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                                       Kedves Tanáraink, Diáktársaink! 
Az idei tanévben is útjára indítjuk iskolánk újságát, a Suli-Sztoryt. 
Úgy gondoltuk, a megszokott rovatokon nem változtatunk: így idén is 
beszámolunk a hónapokhoz fűződő érdekességekről, az iskolai élet 
legfontosabb eseményeiről, közlünk szép verseket, vicceket és 
természetesen lesznek rejtvények is. De szeretnénk, ha az iskola tanulói 
és dolgozói nem csak bemutatásra kerülnének , hanem gondolataikat, 
véleményüket is elmondanák az újság szerkesztőinek körkérdéseire 
válaszolva. Mindez a Megkérdeztük… című rovatban lesz olvasható. 
Ezen kívül folyamatosan közlünk ÖKO-híreket is.  
Örömmel fogadjuk a tartalommal kapcsolatos észrevételeket és 
javaslatokat. 
Kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánnak  
                                                       

                                        az újság  szerkesztői 
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Szeptemberrel beköszöntött az ősz, nagy változást hozva mind a természet, mind az emberek 
életében. A tavasz és a nyár folyamán a természet létrehozott mindent, amit csak magából 
megteremthetett: a kertekben beértek a zöldségek, gyümölcsök, így a növények szép lassan 
nyugovóra térhetnek. De mielőtt elszenderednének, színpompás levélruhájukkal intenek búcsút a 
nyárnak: a barna, sárga, narancs és vörös millió és millió árnyalatában pompáznak.  
Az idei nyár különösen lassan búcsúzott tőlünk: nem ritkán 30 fok körülire emelkedett a hőmérő 
higanyszála még szeptember első heteiben is, hogy az emberek jól feltöltekezhessenek a téli 
hónapokra erőt adó napfénnyel.  
A diákságnak szüksége is van erre, hiszen az ő életükben éppen fordított körforgás zajlik, mint a 
természetben. A hosszú nyári pihenő után szeptember 1-jén az iskolacsengő hívó szavára 
benépesültek az iskolák,  elkezdődött a serény munka, aminek gyümölcsét majd júniusban mindenki 
learathatja. Bizonyára közületek is sokan megfogadták, hogy ebben a tanévben szorgalmasabbak, 
kitartóbbak lesznek az eddigieknél.  
Néhány jó tanács, amiket betartva a kitűzött cél könnyebben elérhető: 

- Légy figyelmes délelőtt a tanórákon! Sokkal könnyebb elmélyíteni a 
tanárod által elmagyarázott ismereteket, mint amikor teljesen 
önerőből kell értelmezned azt. 
 

- Miután hazaérsz, egyél némi könnyű ételt. Egy joghurtot, egy finom 
gyümölcsöt, vagy kapj be pár szem szőlőcukrot. Utóbbi élénkítő 
hatású, és segít összpontosítani. 
 

 - Figyeld meg magad, hogy mikor vagy a leginkább aktív. Érdemes 
arra a napszakra időzíteni a tanulást. Este tudsz tanulni, vagy inkább 

reggel fog az agyad? Esetleg délután, rögtön a suli után? Ez utóbbi a legésszerűbb, hiszen még 
frissek az információk. Próbáld ki, hátha nálad is beválik! 
 

- A megfelelő napszakban irány a szobád. Csukd be az ajtót, kapcsold ki a telefont, a tévét, a 
számítógépet, s láss neki a tanulásnak. Ha csak erre koncentrálsz, sokkal hamarabb végzel, mintha 
közben Twittereznél vagy a Facebookon lógnál. S azt se felejtsd el, hogy a munka után sokkal 
édesebb lesz a pihenés! 
 

- Az agysejteknek is kell a tréning, a bemelegítés. Ezért érdemes a tanulást a számodra könnyebb 
tantárgyakkal, vagy egy érdekes feladattal kezdened. 
 

