Tanévnyitó

SZEPTEMBER

A Magyar Diáksport Napja

Projektnap

2012 szeptember 21-én iskolánk is csatlakozott az országosan meghirdetett
"A Magyar Diáksport
Napja"
programhoz.
Közös bemelegítéssel kezdtünk.
Ezt követte a
2012
méteres
futás, melyet a faluban mértünk ki. Füves focipályánkon 100 méteres távon versenyeztek tanulóink évfolyamonként és nemenként külön. A versenynek: a "Ki
a leggyorsabb az iskolában" elnevezést adtuk, melyet
oklevéllel is megerősítettünk. Felső tagozaton a tornateremben 2012 fekvőtámaszt hajtottunk végre közösen egy időben. Kb. 100 felsős tanulóval és pedagógusokkal együtt. Végül 2012 felüléssel zártuk iskolánk
diáksport napját.
Az alsó tagozatos lányok között Weisz Barbara lett a
leggyorsabb, a fiúknál pedig Szőllősi Richárd. Felsőben
Kozák Cintia és Gyurka Mátyás futott a leggyorsabban.
A 2012 méteren Pálfi Áron ért legelőbb a célba.

Szeptember 28-án "Fenntartható fejlődés" témában
projektnapot tartottunk az ötödik és hatodik osztályos
tanulóinknak.
Először
közösen
megnéztük
az
"Otthonunk" című filmet, majd ehhez kapcsolódó feladatlapot töltöttek ki a gyerekek. A film a klímaváltozásról és következményeiről szólt. Előadás és csoportfoglalkozás során ötleteket gyűjtöttünk az energiatakarékossággal, környezettudatos életmóddal kapcsolatban. Sok hasznos információ hangzott el a pazarlás elkerüléséről, a helytelen fogyasztási szokásokról is. Mindenki kiszámolta az ökológiai lábnyomát és egyénileg
megfogalmazta, hogy mit tudna változtatni a környezetében. A projektnapra "Ne pazarolj! címmel rajzpályázatot írtunk ki értékes díjazással. A díjakat Prukner Gábor polgármester úr adta át. A szünetekben helyben
termelt gyümölcsöket és helyben készült élelmiszereket, ételeket kóstoltak tanulóink. A jól sikerült, tartalmas és hasznos programnak folytatása lesz októberben.

Betakarítás az iskolakertben
Tanulóink nyáron sem hanyagolták el a kertünket, habár az aszáyos időjárás megnehezítette a gondozást.
Jövő nyáron már könnyebb dolgunk lesz, mert vásároltunk locsolócsövet. Szeptemberben felszedtük a dughagymát, a mennyiségével és a minőségével is elégedettek vagyunk. Tavasszal visszakerül a földbe és lesz
bőven hagymánk. Ezután kiástuk a sárgarépát, a
konyhán adtuk el. Munkánk eredménye, piros retek:7449Ft, cukorborsó:3960Ft, sárgarépa:3869Ft,
összesen:15278 Ft. A bevételünk a Diákönkormányzat
kasszájába kerül. Az őszi szántás után téli pihenés vár
a kertünkre, tavasszal új erővel indulhat a munka.

Papírgyűjtés

OKTOBER

Októberre 5-én tartottuk a szokásos papírgyűjtési akciónkat. Szerencsénk volt az egy hetes
halasztással, mert nagyon jó volt az idő. Délután 3 óra körül indult be igazán a gépezet, az
iskola udvara megtelt autókkal, a konténerek
pedig papírral. A végéig kitartó szülők, pedagógusok, és segítőkész diákok este 6 órára állították helyre a megszokott rendet az udvarban.

Színházban voltunk
Az idei évben is szervezett iskolánk a felső tagozatos
diákoknak színházlátogatást. Két előadáson veszünk
részt ebben az évadban. Az 5. és 6. osztályosok közül 15-en nézték meg az első gyerekdarabot októberben Andi néni és Móni néni kíséretében . Sok felnőtt emlékszik gyerekkorából a Tündér Lala című
mesére, amit a kaposvári Csiky Gergely Színház átdolgozott a mai gyerekek számára. A sok érdekes
színházi trükk, és a modern technika nagyon élvezetessé tette a kis Tündér Lala kalandjait, aki kis rakoncátlan lurkóként megszökik Tündérországból, és
egyre jobban érzi magát az emberek világában. Nagyon beleélték magukat a gyerekek a jelenetekbe.
Többször fel is kiabáltak a színpadra, hátha ők is befolyásolhatják az eseményeket. Nagyon tetszett mindenkinek a darab és izgalommal várjuk a következő
előadást!

