországon. Az erdélyi atya kilenc, a 

lengyel nővér hat, a fülöp-szigeteki testvér hét éve él nálunk. A missziósházuk-

ban tizenegyen laknak most, kilenc különböző országból. Megtanítottak ne-

künk egy indonéz és egy kínai dalt. Kicsit furcsálltuk, hogy ’á’ betűvel ejtették 

ki a szavakat, de megértettük őket.  Örültünk a találkozásnak, és máskor is 

várjuk őket.                             Kiss Balázs 5.b 
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Iskolánk hagyományainak köszönhetően az idei évben is részt vehettünk  erdei 

táborozáson Ravazdon. 

Számunkra a legizgalmasabb a bátorság-

próba és a vadles volt. A bátorságpróbán 

éjszaka a sötét erdőben egyedül kellett 

tájékozódnunk, a vadlesen pedig kis cso-

portokban egy-egy felnőtt kíséretében fi-

gyelhettük meg az állatokat. 

A hosszú túrák során megtekinthettük a 

kultúrtörténeti emlékhelyeket, megis-

merkedhettünk az erdő növény-és állat-

világával, és bepillantást nyerhettünk a 

méhészkedés rejtelmeibe. A túrák mel-

lett kézműves foglalkozást is szerveztek nekünk. Ellátogattunk a falu tájházá-

ba, ahol képet kaphattunk Ravazd egykori életéről. Hazaindulás előtt gyógynö-

vényeket gyűjtöttünk. A programok mellett maradandó élményt jelentett még a 

közös focizás, az esti beszélgetések, kártyapartik, a társasjátékozás.                 

         3. évfolyam tanulói 

 

 

 

Erdei iskola 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet  Magyar címer és 

zászló rajzpályázatán Benedek Anna 2. b osztályos 

tanuló rajza különdíjat kapott. 

Balics Eszter 4.b osztályos tanuló  1.  díjas 

munkája a Tanítók Fekete István Egyesülete  

„Fekete István mű illusztrációja‖ című rajz-

versenyén. 

Szabó Kinga 8. a osztályos tanuló                                 

Cziráki-rajzpályázaton díjazott munkája. 
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Bérmálkozásra készülők zarándoklata 

Az elsőáldozásra készülők zarándoklata 

Az elsőáldozásra készülve zarándok-

latra indultunk Győrbe. Először a szé-

kesegyházba mentünk, ahol Balázs 

atya  szentmisét mutatott be nekünk. 

Majd megtekintettük a Könnyező 

Szűz Mária kegyképét, megismertük 

az ereklye történetét. Ezután Szent 

László hermáját és Apor Vilmos     

püspök szarkofágját mutatták meg  

nekünk. Imádkoztunk és virágot he-

lyeztünk el a vértanú püspök sírjánál.  

Utána átsétáltunk a Püspökvár pincé-

jéhez, megnéztük, hol védelmezte Apor püspök a lányokat, asszonyokat. Utunk 

következő állomása az ostyasütő volt. Itt megnézhettük, hogyan készül az      

ostya. Vendéglátóink megkínáltak bennünket, és még ajándékba is kaptunk      

ostyát.               

          3. évfolyam tanulói 

A bérmálásra készülő nyolcadikosok zarándoklatukat az idei évben szentmisé-

vel kezdték, melyet  Balázs atya mutatott be a győri bazilikában.  

Az atya kihozta a sekrestyéből és meg-

mutatta a templom két ereklyéjét—a 

kendőt, amellyel a Könnyező Szűz     

Mária kegyképen felitatták a véres 

könnyeket és Apor Vilmos püspök véres 

ingének egy darabját. A Héderváry-

kápolnában Szent László hermáját és 

Apor Vilmos püspök sírját néztük meg.  

A Látogatóközpont idegenvezetői elkala-

uzoltak minket a Káptalanházba, meg-

néztük a Szent László kiállítást, ahol 

tudományos módszerekkel készült arc-

rekonstrukcióját is láthattuk a szent ki-

rálynak. Végül még a  Püspökvár tor-

nyába is felmentünk.          8. évfolyam         
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Nemzeti ünnepünk 

Magyar vagyok, magyar; magyarnak születtem…  

Fontos feladatunknak tartjuk már az óvodás korban a szülőföld, a haza szere-

tetére nevelést, a magyarságtudat elmélyítését.  