- Egy-egy tárgy tanulását soha ne az írásbelivel kezdd! Az a megtanultak elmélyítését szolgálja. 
Csak akkor tudod a feladatokat megoldani, ha már a tudnivalókat elsajátítottad. 
  

- Hasonló tárgyakat ne tanulj egymás után, mert nagy az összekeverés kockázata. Különösen 
érvényes ez a szabály az idegen nyelvek tanulására. 
 

- Legalább 30 percenként érdemes egy rövid szünetet tartanod. Ilyenkor menj ki a friss levegőre, 
mozgasd meg a tagjaidat, akár futhatsz is egy kicsit. Ha ennyire azért nem vagy aktív, egy frissítő 
zuhany is jót tehet, utána újra menni fog a tanulás. 
 

 - Használd a piramis-módszert: Első lépésként nézd át a leckét, húzd alá a kulcsszavakat. Tanuld 
meg szó szerint ezeknek a definícióit. Ez lesz az első szintje a piramisodnak. A második lépésben a 
fontosabb dolgokat írd le, amelyeket nem fontos, hogy szóról szóra tudd. Négy-ötször olvasd el 
ezeket is. Ezután jön a piramis csúcsa, a kisbetűs részek, amelyeket csak egyszer-kétszer kell 
elolvasnod. Ezek azok a plusz információk, amelyeket a tanár nagyon fog értékelni, ha eszedbe jut 
felelet közben, látni fogja, hogy tájékozott vagy. 
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SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT, AKIK SZEPTEMBERBEN 
SZÜLETTEK, VAGY A NÉVNAPJUKAT EKKOR ÜNNEPLIK! 

 
Érdekességek a névnapokról 

 

Bizonyára sokan feltették már a kérdést: vajon hogyan alakultak ki a nevek? Van-e a nevüknek 
jelentése? 
Az ember amióta beszél, azóta megnevezi társait, a körülötte lévő helyeket, állatokat, tárgyakat. 
A beszéd közszavaival együtt jöttek létre a nevek is.  

A magyar névadás kezdeti korszakáról nagyon keveset tudunk. 
Az első magyar nevek a IX. századból maradtak fenn. Ezek 
egytagú nevek voltak, gyakran a gyermek születésének idejére, 
körülményeire utaltak, mint például az Őszike, Hajnalka vagy 
az Előd (első szülött) név. 
A kívánságneveket a szülők olyan szándékkal adták 
gyermekeiknek, hogy a névben valamilyen vágyukat, a 
gyermek későbbi életére jellemző tulajdonságot, helyzetet 
fejezzenek ki. Így ezek a nevek többnyire valamilyen pozitív 
jelentést hordoztak, gyakran valamilyen állat- vagy 
növénynévben testesültek meg és elég gyakoriak voltak. 

Például Farkas, Rózsa; de találunk köztük tárgyneveket is, ilyen a Gyöngy vagy az Aranka  
(arany).  
A kereszténység felvétele után egyre nagyobb számban terjedtek el az egyházi nevek. 
Az 1279. évi Budai Zsinat elrendelte, hogy nevet csak pap adhat. A keresztelést végző papok  
általában a Biblia ószövetségi részéből merítették a keresztneveket. A katolikus lakosság körében 
a névdivatot jelentősen befolyásolta az egyes szentek kultusza, a keresztneveket ők már nemcsak 
a Bibliából, hanem a szentek legendáiból is átvették.  
A mai magyar keresztnévkincs egyik legteljesebb gyűjteménye összesen 2606 nevet tartalmaz, 
ebből 1163 a férfinév és 1443 a női név. A névadók igényeinek kielégítésére a nevek száma 
folyamatosan újabb és újabb elemekkel gyarapodott, és természetesen napjainkban is gyarapszik: 
részben idegen nevekkel, részben a magyar nyelv elemeiből létrejött, belső keletkezésű nevekkel. 
Kik ünneplik névnapjukat iskolánkban szeptemberben? 
 

