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

„Megismertettem velük nevedet, es ezütán is megismertetem, hogy á szeretet, ámellyel szeretsz,
bennük legyen, s en is bennük legyek.’’
Jn 17,26

Téli programok az óvodában
Téli versmondó verseny
A magyar kultúra napja alkalmából hagyományosan megrendezésre került óvodánkban a
középső és nagycsoportos gyerekek részvételével a verseny. Ezen a zimankós téli délelőttön igazán szívet, lelket melengető volt a gyerekek versmondása. „Kedvenc versem”
volt a felhívás címe. Sok színes verset hallhattunk.
Ónodi Zita

Mackó-hét
Február 2-a, vagyis Gyertyaszentelő napja az óvodai jeles napok egyikéhez tartozik. A
néphit szerint ezen a napon ébred fel először a medve téli álmából. Csoportunkban a hétre
tervezett tevékenységek erre a témára épültek. Játékidőben medvebarlangot építettünk,
ahova bebújhattak a kis „medvegyerekek”. Mondókáztunk, verseltünk, énekeltünk, medvét gyűjtöttünk és barkácsoltunk. Macis finomságot kóstoltunk, macis mesét meséltünk.
Megbeszéltük a medvével történő időjóslást és az állatok védelmével kapcsolatos feladatokat. Játékba ágyazva ismereteket nyújtottunk a medvék életmódjáról, élőhelyéről, ami a
gyermekek környezettudatos magatartását pozitívan befolyásolja.
Borsodi Andrásné
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OVI-zsaru
2010 szeptemberétől óvodánk bekapcsolódott az OVI-zsaru programba. Ez a bűnmegelőzési program a DADA program elődje. Az első foglalkozást Harsányi Judit rendőr őrnagy
tartotta, a többi foglalkozást Bősze Zoltánné óvónő tartja Rendőr Robi és Rosszcsont Ricsi, a két báb segítségével. Az óvodás korú gyermekek fokozottan ki vannak téve kisebbnagyobb baleseteknek. Életkori sajátossága a játékosság és a kíváncsiság, de még nincs
elég tapasztalata, így sokszor nem ismeri fel a veszélyt sem, és nem is tud megfelelően viselkedni.
Ennek a programnak a célja a gyermekek védelme a bűnözéssel szemben. A program átöleli, feldolgozza mindazon életszerű veszélyforrást tartalmazó helyzeteket, melyek otthon
és közvetlen környezetükben érheti őket.
Bősze Zoltánné

Fogorvosnál jártak a nagycsoportosok
Óvodánkban kiemelt szerepet szánunk a fogápolásnak, mert sajnos már ebben a fiatal
életkorban is gyakran találkozunk fogfájós kisgyermekekkel. Fontosnak tartjuk, hogy a
gyermekek felvilágosítást kapjanak a megfelelő táplálkozási szokásokról és a szájhigiéniáról, hogy megőrizzék fogaik egészségét. Ebben volt segítségünkre Dr. Karczag Margit
fogorvos. A doktornő elmondta, hogy édességet szabad enni, de utána mindig fogat kell
mosni. Megismertük a lyukas fog kezelésének a menetét, miközben a gyermekek valamennyi fogászati eszközt a kezükbe vehettek. A bátrabb gyerekek ki is próbálhatták a fogorvosi széket, és a doktor néni a fogorvosi tükör segítségével megnézte a fogaikat.
Nagy Katalin
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Jégkorcsolyázás Győrben
Február 11-én, szombaton már mindenki várta, hogy elinduljon a 42 diákkal teli busz a
győri műjégpályára. Mikor megérkeztünk, néhányan felhúzták saját korcsolyájukat, a többiek pedig gyorsan kölcsönöztek maguknak. Mivel szép idő volt, a kinti jégpályára mehettünk, ahol már szólt a zene. Nekem főleg az tetszett, hogy a tanár nénik és a barátaim is
segítettek abban, hogy ne essek el, és megtanuljak korizni. Molnár Viktória és Kovács Melánia hatodik osztályos tanulók mérlegállást és különböző fordulatokat is bemutattak nekünk. Viki több éve a győri korcsolyaklub tagja, aki heti rendszerességgel jár edzésekre.
Legutóbb az adventi időszakban lépett fel a győri Széchenyi téren kialakított jégpályán a
Hamupipőke darabban. Vikit az egész hatodik évfolyam megtapsolta az előadás után. Nagyon büszkék voltunk rá ott is!
Major Zoé, Sevella Nóra 5.b, Balics Eszter 6.a

A tömegsport foglalkozások során az idei tanévben is számos sportágat kipróbálhattunk.

