


Tehetségkonferencia 

Egy éve let iskolá k Akkreditált Kiváló Tehetség-
po t. Idé  első alkalo al vetü k részt Kapos-
váro  a Kle els erg Középiskolai Kollégiu  által 
szervezet Tehetség Ko fere iá . A délelői elő-
adásokat követőe  került sor a So ogy – egyei 
Tehetségpo tok II. ódszerta i találkozójára, 
ahol Dé es é Szak A drea iskolá k tehetségkoor-
di átora 5 per es preze tá ió kereté e  u-
tata e az i téz é y e  folyó tehetséggo dozás 
ered é yeit, folya atát.  

 

Autó entes nap 

Iskolásai k az „Európai autó e tes ap” szepte er 22.  alkal á-
ól délelőt elfoglalták a Hu yadi ut a lezárt részét és osztályo ké t 

aszfaltrajzokkal fejezték ki, hogy szá ukra it jele t az autó e tes 
ap. Délutá  kerékpáros ügyességi verse ye  gyakorolhaták a al-

eset e tes kerékpározás alapvető sza ályait. Fo tos ak tartjuk, 
hogy ta ulói k a  erősödjö  a kör yezetudatosság, is erjék az 
autóforgalo  okozta kör yezei, alesei károk egelőzésé ek le-
hetőségeit. 
 

Magyar Diáksport Napja 

Szepte er 0-á  satlakoztu k a Magyar Diáksport Napja re dez-
vé ysorozathoz. Ta ulói k tö féle sportág a  pró álhaták ki 
állóképességüket, kitartásukat, ügyességüket. Alsós diákjai k ver-
se yfutás a , keresőjáték a , fal ászás a , él a do ás a  ér-
ték össze erejüket, íg a felsősök hosszútáv futás a  20 6 , 
verse yfutás a , íjászat a , tollasla dá a , fo i a , asztalite isz-

e  és tere hoki a  érkőzhetek egy ással. Felső e  oklevelet 
kaptak - korosztályo ké t és e e ké t -„Az iskola leggyorsa  
ta ulója” í , helyezetjei, íg alsó a  üdítővel díjaztuk a leggyor-
sa  ta ulókat.  

 

 

Kutatók éjszakája 

E e  az év e  is részt vetü k a Kutatók Éjszaká-
já . Re geteg izgal as kísérletet és ké iai érde-
kességet ta ultu k. 

Szepte er 





Papírgyűjtés 

Idé  is egre deztük a papírgyűjtést iskolá k a , a gyerekek karto t, és papírt hozhatak e osztályuk javára. 
Idé  a . osztály volt a legszorgal asa , a aguk 6  kilógra jukkal. 

 

 

 

 
Október . 
Októ er 2 -á  e lékeztü k eg az 56-os forrada-
lo  és sza adsághar  60. évfordulójáról a Faluház-

a  e utatot „Ze g az é ek” í ű űsorral. A 
űsort S hell Zsuzsa a ta ár ő állítota össze, 
ely e  a Hu yadi Já os Általá os Iskola - jele legi 

és háro  volt- diákjai szerepeltek. Ü epi eszédet 
Miove z Já os igazgató o dot. A ege lékezés 
az 56-os e lék ű koszorúzásával, vala i t az 56-os 
kopjafához való fáklyás vo ulással, koszorúzással 
zárult.  

 

Töklá pás verseny 

E e  az év e  is sok érdekes és fa táziadús töklá pás készült, a it ost az iskola előt állítotu k ki. A agy-
szü et e  a . osztályosok ar festést is vállaltak. E ek hatására ár i de ki festet i de kit. Délutá  

egre deztük a felsősök szá ára a hallo ee  vetélkedőt. Ta ulói k érdekes ügyességi verse yeke  vehetek 
részt.  