09. 02. Dorina  görög eredetű név, jelentése: Isten ajándéka 
09. 07.   Regina  latin eredetű név, jelentése: királynő  
09. 12.   Mária   héber-görög-latin eredetű név,  
                                                 jelentése: úrnő vagy csepp a tengerben 
09. 17.   Zsófia   görög eredetű név, jelentése: bölcsesség 
 

Születésnapi érdekességek 
Akik augusztus 23 és szeptember 23 között születtek, a Szűz 
csillagjegy szülöttei – tartják az asztrológusok. 
Az asztrológia görög eredetű szó, jelentése „csillagtudomány”. 
Abból a sok generáció alatti megfigyelésből indul ki, hogy összefüggés 
van az égitestek kölcsönös helyzete és az emberek jelleme, életük 
sorsdöntő eseményei között. Megfigyelték, hogy a Föld Nap körüli 
keringése miatt az égboltnak minden nap más részét látjuk. Azok a 
csillagképek, amelyek a nap irányában fekszenek, nem látszanak. Az 
éppen látható csillagkép határozza meg azt, hogy egy adott időszakban melyik az uralkodó.  
Ahogy az esztendőt 12 hónapra osztjuk, úgy osztja az asztrológia is 12 egységre az évet. A 12 
asztrológiai csillakép időrendi sorrendben: a Kos, a Bika, az Ikrek, a Rák, az Oroszlán, a Szűz, a 
Mérleg, a Skorpió, a Nyilas, a Bak, a Vízöntő és a Halak. Elnevezésüket az égen elfoglalt 
csillagok formája alapján kapták. Az asztrológusok azt is megfigyelték, hogy az égitestek 
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bizonyos viselkedéstípusokat jelenítenek meg. Majd arra is rájöttek, hogy ezek a 
viselkedéstípusok minden embernél aszerint módosulnak, hogy születésük pillanatában az adott 
égitest melyik jegyben tartózkodott.  
Nézzük, hogyan jellemzi az asztrológia a Szűz csillagjegy szülötteit! 
Ebben a csillagjegyben  születettek kiváló szellemi képességekkel 
rendelkeznek. Anyagi javak és pénz dolgában igen gondosak és 
megbízhatóak, alaposan utána néznek a részleteknek. Felfogásuk gyors, 
logikájuk éles. Bele tudnak merülni a dolgok legkisebb, legaprólékosabb 
részleteibe. Jó az emlékezőtehetségük, a tapasztaltakat, tanultakat nem felejtik el. Alapvető 
szükségletük a munka. Tehetségüket különösen ott bontakoztathatják ki, ahol az aprólékos, 
gondos figyelem, a pontosság, a rendszerezés szükséges. Izgatja őket az anyag miértje és 
hogyanja, és hajtja a tudás vágya, ezért sok tudós, kutató kerül ki e jegy szülöttei közül. (Például 
Szent-Györgyi Albert). Általában mindenről van véleményük A gond és kellemetlenség erősen 
lehangolja őket. Különös jellegzetességük a gyűjtőszenvedély. Keresik a praktikus, értelmes 
tevékenységet igénylő változatos szórakozásokat. Szeretik a csendes olvasgatást.  
Nos, ki-ki eldöntheti, hogy igazak-e rá ezek a megállapítások. 
 

