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2013. október, Alapiskola Lakszakállas 
Tartalom:  
Tanévnyitó. Szelektív hulladékgyűjtés, Egészségnap, Az aradi vértanúkra emlékeztünk, 
 Multi-Kulti Fesztivál, Első sikereink, Viccek, Fejtörők 

 

TANÉVNYITÓ – Mi vár ránk az új tanévben? 

Igazgatónő: Kosár Mónika igazgatóhelyettes: Krascsenics Renáta 
 

Osztályfőnökök:  
1. o. – 24 tan. – Kovács Andrea   5. o. – 12 tan. – Tallósi Tímea 

2. o. – 24 tan. – Csémi Magdaléna 6. o. – 18 tan. – Maár Szabó Katalin 

3. o. – 19 tan. – Nagy Bugár Csilla 7. o. – 16 tan. – Bajcsi Barnabás 

4. o. – 21 tan. – Paxián Piroska  8. o. – 23 tan. – Gergely Éva 

    9. o. – 20 tanuló – Simonics Éva 

 
A 2013/2014-es iskolai évben iskolánknak összesen 177 tanulója van, akik közül 7-en 

külföldön folytatják tanulmányaikat.  

Új tanító nénit is köszönthetünk, Polák Erzsébetet, aki a csilizradványi iskolában 

tanított két évet. Az anyasági szabadságát megkezdő Bajcsi Szilvia tanító néni magyaróráit, a 

harmadikosok és a felsősök 1 órás angolóráit fogja tanítani. A felső tagozatosoknak az angolt 

Csicsay Zoltán tanítja majd, aki az előző évben már iskolánk alkalmazottja volt. Visszatért 

anyasági szabadásáról Bergendi Raffai Zita tanító néni, aki így a biológia-, földrajz- és 

történelemórákat oktatja majd.  

Továbbra is iskolánkban tevékenykedik speciális pedagógusként 

Gergely Éva szlovákos tanító néni, az egyéni oktatási terv 

szerint haladó tanulóknak pedig Bankó Martina fog segíteni 

mint asszisztens.  

 Az iskolai klubban Barthalos Kinga és Vas Mónika foglalkozik a 

gyerekekkel.  

A Szülői Szövetség elnöke továbbra is Barthalos Andrea maradt, 

akinek a segítségével reméljük, az idei tanévben is hatékonyan 

tudunk együttműködni a szülőkkel.       Sok sikert mindenkinek! 
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Egészségnap 

 2013. szeptember 19-én az iskola diákjai és 

pedagógusai ismét az élet- és az egészség védelmének 

szenteltek egy napot. Az első tanítási órán az egészséges 

életmóddal, az elsősegélynyújtás legfontosabb 

lépéseivel foglalkoztak.  A következő órán a biztonságos 

közlekedésről, munkabiztonsági előírásokról, 

balesetveszélyes helyzetek megelőzéséről beszélgettek. A 3. és 4. órán zöldég- illetve 

gyümölcssalátákat készítettek az osztályfőnökök segítségével. A gyerekek meglepően sokféle 

zöldséget és gyümölcsöt hoztak, melyekből közösen állították össze zöldség- illetve 

gyümölcstáljaikat. A közös szeletelés, reszelés és kóstolgatás minden osztályban felszabadult 

hangulatban telt el. Utána a hagyománnyá vált „Fuss az egészségedért!” program keretén belül 

osztályonként futottak egy szép nagy kört a faluban. Szerencsére az időjárás is a futásnak 

kedvezett, hiszen napsütötte időben kocogta le minden diák és tanár az elég hosszú távot. Még a 

kis elsősök is kibírták! A tornából felmentett gyerekek is teljesítették a feladatot, ugyanis ők 

sétálva tették a távot. A sportolás után jóízűen fogyasztották el a friss almalevet, amelyet 

hetente kétszer ihatnak egy másik programnak köszönhetően. Ezután visszavonultak az 

osztályokba, és miközben kifújták magukat, elfogyasztották a finomabbnál finomabb salátákat.  