Bowling

BNF-futás
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Jégkorcsolya

Egyházi ünnepek
Vízkereszt
Január 6-án, vízkereszt napján szentmisén vettünk részt. A hagyomány ekkor emlékezik
meg a három napkeleti bölcsről, akik a csillagot követve az újszülött Messiást keresték
fel, és ajándékokat vittek neki. Gáspár, Menyhért és Boldizsár a Kelet különleges ajándékait vitték Jézusnak. A tömjén az Istenséget, az arany a gazdagságot, a mirha keserűsége
pedig a fájdalmat szimbolizálja.
Ehhez az ünnephez leginkább kapcsolódó szokás a házszentelés, házáldás, amikor a
szentelés mellett az ajtó fölé írják a három királyok kezdőbetűit és az évszámot.
Gősiné Szóka Zsuzsanna

Balázs-áldás az óvodában
Óvodásaink a csendes percek alkalmával megismerkedtek Szent Balázs püspök életével,
jótetteivel, gyógyító szeretetével. Február 3-án ellátogatott óvodánkba Balázs atya is, aki
a gyógyító püspök közbenjárását kérve adott áldást a gyermekek és felnőttek részére,
hogy a torokfájás és minden egyéb más betegség elkerülje őket. Óvodásaink áhítattal figyelték az atyát, és kis kezüket imádságra összetéve köszönték meg az áldást.
Némethné Árpási Mária
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Farsang
2017. február 24-én farsangi bálon vehettünk részt. Most is az ebédlőben került megrendezésre, melyet nagy örömünkre lufikkal és különböző újfajta világításokkal díszítettek.
Miután mindannyian bementünk és Kata néni ismertette a szabályokat, végre kezdődhetett a mulatság. A zeneszámok nagyon jól lettek összeválogatva, az összeset ismertük és a
szövegüket is kívülről fújtuk. Először mindenki félénken táncolt, de hamar feloldódott a
hangulat. Rengeteget ugráltunk, nevettünk és a szünetekben is jól éreztük magunkat.
Örülök, hogy az iskolában rendeznek ilyen bálokat, hisz ez mindannyiunk számára remek
szórakozási lehetőség.
Kovács Adrienn 7.b
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„Ma maskarába megyünk a bálba …”
Farsang napján óvodánk apraja-nagyja jelmezbe bújva érkezett óvodába. Vendégségbe
mentek egymáshoz az egy csoportba tartozó gyerekek és táncolással, énekléssel, érdekes
játékokkal, különleges produkciókkal szórakoztatták egymást.
Hangos mulatozással elűztük a telet, nagyon jól éreztük magunkat.
Baranyai Péterné

A farsang időszakára tervezett cirkuszi projektünk sikeresen befejeződött. A nagycsoportos gyermekekkel szívesen vettünk részt a közös tevékenységeken és nem utolsó sorban
lelkesen készültünk a cirkuszos előadásra. A hét folyamán változatos tevékenységeket biztosítottunk óvodásaink számára, melyekben játékos formában tapasztalatokat és új ismereteket szereztünk. Megismerkedtünk a cirkusz varázslatos világával a projekthét keretén belül. Vidám cirkuszi hangulat megteremtésére törekedtünk. Célunk volt, hogy a gyerekekben pozitív érzelmek szabaduljanak fel, jókedvvel, vidámsággal, izgalmas, humoros produkciók átélésével teljen a hét. Sok mozgással, különféle változatos torna- és ügyességi
eszközök használatával sokoldalúan fejlesztettük a nagycsoportosaink mozgását. Sokat
verseltünk, énekeltünk és táncoltunk. Nap mint nap gazdagodtak a csoportszobák és az
óvoda folyosói szebbnél szebb dekorációkkal. Lehetőségünk volt a Fővárosi Nagycirkuszba is ellátogatni. Elmondhatjuk, hogy egy nagyon vidám, szórakoztató hetet hagytunk magunk mögött.
Nagy Katalin
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Egyházi ünnepek
Hamvazkodás
„Hamvazkodjál, hívő lélek …” szólt az
ének hamvazószerda reggelén, amikor
iskolánk közössége szentmisén vett
részt a Jézus Szíve templomban. A
szentmiseáldozatot Varga Balázs atya
mutatta be. A homlokunkra hulló hamu
emlékeztet bennünket mulandóságunkra
és a bűnbánatra. A böjti idő jó alkalom
arra, hogy a hívő ember magába nézve,
elcsendesedve értékelje át életét, és a
mulandó javak helyett inkább a maradandó szívbéli kincseket gyarapítsa. A szentmisében
Balázs atya is arra ösztönözte az őt hallgató gyerekeket, hogy kisebb lemondások, jócselekedetek által szebbé tehetik a közelgő ünnepre való felkészülést, és örömet okozhatnak
másoknak. Így gyarapíthatják lelkük kincseit. Akkor lesz igazán boldog húsvétunk, ha
nem csak külsőségekben készülünk fel rá, hanem szívünk, lelkünk tisztaságával, és az
embertársi szeretet ajándékaival várjuk a feltámadt Krisztust.
Gősiné Szóka Zsuzsanna
Húsvét
Az ünnepet megelőző hetekben húsvétra hangoló
programokat, tevékenységeket végeztünk a gyermekekkel. Gyűjtöttünk jócselekedeteket, az alkalomhoz illő dalokkal, versekkel, gyermeki barkácsoló munkákkal készültünk az ünnepre.
A múzeumlátogatás során a húsvéti hagyományokról hallhattunk és láthattunk érdekességeket.
Virágvasárnap „mocorgó” szentmisén vettünk
részt, előtte a
gyertyagyújtás alkalmával beszélgettünk Jézus életéről, csodatetteiről.
A meglepetés, az örömszerzés, a tojáskeresés és az
ajándékozás, valamint a nyuszisimogatás az ünnepkört lezáró események voltak. A gyermekek kíváncsian kutatták az udvaron a fűben és a bokrok, fák közé
elrejtett kosárkákat, édességeket.
Borsodi Andrásné
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Március 15.
Március 15-ét megelőző héten óvodásaink múzeumlátogatáson vettek részt. Az ott szerzett élményeiket szívesen jelenítették meg játékukban, rajzaikon. Az óvó nénik segítségével szorgosan barkácsoltak nemzeti, forradalmi jelképeket.
Nagycsoportosaink az alsó tagozatos iskolásokkal együtt emlékeztek meg a forradalmárokról a Premontrei Rendház 1848-as emlékművénél, ahol elhelyezték az általuk készített
nemzeti színű virágokat. A kisebbek Petőfi Sándor szobrához sétáltak el, ahol kokárdákat,
tulipánokat, dobokat helyeztek el. A gyerekek ügyesen verseltek, énekeltek az alkalomhoz
illően.
Idén is ellátogatott az óvodába a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület egy csornai
kötődésű huszára, Kovács Csaba. Sokat beszélgetett a gyerekekkel, akik új kifejezéseket
sajátíthattak el. pl: szabja, mente, panyóka, atilla ruha, sarkantyú, kardvédő bojt. A találkozás segítette a gyermekek ismereteinek gazdagodását és az értékmegtartó kötődést hazánkhoz.
Kovácsné Borsodi Edit

Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva már évek óta megrendezzük a 3. évfolyamos tanulók
„Nemzeti dal” szavaló versenyét.
Az idén Herédi Lili 3.b osztályos tanuló ért el első helyezést, így ő szavalhatta el március
15-én a premontrei kanonok emléktáblájánál tartott megemlékezésen a Nemzeti dalt.
Minden év tavaszán emlékezni és emlékeztetni gyűlünk össze annál az emléktáblánál,
amely azoknak a premontrei kanonokoknak állít emléket, akik részt vettek az 1848-49-es
szabadságharcban. Név szerint: Kulcsár Fábián, Laky Demeter, Pozsgai Dózsa, Sebesi
Kálmán, Simon Vince.
Pozsgay Zoltánné
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Rákóczi-hét
Április 11-én, kedden Rákóczi-vár elnevezésű iskolába hívogató programra
hívtuk leendő első osztályosainkat és
szüleiket.
Tanulóink műsorral kedveskedtek vendégeinknek. Első osztályosaink zenés,
táncos műsort adtak elő, mondamondó
és versmondó diákjaink szavaltak,
majd az ötödik évfolyam legszebb hangú diákjainak dalcsokrát hallgathattuk
meg.
A műsor után három helyszínen foglalkozásokkal várták a tanító nénik a gyerekeket. A tornateremben ügyességi gyakorlatokat, az interaktív táblán érdekes, izgalmas
feladatokat oldottak meg. A pólófestés minden évben nagy sikert arat, a kisgyerekek elkészíthették saját tervezésű rákóczis pólójukat.
Örömmel láttuk, hogy a gyerekek és a szülők is nagyon jól érezték magukat a Rákóczivárban.
Gulyás Zsoltné

Évről évre nagy várakozás, izgalom és készülődés előzi meg az elsős avató programunkat, amelyet mindig iskolánk névadójának ünnepén, márciusban szervezünk meg.
Nagyszabású műsor keretében avatjuk rákóczis diákká az iskolát idén kezdő kicsiket. Az
első osztályosok hangulatos, vidám mini tanórák paródiáival, iskolai életet színpadra varázsoló koreográfiával mutatkoztak be, amelyeket pezsdítő zeneszámokra, híres slágerekre állítottak össze a tanító nénik. A fiúk saját költésű menetelő csasztuskával vonultak be,
majd a régi idők tornáját felelevenítve hajtottak végre a tíz „kunsztot” (tíz próbatételt). A
lányok a matematikaóra hangulatát hozták színpadra. Ezután az osztályok külön szerepeltek, de egységesen a pingvintáncot járva vonultak be nagy tetszést aratva. Az a-sok A muzsika hangjára, a b-sek az Állatos ábécé című dalokra összeállított mozgássorral kedveskedtek a nézőknek. Végül a fogadalomtétel következett, amelyet Kocsisné Németh Tímea
igazgatóhelyettes vezényelt le. Fehér Lászlóné igazgató nénitől pedig mindenki átvehette
a névre szóló emléklapját.
Nagy Gáborné
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Elsős avató

