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É vzá ró  
  

Kedves Olvasó! 

 

A Hunyadi Krónika 4. számát tartja a kezében. Négy évvel 
ezelőtt azért indítottuk el a kiadványt, hogy megpróbáljuk  
egy- egy tanév  legfontosabb eseményeit összefoglalni ,a 
legszebb eredményekről tájékoztatót nyújtani. Szerencsére 
mindig helyszűkével viaskodtunk, mert évről évre rengeteg 
eseményről tudunk beszámolni. Az idei tanév különösen – 
köszönhetően három nagy pályázatnak is- gazdag, változa-
tos programokat kínált tanulóinknak.  

Iskolánk nemrég pályázott két olyan címre is, melynek 
„birtoklása” nem jár közvetlen anyagi forrással, ugyanakkor 
egy államilag garantált minőségjelző. Ebben az évben újból 
elnyertük az Ökoiskola címet, mely három évre szóló progra-
mot is takar, ami elsősorban a fenntarthatóság pedagógiájá-
ra épül, kiemelt hangsúlyt kapva a környezeti nevelés prog-
ramja. Ettől a tanévtől új címként jogosultak vagyunk hasz-
nálni a Tehetségpont címet is. Ennek való megfelelés komoly 
tehetségfejlesztést is jelent, mely részben eddig is folyt isko-
lánkban, de e cím birtokosaként többlet munkát, szélesebb 
tevékenységet és nagyobb odafigyelést is jelent a pedagógu-
sok részéről. A címek birtokosaként nagyobb esélyünk nyílik 
a jövőben célzott pályázati források elnyerésére. 

Újdonságként jelenik meg e számban a ballagó diákok kez-
deti és befejező időszakáról készült fotó.  

Kívánok örömteli csemegézést a beszámolók között és kelle-
mes pihenést a nyári szünetre. 

 

Miovecz János 

Igazgató 



 

 

 

 

 

 

 

SZEPTEMBER 

Őszi túra 

 

 

 

 

 

 

 

2014. 09. 19-én, kirándultunk a Tanár-hegyre. Tanuló-
ink három útvonal közül választhattak: S-es ( 2 km), 
M-es (4 km) és XL-es ( 7 km) túrán vehettek részt. Az 
alsó tagozatosok a legrövidebb úton mentek, a felső-
sök nagy része pedig a leghosszabb útvonalat válasz-
totta. A Tanár-hegyen a kiérkezők rövid pihenő után 
fociztak, tollaslabdáztak, kergetőztek, diót, mogyorót 
és őszi terméseket gyűjtöttek. A gyerekek a szabad-
ban fogyaszthatták el az uzsonnájukat, ásványvízzel és 
zsíros kenyérrel kínáltuk őket. 

Papírgyűjtés 
 

 

 

 

 

 

 

Jó han-

gulatú papírgyűjtésen vettünk részt szeptember 
26-án. Immár hagyományosnak tekinthető a 
minden év elején megrendezésre kerülő papír-
gyűjtés. Ezúton is szeretnénk köszönetet monda-
ni Szülőknek, Nagyszülőknek, Rokonoknak, Is-
merősöknek akik a hozott papírral és munkájuk-
kal hozzájárultak az osztályok bevételéhez. Ez az 
összeg is az osztálypénzt gyarapítja, melyeket 
különböző programokra fordítunk. Összesen: 
9400kg papírt és 1730kg kartont sikerült össze-
gyűjteni. 

 

Látványos kémia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a 

program az Egészségügyi Főiskola kémiai laborjában 
volt. Különböző oldatok(tej,gyümölcslé stb.) kémhatá-
sát vizsgáltuk univerzál indikátorral, majd ezüsttükör-
próbát végeztünk, végül kémikus kertet készítettünk 
főzőpohárban. Egy másik laborban analitikai kísérletet 
néztünk. Rajzoltunk mikroszkóppal vizsgált baktériumo-
kat is,ajándékba tollat, jegyzetfüzetet, mappát kap-
tunk.  

Kutatók éjszakája 

Szeptember 25-én a Kutatók Éjszakájára mentünk a 
Munkácsy Mihály Gimnáziumba. Mikor odaértünk az 
aulában gyülekeztek a különböző iskolából jött verseny-
zők. Miután megkaptuk a menetleveleket a program-
szervező köszöntött minket. Ezután következett egy 
műsor, ami Szicíliáról szólt. 3 csoportba rendeződve 
indultunk a terembe. Mikor az első feladathoz értünk a 
„zártosztályban” ismertették a szabályokat. Nagyon 
kreatívan lettek kitalálva a feladatok. Kissé nehezen 
indultunk, de amikor rájöttünk egy-egy megoldásra 
éreztük, hogy nem mindegyik olyan nehéz csak logiku-
san kell gondolkozni hozzá. Innentől kezdve már kicsit 
könnyebben mentek a dolgok. Külső helyszínként a 
Rippl Rónai múzeumba mentünk, ahol Somogy élővilá-
gával bővíthettük tudásunkat. Élvezetes volt a múzeumi 
kiállításokat nézegetni, visszaérve a termeket keresgél-
ni a nagy iskolában, jegyzetelni az előadásokon és főleg 
együtt gondolkozni. Este fáradtan, de élményekkel gaz-
dagan indultunk haza. 