 

Októ er 

Osztály 1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 6.a 6.b 7.o 

Papír 90kg 536kg 794,5kg 512kg 952kg 588kg 885,5kg 1094kg 

Karton 8,5kg 24kg 43,5kg 133kg 125,5kg 112kg 106,5kg 74kg 

Értéke 1805Ft 10448Ft 15575Ft 11191Ft 19468Ft 12405Ft 17996Ft 21600Ft 





Sakk 

 Nove er 2-é  részt vetü k a Böször é yi Nagy Géza sakk e -
lékverse ye  a Tá si s Gi áziu a . Sakkozó diákjai k közül  fő vet 
részt a diákverse ye . Volt, aki ek ez volt az első ko olya  verse ye. 
Gavallér Bogát szép ered é yt ért el, a iúk ező yé e  első - összetet-

e  ásodik- helyezet let. Rajta kívül  Czi kota Bese Máté, S hvi z A d-
rás, Taká s Zsolt, Máté Adriá , Vi ze Dá iel, Szalai Boglárka érete eg 

agát a 24 fős ező y e . A fel őtek közöt iskolá k két sakk edzője is 
eli dult, Máthé Gáspár és Miove z Já os. Miove z Já os ered é yével 
So ogy– egye rapid aj oka let.  

 

Magyar labdarúgás napja 

 E e   a ta év e  is, hagyo á yu khoz híve  egtartotuk a Magyar la darúgás apját. Az osztályok 
össze érheték egy ással a tudásukat, iú és lá y kategóriá a  is, vala i t a gyerekek ek lehetőségük volt a 
legsze  Magyar gólokat újra éz i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diákönkor ányzai gyűlés 

É , Tef er Katri , a Hu yadi Já os Általá os Iskola egyik . osztályos diákö kor á yzai tagjaké t 
vete  részt eze  a So ogy Megyei Diákparla e i gyűlése . A re dezvé y reggel  órakor kezdő-
döt a kaposvári Városházá . Körül elül 0 diák jöt el a egyé ől. Mikor i de ki elfoglalta a he-
lyét, egyha gúa  egszavaztuk, hogy ki legye  a ap szóvivője, illetve ki legye  a jegyzőkö yv- veze-
tő. Miutá  i dez egtörté t, el is kezdődöt aga a gyűlés. Mi de  küldöt, aki fel szeretet vol a 
szólal i, el o dta, ilye  észrevételei, pro lé ái va ak az iskolájá a. Ezekkel a hiá yosságokkal, 
pro lé ákkal soka  egyetértetek. Ilye  észrevételeket tetek a felszólalók: agas óraszá , sok a 
ta a yag, tö  pályázatot szeret é ek a felszerelés hiá y iat, kevés a sza adidő, e iat túlterhel-
tek a diákok, hi ásak a ta kö yvek,st . Ezek utá  0 jelölt közül egszavaztuk, hogy ki legye         
So ogy egye képviselője az Országos D.Ö.K. gyűlése . A választás Hajdú Virágra eset.  

Nove er 





Kirándulás Bécsbe 

Bé si Kirá dulásu k  

De e er 2. –á  reggel 6 órakor i dultu k usszal. Kető pihe ő k volt, Keszthelye  és Sopro a . 
Majd eli dultu k a határhoz. A határ átlépése utá  rögtö  eki eredt az eső és agyo  fújt a szél. K . 
dél e  értü k oda. A legelső egálló k a Haus der Musik- hoz vezetet.   

   It ásfél - két órát töltötü k. Mi de ki ek tetszet. És i de t végig éztü k. Gyö yörű hely!! 
Következő egálló k a Nas h arkt pia , hol vehetü k agu k ak kis szuve íreket vagy egy kis 
édességet, ha etá  egéheztü k.     

             Az ez utá i egálló k volt a legsze . A S hö ru i kastély. It volt a é si adve i vásár is, 
i egyszerűe  elképesztő volt! Sok szép dolog volt it. Vehetü k so-

kit, ékszereket, álo fogókat, forró sokoládét, eg ég sok ást… Sok 
időt töltötü k it.   

Fél 6-kor gyülekeztü k a usz előt. Megvártu k i de kit, és ár i -
dultu k is haza. Útköz e  soka  elaludtak, ert azért elég sokat sétál-
tu k. Egyszer ég egálltu k Sopro a . Így k . íz óra fele értü k az 
iskolához. A hét végé  i de ki kipihe hete az utazás fáradal ait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyi ünnepély 

Szokásai khoz híve  idé  is egtartotuk a  4. osztály által 
egre dezet kará so yi ü epségü ket. 