Töklámpás verseny
Iskolánk hagyományos őszi programja a töklámpás
verseny. Tanulóink sok és ötletesen faragott töklámpással készültek. Ezeket az aulában osztályonként
kiállítottuk, a legötletesebbeket és legnagyobbakat
jutalmaztuk. Délután az osztályok csapatai a halloweenhez kapcsolódó jó hangulatú játékos vetélkedőn mérték össze tudásukat.

Óriás sakk!
Újabb játékkal bővült a szabadtéri lehetőségek
tárháza iskolánkban. Az „Együtt a jövőnkért’95”
Alapítvány vásárolta meg a kültéri sakkfigurákat a 3mx3 m-es sakktáblára, melyet a Balatincz – Illés KFT készített térítésmentesen.
Ennek segítségével vélhetően több diák kap
majd kedvet ahhoz, hogy megismerkedjen a
sakkjáték rejtelmeivel, szépségével. A játék
során fejlődik a logikus gondolkodás, bővül a
kreativitás, nő a küzdeni tudás és - nem utolsó
sorban- sok olyan jellemvonása formálódik tanulóinknak, mely az életük során csak hasznukra válhat.

A Kaposmérői Szülők Egyesülete is szervezett játszóházat az iskola aulájában. Ezen is sok tanuló vett
részt.

Projektnap 7-8. évfolyam

NOVEMBER

November 10-én a 7-8. osztályosok számára
is megszervezésre került a "Fenntartható fejlődés" című projektnap, amelynek témája az
energiatakarékosság és a környezettudatos
életmód volt.

Magyar Labdarúgás Napja

Hétfőn megünnepeltük a Magyar Labdarúgás
Napját, melyet az 1953-as 6:3 londoni győzelem tiszteletére minden évben megtartunk.
A faliújságra Sanyi bácsi készített egy fotómontázst ebből az alkalomból. A program
több részből állt, minden évfolyam részt vett
a küzdelmekben, amelynek kelléke a foci
volt. Először az alsósok mérték össze erejüket egy többfordulós váltóversenyen. Ezt a
küzdelmet a 4. osztályosok nyerték. A felsős
váltóverseny a 8. osztályosok csapatának a
győzelmével zárult. A versenyeket Tibi bácsi
szervezésében Csaba bácsi vezette. Ezután
osztályok közötti labdarúgó mérkőzésekre
került sor. Ezek közül a 7. és 8. osztályosok
színvonalas mérkőzése emelkedett ki. Sportszerű, jó küzdelmeket láthattunk.

Tájfutó verseny

November 15-én tájfutó versenyt rendeztünk
iskolánkban. A már hagyományosnak mondható rendezvény megszervezésében és lebonyolításában a Somogy Megyei Tájfutó Szövetség segítségét igényeltük és kaptuk meg.
Név szerint Galambos Erika, Csizmadia István és ifj. dr. Pavlovics György segítettek,
ezúton is köszönjük munkájukat. A hideg idő
ellenére is népes, lelkes diáksereg várta a
megmérettetést. Több mint nyolcvanan próbáltak szerencsét. Három pályán, különböző
nehézségi fokkal tehették próbára tudásukat
és felkészültségüket. A bátrabbak egyedül,
de voltak akik párokban vágtak neki a feladatnak. Az eredményhirdetésen 36 diák vehette át megérdemelt jutalmát.

Mikulás

DECEMBER

December 6-án Mikulás látogatott az alsó tagozatos gyerekekhez. Minden osztályba bement és ajándékkal lepte meg a kicsiket. Sokan dicséretet kaptak tőle jó magatartásukért, szorgalmas munkájukért, de néhányan
intelmekkel, jó tanácsokkal térhettek haza.
Minden kisdiák levonhatta a tanulságot: a
Télapó bácsi mindent lát, nem érdemes roszszalkodni, figyelmetlenül dolgozni az iskolában.
December negyedikén a Kaposmérői Szülők

Egyesülete az idén is rendezett Mikulás ünnepély. Nagy volt a készülődés. A gyerekeknek
és a felnőtteknek sem volt könnyű dolga,
mert keveset tudtunk próbálni. A Hókirálynő
című mesét adtuk elő. A nagymama és a Hókirálynő Olajhegyből jött, a Mikulás és a manó pedig Kaposvárról érkezett hozzánk. A
többi szerepet az ötödikesek játszották. A
mesejáték után a Mikulás szaloncukrot osztott az óvodásoknak és az alsósoknak. Köszönjük a szülőknek a sok fáradozást, szeretnénk, ha jövőre is lenne Mikulás műsor.

