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SZEPTEMBER

Sportdélután

A jó időjárási viszonyoknak köszönhetően két
helyszínen zajlottak a versenyek. A felsős fiúk a
szabadban osztályonkénti futballmérkőzéseket
játszottak. A másik pályán leányfoci színesítette
a programot. A tornateremben rövid bemelegítés
után négy állomás várta az alsós osztályokat.
Célunk a mozgás mellett a Kölyökatlétika-csomag
új elemeivel való ismerkedés volt. Az első állomáson a regisztráció után keresztszökdelés volt a
próba. A következő pályán váltóversenyben: átbújás akadály alatt, szlalomfutás, gurulóátfordulás és gátfutás következett. A harmadik helyszínen célbadobás volt: függő karikába és magasan
lévő célpontokra. A negyediken rúdugrással szerezhettek pontokat. Uzsonna után az alsós és felsős tanulók váltották egymást. A csapatokat az
osztályfőnökök kísérték. Jó hangulatban telt a
délután.

Túra a tanárhegyre
Szép őszi délután rendeztük meg ezt a sportnapot. Gyalogosan mentünk ki a mérői dombok közé, a Tanár-hegyre. Érdekes, néha vicces feladatokban próbálhatták ki ügyességüket a gyerekek.
Tanulóink a szabadban fogyasztották el az uzsonnájukat, gyümölcsteával és teasüteménnyel kínáltuk őket.

Mioveczné Kóródi Anikó

Pályaválasztási bemutató
2013. szeptember 26-án a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Compass Egyesület
szervezésében, szakmai napon vettünk részt. A
Honvéd utcai Általános Iskola adott helyszínt az
eseménynek. Itt találkoztunk a Kaposvári szakképzés különböző iskoláival. Az induló szakokról
és az iskoláról kaptunk teljesebb képet, ahol jelenleg is tanuló diákok és tanáraik is segítséget
adtak a közelgő döntéshez.

Hegyeshalmi Csaba

Kadaravek Judit

Kerékpártúra Petörkére

Csütörtök délután a felső tagozatosokkal kerékpártúrára mentünk Petörkére. Mivel sokan voltunk
kikerültük a főutat, és osztályonként indultunk
eltérő időpontban. A Petörke völgyben mindenki
feltalálta magát: egyesek labdáztak, mások beszélgettek, voltak akik megkerülték a tavat. A hazafelé vezető út technikai problémák miatt a 6.
osztályosoknak elég kalandosra sikerült. Végül
negyed hatra mindenki épségben hazaért.
Filáné Varga Éva

Zenei világnap

OKTOBER

Október 1-én, a Zene Világnapján az iskola
minden tanulója és tanára összegyűlt a tornateremben hogy meghallgassa azt a műsort,
melyen a zeneiskolások magyar népdalfeldolgozást és klasszikus műveket adtak elő zongorán,
furulyán és fuvolán, az énekkarosok pedig egy
svájci és egy szerb népdalt énekeltek zongora
kísérettel.

Megemlékezés az Aradi Vértanúkról
Idén az aradi vértanúk tiszteletére tartott ünnepi műsor megrendezése a 8. osztály feladata
volt. A megemlékezés – minden végzős tanuló
bevonásával - a tornateremben került megrendezésre.

Kalocsainé Pintér Mónika

Egészségnap
2013.október 2-án egészségnapot szerveztünk
iskolánkban. A délutánt mozgással kezdtük. Az
Alma együttes játékos dalaira a 4. osztályosok
mutattak be egy aerobic gyakorlatsort, a többi
diák pedig velük együtt tornázott. Levezetésként a sportpályán osztályonkénti versenyfutással zártunk.Ezután az alsósoknak a védőnő
tartott foglalkozást a helyes fogápolásról, Erzsi
néni pedig játékos vetélkedőt a mézről. A felsős
csoportoknak szintén a védőnő tartott előadást,
melynek témája a káros szenvedélyek megelőzése volt. Minden osztály feladatul kapta, hogy
tervezzen plakátot az egészséges életmódhoz
kapcsolódóan. A picik gyümölcsöket színeztek
vagy vágtak ki, a nagyobbak rajzokat, montázst alkottak az egészséges és egészségtelen
táplálékokról, életmódról. Az elkészült plakátokat az aulában állítottuk ki, hogy mindenki tanulhasson belőlük. Örömmel vették a gyerekek,
hogy ők készíthették el osztályonként az
uzsonnájukat is.

Hanzel Ágnes

Tökparádé és vetélkedő

Ebben az évben is sok érdekes és fantáziadús
töklámpás készült, amit most az iskola előtt állítottunk ki. A hintótól kezdve a süniig mindenféle variáció készült. Délután megrendeztük a
felsősök számára a halloween vetélkedőt.