Délután tanárok és diákok közösen kapcsolódtak be a papírgyűjtésbe, mely a pedagógusok 

segítségével 3 helyen, Lakszakállason, Bogyán és Gelléren folyt. Nagy örömünkre ez alkalommal 

több mint 9000 kg papírt sikerült összegyűjteni. 

 Minden évben nagy öröm iskolánk számára, hogy ennyi tanulót be tudunk kapcsolni az 

egészséges életmódra való nevelésbe. Különösen nagy élmény tanárnak és diáknak egyaránt, 

hiszen kicsik és nagyok, felnőttek és gyerekek közösen készítik a gyümölcs- és zöldségtálakat, 

közösen futnak, izzadnak, majd az elért sikernek közösen is örülnek.  

 Reméljük, iskolánkban még sok-sok évig fennmarad ez a hagyomány!  

             Addig is: Gyűjtsétek a papírt !!! 
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Az aradi vértanúkra emlékeztünk 

 Az októberi hónapban az első közös programunk minden évben a kopjafánál történő 

koszorúzás. Az idei évben október 4-én, pénteken tartottuk meg a megemlékezést. Napsütéses, 

szép őszi időben vonultunk ki, hogy még 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.  A hatodik osztályos lányok ünnepi műsora 

által a megemlékezők feleleveníthették ismereteiket a 

szabadságharcról, a bukásról, a megtorlásról. A 

lányok versekkel megtűzdelt műsorát a 6.-os és az 

5.-es fiúk tették jobban érthetővé, amikor a 13 vértanút 

jelképezve a tömeg minden részéről fokozatosan bukkantak elő, és sorakoztak fel a kopjafa 

mögött. Az összetartást jelképezve közösen énekeltük el a „Ne késsetek harangok…” kezdetű 

dalt, miközben iskolánk igazgatónője Varga László tiszteletes úrral elhelyezte a koszorút a 

kopjafa elé. Végül az egész iskola elénekelte a magyarok nemzeti himnuszát. Büszkén gondolunk 

ezekre a hős férfiakra, akik egy szebb jövő érdekében, minden magyarért tették kockára 

életüket, és haltak dicső halált.  

Mindenszentek vagy Halloween? 

MINDENSZENTEK -  mindenszentek napja az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus 
keresztény világ november 1-jén ünnepel. Halottak napját 998 óta tart meg az egyház a 
következő napon, november 2-án az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a 
tisztítótűzben lévő hívekért. Sok európai országban szokás, hogy az emberek meglátogatják 
és rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mécseseket 
gyújtanak mindenszentek napján, illetve a halottak napján. A gyertya fénye az örök 
világosságot jelképezi.  

HALLOWEEN - Az angolszász országokban a mindenszentek napját megelőző este 

a halloween ünnep. - október 31. Elnevezése, az angol "All Hallows Eve" magyarul azt jelenti: 
mindenszentek előestéje. Mai formája az évszázadok során több kultúra: a 
római Pomona-nap, a kelta Samhain fesztivál és a 
keresztény mindenszentek hagyományainak keveredésével alakult ki.  
A gyerekek beöltözve, ijesztgetve járják a házakat. 

Keszeg Karin gyűjtése 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/November_1.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Halottak_napja
http://hu.wikipedia.org/wiki/998
http://hu.wikipedia.org/wiki/November_2.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Angolsz%C3%A1sz_orsz%C3%A1gok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Halloween
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Nemcsak a gyerekek tanulnak, hanem a pedagógusok is! 

 
Az elmúlt években sokat foglalkoztunk a tanítás megújításával, hogy a tanítási órákat minél 

változatosabbá tegyük nektek, minél hamarabb megtanulhassátok a tananyagot. Ilyenkor bizony 
mi is iskolapadban ülünk, jegyzetelünk, leckét írunk, vizsgázunk, csakúgy, ahogy azt tőletek az 
órán mi is elvárjuk. Voltak olyan tanfolyamok, melyek 1-1 hetesek voltak, de olyanok is akadtak, 
melyek több hónapig is elhúzódtak. Az utóbbi években a következő továbbképzéseken vettünk 
részt:   
 