Karácsonyi ünnepély

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is magas
színvonalú, változatos karácsonyi műsort látott az ünnepélyen részt vevő közönség. Az
előadás a 4. osztályra és az irodalmi színpadra épült, de a műsorban fellépett a kaposmérői "Boszi-band" is. Ladiszlai Réka és
Balogh Balázs vendég énekesek nagyon szépen csengő karácsonyi dalokkal kápráztatták
el a közönséget. A műsort Balogh Mária készítette, a színjátszó szakkörösöket Dénesné
Szak Andrea tanította be, a "Boszi-band"-et
Kalocsainé Pintér Mónika vezényelte. A technikai feltételeket Papp József és Papp Dániel
biztosította.

Disznótor

JANUAR

A téli időszakban újabban egyre több helyen
tartanak disznótort, felelevenítve ezzel egy –
több tucat- embert megmozgató közösségi
eseményt. Ez a régi falusi népszokás elevenedett meg január 14-én az iskola udvarán
is. A tanulóink egy részének nem volt újdonság amit láttak, de jó néhányan most szembesültek vele először, hogy melyek azok a
munkafolyamatok, melyeknek légvégén az
asztalra kerülhet a sok finomság: hurka ,kolbász, pecsenye. A Kaposmérői Szülők
Egyesületének szervezésében bonyolódott le
a „projekt”. Ők finanszírozták a hozzávalókat
- a „főszereplőt” is beleértve-, megszervezve
a közreműködő segítők munkáját. Az intézmény valamennyi diákja, munkatársa részesült az asztali finomságokból, mely pillanatok
- pontosabban két nap - alatt elfogyott.

A magyar kultúra napja

öröklődik nemzedékről nemzedékre, úgy
öröklődik Kölcsey Ferenc neve és emlékezete. A rádión keresztül meghallgattuk régi
néphimnuszunkat és Erkel Ferenc zeneművét
is.

Alsós vers- és prózamondó verseny
2013. január 30-án iskolánkban vers-és prózamondó versenyt tartottunk a „MAGYAR
KULTÚRA NAPJA” tiszteletére az alsó tagozatos gyerekeknek. A megmérettetésen 29 tanuló vett részt. Olyan verssel illetve mesével
kellett készülniük, ami a tananyagban nem
szerepelt. A zsüri, – Dénesné Szak Andrea
tanárnő, Kalocsainé Pintér Mónika tanárnő és
Schell Zsuzsanna tanárnő külön-külön értékelte az 1. 2. 3. és a 4. osztályos tanulókat.
Az 1. osztályos tanulók közül
I. helyezést ért el: Dávidházi Lilla
II. helyezést ért el: Oroszlán Vivien
III. helyezést ért el: Kozma Lilla Bíborka
A 2. osztályos tanulók közül
I. helyezést ért el: Szabó Viktória
II. helyezést ért el: Szombathelyi Tenke Margaréta
III. helyezést ért el: Horváth Réka Anna
A 3. osztályos tanulók közül
I. helyezést ért el holtversenyben: Tóth Laura és
Ihárosi Dorka
II. helyezést ért el: Dávidházi Emese
A 4. osztályos tanulók közül
I. helyezést ért el: Miklai Kamilla
II. helyezést ért el: Fonai Dorina
III. helyezést ért el: Máté Laura

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be
a Himnusz szövegének megírását. Ennek emlékére 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a
magyar kultúra napját. Idén az iskolarádión
keresztül emlékeztünk meg erről a jeles napról. Felidéztük Kölcsey Ferenc alakját és a
kort, melyben „jelszavaink valának: haza és
haladás.” Magyarországon még a 18. században is a Boldogasszony anyánk kezdetű vallásos éneket énekelték néphimnusz gyanánt.
Így volt ez egészen 1823. január 22-éig,
amikor Kölcsey Ferenc megírta a Himnuszt, a
magyar nemzet legszebb imádságát. Ez az
imádság örökre biztosította Kölcsey Ferenc
halhatatlanságát. Nevét a költő beírta minden magyar szívébe. Ahogy a Himnusz
nmzedékről nemzedékre, úgy öröklődik Kölcsey Ferenc neve és emlékezete. A rádión
keresztül meghallgattuk régi néphimnuszunkat és Erkel Ferenc zeneművét is.