Schell Zsuzsanna

Jakab Márta és Filáné Varga Éva

Sportnap

NOVEMBER

November 25-én a Magyar labdarúgás napja
alkalmából sportnapot tartottunk. A faliújságon a legendás csapat játékosait láthattuk az eredeti - 1953-as kezdő felállás szerint.
Mit is csinálhattunk volna ezen a napon, mint
fociztunk. A meccseket a 7. és 8 évfolyamos
fiúk kezdték el, majd a lányok folytatták a
küzdelmeket. A többi szomszédos évfolyamon is összemérték tudásukat az erősebb
és a gyengébb nem képviselői egyaránt. A
labdakergetésben elfáradt ifjúság pihenésként megnézhette a nagy mérkőzést Szepesi
György közvetítésében. 60 év távlatából is
nagyszerű élmény volt a mérkőzés.

EAT-ART verseny

Az iskolánkban a Comenius nyelvi projektben
részt vevő diákoknak novemberben ehető
szobrokat kellett készíteniük. Az EAT-ART
versenyen több mint 40 diák indult el. Első
helyezett lett: a Bagoly című alkotással Völgyesi Bettina és Andor Sára 7. osztályos tanulók. Gratulálunk mindenkinek!!!

Kadaravek Judit

Andi néni és Ági néni

NOVEMBER

Programok iskolánk 40 éves
jubileumán

November 7-8. között emlékeztünk meg iskolánk 40 éves évfordulójáról. A kétnapos
rendezvényt Miovecz János igazgató nyitotta
meg, majd Rónai Attila ötvös mester előadásával folytatódott a program, melyen a koronázási ékszerek másolatában lehetett gyönyörködni illetve az ékszerek készítésének
mozzanatairól képes beszámolót lehetett
megtekinteni. A Hunyadiak koráról történelmi
vetélkedőkön mérhették fel tudásukat a tanulók, mely elméleti és különböző gyakorlati
feladatokból állt. Kiállítást nyílt a tanulók rajzaiból, valamint régi fotókon elevenedett
meg az elmúlt 40 év, de megtekinthető volt a
Nándorfehérvári vár makettje is. Miközben
bent a programok zajlottak, addig az udvaron
malac és bárány pirult parázs felett , halak
sültek ropogósra. A kóstolást és az ebédet
követően az alsósok mesét nézhettek Mátyás
királyról , a felsős tanulók érdekes előadást
hallgathattak Bán Jánostól ( Bán Mór), aki a
Hunyadiakról írt történelmi regénysorozat
szereplőiről mesélt érdekes epizódokat. A
második nap a rajzpályázat eredményhirdetésével kezdődött, majd középkori zenét hallgathattak az érdeklődök, és táncházban próbálhatták
ki
a
bátrabbak
a
kor
„táncművészetét”. Középkort idéző ruhákban
lehetett fényképeszkedni, valamint interaktív
foglakozásokon vehettek részt a diákok, ahol
a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület
tagjai ismertették meg a szakmabeli fogásokat. A nemez készítés, a mézeskalács díszítés, a fafaragás, a bőrdíszmű készítés, az
agyagozás, a csipkeverés műhelyfoglalkozásainak produktumait a tanulók hazavihették.
Az ebédet követően a frissen sült rétesnek
igazán nagy keletje volt, mert rövid időn belül elfogyott. A program befejezéseként a Fekete Hollók Egyesület avatta be a diákokat a
kor fegyvereinek sajátos használati technikájába, harcmodorába. A kétnapos rendezvény
előkészületeiben, lebonyolításában valamennyi pedagógus aktívan részt vett, emellett
nagy segítséget nyújtott a: Kaposmérői Dobogó Egyesület, Kaposmérői Szülők Egyesülete, kaposmérői Nyugdíjas Klub, NV Közétkeztető Kft. A rendezvényt támogatta: Balatincz- Illés Kft., Balatincz József, „Együtt a
jövőnkért ’95” Alapítvány, Kaposmérői Szülők
Egyesülete, KLIK, Pe-Hib Kft.
Miovecz János

Teremtájfutás

DECEMBER

December 10-én második alkalommal rendeztük meg iskolánkban a teremtájfutást. A
verseny célja volt a tájékozódó képesség fejlesztésén túl a sportág megismertetése,
megszerettetése. A szervezésben a Somogy
Megyei Tájfutó Szövetség segítségét kértük.
A rendezvénybe valamennyi dákunkat és kollégánkat is bevontuk. Először a felső tagozatosok bolyongtak az épületben, hiszen számukra nehezített körülményekkel (az egész
épületben, több szint érintésével) állítottuk
össze a pályákat. Ezt követte egy színvonalas
judo bemutató, melyet nagy érdeklődéssel
figyeltek az alsó és felső tagozatosok egyaránt. Délután kettő órától az alsó tagozatosok vehették birtokba a tornatermet, és kereshették a nagy igyekezettel elrejtett pontokat. Eredményhirdetésre a teljesítmények
értékelése után december 13-án került sor,
ahol 27 diák vehette át megérdemelt jutalmát.
Hegyeshalmi Csaba