Digitális technológia és interaktív tábla  Pedagóguskommunikáció 
Pedagógiai program tervezése   Regionális nevelés 
Drámapedagógia     Tantárgyak megújítása 
Új technikák rajzórákon    Projektalapú oktatás 
Iskolai integráció     Új sporttevékenységek a tornaórán 
    Kooperatív oktatás 
 
A fentieken kívül egy-egy napos továbbképzéseken, szakmai-, módszertani napokon is részt 

vettünk. Októberben két péntek délután és 2 szombati napon az egész tantestület a kooperatív 
oktatással ismerkedett, melyet Láng Éva, budapesti pedagógus tartott. Tanulás közben különféle 
feladatot kellett megoldanunk, hiszen a gyakorlatokat először nekünk is ki kellett próbálnunk. 
Néhány módszer és játék annyira megtetszett, hogy bizony néhányan már ki is próbáltuk őket a 
tanítási órákon. Egy ilyen feladat során született meg néhány versike is, melyben iskolánkat 
kellett bemutatnunk. Ezek közül az egyik kicsit továbbfejlesztve:  

 
„Lakcika mókuska felmászott a rúdra. 
Megcsúszott, leesett, kitörött a lába.  
Barnus tanbá, ezt számítsa ki: 
Mennyi idő alatt gyógyul be neki? 
 
Jancsikák, Juliskák, üljetek le szépen! 
Hétfőtől péntekig figyeljetek mindent! 
Akkor lesztek okos diákok, 
Hogyha a szabályokat be is tartjátok! 
 
Kisfiúk, kislányok, a tanulás mellett 
Síelünk, korizunk, járjuk az erdőket. 
Öröm, jókedv a mi jelszavunk,  
Így lesz a sulink másik otthonunk.”     

 
 
Ha kedvet kaptatok, írjatok ti is egyet!!!!! 
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A mezei futóverseny járási fordulója: 
 

Fiúk: 1. hely : Nagy Kevin, Macejko Dávid, Kürthy Tamás 
Lányok: 4. hely: Tóth Tímea, Zakál Andrea, Juhász Kitti 
Egyéniben: 2. hely – Nagy Kevin, 5. h. – Macejko Dávid, 10.h.Kürthy Tamás  
3. hely – Tóth Tímea  

 
A mezei futóverseny kerületi fordulóján szerepeltünk 

 
Az ezüstérmes csapat tagjai: Nagy Kevin, Kürthy Tamás, Macejko Dávid 

 
2013. október 8-án, kedden reggel a hajnali órákban kellett kelnünk, hogy odaérjünk 

Komáromba. Fél 7-kor indultunk el a komáromi pályaudvarról a többi komáromi csapattal együtt. 
Célunk a Topľčany mellett lévő Krušovce nevű település volt, ahol a 
kerületi mezei futóversenyt rendezték. A teljes út 2,5 órán át 
tartott. Mikor odaértünk, átöltöztünk, majd végighallgattuk a 
megnyitó beszédet. Utána elindultunk a versenypálya felé.  

Először az alapiskolás lányok, majd fiúk, végül a középiskolás lányok és 
fiúk futottak. A rajthoz több mint 30-an álltak minden kategóriában. Egy szóra indult a 
futás.  A mi csapatunk a csapatversenyre hajtott, ezért szorosan egymás mögött 
haladtunk mind az öt kör alatt. Elég jól sikerült a tervünk, húztuk egymást, végül a 
következő sorrendben értünk célba: Kevin, Tamás és én. Mikor vége lett a 
versenynek, kiflit és teát kaptunk, majd átöltöztünk.  

Az eredményhirdetéskor először az egyéni verseny eredményeit hirdették ki, utána 
következett a csapatverseny kiértékelése. Nagyon boldogok voltunk, hiszen hármunk eredményeit 
összesítve a 2. helyen végeztünk. Csak Léva csapata tudott megelőzni bennünket, mögöttünk 
Slažany csapata végzett. Kiosztották a kupákat, okleveleket majd elindultunk hazafelé. 
Kedvetlenül ültünk be, hiszen újabb 2,5 órás buszozás várt ránk. Végül az út során sikerült 
összeismerkednünk a többi Komáromi járásbelivel, így aztán az út is hamarabb eltelt.  