Nyári élmények 
 

2009 óta működik Csapiban nyaranta a Holnapocska tábor. Ide a Nagykanizsa, Zalakaros és 
Csurgó kistérség iskoláinak ajánlásával jó magaviseletű és jó tanuló 8 – 12 éves gyerekek 
juthatnak el egy-egy hétre. A részvétel ingyenes.  
Június 18 – 24-ig  iskolánkból Klepács Bojána, Nagy Réka és Magyar Petra nyaralhatott 
ebben a táborban. Élményeit Nagy Réka osztja meg az olvasókkal: 
A tábor első napja a megismerkedésről szólt. Miután megérkeztünk, bepakoltunk a 
szobánkba, aztán elmentünk vacsorázni, majd éneklés következett. Különböző labdajátékokat 
játszottunk és bemutatkoztunk egymásnak. Tíz óra körül el kellett menni lefeküdni. Mi nem 
nagyon aludtunk, inkább csak beszélgettünk. A második nap 
hét óra körül ébresztettek minket. Reggeli után kutyás 
bemutató volt, ahol sok érdekességet megtudhattunk a 
kutyákról. Ezek után sorverseny következett. Másodikak 
lettünk benne. Délután dartsot és floorballt tanítottak nekünk, 
és a kung-fuból is néhány fogást. Este karaoke volt. A 
harmadik nap nem kényeztetett el bennünk az időjárás. 
Busszal elutaztunk Tihanyba, ahol egy múzeumot 
tekintettünk meg. Nagyon szép volt a Balaton, amikor a 
komppal átmentünk rajta. A vízbe is bele lehetett menni, de 
az nagyon hideg volt. Este kézműves foglalkozáson vehettünk 
részt, karkötőket készíthettünk. 
A negyedik nap Zalaegerszegre, az Aquacitybe mentünk. 

Nagyon jól éreztük magunkat, különösen a csúszdákat 
élveztük. Utána Tótszerdahelyen horgásztunk. Az ötödik 
nap Zalakaroson jártunk. Itt is sokat fürödtünk és 
fagyiztunk. Amikor a táborba visszaértünk, íjászkodni 
lehetett. A hatodik nap túráztunk. Négy-ötfős csapatokba 
osztottak minket, és különböző akadályokon kellett 
átmenni. Nagyon fáradtan értünk vissza. Ezek után 
lovagolni mentünk, majd közösen megnéztük azokat a 
képeket, amelyek az élményeinkről készültek. Este 
szalonnasütés volt. Utána „tűzzel játszó” emberek 

mutatták be nekünk, milyen dolgokat is lehet csinálni a tűzzel. Majd búcsúzkodással 
fejeződött be a nap.  
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Az idei tanévtől Horváth János személyében új igazgató 
bácsija van iskolánknak. Róla szerettünk volna minél többet 
megtudni és bemutatni újságunk első számában. 
- Hová való? 
- Nagykanizsán születtem, ott is élek. 
- Hol dolgozott eddig? 
- Egy hasonló kisiskolában kezdtem dolgozni, Sormáson, de 
ott csak alsó tagozat volt. Ez után a Talentum Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény igazgatójaként, illetve 
tagintézmény vezetőjeként dolgoztam. Az elmúlt két évben 
pedig Iharosberényben tanítottam. 
- Meséljen a családjáról! 
- Három gyönyörű gyermekem van. Zsófi lányom 8. osztályos írói vénával megáldott, jó mese- 
és versmondó. Levente és János fiaim 3. és 2. osztályosak, kicsit szégyenlősek. Levente 
szeptembertől iskolánk tanulója lett. Feleségem szintén pedagógus, jelenleg drámatanárként 
dolgozik a művészeti iskolában. 
- Mennyi szabadideje van? Mivel tölti? 
- Kevés a szabadidőm, mivel a hobbim egyben a munkám is, így néptáncot tanítok a 
szabadidőmben. Sormáson van egy gyerekcsoportom már 17 éve, Iharosberényben pedig egy 
hagyományőrző csoportom, már 12 éve. 
- Mikor és hogyan került kapcsolatba a tánccal?  
- Kisiskolás koromban. Középiskolás koromban már koreografáltam, főiskolásként pedig az 
iskola néptánccsoportját vezettem, amiért főigazgatói dicséretben részesültem. Táncoltam a 
Somogy Táncegyüttesben, a Szentendre Táncegyüttesben, a Dél-Zala Táncegyüttes 
koreográfusa és művészeti vezetője voltam. Együtteseim nagyon sok elismerésben részesültek, 
és bejártuk már közösen Európát. Ami a legfontosabb, a mai napig szeretek tanítani, és szívesen 
dolgozom a csoportjaimmal. Kellő alázattal és szeretettel nyúlok népi hagyományainkhoz, és 
ezt a szeretet adom át a tanítványaimnak is. 
- Mennyiben változott meg eddigi életvitele, mióta iskolánk igazgatója? 
- Mozgalmasan telnek a napjaim, még nem volt időm unatkozni. 
- Milyen változtatásokat tervez bevezetni iskolánk életébe? Lesz-e büfé a suliban? 
- Büfét nem tervezek. De a nyelvoktatás szakkör szinten bővült az alsóban német nyelvvel. 
Ezen kívül a sport, a néptánc, a lovaglás, tehát a mozgáslehetőségek bővülnek. Ehhez mérten 
felújításra kerül a sportpálya és megszépült már a tornaterem is.  De természetesen a tanulási 
feltételek korszerűsítése is nagyon fontos, most állunk neki egy pályázatnak, amely révén 
interaktív táblák, projektorok, új számítógépek kerülnek az iskolába. Kollégáimmal mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a diákok még nagyobb lelkesedéssel járjanak 
intézményünkbe, és még ügyesebben tanuljanak. Ez sokat segít a továbbtanulásban is. 
Természetesen a már bevált és jól működő dolgokon nem szeretnék változtatni.  
- Milyen az első benyomása az iskola tanulóiról? 
- Én úgy látom, hogy fegyelmezett, tisztelettudó, aranyos tanulók járnak az iskolába. 
- Ön milyen diák volt? 
- Hasonló, mint amilyennek most titeket megismertelek. 
- Mikor döntötte el, hogy tanár akar lenni? 
- Már nagyon korán, általános iskolás koromban tudtam, hogy tanítással, illetve szervezői 
munkával szeretnék foglalkozni. De a tanítást is ilyen környezetben, családias légkörben 
szeretem, mint amilyen itt adott, Nagyrécsén.  
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                              .... az 1. osztályosokat, hogyan érzik  magukat az iskolában. 
 

