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2012. október, Lakszakállas 
 
Tartalom:  
Tanévnyitó. - Mi vár ránk az új tanévben?, Megkérdeztük..., Az iskola lábra kelt…, Szelektív 
hulladékgyűjtés…, Aradi vértanúkra emlékeztünk…, Idősek napja…, Tudtad? (rövid hírek), 
Viccek, Fejtörők,  Órarend 

 

Tanévnyitó – Mi vár ránk az új tanévben? 

A Lakszakállasi Alapiskola tanévnyitóján Kosár Mónika igazgató néni néhány 

újdonsággal szolgált. Iskolánkban első alkalommal nyílik nulladik osztály, melyben az 

oviból már kinövő, de az iskolára még nem érett gyerekek kezdik meg velünk együtt az új 

iskolaévet. Lássuk az osztályok összetételét és az osztályfőnököket! 

0. oszt. – 11 tanuló – Kovács Andrea   5. oszt. – 17 tanuló – Maár Szabó Katalin 
1. oszt. – 23 tanuló – Csémi Magdaléna  6. oszt. – 18 tanuló – Bajcsi Barnabás 
2. oszt. – 18 tanuló – Nagy Bugár Csilla   7. oszt. – 24 tanuló – Bajcsi Szilvia 
3. oszt. – 22 tanuló – Király Anikó  8. oszt. – 20 tanuló – Simonics Éva 
4. oszt. – 12 tanuló – Paxián Piroska  9. oszt. – 17 tanuló – Tallósi Tímea 
   

   A tanári kar összetétele is megváltozott kissé, hiszen 2 új tanító 
bácsival és egy új napközis tanító nénivel ismerkedhetünk meg, 
valamint visszatért Kovács Andrea tanító néni is, három osztálynak 
pedig új osztályfőnöke lett. Ők vajon hogy készülnek az új tanévre?  
Ti is kíváncsiak vagytok? Megkérdeztük őket (Bartalos Daniela, 
Czedli Kinga, Szabó Ákos, Lengyel Barbara, Kovács Orsolya, Santúr 
Alexandra): 
 

„Az anyasági szabadságról visszatérve meglepően jó érzés 
újra itt dolgozni. Amikor megkaptam a nulladik osztályt, 
Aprajafalva lakóit, kicsit féltem, de mára már megtanulták az 
alapszabályokat és elég helyesen viselkednek.” Kovács 

Andrea – 0.osztály 

„Örülök, hogy újra elsőseim vannak. Az üde hegyi patakhoz 
hasonlítható az osztály, csobogó, locsifecsi gyerekekkel. A 
célom elsősorban az, hogy tanuljanak meg szépen olvasni, írni, 
pontosan számolni. Az udvariasság és illem is legalább ennyire 
fontos. Az eltelt másfél hónap alatt hozzászoktak az iskolához, 
szerintem meg is szerették. A tavalyi negyedikeseimhez képest 

most kissé furcsa a helyzet, mert ők már önállóak voltak, az elsősnek pedig még fogni kell 
a kezét, többször elismételni a dolgokat. Ahhoz is hozzá kell szoknom, hogy még nem 
olvasnak, tehát más módszereket is kell alkalmaznom.” Csémi Magdaléna – 1. osztály 
 

„Számomra sok az újdonság, más az itt töltött idő, mint előző munkahelyemen, 
Szakállason, a speciális iskolában. Itt sokkal kevesebb időt töltök el a gyerekekkel, viszont 
sokkal többet kell velük tanulni. A tanári kar kis létszáma sem megszokott, mivel 
Szakállason 30- 40 fős tantestület volt.” Vas Mónika napközis tanító néni 
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„Nagyon örülök, hogy ismét osztályfőnök 

lehetek, még akkor is, ha eléggé elevenek 

az ötödikesek. Szeretném, ha 

mindenkinek jól menne a tanulás.” Maár 

Szabó Katalin – 5. osztály 

 „Most fejeztem be tanulmányaimat, ezért 

még nem tanítottam, csak a Selye János 

Gimnáziumban próbálhattam ki magam a 

szakmai gyakorlaton. A kollégák nagyon 

segítőkészek, mivel tudják, hogy kezdő 

pedagógus vagyok. Azt látom, hogy az 

iskola szervezettsége és tanári kara 

kiváló, és az itteni diákok is jobban 

viselkednek a városi tanulókhoz képest. 