Színházban voltunk
2013. december 12-én iskolán 26 felsős tanulója,
Andi, Zsuzsa és Mónika nénivel ellátogatott a kaposvári Csiky Gergely színházba. A Világszép nádszálkisasszony című zenés darabot néztük meg.
Nagyon izgalmas volt a mese, főleg a sok zenei
betétnek és a rendkívül modern képtechnikának
köszönhetően. Nem egy megszokott mesét láttunk, hanem annál sokkal többet adott ez a darab.
Rendkívül jó volt a színészek játéka is. Már alig
várjuk a következő darabot.
Dénesné Szak Andrea

Januárban indul a Somogy
ország kincsei projekt

A kadarkúti Jálics Ernő iskolával közösen veszünk részt egy 12 hónapig tartó projektben,
amelynek témája Somogy. A projektben
részt vevő 20 diák egy 40 órás program során megismerheti megyéje kultúráját, természet földrajzát, szokásait, híres embereit …
stb. E mellett egy 40 órás német ill. angol
nyelvi fejlesztő csoportban is részt vehetnek
a diákok. 2013. december 12-én este 17
órakor tartottunk az érdeklődő szülőknek egy
tájékoztatót, ahol Dóczi Balázs, a partner
iskola képviseletében ismertette részletesen
az egy évet felölelő programot. Iskolánkból 4
pedagógus mentorálja a programot: Filáné
Varga Éva, Kalocsainé Pintér Mónika, Csermann Sándor és jómagam, Dénesné Szak
Andrea.
Dénesné Szak Andrea

Karácsonyi ünnepély

Sportdélután

JANUAR

Művészeti iskolások hangversenye

A mai sportnap a gyorsaság, ügyesség és a
labdaérzék jegyében zajlott. 12 órától a felsős tanulóink, majd 14 órától az alsós tanulók vették birtokukba a tornatermet. Az első
órában különböző váltóversenyekben mérték
össze erejüket tanulóink. Szlovéniai testvériskolánk is jelezte részvételét, meg is érkeztek időben. Különböző labdás ügyességi feladatokat oldottak meg kiválóan tanulóink.
Első helyezett lett a 8. osztály, másodikak a
szlovén tanulók, harmadik a 6. osztály. Ezután labdarúgás sportágban mérték össze
erejüket az osztályok. A szlovén iskola csapata nagy küzdelemben győzte le a 8. osztályt.
Leányaink gól nélküli döntetlent játszottak a
szlovén hölgyekkel. A hatodikosok nehezen,
de legyőzték mindkét fronton ( fiú-lány) az
ötödikesek csapatát. A szurkolás frenetikus
volt. Kézilabdában sajnos nagy arányban alul
maradtunk a tehetséges szlovén leány csapattal szemben. Ezután az alsós gyermekeink
váltóversenyi következtek. Hatalmas ováció
kísérte minden egyes feladat végrehajtását.
Vegyes csapatok vetélkedtek, mindenki sikeresen teljesítette az ügyességi feladatokat.
Ezt követte a „Szabadulás a labdától” című
játék, rendkívül jó hangulatban. Minden tanulónk kipirultan élményekben gazdagon tért
haza.

Zádor Tibor

Művészeti iskolánk növendékei január 24-én
hangversenyen mutatták be, milyen sokat
fejlődött hangszeres tudásuk. Változatos
zongora-, furulya- és fuvoladarabokat hallhatott a szülőkből, hozzátartozókból, tanárokból, iskolatársakból álló közönség. Az ügyes
kis kezek csodálatos hangulatot varázsoltak
a hideg téli délutánon. Gratulálunk a szereplőknek és tanáraiknak.
Herczegné Mayer Ilona

Vers- és prózamondó verseny

Hagyományainkhoz híven 2014. január 28án iskolánk vers-és prózamondó versenyt
hirdetett a „Magyar Kultúra Napja” tiszteletére az alsó tagozatos tanulók számára. A
megmérettetésen 38 tanuló vett részt. A zsűri

tagjai: Varga Zsuzsa színművésznő, Lecső Péter
színművész (mindketten a Csiky Gergely Színház
művészei), Dénesné Szak Andrea tanárnő voltak.
A zsűri ebben az évben évfolyamonként értékelte
a produkciókat.
Szabó Istvánné