A Rákóczi-hét záró eseményeként iskolánk alsó tagozatos
tanulói intézményünk névadójára emlékeztek. Az irodalmi
műsor, amelyet a negyedik évfolyamosok adtak elő, felelevenítette a fejedelem életének
legfontosabb eseményeit. Dramatikus játék, néptánc, versmondás, hangszeres zene, kuruc nóták és népdalok tették
változatossá az előadást. II.
Rákóczi Ferenc gyermekkori
tudásvágya, szorgalma, kitartása, egész életét végigkísérő hazaszeretete, magyarsága melletti elkötelezettsége, szabadságvágya, népe iránti hűsége, áldozatkészsége ma is példája iskolánk minden tanulójának. Ennek szellemében a műsor végén a szereplők nagy átéléssel énekelték:
A Rákóczi az én kedves iskolám,
Oda járok, ott szeretek igazán.
Áldd meg, védd meg jó Istenem, azt kérem,
Névadónkhoz hűek leszünk, ígérem.
Rasztovich Miklósné
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Pénzügyi és digitális témahét
Március egyik osztályfőnöki óráját a
pénzügyi ismereteink bővítésének
szenteltük. Osztályfőnökeink vezetésével csapatokat alkottunk, és érdekesebbnél érdekesebb feladatokat oldottunk meg.
Bemelegítő feladatként olyan összetett
szavakat gyűjtöttünk, amelyeknek
egyik tagja a bank
szó volt.
„Bankautomata, bankjegy, bankkártya, bankszámla” szerepelt a felsorolásban. Utána bankszámlakivonatokat
vizsgálhattunk meg, megtanultuk a
bevétel, rezsi, egyenleg fogalmát. Ezek segítségével segítettünk egy mesebeli királyfinak,
Jónásnak havi bankszámláját átnézni. Vele együtt rádöbbentünk mi is, milyen költségeket
kell minden hónapban fizetni, s mennyi felesleges dologra dobunk ki pénzt. A sok-sok
színes segédanyag segítségével próbáltunk eligazodni a korszerű pénzkezelés világában.
Köszönjük a lehetőséget, jövőre is szívesen vennénk részt ilyen projektben!
Németh Sára 5.b
Iskolánk az idei tanévben csatlakozott először a Digitális Témahét programhoz.
A projekt során a 2.a osztályos tanulók felelevenítették a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét.
Dramatikus játék során megjelenítették a szereplőket, illusztrációt készítettek a meséhez és a
projektzárás alkalmából az első évfolyamosoknak előadták a történetet.
Az ötödikes tanulók közül néhányan városunkban helytörténeti sétán vettek részt Szalay Balázs vezetésével. Felkerestek történelmi eseményekhez, személyekhez kapcsolható helyszíneket. Osztályfőnöki órán képes beszámolót tartottak a sétán részt vevő tanulók osztálytársaiknak. A hatodik évfolyamosok a Fatimai jelenésekről készítettek PowerPoint bemutatót. Előzőleg a hitoktató felkészítette a tanulókat az elméletből, míg informatika órákon megismerkedtek a PPT-készítés lépéseivel.
Eitlerné Tóth Katalin
12

Programok
Faültetés
A madarak és fák napja projektre készülve elültettük az intézmény udvarára a 2017-es év
fáját, a vadalmafát. Dalokkal, versekkel és imával a Jóisten gondoskodását kértük a fa
növekedéséhez. Májusban a madarak és fák napján táblával jelöljük meg ezt az értékes
fát. Addig is öntözzük, óvjuk és vigyázunk rá. Reméljük, virágával és termésével sokáig
ékesíti udvarunkat, és még sok generáció gyönyörködhet benne.
Bősze Zoltánné
A víz világnapjáról kiemelten a középső csoportos óvodások emlékeztek meg. Az óvoda
többi csoportjában is a mindennapi tevékenységeket a víz tulajdonságainak sokfélesége hatotta át. Sokrétű tevékenységek és
élménygazdag programok színesítették a
projekt hetét. Ellátogattunk a Vízmű telephelyére, kirándultunk Csorna természetes
vizéhez, a Keszeg-érhez. A kisállatkereskedésben az akváriumok színes vízi
világával ismerkedtünk. Felkerestük a halas boltot, ahol gyermekeink közelről megfigyelhették folyami halaink mozgását.
Mesék, dalok, versek is rávilágítottak arra, hogy a víz a legnagyobb kincsünk, ezért vigyáznunk kell rá!
Csizmazia Lászlóné