Ha hiszitek, ha nem, mind a tizenhárman szeretnek iskolába járni. Három hét után arról 
meséltek, kinek mi tetszik a legjobban. 
 

Góber Szabolcs: Én azt szeretem az iskolában, amikor kint vagyunk a játszótéren ebéd után 
meg sportkörön. Ilyenkor sokat játszom az Előddel meg a Martinnal. 
 

Tausanov Misi: Nekem a matek tetszik a legjobban. Már van belőle két piros pontom, a 
Gyöngybetűkben meg öt pirosat szereztem. 
 

Páli Martin: A kedvencem a rajz meg az angol. Angolból már tanultuk a színeket, meg az 
állatokat. 
 

Kadlecz Norbi: Én a testnevelést szeretem, abból is legjobban a futást meg a labdázást. 
 

Tislér Martin: Technika órán gyurmáztunk. Én virágot készítettem. Nagyon szépen sikerült, 
még ki is állították. 
 

Ács Dániel: Én énekelni szeretek. Tanultunk új énekeket is. Például a Tüzet viszek vagy az 
Elvesztettem zsebkendőmet. Nagyon szeretem amikor ezeket eljátsszuk és körbe-körbe 
futkosunk kint az udvaron.  
  

Csöndör Előd: Az én kedvencem a környezet, mert ezen az órán sokat rajzolunk. 
 

Jandó Peti: Én négy órát is szeretek: éneket, tornát, rajzot  és németet; de a számolást annyira 
nem. 
 

Nagy Levente: Én is sok tárgyat szeretek: magyart, matekot, angolt,  meg még a rajzot is, 
pedig az oviban nem szerettem rajzolni.           
                     

Szép versek nagy költőktől… 
Simon István költő 1926. szeptember 16-án a Zala megyei Bazsin született. Első 
verseskötete, az Egyre magasabban szülőfalujában jelent meg. Ezekben a korai versekben 
szívhez szóló, szelíden érzelmes hangon vall ifjúkorának tájszépségeiről. A következő 
költeményében az őszi táj képét varázsolja elénk a költő. 