De e er 

file://suliserver/halozat/Weblap/Hirek1617/becsiutkami.pdf
file://suliserver/halozat/Weblap/Hirek1617/karacsony/kari1.JPG


Hüllőkiállítás 

„Meleg helyen hüllők halma! 
Hogy került egy pont a nyakamba?”. 

Kinder+SPORT Extra 

Ki der+SPORT E tra sporfoglalkozást 20 . ja uár 5-é  tartotuk eg . A 
2+ 2+ +  fős vegyes sapatok a  2-4. osztályos ta ulók verse yeztek. A gyerekek 

az alá iak a  felsorolt gyakorlatokat végezték el: 
. Ugrókötélfogással sapafutás zsá olykerüléssel, ajd kii duló helyre oszlop a áll-

va. 
2. Lapgyűjtés váltófutással 4 per  alat. A győztes a legtö et összegyűjtő sapat let. 

. Rákjárás a  zsá olykerülés la dával 
4. Párosa  szökke és óriásla dával, zsá olykerüléssel 
5. Fagyihordás 2 la dával, 2 felfordítot ójával a kéz e , futás a  zsá olykerülés vál-
tófutással. 
6. Tere hoki la daterelgetés egye es vo al a , zsá olykerüléssel váltófutással.  

 

Ja uár 

file://suliserver/halozat/Weblap/Hirek1617/hullo/hullo5.JPG
file://suliserver/halozat/Weblap/Hirek1617/hullo/hullo3.JPG


Farsang 

Mi t i de  év e , idé  is eljöt az iskolai farsa g ideje. A zsűri e utatása utá , az alsó  évesek 
egyé i jel ezes felvo ulásával kezdődöt a délutá , így az összes jele lévő eg sodálhata a           
kalózokat, a törpöket, és a tö i jel ezest is. Ezutá  az osztályok produk iója következet, sok         
hu oros előadást láthatu k. Mikor a zsűri elvo ult, i addig a Szülői Mu kaközösség által készítet 
i o ságok ól falatozhatu k, és a to olá  is kipró álhatuk a szere sé ket. Miutá  a zsűri       
kihirdete a yerteseket, az alsó  évesek az osztályuk a  ulathatak ég, a felső  évfolya ra 
járók ak pedig, este hat órától dis o kezdődöt.  

Vers– és próza ondó verseny 

20 . fe ruár 6-á  iskolá k vers- és próza o dó verse yt szervezet az alsó tagozatos ta ulók szá-
ára. A eg éretetése  0 gyer ek vet részt. A verse ye  iskolai ta a yag a  egjele ő ű 

e  szerepelhetet. A zsűri – Varga Zsuzsa szí űvész ő, S hell Zsuzsa a ta ár ő, és Cser a  
Sá dor ta ár úr – e e  az év e  is évfolya o ké t értékelte és díjazta a ta ulókat. Megdi sértek 

i de kit, kie elték, hogy ilye  fo tos a ások előt való szereplés, a it eze  a délutá o  is gya-
korolhatak iskolá k diákjai. Mi de ki győzöt, e  sak az oklevelesek, hisze  a leg agyo  elle fél 

e  a tö i előadó, ha e  ö aguk és a lá paláz, a it sikerese  győztek le ég azok is, akik it-ot 
egakadtak. El o dhatjuk, hogy egy jó ha gulatú délutá t tölthetü k együt. Mi de  résztvevőt 

e léklappal jutal aztu k. Gratulálu k i de ki ek! 

Ered ények: 

 

 

Fe ruár 



Tanul ányi versenyek a Táncsics Gi náziu ban  
Re dszerese  részt veszü k a Tá si s Gi áziu  által re -
dezet i for aika verse ye . Eddigi sikerei ket e e  az 
év e  tová  gyarapítotuk. Kiss Ta ás . osztályos ta uló 

egipszelt jo  kézzel is vállalta a verse yt és az előkelő II. 
helyezést érte el. Si o  Jáz i  a é et yelvi verse ye  

érete eg agát, és ki agasló teljesít é yéért külö dí-
jat kapot. A díjakat ü epélyes ered é yhirdetése  ve-
hetük át, Reőthy Fere  igazgató úrtól. 