 

 

OKTO BER 

A Diák Sport napja 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. október 3-án iskolánk is csatlakozott az 
országosan meghirdetett " A Magyar Diáksport 
Napja " programhoz. Mi a következő progra-
mokkal színesítettük diákjaink péntek délután-
ját: Az iskolánk énekkara tartott egy kis bemu-
tatót. Ezt követte a közös bemelegítés majd a 
2014 méteres futás, melyet a faluban mértünk 
ki. A füves focipályánkon 100 méteres távon 
versenyeztek a tanulóink évfolyamonként és 
nemenként külön. A versenynek: ki a leggyor-
sabb az iskolában elnevezést adtuk, melyet ok-
levéllel is megerősítünk. Újdonság volt a négy-
ütemű fekvőtámasz verseny, melyet az egész 
iskola osztályonkénti bontásban végzett. 

Október 6-i ünnepség az iskolában 

 

 

 

 

 

 

 

A 
ha-

gyományokhoz híven ünnepi műsorral emlékeztünk 
az aradi vértanúkra október 7-én. A műsorban a 8. 
osztályon kívül közreműködtek a színjátszó szakkö-
rösök és az 5. osztályos drámások is. Az iskola tor-
natermében idéztük meg őseink szellemét és hívtuk 
fel a figyelmet arra, hogy milyen fontos a haza sze-
retet napjainkban is. 

 

Kézműves-nap 

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület mesterei-
nek műhelyeiben alkothattak diákjaink, tanáraink 
október 10-én délután iskolánkban. A pillangók és 
labdák nemezelését Farkas-Túri Enikő, a kötélverést 
Farkas Gergely a népművészet ifjú mesterei tanítot-
ták. Noé Kornélia népi iparművésznél mézeskalácsot 
lehetett díszíteni. Falusiné Terjék Éva népi iparmű-
vésznél korongozni lehetett. A kitartóak a hosszas 
várakozás után elégedetten gyönyörködtek agyag-
edényeikben. Rostás Klára bőrművesnél szebbnél 
szebb karkötők és kulcstartók készültek. A felsősök-
nek mindezeken kívül lehetőségük volt fafaragásra 
is. Gosztonyi Zoltán a népművészet mestere és Ja-
kab Zsolt faragó vezette a foglalkozásokat. A mester-
fogások mellett a türelmes várakozást is tanulni kel-
lett, de megérte! 

 

 

 

 

 

 

 

Megemlékezés az 1956-os forradalomról 

Október 23-áról minden évben megemlékezünk, 
így történt ez ebben a tanévben is. Az 5. és 6. 
osztályos tanulók közül 16-an vettek részt az 
ünnepi műsorban. Még nem tanultak az 1956-

os forradalomról és szabadságharcról, ezért ki-
csit nehezebb dolguk volt. A szabadságvágy és 
a hazaszeretet gondolata köré épült fel a műsor, 
amely a „Maradj hűséges a földhöz” címet kap-
ta. A zenei részleteket pedig az 56 csepp vér 
című musicalből válogattam, Balogh Péter köz-
reműködésével. Hetekkel az esemény előtt 
rendszeresen próbáltunk a gyerekekkel, akik az 
előadáson igazán beleélték magukat a játékba. 
Két volt tanítványunk, Kozák Cintia és Tölli Re-
gina szereplése is emelte az est fényét.  



NOVEMBER 

Töklámpás verseny 

November elején töklámpás készítő versenyt 
hirdettünk a tanulóknak. A szülők is támogat-
ták a rendezvényünket, és sok ötletesen kifa-
ragott tököt állítottunk ki a bejáratnál. Ebben 
az évben sok diák az alkalomhoz illő jelmezt 
és sminket is viselt. A tanulók egy játékos 
vetélkedőn vehettek részt, ahol ruhát készí-
tettek wc-papírból, csukott szemmel próbál-
ták a fekete macska elveszített farkát  a he-
lyére tenni, és almát halászni szájjal a víz-
ből. Mindenki jól szórakozott, kellemes él-
ményekkel távozott.  