Sportnap

JANUAR

Január 31-én sportnapot tartottunk. A
felső tagozatos tanulók (5. osztály kivételével) gyalogos túrát tett a „mérei
dombok” közé, a Tanár-hegyre. Kihasználtuk azt, hogy az idei télen végre hó is
esett és a gyerekek vidáman, lelkesen
baktattak – a kissé csúszós – erdei utakon. A helyszínre érve hóembert és hóvárat építettek, valamint hócsatát vívtak
mindenre kapható nevelőikkel együtt. A
fáradtan és átfagyva visszaérkező csapatot forró csokoládé várta az ebédlőben.
Az alsó tagozatos tanulók és az ötödik
osztályosok az iskolaudvar mögötti sportpályán osztályonként hóembert és hóvárat építettek. A hóemberekhez a kiegészítőket ( fazék, seprű, répa, stb. ) otthonról hozták a gyerekek. Nagyon ötletesek voltak a hóvárak is, pedig nehézséget okozott a nagy hideg és hogy nem
tapadt eléggé a hó. Ám kárpótolt mindenkit a finom forró csokoládé, mely természetesen az alsósoknak is járt.
Kadaravek Judit és Csermann Sándor

A Magyar Kultúra Napja
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be a Himnusz szövegének megírását. Ennek
emlékére 1989 óta január 22-én ünnepeljük
a Magyar Kultúra Napját. Ahogy a Himnusz
öröklődik nemzedékről nemzedékre, úgy
öröklődik Kölcsey Ferenc neve és emlékezete. Erkel Ferenc jó húsz évvel később zenét
komponált ehhez a gyönyörű költeményhez.
A Himnusz születésnapjáról idén is műsorral és
közös versmondással emlékeztünk meg iskolánkban.
Schell Zsuzsanna

FEBRUÁR

Tanulmányi versenyek

egy-két csúszómászót. Látható volt csíkos
földisikló, patkánysikló, gabonasikló, király-

Ebben a tanévben is részt vettünk a nagybajomi XXII. Csokonai-napok tanulmányi versenyein.

sikló- amelyről megtudtuk, hogy még a csörgőkígyóval is el tud bánni- bikakígyó, szivárványos boa, királypiton, de közelről láthattak
madárpókot és tüskésfarkú varánuszt is az

Eredményeink:

érdeklődök. A kiállítás mellett sok apró érde-

Matematika:

kes eszköz és dísztárgy vásárlására is lehe-

Vers- és prózamondó verseny:
Név

Helyezés

Szabó Viktória 3.o

3.

Hüber Adél 4.o

1.

Miovecz Máté 4.o

2.

Dávidházi Emese 4.o

3.

Kovács Benedek 5.o

4.

Galambos Nimród 6.o

4.

Völgyesi Bettina 7.o

3.

Gyurka Dániel 7.o

4.

Név

Helyezés

Schvicz András 1.o

2.

Szombathelyi Tenke
3.o

3.

Csordás Gergely 4.o

4.

Szabó Adrienn 6.o

1.

Csete Gergő 6.o

3.

Kozák Cintia 8.o

1.

Hüllő kiállítás
Az aulában a gyerekek legnagyobb örömére
szerveztünk egy nem mindennapos kiállítást.
Hüllőket lehetett megcsodálni, sőt a bátrabbak kézbe vehettek, nyakba akaszthattak
egy-két csúszómászót. Látható volt csíkos
földisikló, patkánysikló, gabonasikló, királysikló- amelyről megtudtuk, hogy még a csör-

tősége volt a diákoknak, akik ezt szépen ki is
használták.

Miovecz János

Sakk diákolimpia
Sakk diákolimpia csapatverseny megyei döntőjét rendezték meg Balatonföldváron. Iskolánkat felsős fiú kategóriában képviseltük.
Viszonylag fiatalabb csapatot tudtunk kiállítani, de ez az a sport, ahol az életkor nem
annyira dominál mint más sportok esetében.
Tisztes helytállással megyei ötödik helyezést
értek el sakkozóink: Fajtai Bálint, Miovecz
Máté, Gyurka Dániel, Biczó Dávid.
Miovecz János

FEBRUÁR

Farsang

Hagyományainkhoz híven idén is farsangi
mulatságot tartottunk. Február 21-én a tornateremben 4 óra előtt már szép számmal
gyűltek össze az érdeklődő szülők és családtagok. A folyosón jelmezbe öltözött gyerekek
várták izgatottan, hogy a zsűri és a közönség
megcsodálhassa őket. A kicsik közül többen
egyéni jelmezbe bújtak, találkozhattunk Ludas Matyival, Chaplinnel, Blick szépével, aranyos katicákkal, lovagokkal, hercegnőkkel és
még sok érdekes „átváltozással”. Az osztályok nagy része csoportos produkcióval rukkolt elő. Alsó tagozaton híres festmények elevenedtek meg, rózsaszín párducok és James
Bond-ok táncoltak és a tűz és víz harcának is
tanúi lehettünk. A felsősök „riszáltak” a Madagaszkár szereplőinek öltözve, láthattunk
táncot fekete-fehérben, pantomint és favágókat. Tombola is volt, sok gyereknek okozva
örömet. A Szülői Közösség tagjai finomságokkal leptek meg mindenkit. A farsangi mulatság discóval zárult. Kicsik, nagyok egyaránt jól érezték magukat.