A résztvevők, a megjelent szülők és tanulók
nagy élvezettel hallgatták a gyerekek vers-és
mesemondásait.

Versmondó verseny

FEBRUÁR

Iskolánkban az 5-6 osztályos tanulók közül
február elején összesen 11 tanuló mérte öszsze a versmondó tudását az iskola könyvtárában. Szépen felkészült mindenki a kiválasztott versével. Zsuzsa néni, Mónika néni és
Éva néni értékelték a versmondók teljesítményét. A következő eredmények születtek:
Az 5. osztályos tanulók közül
I. helyezést ért el Szabó Adrienn
II. helyezést ért el Kasza Rebeka
III. helyezést ért el Lucz Kevin
A 6. osztályos tanulók közül
I. helyezést ért el Belovics Nóra
II. helyezést ért el Furián Aletta
III. helyezést ért el holtversenyben Szombathelyi Szinta és Bene Babett
Iskolánkat Adri, Kevin, Nóri és Letti képviselték Nagybajomban. Ott második helyezést
ért el Belovics Nóra, harmadik helyezett lett
Szabó Adrienn. A 7-8. osztályosok között első
lett Tölli Regina, 3. helyezést ért el Kozák
Cintia. Gratulálunk minden versenyzőnek!

Farsang

2013. február 22-én iskolánkban farsangi mulatságot tartottunk. A változatos, színes jelmezes
felvonulás az idei évben is sok meglepő, ötletes
maskarát tartogatott a szép számmal megjelenő
közönségnek. Sok osztályban csoportos jelmezzel
készültek a gyerekek, begördültek a szelíd motorosok, táncoltak a muzsika hangjai a 4. és 3. osztályosok jóvoltából. A felsőben is több vicces, táncos produkció készült: szépségverseny, robottánc,
Zsófika show, hippik, legók, zombik és nagyon
ötletes volt a 7. a osztálynak első helyezést jelentő ”Nagy tánc” című előadás. A csoportos jelmezeket a szülők által sütött - gyönyörű és nagyon
finom - tortákkal jutalmazta a zsűri. Köszönjük a
készítőknek! Egyéni jelmez kategóriában is nehéz
dolga volt a zsűri tagjainak, mert nagyon változatos volt a felvonulás. Ezután a Szülői Közösség
tagjai sok finom falattal várták a vendégeket a
büfében. Köszönjük szépen a felajánlásokat az ott
fogyasztható finomságokhoz! A mulatság zárásaként felsős tanulóink 8 óráig rophatták a táncot
Tibi bácsi diszkójában.

Alsós népdaléneklő verseny

MÁRCIUS

Idén is megrendeztük az alsósok számára a
népdaléneklő versenyt 2013. február 28-án.
Nagy örömünkre 39 dalos kedvű kisgyerek
jelentkezett, akik diáktársaik, tanítóik és szüleik előtt énekelték el az általuk választott
népdalt. A teljesítményt arany, ezüst és
bronz minősítéssel értékelte a zsűri, melynek
tagja volt Zsófi néni, iskolánk zongora tanára, Andi néni, felsős magyar tanár és idén
először a felső tagozatosokból álló diák zsűri
(Kriszti, Rebi,Dzseni)is. 17-en szereztek
bronz, 16-an ezüst minősítést. 6-an kaptak
arany minősítést: Horváth Réka, Szabó Viktória, Ihárosi Dorka, Tóth Laura, Csőkör Jordána és Miklai Kamilla. Mindenkinek gratulálunk a teljesítményéhez és bátor kiállásához!

Sakk diákolimpia
Balatonlellén rendezték meg a korcsoportos

Március 15.