Egy szeles délután az osztályfőnökünkkel a
csornai malomba látogattunk el. A malomban rengeteg érdekes gépezet volt. Először
felmentünk a lifttel 8 emelet magasságba és
lenéztünk az erkélyen. A kilátás nagyon jó
volt és a fű hullámzott, mint a tenger. Egész
Csornát beláttuk. Meglepő volt, hogy emberi kéz érintése nélkül gyártják azt a zacskós lisztet, amit a boltban megveszünk
"Nagyi titka" címen.
Ruzsa János 5.b
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Programok
Évfolyamunk a Határtalanul-pályázat eredményeképpen júniusban Erdélybe utazhat. Erre
készülve Budapestre utaztunk történelmi tanulmányaink elmélyítésére. A Hősök terén
történelmünk nagy alakjai közül iskolánk névadójának szobránál le is fényképezkedtünk.
Ezután a Magyarok Házában magyar feltalálók világhírű találmányait tekintettük meg:
Rubik-kocka, Rubik–kígyó, logikai játékok szerepeltek a bemutatón. A Hadtörténeti Múzeumban rendhagyó történelemórán vettünk részt. A szlovák-magyar lakosságcseréről hallottunk előadást, melyet térképekkel, képekkel illusztráltak.
Páli Krisztián, Molnár Dániel, Káldy Tamás 7.a

Vándor székely... Az Árkosi Tájmúzeum utazó kiállítása
A Határtalanul-programhoz kapcsolódva egy Vándor székely elnevezésű
kiállításon vettünk részt a csornai
múzeumban.
Sok érdekes dolgot megtudhattunk a
székelyek szokásrendjéről, hétköznapi életéről, viseletéről, használati tárgyairól. Újdonság volt az unitárius
vallás alapjainak megismerése is. A
fiúk a földművelő eszközökre csodálkoztak rá, a lányok a háztartási eszközöknél időztek a legtöbbet. Legjobban az öntöttvasból készült vasaló súlyán döbbentünk meg. Milyen nehéz lehetett vele nap mint
nap vasalni! A kürtőskalács készítéséhez szükséges eszközökre pedig magunktól rá
sem ismertünk.
Bóna Klára, Hafner Bálint 7.b
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Deutsch macht Spaß csapatverseny
Immár 13. alkalommal rendezte meg iskolánk, a csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola a Deutsch macht Spaß elnevezésű német nyelvi csapatversenyt.
A kollégák és gyerekek lelkesedését mutatja, hogy 14 iskolából 48 csapat jelentkezett a
megmérettetésre. A jó hangulatú versenyen 4-8. évfolyamon díjaztuk az első három csapatot német nyelvű könyvcsomagokkal.
A nyereményeket az iskola alapítványának köszönhetjük, ill. a 8. évfolyam legjobb csapata a Hatos és Társa Nyelviskola Kft. felajánlásából egy-egy 10.000 forintos utalványt
vehetett át. Az egyéni teljesítményt a zsűri különdíjjal jutalmazta. Joggal mondhatjuk,
hogy ez a verseny a diákoknak motivációt jelent a további nyelvtanuláshoz.
A felkészítő tanárokat büszkeséggel töltheti el tanítványaik sikere.
Váradiné Horváth Judit

Mexikóban jártam

A Mexikóban töltött 11 hónap alatt sok élményt szereztem. Az iskola volt az egyik legemlékezetesebb helyszín, persze csak a tengerpart és a repülő után.
Észre lehet venni kisebb-nagyobb különbségeket az itteni és az otthoni iskolám között, bár nem írhatok a mexikói
iskolák nevében, mert én egy német iskolában, a Colégio Humboldt-ban tanultam. Az osztálytermek különálló épületek, árkádok alatt lehet eljutni egyiktől a
másikig. Van több sportpálya és uszoda
is, ahol a gyerekek ötödik osztályig úszhatnak tornaórán. Diákigazolvánnyal
kellett átmennünk a beléptető kapun,
majd kb.100 métert sétáltunk az osztályteremig. A tananyag ott kisebb egységekre van
felosztva, mint itthon. Rövid a nyári szünet, csak másfél hónap, táborok sajnos nincsenek.
A születésnapokat viszont még az iskolában is megünneplik. Rengeteg különórára lehet
jelentkezni, pl.: főzőórára, rajzra, még cirkusz-szakkör is van.
Hegyi Patrícia 6.a
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Zarándoklat
Az elsőáldozásra készülve, többéves hagyományt követve, ebben a tanévben is elzarándokoltunk a győri Könnyező Szűzanyához.
Április 26-án, szerdán először
szentmisén vettünk részt, melyet
Juhos Imre atya mutatott be a
szeminárium
kápolnájában,
majd megismerkedhettünk az
oltárkép szimbólumaival. Ezt
követően rendhagyó beszélgetésre került sor. A szemináriumban tanuló papok mindennapjaiba nyertünk betekintést, megtudhattuk hogyan telik egy napjuk, milyen órákon vesznek
részt. Majd Imre atya röviden
ismertette a kegykép történetét,
és megtekinthettük az ereklyét.
Kísérőinkkel közösen imádkoztunk. Ezután az ostyasütés különleges technikáját ismerhettük meg, és nem kis örömünkre kóstolót is kaptunk. Ezt
követően élményekben gazdagon térhettünk haza.
A tartalmas programok lelki gyarapodásunk mellett erősítették az összetartozás érzését is.