 

Téli barangolás 
Iskolánk 15 tanulója két kísérő tanárral egy 
TÁMOP-os pályázat keretén belül részt vett nov-
ember közepén egy nyelvi kalandozással egybekö-
tött kiránduláson. Az úti cél a szomszédos orszá-
gok megismerése és a történelmi ismeretek bőví-
tése volt. A kirándulás során felfedeztük Sopron, 
Nagycenk, Bécs és Pozsony szépségeit és látniva-
lóit. Szakavatott idegenvezetőktől nagyon sok ér-
dekességet is megtudhattunk. A tanulás mellett 
maradt idő a szórakozásra is. Kipróbáltuk a Prá-
terben működő óriáskereket, néhányan a szellem-
vasúton szereztek maradandó élményeket. Az eső 
ellenére Európa legrégebbi állatkertjét is megnéz-
tük. Kuriózumnak számított a HARRER csoki gyár-
ban tett kóstolással egybekötött látogatás is. Több 
mint 40 féle csokiból kóstolhattak a csoki-fanok. 
Nagy benyomást tett ránk Fraknó vára, ahol egy 
élvezetes kastélytúrán vehettünk részt. Bár szelle-
mekkel nem találkoztunk, de Európa legnagyobb 
fegyver gyűjteményét megcsodálhattuk. A kirán-
dulás során megismerkedhettek az osztrák és a 
cseh kultúrával, építészettel és láthatták diákjink, 
hogy a helyiek hogyan készülődnek a közelgő ad-
venti vásárra. 

  

  
Hunyadi-nap 
A Hunyadi-nap keretében érdekes előadást hall-
hattak a diákok „Utazás a Naprendszerben” cím-
mel a Partiscum Mobil Planetárium közreműködé-
sével. A program során a diákok egy- teljes kupo-
lás- rövidfilm segítségével végiglátogatták a Nap-
rendszer bolygóit, megismerhették ezek jellegze-
tességeit, fizikai paramétereiket, sőt néhány boly-
gó felszínére „le is szállhat-
tak”.Tanulmányozhatták az égbolt nevezetes csil-
lagképeit is, megtudhatták, milyen szabad szem-
mel észlelhető objektumok, bolygók, galaxisok, 
csillagködök láthatók az égbolton. A planetáriumi 
programmal párhuzamosan Cey-Bert Róbert Gyu-
la előadása során elevenedett fel a Hunyadiak 
korának egy–egy érdekes epizódja, valamint a 
világutazó beszámolt burmai őserdei élményeiről 
is, melyet a gyerekek nagy érdeklődéssel hallgat-
tak. Valamennyi osztályban a tanulók életkori sa-
játosságaiknak megfelelő történeteken keresztül 
ismerkedhettek meg Hunyadi János életével, csa-
ládjával, jelentős történelmi tetteivel. Vetélkedők 
során a csapatok vidám hangulatban -török és 
reneszánsz zenei aláfestéssel- sok érdekes felada-
tot oldottak meg /pl. sakktábla, puzzle, totó, tit-
kos írás, szókereső/. Fantáziarajzot készítettek 
Vajdahunyad váráról, majd a nándorfehérvári 
diadalról szóló animációs film zárta az osztá-
lyok történelmi kalandozásait.  

 

 

 

 

 



DECEMBER 

Sportdélután 

December 15-én, egy hétfői napon újabb sportdél-
utántól volt hangos az iskola. A felsős tanulók 
négy helyszínen próbálhatták ki ügyességüket, 
erejüket. Először az osztályokon belül csapatokat 
alkottak a diákok, majd következhetett az egymás 
elleni kosármeccs. A következő állomáson a torna-
termi mászófalon kellett végigmenniük a verseny-
zőknek. A folyosón két próbatétel is várt rájuk: 
egyrészt kötélhúzással döntötték el, hogy melyik 
csapat az erősebb, másrészt hokiütővel kellett 
labdát gurítaniuk az ellenfél kapujába. Végül Csa-
ba bácsinál a judo tudásukat fejleszthették a gye-
rekek a játékos küzdelmek során.  

Iskolagyűlés 

2014.12.13-án ismét Iskolagyűlést tartottunk a 
tornateremben. A gyűlésen részt vettek a felső 
tagozat diákjai, tanárai és az iskola vezetése. A 
tanulók osztályonként összegyűjtött kérdéseire, 
észrevételeire, - az előző iskolagyűlés óta keletke-
zett - problémáira Miovecz János iskolánk igazga-
tója és Velnerné Stark Rózsa igazgatóhelyettes 
válaszolt. Eredményként, a 8. osztályosoknak kö-
szönhetően, januártól péntekenként is szólni fog 
az iskolarádió és a második félévtől kézilabda 
szakkör indul. Az iskola vezetése ígéretet tett a 
felmerült problémák átgondolására és a lehetősé-
gekhez mérten azok megoldására.  