Március 14-én délután a tavaszinak egyáltalán nem mondható idő ellenére megtelt az
iskola tornaterme, hogy kicsik és nagyok
egyaránt megemlékezzenek 1848. március
15-e eseményeiről. Az idei műsor szellemiségét Petőfi jelképes feltámasztása jellemezte,
aki számos versében írt a szabadságvágyról.
A mi műsorunk is ezt a mondanivalót igyekezett felerősíteni a dalokkal és versrészletekkel egyaránt. Az ünnepi műsorban az iskola
irodalmi színpada és énekkara vett részt. Gitáron közreműködött Fajtai András 8. osztályos tanuló és Orbán Richárd, iskolánk volt
diákja. A műsort Dénesné Szak Andrea állította színpadra, az énekkart Kalocsainé Pintér Mónika készítette fel, a díszlet Csermann
Sándor és tanítványai kezét dicsérik. A műsor után Miovecz János igazgató úr és Prukner Gábor polgármester úr koszorút helyeztek el a faluház előtti kopjafánál. Köszönet
mindenkinek, aki a zord idő ellenére megtisztelte jelenlétével a megemlékezést!

Projektnap 7-8. osztály
Az őszi rendezvények után a 4. projektnap
került megrendezésre. A programon a 7-8.

egyéni sakk diákolimpia versenyét. Iskolánkat három tanuló képviselte: Miovecz Máté
3.o., Gyurka Dániel 6.o. és Fajtai Bálint 7.o.
Máté szép sikert ért el, második helyezett lett. Felsős tanulóink a mezőny második felében végeztek.

osztályosok vettek részt. A téma ezúttal is a
környezetszennyezés hatásai és a megújuló
energiaforrások előnyeinek megismerése
volt.

Felsős népdaléneklő verseny

ÁPRILIS

2013.április 11-én megtartottuk a felsősök
számára is a népdaléneklő versenyt. Az ének
teremben összegyűlt 25 dalos kedvű gyerek
12 műsorszámot adott elő. Volt olyan, aki
szólóban énekelt, voltak többen, akik közösen és voltak olyanok is, akik hangszerkísérettel színesítették dalukat. A zsűri (Zsófi néni, Andi néni a és jómagam) legjobban sikerült produkciókat arany minősítéssel, a többieket ezüsttelés bronzzal jutalmazta. Arany
minősítés: Bóla Vivien 5. o. Kozma Rajmund,
Hargitai Szilárd, Garay Bence 6. o. Kacs Zsófia, Petrus Viktória, Balogh Péter,Csőkör Ronald, Fajtai András 8. o.

Innovatív fejlesztések a Hunyadi Já-

nos Általános Művelődési Központban
Iskolánk, az Új Széchenyi Terv Társadalmi

Megújulás Operatív Program támogatási
rendszer keretében benyújtott „Innovatív fejlesztések a Hunyadi János Általános Művelődési
Központban”
című
pályázatán
26281090Ft összegű támogatást nyert. A
projekt 2013. májusában indul és 2015. márciusáig tart. A támogatás keretében több
mint húszféle tevékenység megvalósítására
lesz lehetőség. Tanulóink részt vehetnek,
nyelvi és sport táborokban, idegen nyelvi témaheteken bővíthetik nyelvtudásukat, sőt
Németországból érkező nyelvtanár segítségével is tanulhatnak.

Az iskolai szabadidős tevékenység illetve az
informatika szakkör lehetőségei is bővülnek
a projekt során. Mindemellett a diákjaink
részt vesznek közlekedési, baleset megelőzési, családi életre nevelési programokon, valamint elsajátíthatják az elsősegélynyújtás
alapjait is. A pedagógusok többféle továbbképzés keretében mélyíthetik el elméleti ismereteiket és sajátíthatják el az újabb gyakorlati módszereket. Új eszközök beszerzésére közel 5 millió forintot költhetünk az elnyert pályázati összegből.

Színházban voltunk
Az 5. és 6. osztályos színházkedvelő diákokkal április 17-én megnéztük a Mesefa című
stúdió előadást a kaposvári Csiky Gergely
Színházban, amelyben 3 népmesét gyúrt
össze a rendező egyetlen mesévé. Rendkívül
izgalmas volt az előadás, hiszen kb. egy méteres távolságban játszottak a színészek tőlünk. Mindenki részesévé vált az előadásnak,
amely a békés együttélésről és a mások tiszteletéről szólt. Nagyon gyorsan elröppent a
80 perces előadás, amelyet Huzella Péter zenei effektjei tettek még izgalmasabbá. A 20
fős csoportot Dénesné Szak Andrea és Kalocsainé Pintér Mónika kísérte. A gyerekek
szállításában az Önkormányzat, Baloghné
Heil Krisztina és Mag Ildikó 5. osztályos szülők segítettek. Köszönet érte!