 A megemlékezéshez kapcsolódva látogatást tett nálunk egy hagyományőrző 

huszár, aki beszélt a gyerekeknek a forradalom eseményeiről, a huszárok csa-

tákban való szerepéről.  

Tiszteletünket kifejezve, a kis- és középső csoportos gyerekek a Petőfi szobor-

hoz vitték el az általuk készített zászlókat, kokárdákat, ahol a tanult verseket, 

énekeket is elszavalták, elénekelték. Nagycsoportos óvodásaink az iskolásokkal 

közösen a premontrei hősökre emlékeztek az apátság falánál lévő emléktáblá-

nál.        Szabóné Németh Edina óvodapedagógus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva már 

évek óta megrendezzük a 3. évfolyamos 

tanulók  „Nemzeti dal‖ szavaló versenyét.  

Az idén Benes Marcell 3. b osztályos tanu-

ló ért el első helyezést, így ő szavalhatta 

el március 15-én a premontrei kanonokok 

emléktáblájánál tartott megemlékezésen  

a Nemzeti dalt. 

 

 

 

Minden év tavaszán emlékezni és emlékez-

tetni gyűlünk össze. Annál az emléktáblá-

nál, amely azoknak a premontrei kanono-

koknak állít emléket, akik részt vettek az 

1848-49-es szabadságharcban. Név szerint: 

Kulcsár Fábián, Laky Demeter, Pozsgai   

Dózsa, Sebesi Kálmán, Simon Vince . 
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Rákóczi-hét 

Iskolánk névadójának, II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulója alkalmából 

ünnepi héttel adóztunk a magyarság  szemében ma is tisztalelkű és becsületes 

fejedelemnek. 

 

Március 23-án, hétfőn a kaposvári 

Nagyboldogasszony Római Katolikus 

Gimnázium és Általános Iskola Alapfo-

kú Művészeti Iskola fúvós zenekarának 

ajándékkoncertjét hallgattuk meg a 

Művelődési Központban. 

 

 

Ugyanezen a napon délután a liturgi-

kus térben rajzkiállítás megnyitóján 

tudhattunk meg érdekességeket Rá-

kóczi-korabeli öltözködésről, használa-

ti tárgyakról. A tanulók által készített 

legszebb munkákat jutalommal díjaz-

ták. 

 

Március 24-én, kedden az 1. és 4. évfolyamon nyílt tanítási órákra hívták és 

várták az érdeklődő szülőket. A délelőtt a tornateremben folytatódott, ahol a   

4. osztályos tanulók megható jelenetet mutattak be II. Rákóczi Ferenc életéről.  

 

Az elsősök kedves, vidám táncukkal 

szórakoztatták a közönséget.                                                                

Az első osztályosok ünnepélyes 

rákóczis diákká avatása zárta a nap 

izgalmas eseményeit.  
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Március 27-én Boldog Apor Vilmos püspökről szóló versmondóversenyen szere-

pelhettek  5.-6. évfolyamos diákok, míg a 7.-8. osztályosok prezentációs verse-

nyen mutathatták be tudásukat a vértanú püspök életéről. Vidáman telt el a 

hét, ügyes, felkészült versenyzőket hallhattunk. 

Csikné Kovács Szilvia 

Rákóczi-hét 
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Operában jártunk  

 Az Erkel Színházban az ország különböző pontjairól érkezett 2600 iskolás tár-

sunkkal együtt Mozart: Szöktetés a szerájból című operáját tekintettük meg. 

Ez a kirándulás telis-tele volt izgalommal: Gyönyörű, hatalmas épületben ro-

mantikus eseményekből álló történetet ismerhettünk meg. Szerepelt benne bol-

dog és boldogtalan szerelem, kalóztámadás, titokzatos idegen álnéven és álru-

hában, éjszakai menekülés a rabságból. Mind-mind megannyi kaland. Az ese-

mények megértését és követését egy narrátor és a dalszövegek projektoros ki-

vetítése tette könnyen követhetővé. Nagy élmény volt az előadás, sokan opera-

kedvelőkké váltunk a végére!  Többen közülünk először jártak Budapesten is, 

így megcsodálhatták a Keleti pályaudvar neves épületét, a híres magyar ver-

senylóról elnevezett Kincsem-parkot, majd fagyizással zártuk a kirándulást.              