 Karácsonyi ünnepély 

Iskolánkban hagyomány, hogy a 4. évfolya-
mos tanulóink a karácsonyi műsor fő szerep-
lői. Idén sem volt ez másképp, szép műsorral 
mutatkoztak be a szeretet ünnepére való 
megemlékezésünk alkalmából. Zenei téren a 
„csapat” idén is kiegészült, egyrészt az isko-
lai énekkar és iskolánk pedagógusai, vala-
mint külsős erősítésként gitár játék és női 
énekkar járult hozzá az ünnepi műsor meg-
hitt hangulatához, sikeréhez. 

 



JANUA R 

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 Kul-
túra Napját. Ezen a napon különböző rendezvé-
nyek emlékeztetnek bennünket évezredes hagyo-
mányainkra, gyökereinkre, múltunkra. Január 22-

e jó alkalom arra, hogy felidézzük Kölcsey Ferenc 
alakját és a kort, melyben „jelszavaink valának: 
haza és haladás.” Iskolánkban az idei tanévben is 
egy rövid műsor keretében ismerkedhettünk meg 
a Himnusz keletkezésének történetével. A meg-
emlékezést, melyet az 5., 6. osztályos médiaszak-
körösök szerveztek, az iskolarádión keresztül hall-
gathatták meg a tanulók. 
 

Terem-tájfutás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja-

nuár 12-én ismét megrendeztük iskolánkban a 
terem-tájfutást. A verseny célja volt a tájékozódó 
képesség fejlesztésén túl a sportág megismerteté-
se, megszerettetése. A pályát Hegyeshalmi Csaba 
állította össze a Somogy Megyei Tájfutó Szövetség 
segítségével. Ők rendszeresen közreműködnek 
abban, hogy ezzel a sportággal is színesebbé te-
gyük a sportdélutánokat. A rendezvénybe valam-
ennyi dákunkat és kollégánkat is bevontuk. Elő-
ször a felső tagozatosok bolyongtak az épületben, 
hiszen számukra nehezített körülményekkel (az 
egész épületben, több szint érintésével) állították 
össze a pályákat. Délután három órától az alsó 
tagozatosok vehették birtokba a tornatermet, és 
kereshették nagy igyekezettel az elrejtett ponto-
kat.  

 



FEBRUÁ R 

Sportnap 

A téliesre forduló időjárás miatt a következő 
sportnap programját módosítottuk. A lehul-
lott hó mennyisége lehetővé tette a hóem-
berépítést. Minden osztály előkészült a műal-
kotások elkészítéséhez. Hoztak magukkal 
seprűt, lábast és sárgarépát. A diákok na-
gyon élvezték, hogy végre van hó. Eleinte 
nehezen indult a munka, de később mindenki 
belelendült az alkotásba. Bár nem volt túl 
hideg, de azért elkelt a réteges ruha az olva-
dó hó miatt. A hóemberépítést követően for-
ró csokoládé várta a gyerekeket. Minden osz-
tály megcsodálta a másik csapat műremekét. 
Kipirult arccal és élményekkel telve tértek 
haza tanulóink. 

  Farsang 

Hagyományainkhoz híven idén is farsangi 
mulatságot tartottunk 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. Az osztályok egy része csoportos 
produkcióval rukkolt elő. 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.  

 



MÁ RCIUS 

Sakk diákolimpia 

Február 28-án zajlott Balatonlellén a megyei egyé-
ni sakk diákolimpia, melyen iskolánkból hét fő vett 
részt ( Tóth Áron, Gavallér Bogát, Miovecz Máté, 
Csordás Gergely,Tóth Martin, Biczó Dávid, Gyurka 
Dániel). Szép eredményt ért el Gavallér Bogát 4.o. 
tanuló , megyei harmadik helyezett lett, a többiek 
a középmezőnyben végeztek. A csapatversenyre 
március 10-én Fonyódon került sor, ott a felsős 
fiúk megyei 4. helyezést, az alsós fiúk ötödik he-
lyezést értek el , ezen 8. versenyzőként részt vett 
Schvicz András is. 

Március 15. 

 

Logo programozó verseny 

 Miovecz Máté 5.o és 
Csordás Gergely 5.o tanulók bejutottak a Logo 
programozó verseny megyei fordulójába. Máté 
nagyon jó teljesítménnyel az 5-6. osztályos kor-
csoportban továbbjutott az országos döntőbe, ami 
április 11-én lesz az ELTE informatika tanszékén. 