Helyezés

1. osztály

2. osztály

1.

Furián Léna

Gombos Alexa

2.

Bordás Bianka

Biczó Gréta

3.

Schwitz

Gerencsér
Laura

András
Helyezés

3. osztály

4. osztály

1.

Gyurka Eliza

Ihárosi Dorka

2.

Horváth Réka Magyarfi Lara

3.

Fekete Balázs

Tóth Laura

Kadaravek Judit

Alsós népdaléneklő verseny

Informatika verseny
A Táncsics Mihály Gimnázium által szervezett
Táncsics-versenyen Fekete-Páris Ádám infor-

Az alsós népdaléneklő versenyt február 25-én
tartottuk. Előtte már az osztályokban megrendeztük az előválogatót, innen évfolyamonként 5 gyerek jutott tovább (azonos szavazatszám esetén +1). Őket a nem szereplő
osztálytársak jelölései juttatták tovább, így
alakult ki a 22 szereplőből álló névsor. Miután
bemutatták dalaikat a zsűri, -melynek tagja
volt Dénesné Szak Andrea tanárnéni, a felsős
gyerek zsűri 3 tagja és jómagam-, kihirdette
a helyezéseket.

matikából az I. helyezést érte el.

8. osztály

Kalocsainé Pintér Mónika

Országos átlag

Szövegértés

1633

1555

Matematika

1724

1620

MÁRCIUS

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Tavaszi túra a Tanár hegyre

Iskolánk tanulói jól szerepeltek a Zrínyi Ilona
Matematikaversenyen, ezért a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete által adományozott
különdíjat kaptuk. A Kaposvári Járás legeredményesebb vidéki általános iskolája lettünk.
Iskolánk legeredményesebb tanulója Kiss Péter 2.o lett.

Március 25-én sportnapot tartottunk. A jó időt
kihasználva egy nagy túrát szerveztünk a Mérői
dombokba. Először a felső tagozatosok indultak. A
Dobogónál két csoportra oszlottunk. Először a 78. osztályosok megemlékezve a víz világnapjáról
megnézték az a napokban átadott szennyvíztisztító telepet. Érdekes volt látni, hogy a beérkező
szennyvízből az eljárások után milyen tiszta víz
távozik a Kapos folyóba. Addig az 5-6. osztályosok a kapott képek alapján virágokat gyűjtöttek a
Kapos partján. A felsősök után az alsó tagozatosok is ugyanezt végigcsinálták. A teleplátogatás
után az osztályok a Tanárhegyen találkoztak. Itt
mindenki kedvére kiszaladgálhatta magát, gyűjthetett virágot. Készültek szép csokrok is. Mindenki kapott uzsonnát, majd szabadtéri játékok után
az osztályok elindultak vissza az iskolába. A gyerekek jól érezték magukat és mindenki kellemesen elfáradt.

Fila Gyula

Filáné Varga Éva

Március idusán
„Most érzem hogy sorsom a hazámnak sorsa,
mint fához a levél, hulltomig kapcsolva,
mert nem madár vagyok, hanem csak falevél,
mely ha fája kidőlt, sokáig ő sem él.”
Babits Mihály sorai nyomán az idei márciusi műsorban a falevél mint motívum került a középpontba. A forradalom és szabadságharc jeles személyiségeinek nevét írtuk fel a levelekre, majd ezeket
ágakra csíptettük, fákat alkottunk.
Hogy mit tettek a 48-as forradalmárok, azt tudjuk,
de mit tehetünk mi, másokért, a közösségért, a
hazáért? Hogy segíthetnek most és majd azok a
gyerekek, akik a műsor szereplői? Egy-egy piros
szívet is felcsíptettek végül a „fácskákra”, szívügyükké téve a kérdést. Egy közelmúltban íródott
dal, Szabó Leslie: Mondd, én hogy segíthetnék?
című zenéje ihlette és kísérte ezt a jelenetet,
amely a műsor záróképe is lett.
Az előadásban a 8. osztályos tanítványaim közül
12-en működtek közre, fiúk-lányok vegyesen. Volt
tanítványaink: Bihary Csilla és Tölli Regina versmondóként, Fajtai András gitárosként szerepelt a
műsorban.

Schell Zsuzsanna

Mászófal

ÁPRILIS

Tejút

Újabb nem mindennapi eszközzel gyarapodott iskolánk. Elkészült a mászófal, mely
nagyfokú ügyességet, megfelelő koncentrációt és nem utolsó sorban némi bártorságot is
kíván azoktól, akik ki szeretnék próbálni. A
kezdeti időszak mindenesetre azt bizonyítja,
hogy a gyerekek kedvelni fogják. A mászófal
pályázati forrás felhasználásával, az „Együtt
a Jövőnkért ’95” Alapítvány valamint a Balatincz- Illés Kft. támogatásával készült.