       Végső Alexandra, Csillag Brigitta 7.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május 9-én, egy szombati napon, igazán különleges helyre látogattunk el. Ez a 

hely pedig nem más, mint Budapest! Pontosabban az Erkel Színház, ahol     

Mozart: Szöktetés a szerájból című operáját tekinthettük meg. Az előadás rend-

kívül érdekesnek és izgalmasnak bizonyult. Sok minden szerepet kapott benne: 

humor, szerelem, féltékenység, végül boldogság. De nemcsak ennyi! Az előadást 

a kiváló színészek tették igazán élvezetessé.  A díszletnél és a jelmezeknél ötle-

tesebbet ritkán látni.  A darabot egy „fügeárus‖(aki egyben a narrátor is) tette 

érthetővé, egyértelművé. Sokak számára más szempontból is maradandó emlék 

lett ez a kirándulás. Hogy miért? Azért, mert sokan először jártak fővárosunk-

ban, az Erkel Színházban vagy operában. Ezek mellett láthattunk még más hí-

res épületeket is. Röviden: Mindenkinek elnyerte tetszését ez az 

„OperaKaland‖. Ajánlom mindenkinek, reméljük legközelebb is lesz lehetősé-

günk ellátogatni operába!                                                                           

          Varga Gabriella 6.b 
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Márciusban is ellátogattunk Győrbe, a Győri Nemzeti Színházba, a tanévben 

utolsó alkalommal. Ezúttal Petőfi művét, A helység kalapácsát néztük meg. 

Egy rendkívül szórakoztató és vicces alakítást láthattunk. Ezt az ötletes effek-

tek, jelmezek és a nagyszerű színészek tették tökéletessé. 

Összegezve: a 2014/2015-ös tanévben látott 3 előadás elnyerte a diákok tetszé-

sét. Ajánlom mindenkinek, és remélem, a jövő évben is lesz lehetőségünk részt 

venni az előadásokon.      Váradiné Horváth Judit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A 72 óra kompromisszumok nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény 

egyház szervez, és amely Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk máso-

kért, környezetünkért. „ /www.72ora.hu/  

72 óra kompromisszumok nélkül 

Színházlátogatás 

A 4. b osztály tanulói az óvodá-

soknak kedveskedtek egy kis 

műsorral. 

A 2. évfolyam tanulói az idősek 

napközi otthonának lakóit ör-

vendeztették meg műsorukkal. 
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Április 14-én kedden, Rákóczi-vár elnevezésű programra hívtuk leendő első 

osztályosainkat és szüleiket.  

Tanulóink műsorral kedveskedtek vendégeinknek. Első osztályosaink zenés, 

táncos műsort, majd mesejátékot adtak elő, negyedikeseink szavaltak, hetedi-

keseink aerobikoztak, majd az ötödik évfolyam legszebb hangú diákjainak dal-

csokra következett.  

A szép dalok után három csoportot alkottunk, sárgát, pirosat és kéket.  A ké-

kek először a tornateremben ügyességi akadálypályán edzhettek, a pirosak az 

interaktív táblán érdekes, izgalmas feladatokat oldottak meg, a sárgák elkészí-

tették saját tervezésű rákóczis pólójukat.  

Körforgásszerűen a szülők mindhárom helyszínre kísérhették leendő első osz-

tályos kisgyermeküket. A vidám, kreatív, mozgékony nagycsoportos gyermekek 

boldogan, önfeledten tornásztak, rajzoltak, terveztek, építettek az iskolában. 

         Rasztovichné Nagy Gyöngyi 

Rákóczi-vár 
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Programok az óvodában 

  

Hagyomány az óvodában, hogy feb-

ruár elején, Szent Balázs napján,  

Balázs atya ellátogatott hozzánk.              

Gyermekeinknek gyertyával áldást 

adott  „torokbetegség és minden más 

baj‖ ellen.  