Matematikát, informatikát és technikát 

tanítok majd, kíváncsian várom…” 

Rákócza Jeromos- matek-informatika 

„A régi munkahelyemre visszatérve 

összehasonlíthatom az alap- és 

középiskolát, hiszen jelenleg két napot 

Nagymegyeren tanítok a kereskedelmi 

akadémián, 3 napot Lakszakállason. A 

programok mások, hiszen egy teljesen 

más iskolatípusról van szó. A 

beilleszkedés nem volt nehéz, hiszen a 

legtöbb tanárral már dolgoztam együtt 

évekkel ezelőtt, így nem volt nehéz 

megtalálni a közös hangot. .” Csicsay 

Zoltán – földrajz –biológia - angol 

„A kilencedik osztály után a hatodikban 

lettem osztályfőnök, eddig elég sportosan 

viszonyulok hozzájuk. Mivel most élik át a 

pubertáskort, nagyon mozgékonyak. 

Értelmes gyerekek, a lányokkal szót lehet 

érteni, a fiúk sportosak, picit túl elevenek, 

de egy jó osztály. Szeretném, ha az 

iskolai akciókon jól szerepelnének, év 

végén pedig egy jó osztálykiránduláson 

vehetnénk részt.” Bajcsi Barnabás - 6. 

osztály  

„Szeptembertől mint speciális pedagógus 

is tevékenykedem az iskolában. Mivel 

még nagyon az elején járunk, nem tudom 

megítélni, milyen is lesz, de mindent 

megteszek majd, hogy segítsek az 

integrált tanulóknak. Elsősorban azért, 

hogy elfogadják őket, és hogy le tudják 

küzdeni az akadályokat és nehézségeket, 

melyekkel elsősorban ők szembesülnek.” 

Gergely Éva - speciális pedagógus 
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„Fuss az egészségedért!” 

Az iskola (ismét) lábra kelt… 

az élet- és egészségvédelem napja 

 2012. szeptember 19-én a szokásostól 

eltérően kezdődött a tanítás a felső 

tagozatosok számára. Minden osztályban 

tűzvédelemről, elsősegélynyújtásról, munka-

biztonságról, közlekedésről és civilvédelemről 

szóló órákat tartottak a tanárok. Ezek egyikén 

minden osztályban feltűnt Bajcsi Szilvia tanító 

néni, aki minden gyereknek segített a 

gázálarcok felpróbálásánál. 11:30-kor az egész 

iskola kivonult az udvarra, ahol Tallósi Tímea 

tanító néni segítségével bemelegítettünk a 

hagyományos őszi futáshoz. A 9.-esek indultak 

elsőként, végül a 0.-osok zárták a sort. A 

felmentett tanulókkal Vas Mónika tanító néni 

sétálta le ugyanazt a távot. A kimerült tanulók 

és tanítók az iskolakonyhán teát és 

almaszeleteket kaptak. A kellemes őszi időben 

mindenkinek jólesett a kis mozgás és a friss 

gyümölcs.  

 Az alsó tagozatosok számára Ollé Mónika 

tartott előadást a helyes fogápolásról és annak 

fontosságáról.  

Bartalos Daniela, Kovács Orsolya 

 

Szelektív papírgyűjtés a környezet 

védelméért 

 Mint minden évben, idén is az 

egészséges életre, a környezet védelmére és az 

újrahasznosításra nevel bennünket az iskolánk. 