 

 

 

 

Mege lékezés Fodor Andrásról 
Fe ruár 2 -é  ege lékeztü k Fodor A drás költőről, falu k szülötéről. Koszorúval és verssel iszte-
legtü k e léké ek. A költő "Mérei do ok" í ű versét Cser a  Sá dor ta ár úr adta elő. 

 

Fe ruár 



Sakk diákoli pia 

Szép sikert értek el alsós diákjai k a sakk sapat 
diákoli pia egyei dö tőjé . A yol  sapatot 
felvo ultató ező y e  veretle ül szerezték 

eg az első helyet  hat győzele ,egy dö tetle , 
így kivívva az országos dö tő  való szereplést 
jogát, elyet ár ius  - április 2. közöt Szo -

athelye  re dez ek eg. A aj oki í  sorsa az 
utolsó forduló a  dőlt el, ely e  a tavalyi aj-

ok siófoki iskola sapatát sikerült legyőz i :  
ará y a . A sapat tagjai : Tóth Áro , Máté Adri-
á , Czi kota Bese Máté, Vi ze Dá iel voltak, 
Máté és Da i i d a hét pariját eg yerte.  

 

Március 15. 

 

 

 

 

 

 

Már ius 5-é  közös űsor a  vet részt az 5. osztály éhá y ta ulója és  a kaposvári Bár zi Gusztáv Gyógypedagógia 
I tézet - . osztálya Kaposváro .  

A víz világnapja 

A víz világ apja alkal á ól lesétáltu k a Kapos folyóhoz, és kihelyeztü k egy is ereterjesztő tá lát. 

 

Már ius 



Ter észetudo ányok Doktora 

20 . április 25-é  So ogyjádo  voltu k az Illyés Gyula Általá os Iskola által szervezet 
„Ter észetudo á yok Doktora” verse y Kaposvár kör yéki fordulójá . Iskolá kat égy ta uló képviselte, 
Máté Laura, Kiss Ta ás ., Miove z Máté és Csordás Gergely . osztályosok. A verse ye  hat ta tárgy ól kel-
let szá ot ad iuk tudásukról, felkészültségükről: ate aika, izika, ké ia, iológia, földrajz és i for aika. 
Szá u kra jól sikerült a verse y, diákjai k ügyesek voltak, a következő ered é yt érték el: 

. osztály: Csordás Gergely I. helyezés, Miove z Máté II. helyezés. 

. osztály: Máté Laura I helyezés, Kiss Ta ás III. helyezés. 
Gratulálu k ekik, és a felkészítő ta áraik ak!  

 

 

 

 

 

 

 

Füle üle Országos Infor aika Verseny 17. 
Iskolá k ól háro  ta uló jutot e a „Füle üle tehetségkutató ver-
se y” országos fordulójá a. Csordás Gergely . osztályos, Miove z 
Máté . osztályos és Kiss Ta ás . osztályos ta uló készítete el az 
országos fordulóra a pálya u káját. Mi dháro  ta uló jó szí vo a-
lú, ötletes preze tá iót készítet. A szak ai zsűri dö tése alap-
já  Csordás Gergely az általá os iskolai kategóriá a  országos III. 
helyezést ért el. A verse ye  45 iskola képviseltete agát.  

Április 



Országos sakk csapat diákoli pia 

Április első hétvégéjé  Szo athelye  re dezték eg az orszá-
gos sakk sapat diákoli pia dö tőjét. Iskolá k i t egye aj-

ok képviselhete a egyét. Az alsós iú kor soport a  2 sapat 
i dult. A verse y yol  forduló ól állt, vala e yi elle felü k 

agyvárosi iskolák közül került ki. Csapatu k egy győzele , há-
ro  dö tetle  és égy vereség ellet a ező y utolsó har a-
dá a  zárt. Az összteljesít é yt teki tve egy ki sit el aradtu k 
a várakozástól, elsősor a  a túlzota  gyors játéku k ak köszö -
hetőe . Legjo  po tszerző k Máté Adriá  let 4.5 po tal. 