Nagyon örültünk, hogy a kerületi versenyen ilyen kis iskolának is dobogóra sikerült állnia, 
miközben magunk mögé szorítottuk Nyitra, Érsekújvár és más nagy városok csapatát.  

 
                 Macejko Dávid 

GRATULÁLUNK!!!  

Részt vettünk a csallóközaranyosi Kóczán Mór Sportnapon is október 

11-én. Iskolánkat a következő tanulók képviselték:  
Lányok: Csejtey Vivien, Molnár Mónika, Almási Cynthia 
Fiúk: Molnár Attila, Nagy Kevin, Kürthy Tamás 
Versenyszámok: gránátdobás, súlylökés, gerelyhajítás 
  
Nagy örümünkre Csejtey Vivien aranyéremmel térhetett haza, hiszen ismét megnyerte a 
súlylökést!!  
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Mária Zavarská Futóverseny járási fordulója – október 15. 

Fiúk 3. hely: Kovács Máté, Filkó Gábor Flórián, Ivan Károly, Kváca Nikolas, Nagy Kevin, Molnár 
Attila, Macejko Dávid, Kürthy Tamás, Bartal Nikolas, Pasztorek Ádám     
Lányok 4. hely: Molnár Mónika, Tóth Tímea, Kiss Mária, Juhász Kitti, Keszeg Karin     

 

„Legkedvesebb állatom”  

A Nagymegyeri Városi Könyvtár az állatok világnapja alkalmából rajzpályázatot hirdetett. A 

pályamunkák A/3, A/4-es méretben, szabadon választott technikával készülhettek, melyeket 

szakmai zsűri bírált el. Iskolánk tanulói a tavalyihoz hasonlóan idén is bekapcsolódtak Vas Mónika 

tanító néni segítségével. A legszebb rajzokat a nagymegyeri könyvtárban 

kiállítják.  

Díjazottak:  Jakab Nikolas – 2. hely 
   Lengyel Barbara – 3. hely  
 

        

“Varázslatos mesevilág”  

A Nagymegyeri Városi Könyvtár a Grimm-mesék megjelenésének 200. 

évfordulója alkalmából kvízversenyt szervezett, melybe iskolánk diákjai is 

bekapcsolódtak. A Grimm-mesékre vonatkozó feladatlapokat 14 harmadikos, és 2 negyedikes 

tanuló oldotta meg. Nagy örömünkre 6 tanulónk a díjazottak között végzett: Ollé András, Halász 

Norbert, Ravasz Máté, Lipták Milán Richárd, Bajcsi Boglárka, Horváth Bálint.  

Szorgalmukért oklevéllel jutalmazták őket.      GRATULÁLUNK!!!  

OLVASD!! 

Egy anlgaii etegyem ktuasátai szenirt nem szimát melyin serenrodbn vnanak a 

bteűk egy szbóan, az etegyeln ftonos dloog, hogy az eslő és az ultosó bteűk 

a hölyeükn lneegyek. A tböbi bteű lheet tljees  össze- vabisszásagn, mgiés porbléma nlkéül oalvsahtó a szveög. 

Eennk oka,  hogy  nem  ovalusnk el mniedn bteűt mgaát, hneam a szót eszgébéen. 

 
- Mi az abszolút lehetetlen? 
- A hegy lábára zoknit húzni. 
   

- Mi az abszolút pech? 

- Zuhanó repülőből süllyedő hajóra esni. 

 

G T E A S P 
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Keresd meg a megadott szavakat! A kimaradt betűkből egy újabb 

szót alkothatsz.  Melyik az a szó? Írd le! 

TEA     TŰZ      FIÓK         KEFE 

KÚT     SZÍV    POHÁR    GOMBÓC 

............................................. 

 

 

Mi lehet? 

Napos időn otthon hálok, borús időn utcán 

járok. …..  

Ütik, verik, kiabál, pedig neki nem is fáj. 