 Víz világnapja és Sportnap 

A tavasz és a jó idő beköszöntével iskolai kirándu-
lást szerveztünk március 23-án délután, amit ösz-
szekötöttünk a Víz Világnapjával. Célállomásunk a 
Tanár-hegy volt, melyet tanulóink három útvona-
lon érhettek el. A rövid és a középső távot az alsó 
tagozatosok választották, a felsősök a hosszú tá-
von értek fel a hegyre. Két osztályunk extra hosz-
szú távot teljesített, ők a kirándulás célpontját 
megkerülve érkeztek vissza az iskolához. A meg-
érkezést követő rövid pihenő után sorversennyel, 
focival, tollaslabdával folytatódott a szabadtéri 
program. 1992 óta minden évben március 22-én 
a Víz Világnapját ünnepeljük. Ezen a napon a víz-
nek az életünkben betöltött fontos szerepére fi-
gyelünk. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket 
és a Föld vízkészletét. Felsős tanulóink Jakab Már-
ta tanárnő segítségével, – mobil laboratóriumban 
- megvizsgálták a Kapos folyó vizét. A gyaloglás 
és a sok játék után mindenkinek jól esett az 
uzsonna, ami zsíros és lekváros kenyér volt üdítő-
vel. Kellemes élményekkel, vidáman indultunk 
vissza az iskolába. 

Tehetségkutató Verseny 

Kadarkúton március 27-én voltunk a Tehetségku-
tató Versenyen. Idén inkább egyéni fellépőkkel 
indultunk vers és prózamondó, hangszeres szóló, 
valamint hangszeres kamara kategóriákban. A 
következő nagyon szép és büszkeségre okot adó 
eredmények születtek: 
Klasszikus zene hangszeres szóló: 
Zongora: Mező Lili arany minősítés, Tóth Laura 
arany minősítés. 
Furulya: Dávidházi Emese ezüst minősítés, Orosz-
lán Vivien 3. osztályos tanuló a felsősök versenyé-
ben ezüst minősítés. 
Fuvola: Szabó Adrienn arany minősítés. 
Dráma 

Versmondás: Csordás Gergely arany minősítés, 
Szabó Adrienn ezüst minősítés. 
Gratulálunk a szép eredményhez a gyerekeknek 
és felkészítő tanáraiknak is. 

http://www.hunyadiiskola.hu/Hirek1415/kaposviz.pdf


Á PRILIS 

Hevesy György Megyei Kémia 
Verseny 

A TIT rendezésében március 28-án mi is verse-
nyeztünk. 
Eredményeink: 
7.évfolyam: 
Mázsár Tamás 8. helyezés,  
Szabó  Adrienn 10. helyezés.     

8.évfolyam: 
Szombathelyi Szinta 10. helyezés.  
Gratulálunk a szép eredményért! 
 

Sikerek a szavalóversenyen 

A Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület 
szervezésében került sor április 11-én a 3 
fordulós szavaló verseny döntőjére Somogy-
jádon. Nagyon szép volt számunkra ez a nap, 
mert 2 tanulónk is első helyezést ért el a kor-
csoportjában. Szabó Adrienn 7. osztályos ta-
nuló és Szombathelyi Tenke 4. osztályos ta-
nuló bűvölte el versmondásával az 5 tagú 
zsűrit. Felkészítőtanáraik: Dénesné Szak 
Andrea és Horváthné Papp Mária voltak.  

Hulladékgyűjtés a Föld napja al-
kalmából 
Április 22-én iskolánk tanulói, immár hagyomá-
nyosan megtisztították Községünk központját a 
különböző típusú hulladékoktól. Az osztályok, az 
osztályfőnökük vezetésével, a polgármesteri hiva-
taltól indulva szemeteszsákokkal felszerelkezve 
indultak a négy égtáj felé. A Hunyadi utcát az első 
és második osztály tanulói tisztították meg az or-
vosi rendelőig. A postáig a harmadik és a negye-
dik osztályosok szorgoskodtak. A 7.-8. osztály a 
Kassai Fogadóig gyűjtötte a hulladékot. Az 5.- 6. 
osztály pedig a vasboltig gyűjtötte a hulladékot. 
Nagy lelkesedéssel, végül tíz nagy zsák szemetet 
és hulladékot gyűjtöttek tanulóink.  

  
Közlekedésbiztonsági foglalkozás 

2015. április 24-én megtartottuk a közleke-
désbiztonsági foglalkozást. Az előkészületek-
ben megrendeltünk közlekedési táblákat, va-
lamint beszereztünk két egyensúlyozó kész-
letet és két szemüveget, mely az alkoholos 
és kábítószeres befolyást imitálja. A szülőket 
2. 3. és 4. évfolyamról hívtuk. A program 
rövid ismertető után filmvetítéssel kezdődött, 
melyben a kerékpáros közlekedés legalapve-
tőbb szabályaival ismerkedhettünk meg. Ezt 
követte a közös tesztírás. A teszteket a 2. 
illetve 3-4. évfolyamon értékeltük, közösen 
megbeszéltük. A délutánt a gyakorlati rész 
követte. Négy állomást állítottunk össze. 
Csapatok szervezése után elindultunk az ál-
lomások helyszíneire, melyet a csapatok for-
gó színpad szerűen egymás után teljesítet-
tek.  