3. évfolyamosok elsőáldozása
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Zarándoklat
A nyolcadik évfolyam zarándoklata
Május 13-án zarándoklaton vettünk részt a leendő bérmálkozókkal Győrben. Célunk a
lelki feltöltődés volt. Először szentmisén vettünk részt a Székesegyházban, majd megtekintettük a Szent László kiállítótermet. Nagyon élvezetes és tartalmas tárlatvezetésben
volt részünk.
Ezután, mivel végre kisütött a nap a reggeli zuhogó eső után, kis szabadprogram keretében egy fagyizással zártuk a napot.
Élményekben gazdagon és lelkileg megerősödve tértünk haza, kérve Isten megerősítését
a hitben, a reményben és a szeretetben.
8.-os osztályfőnökök

________________________________________________________________________
Hetedikes és nyolcadikos tanulóink Goethe B1-es próbanyelvvizsgát tettek, ahol szép
eredményeket értek el.
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Anyák napja
A gyermeki szívek köszönete, hálája és szeretete az édesanyák felé fordul május első
napjaiban. Ez a hónap a legszentebb édesanya, a Szűzanya hónapja, aki az anyák oltalmazója és példaképe. Égi anyánkkal együtt köszöntjük a földi anyákat is ezen a napon.
Édesanya… egyik leggyönyörűbb szavunk. Napjaink változó és bizonytalan időszakában
az anyai szeretet állandó és biztonságot nyújtó forrás. Édesanyánk az, aki mindvégig feltétlenül szeret és aggódik értünk, bármelyik életkorba is lépünk. Mindnyájuknak köszönettel tartozunk fáradozásukért, türelmükért, hogy életet, melegséget, összetartást tudnak
teremteni otthonainkban. Kicsiktől egészen a legnagyobbakig ünnepi műsorral készültek
intézményünk tanulói, hogy kifejezhessék hálájukat, köszönetüket.
Csikné Kovács Szilvia
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Továbbtanulás

Az idei tanév nagy elhatározás elé állította a nyolcadikosokat, ugyanis döntenünk kellett
arról, hogy hol szeretnénk megkezdeni középfokú tanulmányainkat. Ehhez mind különbözően álltunk hozzá; volt, aki már tavaly tudta, hogy hova adja be a jelentkezését, ám
akadtak olyanok is, akik kétségbeesetten járkáltak egyik nyílt napról a másikra, és fogalmuk sem volt, hogy hol fogják megkezdeni a 2017/18-as tanévet.
Természetesen a problémáinkkal nem maradtunk egyedül; osztályfőnökeinkhez, tanárainkhoz bármikor fordulhattunk, ők segítségünkre voltak, akár kétségeink voltak egy iskolával
kapcsolatban,
vagy
rosszul
írtunk
be
egy
azonosítókódot.
Hálásan köszönjük, hogy a központi felvételire a legjobb tudásuk szerint készítettek fel,
hogy elláttak a jó tanácsaikkal, és mindig meghallgatták a szóbeli felvételiről való beszámolóinkat!
Varga Jolán 8.b