 

Simon István: Falevelek a földön 
 

Megrázza magát, nézd, a sok fa, 
hullik le a száraz levél, 
s mint távoli, arany vitorla,  
úgy lebeg, ha fújja a szél. 
 
Pirosan ellepi a földet, 
vastag, fekete sárra hullt. 
S tőle lett már színpompás szőnyeg 
fasorok oldalán az út. 
 
Szántáson magányos diófa, 
alatta kerek tócsa vér. 
S a deret rózsaszínné oldja 
a hulló, száguldó levél. 
 

Kopog az ősz arany esője, 
kalapom tetején pereg. 
Úszik a folyón is előre 
a levél, a kivénhedett. 
 
Rázza magát, nézem, a sok fa, 
mintha akarva ejtené 
öregségét, hogy rőt vitorla 
vigye az enyészet felé. 
 
De ág-karjukat égre tartják - 
mint naphoz esdeklő kezek, 
kérnek vissza már, fiatalság, 
tavasz, virágzás, tégedet. 
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… és költőpalántáktól 
 

Orsós Tibor 7. osztályos tanuló új osztálytársairól szerzett első benyomásait foglalta versbe: 
 
                                                        Új társak jöttek 
 
Jött hozzánk három új gyerek, 
Természetük olyan, mint a berek. 
De nem baj, majd a tanárok betörik, 
És a tudást szépen beléjük öntik. 
 
Az egyik gyerek neve Harcz Roli, 
Ne kezdjetek el vele harcolni, 
Mert ha  a száját kitátja, 
Hangját még a süket is meghallja. 
 

A másik a Magyar Dani,  
Kinek cimbije a Csabi. 
Jól megvannak ők ketten,  
Csak a Dani túlzásba ne essen. 
 
Utoljára maradt a Schuller Reni, 
Kinek haverja lett mindjárt a Bogi. 
Ha az órán kinyílik a szájuk,  
A matektanár mérgesen szól rájuk.

                                    Mert a tanár néni nem szokott verekedni, 
                                    A gyerekeket szóval szokta fegyelmezni. 
                                    E sorokat hallottátok tőlem mára, 
                                    Találkozunk a jövő számban nem sokára. 
 
 

 
                                    

szeptember 16. 
                        az ózonréteg  védelmének világnapja         
                       
Szeptember 16-át immár 24 éve az ózon világnapjaként tartják számon, 
ugyanis 1987-ben ezen a napon írta alá 46 ország az ózonréteg védelmét 
szolgáló Montreali Jegyzőkönyvet. Az egyezményhez csatlakozó országok 
vállalták, hogy megszüntetik a magas légköri ózont lebontó vegyületek 
gyártását, kereskedelmét, illetve használatát. A Montreali Jegyzőkönyvet, 
amelyet Magyarország 1989-ben írt alá, mára a világ valamennyi országa 
ratifikálta.  