„A tej élet, erő, egészség” tartja egy 1920ban született szlogen. Iskolánkba is elérkezett az a vándorkiállítás,mely célul tűzte ki,
hogy a gyermekek tej-és tejtermék fogyasztását ösztönözze, megszerettesse e termékek fogyasztását. Interaktív anyagokkal sikerült bemutatni a tejtermékek sokféleségét,
szerepét az egészséges táplálkozásban valamint pozitív hatását a gyermekek fejlődésére.

Miovecz János

Miovecz János

Kadarkúti Tehetségkutató Verseny

Szülői kérdőív
190 kérdőívet küldtünk ki, melyből határidőre
86 érkezett vissza. Figyelembe véve, hogy 30
olyan család van ahol a testvérek miatt több
kérdőívet kaptak a családok, így a választ
adók aránya kb. 65%-os lett. Összességében
az iskola működésével kapcsolatos kérdések
átlaga az ötös skálán 4.37 lett. Ez önmagában szép eredmény, mellyel meg lehetünk
elégedve. Három területen lett 4-es alatti átlag, ebből az egyik 3.2 ( a diákok kulturált
viselkedése ), melyet a szülők - véleményünk
szerint is- reálisan értékeltek. Köszönjük a
szülőknek, hogy válaszaikkal hozzásegítettek
bennünket egy reálisabb iskolai önértékelés
kialakításához.
Miovecz János

Az idei Tehetségkutató Versenyre nagyon sokan
jelentkezetek Kaposvárról, Kadarkútról és a környező iskolákból, főként középiskolások. A műsor
részvevőitől nagyon érdekes, színvonalas produkciókat láthattunk. Két helyszínen folytak párhuzamosan az események. Iskolánkat 26 tanuló képviselte, 12 produkcióval. Néhány ezek közül: versmondás, dráma, kamara ének, hangszeres darabok. Az elért teljesítmények: 3 arany, 6 ezüst és
3 bronz minősítés. Ezek az eredmények még
szebbek, ha figyelembe vesszük, hogy nagyrészt
középiskolásokkal versenyeztünk. Minden fellépőnk nagyon szépen helytállt, ezért gratulálunk
neki k és felkészítő tanáraiknak.
Kalocsainé Pintér Mónika

MÁJUS

Beszámoló a nürnbergi projekttalálkozóról

2014. május 11-16 között iskolánk, a kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola részt
vett a Comenius iskolai együttműködési projekt kereteiben belül megrendezett találkozón Németországban, Nürnberg városában,
amelynek témája az egészséges táplálkozás
volt. Két nyelvtanár: Hanzel Ágnes és Dénesné Szak Andrea 13 diákkal vett részt a programokon.
Dénesné Szak Andrea és Hanzel Ágnes

Cliksk4skill angol tanuló program
Iskolánkból 9 felsős tanuló (5. 6. 7. osztályból) kapott lehetőséget, hogy kipróbáljon egy
ingyenes angol nyelvű nyelvtanuló programot, amelynek a végén egy 10 000 szavas
szókincs birtokába kerülhet az, aki szorgalmasan elvégzi a feladatokat. A diákoknak hetente kell a tanulási eredményeiket rögzíteni.
A program szeptemberben indul és a megvalósítási ideje 24 hét.

Dé-

nesné Szak Andrea

Madarak és fák napja
Idén akadályversenyt rendeztünk ezen a napon. Előzetes feladatként az osztályok választottak egy hazai madár fajt, amiről információs tablót készítettek. Ezekből kiállítást
rendeztünk az aulában. Az indulás előtt színes madarak hajtogatására volt lehetőség,
most is "repkednek" még a bejáratnál. Az
osztályok végigmentek az állomásokon,
amelyek a mérői dombokon vezettek. Volt
fészeképítés, tojásmentés, kukackeresés,
sebesült fióka mentése és okosodó állomás.
A Tanárhegyen megtízóraiztak, játszottak,,
majd déli harangszóra kicsit fáradtan, de élményektől telve érkeztünk haza.

Jakab Márta

Szólótánc-fesztivál Budapest

MÁJUS

A II. Aranypergő-Aranyláb Szólótánc-fesztivál
Gyermek- és Ifjúsági Szólótáncversenyén,
mely az alap- és középfokú művészeti iskolák
országos és nemzetközi szólótáncversenye,
iskolánkat a Belovics Nóra- Furián Aletta és a
Balázs Réka- Keresztúri Regina páros képviselte. Nóri és Letti második, Réka és Regi III.
helyezést ért el. Gratulálunk az ügyes, fürgelábú lányoknak és felkészítő tanáraiknak, Pataky Annamáriának és Czigány Tamásnak!