Jótanácsok a továbbtanuláshoz

Kedves leendő nyolcadikosok!
Az elkövetkező tanév fontos időszak lesz számotokra. Ekkor kell eldöntenetek hol szeretnétek továbbtanulni. Íme pár tanács, ami megkönnyítheti ezt az időszakot.
1. „Hova tovább?” Először azt kell eldöntenetek milyen típusú iskolába adjátok be
jelentkezéseteket: gimnáziumba, szakgimnáziumba vagy szakiskolába
2. Nyílt napok. Érdemes megnézni egy-egy megjelölni kívánt iskola nyílt napját,
mivel itt rengeteg információt szerezhettek például az iskola nyújtotta lehetőségekről vagy a felvételi követelményekről.
3. Képességek. Fontos elöljáróban leszögezni, hogy képességeinknek megfelelő
intézményt válasszunk, mert az első helyen megjelölt iskolába nem csak bejutni
kell, hanem bent is maradni.
4. Ha mindenképpen egy iskolába szeretnél bekerülni, jelölj meg több hasonló szakot, így nagyobb eséllyel vehetnek fel.
5. Ne feledjétek, hogy nem vagytok egyedül. Az osztályfőnökeitekhez, szaktanáraitokhoz bármikor fordulhattok segítségért.
Varga Gabriella 8.b
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Versenyeredmények (óvoda)
„Szent Márton legendája” című rajzpályázat
I.helyezett: Hideg Hanna (Gyöngy csoport)
II.helyezett: Szalay Szófia (Szivecske csoport)
III.helyezett Kovács Regina (Szivárvány csoport)
„Az én dajka nénim”című rajzpályázaton eredményesen szerepeltek: Boros Boglárka
Luca, Herczeg Kitti, Kiss Dóra, Gulyás Hanna, Horváth Lilla, Karsay Soma, Lévai Luca, Nagy Júlia Piroska, Nagy Vivien, Bognár Luca Anna.
„Te mit tartasz a jótékonyságról?” című rajzpályázaton
III. helyezett : Dömötör Julianna
Házi versmondó verseny
Középsőcsoport:
I. helyezett: Czumbil Lilla (Liliom csoport)
II. helyezett: Gaál Dóra (Szivecske csoport)
III. helyezett: Gábor Zoltán ( Csillag csoport)
Különdíj: Jéger Mirella (Napsugár cs.)
Nagycsoport:
I. helyezett: Major Marcell (Szivecske csoport)
II. helyezett: Kocsis Gergő (Gyöngy csoport)
III. helyezett: Horváth Benjamin Patrik (Szivárvány csoport)
Különdíj: Lévai Luca (Szivárvány csoport)
Területi versmondó verseny Kóny
Kiválóan szerepelt: Czumbil Lilla (Liliom cs.), Kocsis Gergő (Gyöngy cs.)
Emléklapot kapott: Nagy Vivien (Szivárvány cs.), Major Marcell (Szivecske cs.)
„Szépen szól a kispacsirta” Éneklő óvodások fesztiválja
Nagycsoport: Balogh-Tatai Levente, Bognár Luca Anna, Hideg Anna, Horváth Lilla,
Nagy Vivien
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Versenyeredmények
Ismét van Kazinczy-jelvényesünk!
Április 6-7-8-án Baracskai Gréta 8.b osztályos tanulóval
Balatonbogláron voltunk a Kazinczyról elnevezett „Szép
magyar beszéd” verseny országos fordulóján. A verseny két
részből állt. Egy szabadon választott és egy kötelező szöveget olvastak fel a résztvevők a szakavatott, elismert zsűri
előtt. A megmérettetés mellett nagyon jó programokon vehettünk részt a három nap alatt. Volt városnézés, táncház és
a helyi iskolások is színvonalas műsorral örvendeztettek
meg bennünket egy Arany Jánosról szóló emlékműsorral. A
verseny lezárásaként nagyon jó tanácsokat kaptunk az elismert nyelvészekből álló szakmai zsűritől. Ráadásként barátokkal is gazdagodtunk. Gréta A Kazinczy-jelvény bronz
fokozatát nyerte el és a középiskolában folytathatja a versenyzést, hiszen az idei évben ő volt a legjobb a 24 résztvevő közül a helyi versenyen. Ne hagyjuk abba ezt a szép sorozatot, bátran próbálkozzatok jövőre a területi versenyen.
Érdemes!
Visy Gáborné
NÉMET

Versenyző

Osztály

Megyei Területi

Felkészítő

Deutsch macht
Spaß egyéni

Kiss Géza M.

8.b

5.

Hencz Katalin

Baracskai Gréta

8.b

6.

Hencz Katalin

Medei Fanni

7.b

6.

Rasztovich Katalin

Lőrincz Brigitta

5.b

különdíj

Polgárné N. Rita

Lőrincz Hédi

6.b

különdíj

Polgárné N. Rita

ANGOL
Idegen nyelvi
vers- és prózamondó verseny
MAGYAR
Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei helyesírási verseny
Gerencsér Éva
megyei magyar nyelvi tanulmányi verseny
ÉNEK
Barsi Ernő területi népdaléneklési verseny

Kovács Ákos
Horváth Armand
Varga Jolán

5.a
5.a
8.b

8.
11.
4.

Katonáné M. Csilla
Katonáné M. Csilla
Visy Gáborné

Hunyadi-Kóbor
Eszter

4.b

4.

Rasztovich Miklósné

5.a fiúkórus
5.a lánykórus

arany fokozat
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Kissné P. Anita

TÖRTÉNELEM

Versenyző

Oszt.