Már előző nap készültek a gyerekek-

kel az óvó nénik erre a jeles napra. 

Beszélgettek Balázs püspök legen-

dájáról, valamint arról, hogy mit je-

lent a Balázs áldás.   

Kaszás Marietta Mária óvodapedagógus 

 

A víz világnapjáról, ebben az évben 

is megemlékeztünk az óvodában. 

 A játékidő barkácsolásai során, 

megje lení tet ték  gyermekeink, 

folyóink, tengereink élővilágát, ahova 

a képzelet szárnyán repültek. 

Beszélgetéseink a vízzel való 

takarékosságra, a vizek védelmére is 

felhívta gyermekeink figyelmét. 

A világnap méltó lezárásaként, 

minden csoport néhány perces vízről 

szóló verses, dalos összeállítással 

örvendeztette meg az óvodástársait. 

Az egész óvoda együtt dalolta a 

délelőtt végén a Tavaszi szél vizet 

áraszt kezdetű dalt, majd mindenki      

e g y  p o h á r  v í z z e l  k e z é b e n 

kiáltotta: ―Egészségünkre!‖ 

Bízunk benne, hogy a gyermekekben 

sikerült elmélyíteni, hogy a víz kincs 

és vigyáznunk kell rá. 

  az óvoda óvodapedagógusai 
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Óvodánk  2010. szeptemberében csatla-

kozott az OVI-zsaru programhoz. Ez egy 

országos bűnmegelőzési program, mely 

az óvodáskorú – elsősorban a nagycsopor-

tos- gyermekek biztonságérzetét segíti, 

életkoruknak, életkori sajátosságaiknak 

megfelelő szintű információk átadásával. 

A program összesen 6 foglalkozásból áll. 

Az első foglalkozást Harsányi Judit rend-

őr őrnagy tartotta, az utolsó foglalkozá-

son ellátogattunk a csornai rendőrségre. Bősze Zoltánné óvodapedagógus 

A Liliom és a Százszorszép csoport óvodásai ellátogattak a helyi tűzoltóságra. 

Nagycsoportosainknak lehetőségük 

nyílt arra, hogy közelebbről megis-

merkedjenek a tűzoltók munkájával, 

feladataival. A gyerekek beülhettek 

egy tűzoltóautóba és kipróbálhatták a 

szirénát, valamint megtekinthették a 

tűzoltás eszközeit. Az óvodások ezen a 

délutánon élményekkel gazdagodva 

indultak vissza az óvodába.              

Balogh Gréta óvodapedagógus 

Az óvodásoknak húsvét megélését az ünnep jel-

képeinek magyarázata segíti. A gyertyagyújtás 

alkalmai lehetőséget kínálnak ezek megbeszélé-

sére. A tojás az újjászületés jelképe. Az udvaron 

tojáskereséssel igyekeztünk örömet szerezni 

gyermekeinknek. 

Az ünnep előtti 

utolsó nap az   

óvodában ajándékozással telt. Bárányos kis tás-

ka, csoki nyuszit, tojást és meglepetést rejtett.    

Csizmazia Lászlóné óvodapedagógus 

Programok az óvodában 
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A Napsugár csoport az idei évben a színes napok közül a zöld színt választot-

ta. Egész héten ez a  szín határozta meg a tevékenységeinket. A szerdai nap 

volt a hét csúcspontja, amikor a gyerekek zöld ruhában, zöld színű játékokkal 

érkeztek az óvodába. Fakanál-virágot festettünk, ragasztottunk. Zöld építőkoc-

kából építettük meg a zöld király várát, ahova beköltöztettük a zöld plüssfigu-

rákat. Erről a színről tanultunk verset is. A tízórait is ilyen színű alapanyagok 

felhasználásával készítettük. A napot vidám zenés tornával zártuk. Különleges 

és nagyon jó hangulatú napot töltöttünk a zöld szín jegyében. 