MÁ JUS 

„Őseink a hőseink” - Leleményes hőseink 
pályázati eredmény 

Az idei tanévben az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma pályázatot hirdetett helyi hősök keresésére 
és egy ehhez kapcsolódó projekt kidolgozására. 
Több mint 300 pályázat közül a Mi pályamunkánk 
bekerült a legjobb kiemelt 12 közé. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésre május 5-én került sor Buda-
pesten. Nagyon büszkék vagyunk, hogy a mi hő-
sünket Herczegné Mayer Ilonát országosan is is-
mertté tehettük. Köszönet a pályázat készítőinek: 
projektötlet: Dénesné Szak Andrea, videó film ké-
szítői az iskolai színjátszó csoport tagjai, technikai 
segítőnk: Papp József. 11 másik nyertessel együtt 
részt vehetünk júniusban Lakiteleken egy 3 napos 
tréningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-
sós 

népdaléneklő verseny 

Május 8-án rendeztük meg az alsósok számára a 
népdaléneklő versenyt a régi hagyomány szerint. 
Idén 32 tanuló jelentkezett a négy osztályból. 
Nagy izgalommal és lelkesedéssel készültünk ének 
órákon, hogy ki, melyik dalt szeretné elénekelni. 
Azt is gyakoroltuk, hogy milyen közönség előtt 
énekelni és a közönségnek hogyan illik viselkedni. 
A zsűri ugyanazokból a tagokból állt, akik eddig is 
értékeltek. Zsófi néni volt a zsűri elnök, aki zongo-
ratanár, Andi néni magyar tanárként a szép kiej-
tésre figyelt és most is volt diák zsűrink, amely 
három tagból állt. Ők döntöttek a minősítésekről. 
A gyerekek nagyon szép teljesítményt nyújtottak, 
mindenki becsülettel megállta a helyét. Sok, szép 
dalt énekeltek. A következő eredmények szület-
tek: arany minősítés: 8 tanuló, ezüst minősítés: 
11 tanuló, bronz minősítés: 13 tanuló 

 

Comenius  nemzetközi projekt-találkozó 

Iskolánk, a kaposmérői Hunyadi János Általános 
Iskola már második alkalommal vesz részt nem-
zetközi iskolai együttműködési projektben. A 2013
-as tanévtől cseh, lengyel, német, szlovén diákok 
és tanáraik dolgoztak együtt az „Ép testben ép 
lélek” elnevezésű programban. Az első év kiemelt 
témája az egészséges táplálkozás volt. A második 
évben pedig a sport és a szabadidős tevékenysé-
gek kerültek a középpontba. A projekt záróese-
ményeként egy 4 napos témahetet szerveztünk 
86 diáknak és kísérőiknek. Az első napon a Kassai 
völgyben játékos harci feladatokat kaptak a nem-
zetközi csapatok. Kedden a Katica tanyán tréfás 
népi játékok, számháború, kézműves foglalkozás 
várta a diákokat. A harmadik nap teljesen a sport-
ról szólt. Délelőtt a tájfutást próbálhatták ki a diá-
kok, illetve a sport témakörében kommunikációs 
játékokban tesztelhették német nyelvtudásukat. 
Délután pedig 8 állomásos sportolimpia várta a 
csapatokat. Este minden ország készült egy meg-
lepetés műsorral. A hangulatos estét közös tánc 
zárta. Az utolsó napra hagytuk a badacsonyi ki-
rándulást, amely emberpróbáló volt a nagy meleg 
miatt. A búcsúesten minden ország beszámolt a 
magyarországi találkozón szerzett élményeikről, 
majd elénekeltük közösen németül a Neoton Fa-
milia Egy kis nyugalmat című dalát. Nagyon jó 
volt hallani a külföldi diákoktól, hogy milyen jól 
érzik magukat Magyarországon. Nagyon szépnek 
találták országunkat, és szívesen visszajönnének 
ismét. A két éves együttműködés közelebb hozta 
a projektben dolgozó diákokat és tanáraikat egy-
máshoz. A személyes találkozókon barátságok 
szövődtek és olyan élményekkel gazdagod-
tak a diákok, amelyeket hosszú évekig meg-
őriznek a szívükben.  

 



JÚ NIÚS 

 Fényderül a lényegre! 