Ifjúsági hangverseny
A 2012-2013-as tanévben is részesei voltunk az
Ifjúsági Hangversenysorozat 3 előadásának októberben, februárban és áprilisban. 37 bérletes kis
és nagyobb iskolással (3-8. osztályosokkal) látogattunk el a Szivárvány Zeneházba a koncertek
alkalmával. Lakner Tamás karnagy, zenetanár
érdekfeszítő, közvetlen műsorvezetésével láthattuk, hallhattuk a Táncok a zenében című előadást,
ahol a zenészeken kívül egy fiatal táncospár is
színesítette a műsort, ezután az UniCum Laude
Énekegyüttes produkcióját élvezhettük és végül a
Pécsi Szimfonietta mutatta be a természet hangjait, jelenségeit a hangszerek segítségével. A
hangszerek hangját élőben és a koncert hangulatot a legjobb minőségű felvétel sem tudja visszaadni. Ezt hallani kell!

MÁJUS

Kiemelkedő versenyeredmények

Harci túra a Kassai völgyben

Szép sikereket értek el tanulóink a megyei és
az országos versenyeken. Bihary Csilla és
Tölli Regina bejutott a József Attila szavalóverseny megyei döntőjébe, amit Balatonszárszón rendeztek. Regina továbbjutott a regionális fordulóba. Fajtai András 3. alkalommal
is bekerült a Logo Számítástechnika Verseny
országos döntőjébe, ahol legjobb Somogy
megyei versenyzőként a 13. helyezést érte
el. Iskolánk Gyaloggalopp csapata nyerte a
LADIK médiavetélkedő megyei döntőjét. Ők
képviselték Somogy megyét a pécsi országos
döntőben, ahol mindössze 1 ponttal maradtak le a dobogós helyezésről. A csapat tagjai:Szombathelyi Csenge, Tölli Regina, Bihary
Csilla 8. osztályos, Kozák Cintia és Zsigray
Zsófia 7. osztályos tanulók.

A tavalyihoz hasonlóan ebben a tanévben is
egy játékos vidám délelőttöt töltöttünk a
Kassai völgyben. A gyerekek 8 állomáson
bizonyíthatták ügyességüket. Volt itt többek
között íjászkodás, kötélmászás, hordóugrás,
rönkhúzás és más ügyességi feladatok. A
gyerekek megismerkedtek a jurta etikettel
is. A játékdélelőtt félidejében Kassai Lajos
lovasíjász bemutatójának tapsolhattunk. A
rendezvény végén mindenki egy műzliszelettel, a csapatok oklevéllel és élményekkel tele
távoztak a "harcmezőről".

III. nagy sportválasztó

Üzemlátogatás

Május 9-én a hetedik osztályos fiúkkal üzemlátogatáson vettünk részt. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, a továbbtanulás előtt álló diákok betekintést kaphattak néhány, megyeszékhelyünkön is elsajátítható szakmába. A szervezőknek ezúton is
köszönjük.

Iskolánk 7. évfolyamos tanulóival részt vettünk a Kaposváron rendezett III. nagy sportágválasztón. Ennek a rendezvénynek célja az
olimpiai sportágak megismertetése, megszerettetése a fiatalokkal. 14 különböző sportággal kerülhettünk testközelbe. Valamennyit
kipróbálhattuk, sőt az osztályok közötti mini
olimpia keretében próbára tehettük tudásunkat. Ebben a mini versenyben az előkelő második helyen végeztünk. A díjat az olimpiai
bajnok öttusázó Martinek Jánostól vehettük
át.