Megyei Területi

Felkészítő

Országos történelem tanulmányi
verseny
MATEMATIKA

Varga Jolán
Varga Gabriella

8.b
8.b

14.
16.

Böröcz Zsófia
Böröcz Zsófia

Holenda Barnabás Bencsics
matematikaverBenedek
seny
Fekete Ábel
Nagy Enikő
Dancs Dávid
Karsay Vanda
Németh Zalán
PANGEA mateNagy Enikő
matikaverseny
Tóth Barna R.
Turzó Sámuel
Erlitz Gergő
Ruzsa János
Kovács Ákos
Albert Levente
Fábián-Nagy
Fédra
Dalányi Dávid
Kránitz Olivér
Turi Anna
Németh Eszter
Horváth Nikolett
Stift Kata T.
Kalmár László
Turzó Sámuel
matematikaverKiss Géza M.
seny
Ruzsa János
Turi András
KÉMIA

3.a

7.

Eitlerné T. Katalin

3.a
3.a
2.b
2.b
2.c
3.a
3.b
3.b
4.b
5.b
5.a
5.b
6.b

8.
9.
9.
11.
15.
23.
23.
23.
56.
17.
31.
39.
3.

Eitlerné T. Katalin
Eitlerné T. Katalin
Kocsisné Cs. Rita
Kocsisné Cs. Rita
Csordás Eszter
Eitlerné T. Katalin
Szabad Györgyné
Szabad Györgyné
Egedyné F. Gyöngyi
Egedyné F. Gyöngyi
Szaradics Judit
Egedyné F. Gyöngyi
Szaradics Judit

6.a
6.b
6.a
7.b
7.b
8.b
3.b
8.b
5.b
3.b

52.
56.
56.
19.
33.
28.
7.
8.
9.
13.

Szaradics Judit
Szaradics Judit
Szaradics Judit
Gönczné N. Rita
Gönczné N. Rita
Gönczné N. Rita
Szabad Györgyné
Gönczné N. Rita
Egedyné F. Gyöngyi
Szabad Györgyné

Hevesy György
Országos kémiaverseny
FÖLDRAJZ

Medei Fanni
Kovács Adrienn

7.b
7.b

10.
25.

Vargáné Gy. Katalin
Vargáné Gy. Katalin

Simon Bálint

8.a

11.

Váradi H. Judit

Varga Gabriella

8.b

14.

Váradi H. Judit

Hencz Dániel

8.a

15.

Váradi H. Judit

Teleki Pál Kárpátmedencei országos földrajzföldtan verseny
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SAKK
Diákolimpia

Versenyző
Csidey Csongor

Oszt.
5.a

Megyei
1.

3.b
4.a

Fabula megyei
csapatverseny

Turzó Sámuel
Nagy László
Csidey Csongor,
Turzó Sámuel,
Bencsics Benedek,
Végvári Valter

2.
10.
5.

Nagy László, Erlitz
Gergő, Kovács Máté,
Pethő Zsolt
Országos diákolimpia
RAJZ
Cziráki Lajos
megyei képzőművészeti verseny

Pannon-Víz Zrt.
megyei rajzpályázat
SPORT
Amatőr Kézilabda Bajnokság
Atlétika
Többpróba
Megyei Diákolimpia
Többpróba Bajnokság
Megyei egyéni
összetett bajnokság
Atlétika Diákolimpia – súlylökés, távolugrás,
váltófutás

Területi

Felkészítő
Kovács Rita

Kovács Rita

8.

Csidey Csongor

5.a

Országos
16.

Kovács Rita

Takács Zsófia
Katona Patrícia

2.b
2.a

1.
1.

Balicsné N.
Gabriella

Dömötör Dorka

8.a

1.

Turi Csenge
Karsay Vanda
Benedek Anna
Farkas Réka
Balics Eszter
Horváth Hanna

2.a
2.b
4.b
2.a
6.a
2.a

3.
3.
3.
1.
1.
3.

Dömötör Dorka

8.a

3.

Balicsné N.
Gabriella

III. kcs., IV. kcs.

3.

II. kcs. lány
II. kcs. fiú
III. kcs. fiú
IV. kcs. fiú
III. kcs. lány

8.
7.
5.
7.
6.

Csonkáné B. Judit
1.
1.

Csonkáné B. Judit
Csibi Nóra R.
Csibi Nóra R.
Csonkáné B. Judit

Turi Bianka
Hafner Bálint
Turzó Sámuel
Jandó Eszter

5.a
7.b
3.b
8.a

11.
5.
9.
2.

Csonkáné B. Judit
Csibi Nóra R.
Eitlerné T. Katalin
Csonkáné B. Judit

Vecsey László
Szendi Laura, Horváth
Laura, Turi Bianka, Kovács Melánia

7.a
5-6.
o.

2.
2.

Csibi Nóra R.
Csonkáné B. Judit
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