Az őszi futás napján papírgyűjtést is szervezett 

az iskola vezetősége. Lakszakállason reggel 8-

tól 16:30-ig lehetett leadni a szelektív 

hulladékgyűjtésből nyert papírt. A 9.-es fiúk 

segítettek a mérésnél, és a konténerbe is ők 

hordták a rengeteg papírt. A tanárok váltakozva 

jegyezték a tanulók neve mellé a lemért papír 

súlyát: Csicsay Zoltán, Gergely Éva, Sulóka 

Dóra, Nagy Bugár Csilla, Kovács Andrea, 

Rákócza Jeromos, Tallósi Tímea, Bajcsi 

Barnabás és végül Kosár Mónika. Bogyán és 

Gelléren a délutáni órákban hordták a tanulók 

és szülők a hulladékpapírt. Bogyán Simonics Éva 

és Maár Szabó Katalin, Gelléren pedig Csémi 

Magdaléna és Paxián Piroska tanító nénik 

segédkeztek. Úgy láttuk, ismét nagy 

mennyiségű papír gyűlt össze, reméljük, hogy a 

tavaszi is ilyen jól sikerül majd.                    

Czedli Kinga, Kovács Orsolya 

Addig is: Gyűjtsétek a papírt!!! 
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Idősek világnapja – október 1. 

 Ismét elérkeztünk ehhez az évfordulóhoz, 

mely nekünk, gyerekek számára is nagyon 

fontos, hiszen köztük vannak a mi 

nagypapáink, nagymamáink is. A falu által 

rendezett nyugdíjas délutánon iskolánk diákjai 

is meglepték az ünnepelteket. Zakál Andrea és 

Szeder Noémi verssel köszöntötték őket, az 

iskola új kórusa népdalokkal, majd a többi 

diák bevonásával népi játékokkal, 

csúfolódókkal és néptánccal szórakoztatták az 

időseket. Végül minden nyugdíjas ajándékot is 

kapott, melyeket Vas Mónika napközis tanító 

készített a gyerekekkel, aki a rövid műsor 

betanítója is volt egyben. Reméljük, 

mindenkinek örömet tudtunk szerezni.  

Az iskolaújság szerkesztőségében 

kíváncsiskodtunk egy kicsit, ők hogyan 

vélekednek az idősebb generációról: 

Daniela: „Az idősek kissé el vannak maradva a 

technikai dolgokban, de sütni és főzni sokkal 

jobban tudnak, mint a fiatalok. A dédimamám 

készíti a családban a legfinomabb réteseket és 

süteményeket. Nagyon szeretem őt.” 

Barbara: „A nagyszülők és a fiatalabbak 

között is sok a hasonlóság, hiszen ők is voltak 

egyszer fiatalok. Nekem messze laknak a 

nagyszüleim, de úgy tűnik, mintha mindig 

mellettem lennének.” 

Kinga: „A messzibb mamámhoz nem járok 

valami gyakran, de a közelebbivel nagyon 

sokat vagyok együtt, biciklitúrákra is 

elmegyünk.” 

Október 6. - Az aradi vértanúkra 

emlékeztünk 

Október 5-én 11:30-kor, a már megszokott 

időben kivonultunk a kopjafához, hogy a déli 

harangszó előtt fejet hajtsunk hőseink előtt. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

tábornokait 1849.október 6-án végezték ki 

Aradon. Rájuk emlékezünk ezen a nemzeti 

ünnepen. Bajcsi Szilvia tanító néni készítette 

fel a lányokat, akik szavalatai és 

visszaemlékezései után Varga László 

tiszteletes úr ünnepi beszédét hallgathattuk 

meg. Az iskola igazgatónője és a Szülői 

Szövetség elnöke közösen helyezték a koszorút 

a kopjafa elé. Végül az egész iskola elénekelte 

a magyarok nemzeti himnuszát 

 

Béke poraikra! 

„Itt van az ősz, megkezdődött az iskola, 
Kinyitott a kapuja, ajtaja és ablaka. 
A gyerekek örülnek nagyon, 
Hogy ismét megtelnek a padok.” 
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                   Benedek Mária Viktória, 5.o. 