A víz világnapjára készülve a Szivárvány csoport „kék napot‖ tartott.  Ezen a 

napon a gyerekek  kék színű ruhába érkeztek az óvodába. Az óceán kék színét 

vízfestékkel varázsoltuk egy nagy lapra, a hullámok játékát pedig a mindenna-

pos frissítő mozgás során érzékeltettük a gyerekekkel. A csoportszobában ten-

gerre szálltunk és egy képzeletbeli utazáson vettünk részt, a „kék világában‖, 

mely az egész napunkat áthatotta.                                                                   

    a Napsugár és a Szivárvány csoport óvodapedagógusai 

 

Anyák napja előtt az apukák, nagypa-

pák a gyermekek közösen készítették el 

az anyukáknak, nagymamáknak az 

ajándékot. Szorgos kezek vágtak, ra-

gasztottak, hogy örömet szerezzenek A 

nagy napig izgatottan őrizgették a tit-

kot, hogy a kis ajándék igazi  meglepe-

tés legyen.  

az óvoda óvodapedagógusai 

Programok az óvodában 
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Anyák napja 

Május a Szűzanya hónapja. E hónap első vasárnapjához közel eső napokban 

hálás szeretettel vártuk az óvodába, iskolába és a templomba az édesanyákat 

és a nagymamákat.  Versekkel, dalokkal köszöntöttük őket, megköszönve a sok 

jóságot és szeretetet, amit tőlük kapunk.  
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Versenyeredményeink 

NÉMET  Versenyző neve Osztály Megyei Te-

rületi 

Felkészítő  

nevelő 

Országos német-

verseny 

Bagó Veronika   

Németh Bianka 

Turi Levente 

8.b. 

8.a 

7.a 

4.  

6. 

10. 

 Váradiné        

Horváth Judit 

A Kölcsey iskola  

által szervezett 

országismereti   

csapatverseny 

Katona Vivien 

Iváncsics Alexandra 

Németh Bianka 

8.a 2.  Váradiné        

Horváth Judit 

MAGYAR   

 Versenyző neve 

  

Osztály 

  

Megyei 

Te-

rületi 

Felkészítő  

nevelő 

 Simonyi Zsigmond 

Kárpát-medencei  

helyesírási verseny               

 

Medei Fanni 

Stift Máté Kálmán 

5.b 

8.a 

2. 

7. 

  

  

 

Visy Gáborné  

Vargáné Sz. Mária 

Kazinczyról elneve-

zett „Szép magyar 

beszéd” verseny 

Hencz Dániel 

Turi Levente 

Hunyadi-Kóbor Zita 

 

6.b. 

7.a. 

8.b. 

 9. 

4. 

5. 

Visy Gáborné 

Katonáné M. Csilla 

Katonáné M. Csilla 

„7 mérföldes csiz-

mában heted 7 ha-

táron át” 

mesevetélkedő 

Kiss Anna Luca 

Kránitz Olivér 

Németh Balázs 

Turi Máté 

4.b b 5. Kocsisné Németh 

Tímea 

Túl az Óperencián     

mesevetélkedő 

Horváth Laura 

Kocsis Dorka 

Kovács Melánia 

Turzó Liliána 

4.b  3. Kocsisné Németh 

Tímea 

Gerencsér Éva    

magyar nyelvi      

tanulmányi verseny 

Turi Máté 4. b 7.  Kocsisné Németh 

Tímea 

TÖRTÉNELEM Stift Máté Kálmán 

Turi Levente 

8.a. 

7.a. 

 

7. 

13. 

 Szalay Balázs 

Varga Gábor 
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A Cziráki rajzpályázat díjazottjai 

A Cziráki-verseny díjazottjai  

Versenyeredményeink 

RAJZ  Versenyző neve Osztály Megyei Felkészítő  

nevelő 

„Fekete István mű     

illusztrációja” 

Balics Eszter 4.a 

 

országos 

1.  

Balicsné Nagy    

Gabriella 

Cziráki Lajos megyei 

képzőművészeti         

verseny 

Festő Nikolett 

Jakab Dorka 

Iváncsics Alexandra 

Márkus Júlia 

Varga Zsófia 

Szabó Kinga 

Dömötör Dorka 

Ihász Veronika 

Telekesi Tamás 

2.b 

4.a 

8.a 

5.b 

7.b 

8.a 

6.a 

8.b 

7.b 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

3. 