Egy ózonmolekula panasza 

Sziasztok! Én vagyok az Ózonmolekula. 20-25 km 
magasan a Föld felett élek, és azzal töltöm az időmet, 
hogy megfogom az UV- sugarakat, mielőtt elérnek 
titeket ott a Földön. Mi ózon molekulák nagyon 
büszkék vagyunk a munkánkra, de mostanában valami 
szörnyűség történik velünk. Már nem vagyunk annyian, 
mint régen. Eljöttem, hogy elmondjam nektek, miért?   
Tudjátok, az egész akkor kezdődött, amikor ti emberek elkezdtetek 
olyan anyagokat használni, amit úgy hívnak: freonok. Lehet, hogy nem 
vettétek észre, de minden nap használtatok valamit, amiben freon volt.  
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Csak egy kicsit, de minden nap pl. a hűtőszekrények és légkondicionálók hűtőfolyadékaként, 
ezek voltak a spray-k hajtógázai, és megtalálhatóak a habosított műanyagokban is.   
Ám a freonok nem maradnak örökké ezekben a termékekben. Nézd az öreg légkondicionált 
autókat a roncstelepen, a habosított műanyagokat! Látod a gyárat is? Mindegyik freont bocsát 
ki. Ha a freonok a levegőbe kerülnek, ott egyre magasabbra jutnak. Elég sokáig, 10-15 évig is 
eltarthat, amíg eljutnak olyan magasra, ahol mi vagyunk. Mindegy meddig tart a feljutás, ha 
ideérnek, akkor baj van. Amíg elérnek ide, ahol mi vagyunk, megvédjük őket az ultraviola 
sugárzástól, de ha átjutnak rajtunk, már nem védi semmi őket. Ezek a sugarak borzalmasan 
megváltoztatják a freonokat. Ózonevőkké válnak! MEGESZNEK MINKET!  
Ha egyszer már ózonevővé váltak, nagyon sok kárt csinálnak. Olyanokról is hallottam, akik 
képesek voltak százezer ózonmolekulát felfalni. Mégpedig minél többet esznek meg 
közülünk, annál vékonyabb lesz az az ózontakaró, ami titeket véd a káros UV-sugaraktól.  
Az Antarktisz felett élő társaimnak még nagyobb a problémájuk. A nagyon hideg 
hőmérsékletnek köszönhetően még több ózonevő keletkezik. Úgy hallottam, hogy az év egyes 
időszakaiban az összes ózonmolekula felét is megeszik. Jó, hogy nem ott élek!.  
Kérlek, segítsetek rajtunk!!! 
 
 

Suli-sztoryk dióhéjban 
 
 

 
 
 
 
Augusztus 31-én 16 óra 30-kor az ünnepélyes tanévnyitóval kezdetét vette a 
2011/12-es tanév. Idén 21  új tanulót köszönthettünk az iskola diákjai között.  
 

Az 1. osztályban: Ács Dánielt, Csöndör Elődöt, Dömötör Rolandot, Duhaj     Dominikot, 
Góber Szabolcsot, Jandó Pétert, Kadlecz Norbertet,  

                            Kiglics Benjámint, Kovács Zoltánt, Nagy Leventét, Páli Martint, 
Tausanov Mihályt és Tislér Martint; 

 

a 2. osztályban:   Bánfi Diánát, 
 

a 3. osztályban:   Horváth Leventét, Magyar Dávidot és Szabó Zsókát 
 

a 6. osztályban:   Kovács Veronikát, 
 

a 7. osztályban:   Harcz Rolandot, Magyar Dánielt és Schuller Renátát. 
 

Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat iskolánkban!  
 
A tanórákon kívül idén is számos szakkör várja az érdeklődő diákokat: 

Énekkar: kedden            Környezetvédelmi : kedden  
Népi tánc: hétfőn és csütörtökön       Társastánc: szerda 
Kézműves: kedden    Csecsemőápolás: a védő néni időbeosztása szerint 
Alsós német: szerdán   Angol: kedden és csütörtökön 

 
Az iskola könyvtárát szerdán és pénteken látogathatják az olvasni és kutatni vágyó tanulók.                  
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Szeptember 20-án kirándulást szervezett a Környezetvédelmi szakkör a Kis-Balatonhoz. 
Kedden délben indultunk busszal. Először a Kis-Balaton Kutatóházhoz mentünk, onnan egy 
idegenvezető kalauzolt minket végig az útvonalon. Miközben sétáltunk, a vezetőnk bemutatta 
a Kis-Balaton növény-és állatvilágát. Mielőtt visszaindultunk volna, a Diás-szigeten 
megnéztük a Fekete István alkotóházat és Matula bácsi kunyhóját. Az író dolgozószobájában 
láttuk az írógépét és az íróasztalát. A másik szobában sok apró „kinccsel”: madárfészekkel, 
kagylókkal, tojásokkal, madártollakkal ismerkedhettünk meg. Majd visszasétáltunk a 
buszhoz, és onnan a balatonhívégi madármegfigyelő központba vezetett az utunk. Ott 
bementünk egy madárlesbe, mely farönkökből készült és csodálatosan beleilleszkedett a 
környezetbe. Innen madarakat lehetett megfigyelni a természetes élőhelyükön. Fél 4-kor 
indultunk vissza az iskolába. A rossz idő ellenére jól éreztük magunkat. 
 