Sportnap

Her-

czegné Mayer Ilona

Egészségnap
Országos Ifjúsági Sajtófesztivál

2014. május 16-án öt nyolcadikas tanulónk látogatott el a 21. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválra,
Budapestre. A meghívást azért kaptuk, mert részt
vettünk a due / diákújságíró egyesület/ által kiírt
pályázaton, és a szakmai zsűri a 10 kiemelkedő
közé válogatta be munkánkat. A „Helyi kincs –
Légy a vendégünk!” elnevezésű pályázaton Kaposmérő nevezetességeit, a bölénytanyát és a
Kassai-völgyet népszerűsítettük, „Jégkorszaktól a
honfoglalásig
/Történelmi
séta
Kaposmérőben/”címmel. A Sajtófesztiválon találkozhattunk
neves médiaszemélyiségekkel: műsorvezetőkkel,
időjósokkal, humoristákkal, színészekkel. Szórakoztató, zenés - táncos produkciókat láttunk, interaktív játékokban vehettünk részt.
Schell Zsuzsanna

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.
Dénesné Szak Andrea

„Ép testben ép lélek”
1. projekttalálkozó: Prága
A kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola a Tempus Közalapítvány Comenius Iskolai pályázatán 15.000 euró
támogatást nyert. Az 5 ország – Németország, Magyarország, Szlovénia, Lengyelország, Csehország – részvétel
ével működő, 2 évig tartó projekt témája az egészséges táplálkozás és a sport. A projektben résztvevő tanárok
2013. október 20-24-ig Prágában (Csehország) megrendezett találkozó ismerkedtek meg egymással, és megbeszélték az első félévre vonatkozó tevékenységeket. A találkozó során vendéglátóink bemutatták az iskolájukat,
kiválasztottuk a projekt logópályázatára elkészített pályaművek közül a nyertes rajzot, mely a projekttel kapcsolatos minden dokumentumon szerepelni fog. Szakember bevonásával létrejött a projekt honlapja, melyre a
programokról készített német nyelvű beszámolókat és a képeket töltjük fel. Megismerkedtünk a cseh fővárossal
és megkóstoltuk a híres knédlit.
2. projekttalálkozó: Krakkó
A 2014. március 16-20-ig tartó krakkói projekttalálkozó során a partneriskolák tanárai bemutatták a projekt eddig elért eredményeit és megtervezték az első projekthét programját, melyre 2014 májusában kerül majd sor
Nürnbergben. Vendéglátóink bemutatták Krakkó látnivalóit, megnéztük a wieliczkai sóbányát és megkóstoltuk
nemzeti ételüket, a pirogit.

Hanzel Ágnes

EREDMENYEK

Kitűnő vagy jeles tanulóink
Osztály

Kitűnő

Jeles

1. osztály

Bordás Bianka
Fekete Patrik
Szalai Boglárka
Kövesi Levente
Furián Léna
Füszfás László

2. osztály

Kadaravek Kamilla
Kiss Péter
Vincze Martina

Bene Barnabás
Biczó Gréta
Csordás István
Dávidházi Lilla
Oroszlán Vivien

3. osztály

Horváth Réka Anna
Rigó Ádám
Szabó Viktória Ildikó
Szombathelyi Tenke Margaréta

Pupos Virág Dorina
Klacsán Krisztián

4. osztály

Csordás Gergely
Dávidházi Emese
Hüber Adél
Mező Lili
Miovecz Máté
Tóth Laura

Völgyesi Nikolett

5. osztály

Máté Laura Viviána

Kerényi Levente
Kiss Tamás
Miklai Kamilla Rózsa

6. osztály

Kasza Rebeka
Szabó Adrienn

7. osztály

Páhoki Johanna

Szombathelyi Szinta

8. osztály

Fekete-Páris Ádám

Zsigray Zsófi

FeketePáris
Ádám és Zsigray Zsófi kiemelkedő tanulmányi munkájáért és példamutató magatartásáért bekerült az iskola aranykönyvébe.
Kozák Cintia 8.o a vers és prózamondó versenyeken való eredményes szereplésért
könyvjutalomban részesült.
Fajtai Bálint 8.o a megyei történelem versenyeken való eredményes szereplésért könyvjutalomban részesült.
Cséfalvai Dominik 8.o az informatika szakkörben végzett munkájáért kapott jutalmat.

EREDMENYEK

SPORT

INFORMATIKA

Labdarúgás

Logo programozói
verseny

Diákolimpia

Körzeti eredmények:
Korcsoport

Helyezés

I. korcsoport

4. helyezés

II. korcsoport

2. helyezés

III. korcsoport

3. helyezés

IV. korcsoport

3. helyezés

Leány

2. helyezés

Csordás Gergely 4. o és Miovecz Máté 4.o. tanulók
bejutottak a megyei döntőbe. A 4 fős mezőnyben Máté 2. Gergely pedig 3. helyezett lett.

Táncsics informatika verseny

Fekete-Páris Ádám I. helyezést ért el.