3. 

dicséret 

Balicsné Nagy    

Gabriella 

Biztonságos közlekedés 

gyerekszemmel        

rajzpályázat 

Stift Kata Terézia 6.b 5. Balicsné Nagy       

Gabriella 

A magyar címer és 

zászló országos         

rajzpályázat 

Benedek Anna 2.b különdíj Balicsné Nagy    

Gabriella 

„Kedvenc gyümölcsöm” iskolai         

rajzpályázat    díjazottjai 
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Versenyeredményeink 

TERMÉSZETTUDOMÁNY 

 

  

 

Versenyző neve 

  

  

Osztály 

  

  

Megyei 

  

 Felkészítő  
nevelő 

Teleki Pál földrajz      

verseny 

Varga Zsófia 

Stift Máté Kálmán  

Bagó Veronika 

7.b 

8.a. 

8.b. 

7. 

5. 

14. 

Váradiné Horváth 

Judit 

 

Hevesy György megyei 

kémiaverseny 

Varga Zsófia  

Németh Bianka 

Stift Máté   

7.b. 

8.a. 

8.a. 

 12. 

13. 

14. 

Vargáné Győrvári   

Katalin 

MATEMATIKA   

Versenyző neve 

 

Osztály 

 

Megyei 

 

Felkészítő  

nevelő 

KisKobak Országos Vi-

lágismereti verseny 

Stift Máté Kálmán 8.a országos

1. 

Gönczné Nemes 

Rita 

Kalmár László országos 

matematika verseny 

Fábián-Nagy Fédra 

Ruzsa János 

Szabó Luca Johanna 

4.a 

3.b 

3.b 

4. 

8. 

9. 

Egedyné Fülöp 

Gyöngyi 

Kenguru nemzetközi ma-

tematika verseny 

Nagy Kristóf 

Németh Bianka 

Stift Máté Kálmán 

8.b 

8.a 

8.a 

15. 

19. 

21. 

Gönczné Nemes 

Rita 

Varga Tamás matemati-

ka verseny 

Stift Máté Kálmán 8.a 29. Gönczné Nemes 

Rita 

 HITTAN 
                                       

 

Szabó Luca Johanna 

Miholics Márton 

Gellért  

3.b 

4.a. 

3.  

4. 

Gősiné               

Szóka Zsuzsanna 

ÉNEK  

 

 

Versenyző neve Osztály 

 

 

Megyei Felkészítő  

nevelő 

„Tiszán innen-Dunán túl” 

országos népdaléneklési 

minősítő verseny 

Telekesi Tamás 

Bagó Veronika 

Kóczán Cintia 

7.b 

8.b 

7.a 

arany 

ezüst 

bronz 

Visy Gáborné 

Barsi Ernő megyei nép-

daléneklési verseny 

Medei Fanni 5.b arany Visy Gáborné 
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A tömegsport foglalkozásokon nagyon sokat mozogtunk 

a tanév során: teljesítettük a kerékpáros akadálypályát, 

szivacsgerelyt hajítottunk, kosaraztunk, floor-balloztunk, 

tekéztünk, bowlingoztunk, síeltünk  a műanyag sípályán, 

kerékpártúráztunk….. 

Mi jövőre is ott leszünk a sportos programokon! És ti? 

Stift Kata, Baracskai Gréta 6. b 

 

Versenyeredményeink 

SPORT Versenyző neve Osztály Megyei Felkészítő  

nevelő 

Megyei mezei futóverseny Benedek Anna 

Stift Máté Kálmán 

2.b 

8.a 

3. 

10. 

Csonkáné Bertha 

Judit 

Varga Zoltán 

Atlétika—síkfutás 60 m Simon Bálint 

Jandó Eszter 

6.a 

6.a 

7. 

8. 

 

Atlétika—síkfutás 1500 m Stift Máté Kálmán 8.a 4.  

Atlétika—súlylökés Póczik Kata 8.a 4.  

Atlétika—kislabdahajítás Póczik Kata 8.a 3.  

Atlétika—4x100 m váltófu-

tás 

Aradi Botond 

Hanzel Máté 

Molnár Máté 

Simon Bálint 

III. 

korcso-

port 

4.  