Iskolánk tanulói közül kilencen vettek részt szeptember 22 - én  az európai autómentes nap 
alkalmából Nagykanizsán megtartott futóversenyen. A többség a középmezőnyben végzett, 
azonban külön említést érdemel Millei Noémi, aki 5. és Pelesz Patrik, aki 9. helyen ért célba 
saját korcsoportjában. 
Az autómentes napot 1998 óta rendezik meg Európában. A rendezvény célkitűzése, hogy 
rávegye a rendszerint autóval munkába, iskolába vagy kikapcsolódni járó polgárokat, hogy az 
utazáshoz alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe. 
 

Felhívás! Gondolnátok-e, hogy havonta 8-10 kg papírhulladék keletkezik minden 
háztartásban. Ennek a hulladéknak az újrahasznosítása azért is fontos, mert az így gyártott 
papír készítéséhez 60 százalékkal kevesebb energia szükséges. A postaládákba beszórt 
újságok és szórólapok szelektíven gyűjtve tehát kímélik a környezetet. 
Éppen ezért októberben ismét papírgyűjtést szervez iskolánk. A legtöbb papírt összegyűjtött 
osztályok jutalomban részesülnek. 
Kérünk mindenkit, hogy a gyűjtött papírokat összekötegelve, szorosan átkötve hozza, hogy 
könnyebb legyen a mérlegelés, és az elszállításig rendezetten tudjuk a rakományokat tárolni. 
 

 
- No, fiacskám, mondd meg, melyik élőlény jár lábujjhegyen? 
- A papám, ha késő éjjel jön haza. 

 
- Milyen az új tanító néni?- kérdezik otthon a 
gyereket.  
- Nagyon tetszik. Csak ez a nagy 
korkülönbség! 

 

A jóságos tündér találkozik a rendőrrel. 
- Hello, rendőr! Én vagyok a jóságos tündér! 
Kívánhatsz egyet! 
- Jó napot kívánok! 
 

- Mondd, anyu, lehet valakit büntetni 
olyasmiért, amit nem csinált? 
- Nem. Az igazságtalanság volna. 
- Akkor jó! Ugyanis nem csináltam meg a           
leckémet.                                       
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Alsósoknak: Felsősöknek: 
 
Közmondáskereső Szóbarkácsolás     
A kerítésen megbújik egy közmondás.  A megadott szavakból vegyél ki 1-1 betűt  
Akkor tudod elolvasni, ha a léceket  úgy, hogy a megmaradt szó is értelmes  
megfelelő sorrendbe rakod. legyen! A kivett betűket olvasd össze sorban, 
Balról jobbra olvass!  így egy tizenkettedik szót fogsz kapni. Ebből    

          is ki tudsz venni 1 betűt úgy, hogy egy 13. 
          értelmes szót kapjál. Ezt a két kapott szót  
          írd le megfejtésül!  
  
            KÍSÉRTET PPPPPPP 
           PEREC PPPP 
           PLATINA PPPPPP 
           SZÉKHELY PPPPPPP 
           ÜGYELET PPPPPP 
           HAJTÓ PPPP 
           FELESÉG PPPPPP 
           PÁRTA PPPP  

 MÉRLEG PPPPP 
                                                                               KERET PPPP 
                                                                              BUNDA PPPP 

 
 

 
 

• A rejtvények beadási határideje: október 12.  
• Sorsolás: október 15. 
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