JÚNIÚS

Somogyország kincsei
Iskolánk 2014 januárja óta a kadarkúti Jálics Ernő Általános Iskolával közösen részt vesz egy hagyományőrző projektben. A projekt keretében számos közös programot valósítottunk meg eddig: közös
színház látogatást, szereplés a partneriskola kulturális estjén, kirándulás a kadarkúti arborétumba,
Szennába ill. a Katica tanyára. A helyi programok közül a népi ételek készítése (fánk, tócsni), a kaposvári Vasary múzeum megtekintése, ill. a riportkészítés a helyi emberekkel volt a legemlékezetesebb. Ezzel párhuzamosan folyik a munka a német és angol nyelvi csoportokban. A hagyományőrző projektben
iskolánk tanárai közül Dénesné Szak Andrea, Filáné Varga Éva, Kalocsainé Pintér Mónika és Csermann
Sándor vesznek részt.
A következő közös program a július 7-11. között megrendezésre kerülő balatonfenyvesi nyári tábor
lesz, ahol számos érdekes program vár a projektben részt vevő 60 diákra és tanáraikra.

JÚNIÚS

Német nyelvi tábor Obervellachban 2013 június 2-7.

EREDMENYEK

SPORT

INFORMATIKA

Labdarúgás

Logo programozói
verseny

Teremlabdarúgás
Körzeti eredmények:
Korcsoport

Fajtai András 8.osztályos és Bella Tamás 7.b osztályos
tanulók bejutottak a megyei döntőbe.
Fajtai András 3 . alkalommal is továbbjutott az or szágos döntőbe, ahol legjobb Somogy megyei versenyzőként a 13. helyezést érte el. Nagyszerű teljesítmény
volt!

Helyezés

I. korcsoport

2. helyezés

II. korcsoport

3. helyezés

III. korcsoport

1. helyezés megyei 8. hely

IV. korcsoport

1. helyezés

MATEMATIKA
Alapműveleti verseny (az első 10-be bekerült
tanulók.)

Szabadtéri labdarúgás
I. korcsoport 2. helyezés
II. korcsoport 3. helyezés
III. korcsoport 2. helyezés
IV. korcsoport 2. helyezés
Leány csapat 3. helyezés
Leány csapat megyei elődöntő 4. helyezés
Bozsik program iskolai
I. korcsoport 2. helyezés
II. korcsoport 2. helyezés
Bozsik program egyesületi
I. korcsoport 2. helyezés
II. korcsoport 2. helyezés

5. osztály

6. osztály

5. Galambos Nimród

6. Völgyesi Bettina
8: Gyurka Dániel

7. osztály
6. Németh Kíra

8. osztály
Nem volt versenyző

Zrínyi Ilona matematikaverseny (az első 100-ba
bekerült tanulók.)

Teremben
I. korcsoport 2. helyezés
II. korcsoport 1. helyezés
Legjobb játékos különdíj: Nemes Kiristóf 3.o., Miovecz Máté 3.o., Szőlősi Richárd 4.o, Kiss Tamás 4.o.,
Kerényi Levente 4.o

Megyei Sakk Diákolimpia
Korcsoportos egyéni sakk diákolimpia: Miovecz Máté
II. helyezett

3. osztály

5. osztály

6. osztály

30. Csordás Gergely 87. Kasza Rebeka 69. Völgyesi Betti95. Szabó Adrienn na
50. Hüber Adél
72. Dávidházi Emese
84. Miovecz Máté
97. Tóth Laura
7. osztály
39. Zsigray Zsófia
41. Bella Tamás

8. OSZTÁLY
30. Fajtai András

Matematika verseny Kadarkút
1.
2.

Tóth Laura 3.o
Miovecz Máté 3.o

2. Kiss Tamás 4.o

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

EREDMENYEK

Vers- és prózamondó verseny, Csokonai-napok
Nagybajom.
1. osztály

Schvicz András 2. hely
3. osztály
Szombathelyi Tenke 3. hely
4. osztály
Csordás Gergely 4. hely
6. osztály
Szabó Adrienn 1. hely
Csete Gergő 3. hely

8. osztály
Kozák Cintia 1. hely

József Attila szavalóverseny
Bihary Csilla és Tölli Regina 8.osztályos tanulók bejutottak a balatonszárszói megyei döntőbe. Tölli Regina megyei 3. helyezést ért el és továbbjutott a regionális döntőbe ahol különdíjat kapott.

TÖRTÉNELEM
Fajtai Bálint 7.b osztályos tanuló továbbjutott a megyei döntőbe, ahol 9. helyezést ért el .