Atlétika—csapatverseny Horváth Laura 

Bogdán Viktória 

Kovács Melánia 

Kovács Eszter 

Turi Anna 

II.  

korcso-

port 

6.  

 

 

KIDS országos labdarúgó 

és   kézilabda döntő 

II. korcsoport fiú 

III. korcsoport fiú 

IV. korcsoport fiú 

IV. korcsoport lány 

 1. 

1. 

7. 

2. 

 

Labdarúgás megyei döntő II. korcsoport fiú 

III. korcsoport fiú 

 3. 

3. 
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Iskolánkban az Új Széchenyi Terv program keretében a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program ,,Innovatív iskolák fejlesztése‖ című pályá-

zati felhívására benyújtott „Innovatív iskolafejlesztés a csornai II. Rá-

kóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskolában‖ című pá-

lyázata vissza nem térítendő támogatást nyert 2013-ban. A projekt az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszíro-

zásával valósult meg 2013.03.25 – 2015.05.14. között. A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0152 kód-

számú pályázat támogatásának mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100 % - a, 

azaz 39,83 M Ft volt.  

 

 

 

 

 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt cél volt a diákok 

egészséges életmódra nevelése, környezettudatos szemlélet kialakítása, tanórán kívüli spor-

tolási lehetőségek növelése, valamint a tanulók nyelvi-, informatikai-, baleset megelőzési is-

meretek bővítése. Emellett a projekt nagy hangsúlyt fektetett a pedagógusok szakmai fejlő-

dését elősegítő szaktárgyi és módszertani továbbképzések megvalósítására is.  

Az európai uniós támogatás segítségével a pályázat keretében az alábbi programok valósul-

tak meg: erdei iskolák; természet közeli sporttáborok; idegen nyelvek tanításának fejlesztése 

(nyelvi vetélkedők); informatika szakkör; komplex közlekedési ismeretek oktatása 

(egészségfejlesztési és baleset-megelőzési ismeretek); mindennapos testnevelés részét képező 

mozgásprogramok (úszás, ugri-bugri torna, ügyesség – bátorság, mozgás és rekreációs sport 

foglalkozások, labdajátékok, aerobic, floorball, atlétika, asztalitenisz); egészségnapok; konf-

liktus- és iskolai agressziókezelési programok; családi életre nevelést célzó programok; do-

hányzás megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programok; nemzeti hagyományok, hely-

történeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékeny-

ségek; hagyománnyá tehető iskola események; elsősegély 

– nyújtási tanfolyam; pedagógus továbbképzések. 

 

    

 

TÁMOP 

„Engem is rákóczis diákká avattak.   Még emléklapot 

is kaptam.‖   Fraszt Lili 1.b 

„Most tanultam meg pingpongozni és nagyon megszerettem, 

nyáron is fogok gyakorolni.‖ 

Molnár Viktória 4.b. 

„Én már tudtam pingpongozni. Szuper bajnokságokat rendez-

tünk a társaimmal!‖ 

Balogh Máté Zoltán 4.b. 

A konfliktusok okairól, azok megoldási lehetőségeiről 

beszélgettünk. Feladatokat oldottunk meg, és egy ér-

dekes videót is néztünk.      

      5.b osztály 
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XIII. évfolyam 2.szám  

2015. január—május 

Lapzárta: 2015 május 20. 

Készült 300 példányban 

Rákóc(z)ikk 

A pályázatnak köszönhetően 10 tram-

bulinnal, medicinlabdákkal, padokkal, 

zsámolyokkal, 2-4-6 személyes sátrak-

kal lett gazdagabb az iskola. A testne-

velés órákon, tömegsport foglalkozáso-

kon  használtuk az eszközöket.                  

Horváth Laura, Kovács Melánia 4.b 

TÁMOP 

A floor-ball szakkörön óriási küz-

delmeket vívtunk. Jó volt délután 

is együtt lenni!  

  3. évfolyam tanulói 

Nekem a kerékpáros akadálypálya 

tetszett a legjobban, mert szeretek 

biciklizni, és itt megmutathattam a 

kerékpáros ügyességemet is.  

Vecsey László 5.a 