Őszi zsibongó 

    2012. október 25-én kicsik és nagyok egy 

napon fogtak neki a kreatív foglalkozásokhoz, 

hogy az őszi terményekből minél ötletesebb 

díszeket készítsenek. Már előző héten 

megkezdődött a termények és ötletek 

gyűjtése, hiszen a kukoricát, babot, lencsét, 

gesztenyét, diót és tobozokat már fokozatosan 

szedegették a gyerekek, de kertekből tököket 

is sikerült az iskolába szállítani. A faleveleket 

is szárítgatta már kicsi és nagy egyaránt. A 

tanító nénik sem tétlenkedtek, hiszen a 

világhálónak köszönhetően remek ötleteket, 

variációkat sikerült összegyűjteniük. Idén első 

alkalommal vontuk be a közös munkába a 

nyugdíjasokat is, hogy a gyerekek és tanárok 

között a harmadik generáció is képviselhesse 

magát. Az iskola vezetősége azzal a céllal 

kérte fel őket a segítségre, hogy lehetőséget 

biztosítsunk a generációk közti szakadékok 

áthidalására, hiszen munka közben esik a 

legjobban a beszélgetés. Az idős nénik tököt,  

pogácsát és rengeteg süteményt sütöttek,  

saját ötletekkel, felszereléssel csatlakoztak az 

iskolalakókhoz. Az elkészült töklámpások, 

kompozíciók és díszek az iskola folyosóját 

díszítik majd egész novemberben, de a Laki 

Matek napján hozzánk érkező 12 iskola diákjai 

és tanárai is megtekinthetik majd a kis 

kiállítást. 

 

VICCEK:  

A tanár felszólítja Pistikét: 
- Pisti, mondj egy kérdő- és egy 
személyes névmást! 
- Ki? Én? 
- Nagyon jó, ügyes voltál! 

◊ 
Pistike és Móricka utazik a vonaton, 
mellettük egy szakállas öregúr 
olvasgat.Móricka odasúgja Pistikének: 
- Te, ez meg itt a Szent Istán! 
- Bolond vagy? Az már ezer éve meghalt! 
 Ebben a pillanatban belép az ajtón egy 
úr, és elkiáltja magát: 
- Szervusz, István! Ezer éve nem 
láttalak! 

Mire Móricka: 
- Na? Ki a bolond? 

◊ 
Magyar órán így szól a tanárnő: 
- Ragozzátok el a megy igét jelen 
időben! 
- Én megyek, te mész, ő megy… 
- Remek, de egy kicsit gyorsabban, ha 
szabad kérnem! 
- Én futok, te futsz, ő fut… 

Fejtörők 
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Lakcika makkot gyűjtött szüleivel, Laknéval és Lakúrral. Összesen 102 darabot sikerült szedniük, 
de Lakliza, Lakcika kishúga megevett belőle 28-at, Lakcika 43-at, Lakné 31-et. Szerinted hányat 
hagytak a mókusok apukájának?............ 

 

Tudtad?  

 A kilencedikesek megkezdték a táncpróbákat, december 15-én, a  koszorúcskán mutathatják 

be majd tánctudásukat.  

 Ebben az évben is lesz úszótanfolyam az 1.,2. és 5. osztályosoknak, a 6.-osok korcsolyázni, a 

7-8.-osok síelni tanulhatnak majd.  

 A tavaszi papírgyűjtés győztes osztálya és a legtöbbet leadó egyéni tanulók egy kiránduláson 

vehettek részt szeptemberben Tata mellett egy farmon. Kellemes élményekkel, elégedetten 

tértek haza.  

 Az Ifjú Szívek Táncszínház 1955-ben alakult, Ausztráliában, az USA-ban, Japánban, 

Svájcban, Svédországban is felléptek már. Nagy örömünkre hozzánk is 

ellátogattak október 10-én.  

 
 

 

 Keresd meg a 6 különbséget! 
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           Színezz ki! 

Mi vár ránk? 

Őszi szünet: október 31. – november  2. 

Pályaválasztási szülőértekezlet a 8-9. osztályos tanulóknak és szüleiknek november 13-án, 

ahol a középiskolák és szaktanintézetek képviselőivel személyesen találkozhatnak. 

Konzultációs délután a szülők részére, ahol a tanárokkal  elbeszélgethetnek - nov. 29-én. 

Mikulás-kupa, Karácsony-kupa!!! 

Karácsonyi zsibongó és ünnepi műsor, melyre már most elkezdhettek készülni! 

 

Az iskolaújság munkatársai és szerkesztői:  

Bartalos Daniela, Szeder Noémi, Benedek Mária Viktória, Kósa Réka, Lengyel Barbara, Czédli 

Kinga, Szabó Ákos, Santúr Alexandra, Kovács Orsolya
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