ANGOL NYELV
Kistérségi idegen nyelvi verseny
Kadarkút
5-6. osztály
2. Páhoki Johanna 6.o

NÉMET NYELV
Literátum német verseny megyei eredménye
5. Tölli Regina

9. Bihary Csilla

TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY
"Természettudományok
doktora" Somogyjád
8. osztály
2. Fajtai András
3. Csőkör Ronald
7. osztály
3. Zsigray Zsófia

LADIK MÉDIAVETÉLKEDŐ

Még novemberben elindult a LADIK ( Lapot a Diákoknak!)médiavetélkedő, melyr e 7-8. osztályos
csapattal lehetett benevezni. Csapatunk neve, utalva
arra, hogy kezdetben csak lovasokból állt, Gyaloggalopp lett. A tagok: Bihary Csilla, Kozák Cintia, Németh Kíra, Szombathelyi Csenge, Tölli Regina és
Zsigray Zsófi.
A megyei döntőre április végén került sor Kaposváron a Somogyi Hír lap szer vezésében. Er r e készültünk egy zenés-táncos bemutatkozóval is, amely nagyon tetszett a zsűrinek. Egy teljes címlapot kellett
megalkotnunk, ismernünk kellett a médiaműfajokat, a
kiadót, a memóriánkra is szükség volt. Remek teljesítménnyel megyei 1. helyezést ért el a csapat, melynek tagjai ekkor Bihary Csilla, Kozák Cintia, Szombathelyi Csenge, Tölli Regina és Zsigray Zsófi voltak. Értékes ajándékokat kaptunk, a Somogyiba is
bekerültünk.
A kétnapos országos döntő május 27-28-án zajlott
Pécsett. Kir ándultunk egyet a Zsolnay-negyedben,
elvittek minket a Planetáriumba is, majd este bemutatkozott a 15 megyei győztes csapat. Esti mesének
16 megyei napilapot kellett átolvasnunk. A második
nap délelőttjén került sor a versenyre. Ismét próbára
tették a memóriánkat, megírtuk az újság sportoldalát,
médiaismereteinket is tesztelték, hírt és hirdetést írtunk, rádiós bejelentkezést alkottunk. Kiváló teljesítménnyel, pusztán 1 ponttal maradtunk le a dobogóról.
Schell Zsuzsanna

Miovecz János

Dolgozoink

Iskolánk dolgozoi á 2012-2013-ás tánévbén

Igazgató, osztályfőnök 7.b, matematika, fizika

Velnerné Stark Rózsa

Igazgatóhelyettes, matematika, informatika, technika

Herczegné Mayer Ilona

művészeti oktatás vezetője, tanító 3. osztály

Balogh Mária

osztályfőnök 4. osztály, tanító, munkaközösség vezető

Csermann Sándor

szaktanár rajz, tanító 2. osztály

Dénesné Szak Andrea

szaktanár, magyar, német

Fila Gyula

osztályfőnök 8.o, matematika, informatika, technika

Filáné Varga Éva

osztályfőnök 5.o, angol, történelem

Hegyeshalmi Csaba

osztályfőnök 7.a, matematika, testnevelés

Hanzel Ágnes Ágota

szaktanár, német, történelem

Horváthné Pap Mária

osztályfőnök 2. osztály, tanító

Jakab Márta

osztályfőnök 6. osztály, kémia, biológia, technika

Kadaravek Judit

osztályfőnök 1. osztály, tanító

Kalocsainé Pintér Mónika

szaktanár, ének

Mioveczné Kóródi Anikó

gyógytestnevelő, tanító

Pápai Gáborné

szaktanár, napközis nevelő

Radics Lászlóné

tanító 1. osztály

Réthné Varga Anikó

osztályfőnök 3. osztály, tanító

Schell Zsuzsanna

szaktanár, magyar, történelem, munkaközösség vezető

Szabó Istvánné

fejlesztő pedagógus

Zádor Tibor

szaktanár, földrajz, testnevelés

Oroszlán Hajnalka

iskolatitkár

Ambrusné Bojtor Andrea

takarító

Csáki Jánosné

takarító

Orbán Zoltán

karbantartó

Németh Béláné

takarító

Teller Istvánné

takarító

Művészéti képzés pédágogűsái
Czigány Tamás

néptánc

Ekkert Miklós

fúvós hangszer

Horváth Virág

dob

Medgyesi Ildikó

zongora

Pataki Annamária

néptánc

Vékás Kovács Zsófia

zongora

Ujláb Gábor

zongora

Szerkesztette: Fila Gyula, Fekete-Páris Ádám, Cséfalvay Dominik, Gyurka Mátyás