Az NTP-MTI-14 kódszámú pályázaton iskolánk 600000 Ft-os támogatást nyert, 
mely elsősorban a diákok természettudományos kompetenciájának megerősítését  
szolgálták. A pályázat keretében érdekes programokat illetve eszközök beszerzé-
sét lehetett megvalósítani. A  különböző  fénytani  és kémiai kísérletek, eszközök 
készítése, informatikai újdonságok megismerése,  a  Csodák Palotájába és a Fü-
vészkertbe tett kirándulás, valamint a Táncsics Gimnázium laborjában történő mé-
rések és kísérletek új ismeretekhez, maradandó élményekhez juttatták tanulóin-
kat. Az iskola eszközparkja mintegy 160 ezer forinttal gyarapodott. 

Miovecz János  
Igazgató 

 

 



EREDME NYEK 

 SPORT 

Teremlabdarúgás 

IV. korcsoport 
Körzeti 1. helyezés, megyei 5. helyezés 

Mikulás kupa 1. helyezés. 
Szabadtéri kispályás labdarúgás 

IV. korcsoport 
Körzeti 1. helyezés, megyei 7. helyezés. 
Lány labdarúgás 

Megyei elődöntő 1. hely, megyei döntő 4. hely. 
Hunyadi-kupa 

IV. korcsoport 2. helyezés. 
III. korcsoport 2. helyezés. 
Labdarúgó bajnokság 

U-15 3. helyezés. 
Teremhoki 
Országos selejtezők 

Fiúk 3. és 5. helyezés. Lányok 4. helyezés 

Megyei tollaslabda 

Mag Anna 3. helyezés 

Megyei Sakk Diákolimpia 

Gavallér Bogát 4.o. tanuló , megyei harmadik he-
lyezett lett. 

Csapatversenyre március 10-én Fonyódon került 
sor, ott a felsős fiúk megyei 4. helyezést, az alsós 
fiúk ötödik helyezést értek el. 

INFORMATIKA 

 

Csordás Gergely 5. 
o és Miovecz Máté 
5.o. tanulók beju-
tottak a megyei döntőbe. Máté továbbjutott az or-
szágos döntőbe, ahol a többnyire 6. osztályosokból 
álló mezőnyben  40. helyezett lett. 

MATEMATIKA 

Alapműveleti verseny körzeti forduló 

 

 

  
 

 

 

 

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

Legeredményesebben az 5. osztályosok szerepeltek. Mio-
vecz Máté kiemelkedő egyéni teljesítménye mellett, csa-
patban megyei 5. helyezést értek el a 35 iskola közül.  
 

Matematikaverseny Nagybajom 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

József Attila szavalóverseny  
Miklai Kamilla, 6. osztályos tanuló és Csordás Gergely 5. 
osztályos tanuló bejutott a balatonszárszói döntőbe. Csor-
dás Gergely különdíjat kapott és részt vehetett a nagyatádi 
regionális versenyen ahol bronz minősítést szerzett. 

„Szép magyar beszéd” tanulmányi verseny  
Csordás Gergely 5.osztályos tanuló  4. helyezést ért el. 

Vers- és prózamondó verseny,  Nagybajom.  
Miklai Kamilla 1. helyezést ért el, Csordás Gergely pedig 2. lett. 

Szabó Adrienn különdíjat kapott. 

Szombathelyi Tenke 3. helyezést ért el.  

3. osztály  5. osztály  

47. Kiss Péter 80p.  14. Miovecz Máté 95 p. 
31. Dávidházi Emese 86 p. 
44. Csordás Gergely 80 p. 
79. Hüber Adél 70 p.  

6. osztály  7. osztály 

50. Szücs Barnabás 71 p. 
53. Kerényi Levente 70p. 
64. Kiss Tamás 67 p.  
86. Kovács Benedek 61 p.  

31. Kasza Rebeka 90 p. 
44. Szabó Adrienn 83 p. 
81. Galambos Nimród 69 p.  

8. osztály 

39. Völgyesi Bettina 80 p. 
59. Gyurka Dániel 72 p.  

7. osztály 8. osztály 

5. Kasza Rebeka 

 

3. Völgyesi Bettina 

4. Gyurka Dániel  

Név Hely Név Hely 

Kiss Péter 3.o 1. Kerényi Levente 6.o 3. 
Szabó Viktória 
4.o 

2. Kasza Rebeka 7.o 3. 

Hüber Adél 5.o 1. Gyurka Dániel 8.o 2. 

 

5. osztály 6. osztály 

4. Csordás Gergely  
6. Dávidházi Emese 

5. Kerényi Levente 

 



EREDME NYEK 

Kistérségi szavalóverseny 

Szabó Adrienn 7. osztályos tanuló és Szombathelyi Ten-
ke 4. osztályos tanuló korcsoportjában 1. helyezést ért el. 