Digitális Té ahét 

. osztály - A "ludas" köztünk van - oknyo ozó projekt 

A 6.  osztály Ludas Matyi projektje egy agyo  lélegzetvételű u ka volt, 
a ely  órát ölelt fel. Nagyo  változatos IKT tá ogatot feladatokkal dolgoz-
ták fel a diákok űvet. Szá os új alkal azást is egis ertek. A agyar iro-
dalo  órá  kívül a ter észeis eret és az erköl sta  ta tárgyak kap solód-
tak e a projekt u ká a. 

. osztály - Digitális Történetek 

Az 5. osztály digitális törté eteket alkotot egy Petői és egy svéd gyer ekvers i spirá iójaké t. Ők 
ár hetekkel ezelőt egkedzték a u kát. Nagyo  sok kreaív írás, szófelhő, jele et, kisil  és digi-

tális törté et keletkezet. Ezekről egy ü epi projekzáró órá  kapot i de ki egy összegzést. 

A Fenntarthatóság-környezetudatosság Té ahete 

Iskolá k saját tervezésű progra okkal kap solódot a Fe tarthatósági té ahét re dezvé yeihez. A 
hét i de  apjá  külö öző ta órá  kívüli progra oko  is erkedhetek ta ulói k a fe tartható-
ság-kör yezetudatosság fő területeivel. 

 

Április 

http://hunyadidth.blogger.hu/


Madarak és fák napja 

Mi de  ájus a  egü epeljük ezt a jeles apot. Idé  dísz adár kiállítást szerveztü k az iskolá k 
aulájá a . Békei Géza dísz adarait ta ulói ko  kívül az óvodások is eg ézték. Békei Géza kapos-
újlaki otho á a , évizedek óta foglalkozik a te yésztéssel. Megígértük, hogy tök aggyűjtéssel se-
gítjük a ho ijá a . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Életjelek Akció 

Az Életjel felhívás kereté  elül a Ter észet arát szakkörösök idé  is ellátogatak a Pai erdő e két keréke . A gyerekek a 
hűs erdő e  sok állatot látak, és új övé yeket is erhetek eg. A soport a Natura 2000 pályázatá  vet részt ezzel a 
kirá dulással.  

 

Május 

Jú ius 



Megyei Sakk Diákoli pia  

Szép sikert értek el alsós diákjaink a sakk csapat diákolimpia megyei döntőjén. A nyolc csapatot felvonultató me-
zőnyben veretlenül szerezték meg az első helyet( hat győzelem, egy döntetlen), így kivívva az országos döntőn való 
szereplést jogát, melyet március 31 - április 2. között Szombathelyen rendeznek meg. A bajnoki cím sorsa az utolsó 
fordulóban dőlt el, melyben a tavalyi bajnok siófoki iskola csapatát sikerült legyőzni 3:1 arányban.  
A csapat tagjai : Tóth Áron, Máté Adrián, Czinkota Bese Máté, Vincze Dániel voltak, Máté és Dani mind a hét parti-
ját megnyerte. Az országos döntőben a legjobb pontszerzőnk Máté Adrián lett Ő.5 ponttal. 

Felkészítő tanár: Miovecz János és Máthé Gáspár 

Labdarúgás 

Mikulás-kupa Kaposfő: II. helyezés.  
Jálics-kupa Kadarkút: II. helyezés. 
Leány labdarúgás 

Diákolimpia. Megyei döntő 6. helyezés. 
Intézményi Bozsik-program: 2. helyezés 

Kisiskolák labdarúgó diákolimpia 

Iskolánk csapata megyei I. helyezést ért el és bejutott az országos döntőbe, ami június 18-21. között lesz Miskolcon. 
A csapat tagjai: Szücs Barnabás, Rubecz Péter, Szöllősi Richárd, Kerényi Levente, Csonka Klaudiusz, Kiss Tamás, 
Bene Barnabás. 