……………..  

Folytasd a szópárok gyűjtését a példa 

alapján! 

tél – dél  pont - .................... 

por - .......... seb - ................... 

doboz - ............ volt - ..................... 

 

 

Sára  apjának 5 lánya van.  
1. - Kach  
2. - Kech  
3. - Kich  
4. - ????  
5. - Kuch  
Hogyan hívják a negyedik 
leányzót?  
Gyorsan mondd meg !!!!   
     

 

SÁRA nem ???? Olvasd el újból a 
kérdést !! 

 

Minden sorban van egy szó, amelyik 

visszafelé olvasva válasz a feltett 

kérdésre:  

 EZ AZ ÍRÁS TŐLE VAN, Ő KÜLDTE.  (Ki 

az az ő?) 

 A SOK JUH KÖZÖTT ILYEN IS VAN 

EGY-KETTŐ. (Micsoda?) 

 DE KOMOR EZ A KÉP! (Mi teszi 

komorrá?) 

 BEBÚJT A PART ALÁ, KÁR, HOGY NEM 

LÁTTAD! ( Mi bújt el?) 

 NEM MESSZE A MEZŐ, ITT VESZETT EL 

VALAHOL. (Mi veszett el?) 

O F T Ű Z O 

M R I Á Í H 

B K D Ó V Á 

Ó Ú I Ó K R 

C T K E F E 
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Multi-Kulti Fesztivál  

 október 12.  

 Fontosnak tartjuk, hogy a sokszínű Európa 

gyermekei legyünk, ezért nagy örömmel 

kapcsolódtunk be a CSEMADOK Lakszakállasi 

Alapszervezete által megrendezett Multi-Kulti 

Fesztiválba. A szereplők szívvel-lélekkel 

készültek a fellépésre. A rendezvényt ünnepi 

beszéd nyitotta meg, ezalatt már nagy 

izgalommal várakoztak alapiskolánk tanulói. 

Műsorunkban megpróbáltuk bemutatni, milyen 

sokoldalúak, hogy az iskolában hányféle 

nyelvvel és kultúrával foglalkoznak nap mint 

nap. A mindennapi tanulás során használt 

dalocskákat, mondókákat kötöttük össze a 

napközis tanító nénikkel és az angolos tanító 

nénivel. Magyar mondókákkal, körjátékokkal 

indult a játék, melyet szinte nagyon ügyesen 

váltottak át szlovák nyelvűvé. A Bújj, bújj zöld 

ág –ból így lett pillanatok alatt Zlatá brána… A 

negyedikesek fokozták a jó hangulatú játékot 

angol nyelvű dalocskákkal, melyet a kisebbek 

figyelmesen hallgattak. A magyar- szlovák –

angol játékokat a napközisek felejthetetlen 

roma tánca zárta, melyet a közönség 

vastapssal jutalmazott.  

 Mindenki nagyon jól érezte magát, a 

műsor további fellépőit is meghallgattuk, 

megtekintettük.  

Korega Anna, Baranyai Patrícia, Varga 
Viktória, Benedek Mária Viktória 

 
 

Tudtad?  

 A kilencedikesek megkezdték a 

táncpróbákat, december 7-én, a  

koszorúcskán mutathatják be majd 

tánctudásukat.  

 Ebben az évben is lesz úszótanfolyam az 

1.,2. és 5. osztályosoknak, a 6.-osok 

korcsolyázni  tanulhatnak majd, a 3-4. 

osztályosok pedig erdei iskolába mennek.  

 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.  

 

Mi vár ránk? 

 Pályaválasztási börze a 8-9. osztályos 
tanulóknak és szüleiknek november 27-én.  

 Konzultációs délután pedagógusokkal a 
szülők részére - nov. 27-én, 15:00-17:30 

 Színházlátogatás az 1-4. évfolyammal  
 Mikulás-kupa, Karácsony-kupa!!! 

Korcsolyatanfolyam a 6. évfolyamnak - 
decemberben 

 Karácsonyi zsibongó és ünnepi műsor, melyre  

már most elkezdhettek készülni! 