Klott Gatya, ne fárassz!  
A „Csipetkék” elnevezésű csapatunk 1. helyezést ért el. 
A csapat tagjai 5. osztályos diákok: Dávidházi Emese, 
Hüber Adél, Ihárosi Dorka, Mező Lili, Tóth Laura vol-
tak. 
 

„Olvass.el!” országos  online olvasási ve-
télkedő.  
A négy fős, negyedikes  „ eszekH.P. „ csapat ügyesen 
oldotta meg a feladatokat.  3. helyezést értünk el! A négy 
kislány: Horváth Réka , Pupos Virág, Szabó Viktória, 
Szombathelyi Tenke.  

 

ANGOL NYELV  
Kistérségi idegen nyelvi verseny Kadarkút 

5. osztály 

1. Hüber Adél 

3. Dávidházi Emese 

6. osztály 

2. Kiss Tamás 

      3. Kovács Benedek 

 

  
 

 TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY  
"Természettudományok doktora" Somogyjád  

 3. Páhoki Johanna 8.o 

 

Hevesy György Megyei Kémia Verseny 

A TIT rendezésében március 28-án mi is versenyeztünk. 
Eredményeink: 
7. évfolyam: 
Mázsát Tamás 8. helyezés, Szabó Adrienn 10. helyezés. 
8. évfolyam: 
Szombathelyi Szinta 10. helyezés. Gratulálunk a szép ered-
ményért! 
Mag Attila a Hermann Ottó Megyei Biológia versenyen 
10. helyezést ért el. 
Szombathelyi Szinta a Táncsics Mihály Gimnáziumban 
rendezett biológia versenyen 1. helyezést ért el. 

 

RAJZ 

Pályázati nyertesek 

Dávidházi Emese 5. osztály 

Csokonai napok Nagybajom 1. helyezés 

Büki Kinga 5. osztály 

Közlekedés gyermekszemmel pályázaton továbbjutott az 
országos fordulóba. 

Andor Sára 8. osztály 

Közlekedés gyermekszemmel pályázaton továbbjutott az 
országos fordulóba. 

Sió pályázat 
Dávidházi Emese 5. o 

Szombathelyi Tenke 4.o  
Szalai Boglárka 2.o 

 

TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 Zongora: Mező Lili arany minősítés, Tóth Laura arany 
minősítés. 
 Furulya: Dávidházi Emese ezüst minősítés, Oroszlán Vivi-
en 3. osztályos tanuló a felsősök versenyében ezüst minő-
sítés. 
 Fuvola: Szabó Adrienn arany minősítés. 
 Versmondás: Csordás Gergely arany minősítés, Szabó 
Adrienn ezüst minősítés. 

  



Dolgozo ink Iskolá nk dolgozo i á 2014-2015-o s táné vbén 

  Miovecz János Igazgató,  fizika, matematika 

Velnerné Stark Rózsa Igazgatóhelyettes, matematika, informatika, technika 

Herczegné Mayer Ilona   tanító 1. osztály 

Balogh Mária  osztályfőnök 2. osztály 

Csermann Sándor szaktanár rajz, tanító 

Dénesné Szak Andrea  szaktanár, magyar, német 

Fila Gyula matematika, informatika, technika 

Filáné Varga Éva  osztályfőnök 7.osztály, angol, történelem 

Hegyeshalmi Csaba  osztályfőnök 5.osztály, matematika, testnevelés 

Hanzel Ágnes Ágota  szaktanár, német, történelem 

Horváthné Pap Mária  osztályfőnök 4. osztály, tanító 

Jakab Márta  osztályfőnök 8. osztály, kémia, biológia, technika 

Kadaravek Judit  osztályfőnök 3. osztály, tanító 

Kalocsainé Pintér Mónika  művészeti oktatás vezetője, szaktanár, ének 

Mioveczné Kóródi Anikó  gyógytestnevelő, tanító 

Pápai Gáborné szaktanár magyar, tanító 2. osztály 

Radics Lászlóné  tanító 3. osztály 

Réthné Varga Anikó  osztályfőnök 1. osztály, tanító 

Schell Zsuzsanna  Osztályfőnök 6. osztály, magyar, történelem 

Szabó Istvánné  fejlesztő pedagógus 

Zádor Tibor  szaktanár, földrajz, testnevelés 

Oroszlán Hajnalka iskolatitkár 

Zsiga Zsuzsanna gazdasági ügyintéző 

Ambrusné Bojtor Andrea takarító 

Csáki Jánosné takarító 

Orbán Zoltán karbantartó 

Németh Béláné takarító 

Teller Istvánné takarító Mű vé széti ké pzé s pédágo gűsái  
Czigány Tamás néptánc 

Major András Fúvós hangszer 

Pataki Annamária néptánc 

Vékás Kovács Zsófia zongora 

Ujláb Gábor zongora 