MATEMATIKA
Alapműveleti verseny körzeti forduló
4. osztály

Bozsik program iskolai
II. korcsoport 3. helyezés
Leány csapat 1. helyezés

1. Csordás Gergely
2. Dávidházi Emese

Mikulás kupa
III. korcsoport 1. helyezés

Megyei Sakk Diákolimpia
Megyei ötödik helyezést értek el sakkozóink: Fajtai
Bálint, Miovecz Máté, Gyurka Dániel, Biczó Dávid.

2. Kasza Rebeka
3. Galambos Nimród
5. Szabó Adrienn

7. osztály

8. osztály

2. Völgyesi Bettina
3. Gyurka Dániel

4. Zsigray Zsófi

Zrínyi Ilona matematikaverseny (az első 100-ba
bekerült tanulók.)
Matematikaverseny Nagybajom
2. osztály
21. Kiss Péter 95 p.

3. osztály

29. Kerényi Levente
83 p.
37. Kovács Benedek
80 p.
75. Szücs Barnabás
70 p.
82. Kiss Tamás 69 p.

4. osztály

55. Szabó Viktória 80p. 32. Csordás Gergely
66. Lőrincz Dániel
85p.
76 p.
85. Miovecz Máté 74 p.
100. Dávidházi Emese
71 p.

5. osztály

Terem hoki Dombóvári kupa

6. osztály

6. osztály

7. osztály

61. Szabó Adrienn 71 p. 58. Völgyesi Bettina
70. Kasza Rebeka 69 p. 71 p.
65. Gyurka Dániel 69 p.

8. osztály
27. Kozák Cintia 82 p.
69. Cséfalvai Dominik
67 p.

A 3. és az 5. osztályos csapat is 3. helyezést ért el.

Tollaslabda
Mag Anna 5.o, Máté Laura 5.o és Galambos Nimród
6. osztályos tanulók bejutottak a megyei döntőbe.

Név

Hely

Név

Hely

Mezei futóverseny

Szabó Viktória 3.o

3.

Kovács Benedek 5.o

4.

Szombathelyi Tenke 3.o, Lukács Roberta 3.o, Bekker
Kata 3.o, Horváth Réka 3.o és Páhoki Johanna 7.o
tanulók bejutottak a megyei döntőbe.

Hüber Adél 4.o

1.

Galambos Nimród 6.o

4.

Miovecz Máté 4.o

2.

Völgyesi Bettina 7.o

3.

Dávidházi Emese

3.

Gyurka Dániel 7.o

4.

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

Természettudományi verseny Somogyjád
2. helyezett
Szombathelyi Szinta 7.o
3. helyezett
Fekete-Páris Ádám 8.o
Színjátszó szakkör

Az idei tanévben is részt vállalt a színjátszó szakkör az iskolai programok színesebbé tételében. Először az október
23-i ünnepségen léptünk fel, majd a költészet-napi és az
óvodai születésnapi rendezvényen adtuk elő vidám műsorunkat. Az idei év kiemelkedő eseménye a kadarkúti kistérségi Ki-Mit-Tud-on való megmérettetés volt, ahol arany
minősítést kapott a Minden felnőtt volt egyszer gyerek
című zenés összeállításunk. A színjátszó szakkör tagjai
közül Csete Gergő lehetőséget kapott a kaposvári Csiky
Gergely Színház Légy jó mindhalálig című darabjában
való szereplésre. Nyáron felkészítő táborban vesz részt.
Szeptember 30-án láthatjuk először a diákoknak szánt
darabot Kaposváron.

József Attila szavalóverseny

Miklai Kamilla, 5. osztályos tanuló – 4. helyezést ért
el és sikeresen szerepelt a balatonszárszói megyei döntőben.
Kozák Cintia, 8. osztályos tanuló – 2. helyezést ért el
és sikeresen szerepelt a balatonszárszói megyei döntőben.

„Szép magyar beszéd” tanulmányi verseny

Kozák Cintia, 8. osztályos tanuló – megyei 3. helyezést ért el a Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” tanulmányi verseny Somogy megyei döntőjében.

Nyelvész anyanyelvi verseny
Kiss Péter 2. o a Nyelvész anyanyelvi verseny megyei
fordulóján 6. helyezett lett.

TÖRTÉNELEM
Fajtai Bálint, 8. osztályos tanuló – megyei 8. helyezést ért el az Országos történelem tanulmányi verseny megyei fordulójában

ANGOL NYELV
Kistérségi idegen nyelvi verseny Kadarkút
2. Fekete-Páris Ádám 8.o

NÉMET NYELV
Kistérségi idegen nyelvi verseny Kadarkút
3. Fajtai Bálint 8.o

TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

Dénesné Szak Andrea

Hunyadi est
Hagyományainknak megfelelően június első hetében került megrendezésre a Hunyadi est. Felléptek a
versmondó versenyek helyezettjei, a néptáncosok, a
művészeti oktatás növendékei, a színjátszó szakkör
tagjai valamint a Somogyország projekt keretében a
kadarkúti iskola diákjai is.