Felkészítő tanár: Zádor Tibor 

Tollaslabda egyei verse y 

Tanulóink részt vettek a tollaslabda megyei versenyen. Versenyzőink: Rigó Ádám, Lőrinc Dániel, Pupos Virág, 
Fenyvesi Dorka, Gavallér Bogát, Héjjas Bence. 

Floorball tere hoki  országos elődö tő 

Lány és fiú csapatunk is bejutott a teremhoki bajnokság országos elődöntőjébe. Lányok csapata: Gombos Alexa, 
Fenyvesi Dorka, Pupos Virág, Szöllősi Dorina, Gyurka Eliza, Kadaravek Kamilla.  
Fiúk csapata: Rigó Ádám, Héjjas Bence, Lőrincz Dániel, Vincze Dániel, Furián Gergő, Csordás István. 

Felkészítő tanár: Hegyeshalmi Csaba 

I for aika 

Táncsics verseny 

Kiss Tamás 8. osztályos tanulónk 2. helyezést ér t el. 

Fülemüle tehetségkutató verseny 

Csordás Gergely 7. o, Miovecz Máté 7.o. és Kiss Tamás 8.o tanulók bejutottak az országos döntőbe.  
Csordás Gergely a Ő2 általános iskolás versenyző között országos 3. helyezést ér t el. 

Felkészítő tanár: Fila Gyula 

Ter észetudo á yi verse y 

"Természettudományok doktora" Somogyjád 

7. osztály      8. osztály 

1. Csordás Gergely     1. Máté Laura 

2. Miovecz Máté     3. Kiss Tamás 

 

Ered é yei k 



Mate aika 

Matematikaverseny Nagybajom  

 

 

 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 

 

 

 

Iskolá k legered é yese  ta ulója Szabó Viktória 6. osztályos ta uló volt.  

Regionális matematikaverseny 

A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Közpo t "Regio ális ate aikaverse y"- t szervezet. Iskolá k ól 2 ta uló 
vet részt eze  a verse ye . 
Az 5-6. osztályos kor soport a  legered é yese  Pupos Virág 6. osztályos ta uló volt, aki a egyei forduló-

a  a 4. helyezést érte el. Őt követe Kiss Péter 5. osztályos ta uló aki a egyei forduló a  5. helyezet let. A 
regio ális dö tő e az - . helyezet jutot e. 

Felkészítő tanárok: 2.o Hifner Krisztina , 5.o.Velnerné Stark Rózsa; 6.o Fila Gyula, 7.o Hegyeshalmi Csaba, 8.o Fila Gyula. 

Magyar nyelv és irodalo  

Csokonai napok, Nagybajom 

Versmondó verseny: Szombathelyi Tenke 2. helyezés 

Prózamondó verseny: Dávidházi Lilla 2. helyezés 

Kistérségi versmondó verseny 

Szombathelyi Tenke Ő. helyezés 

Bolygóvadászok - olvasási verseny, Kadarkút 
Csodacsajok (6. o.) - Ő. hely 

Digitális Témahét 
A ludas köztünk van - oknyomozó digitális projekt (Dénesné Szak Andrea, 6. b) Kiemelt mintaérté-

kű projekt- díj. 

Csibésztúra bajnokság 

6. a és b osztály, Dénesné Sz. Andrea. Nyeremény: egy 1 napos kirándulás. 
           Felkészítő tanár: Dénesné Szak Andrea 

Ered é yei k 

5. osztály 6. osztály . osztály . osztály 

. Szalai Báli t 2  p. . Sza ó Viktória 45 p. . Csordás Gergely 2  p. 4. Kiss Ta ás 0 p. 

2. osztály . osztály 4. osztály 

. Keré yi Lilla 60 po t Ne  volt verse yző Ne  volt verse yző 

5. osztály 6. osztály . osztály . osztály 

0. Orsós Krisziá  6  po t 
. Szalai Báli t 5  po t 

5. Csordás Istvá  5  po t 
 

2 . Sza ó Viktória 0 po t 
5 . Szo athelyi Te ke 56p. 

0. Gavallér Bogát 5  po t 

5 . Csordás Gergely  po t 
6 . Miove z Máté 6  po t  

Ne  volt verse yző 



Magyar nyelv és irodalo  

Miklai Kamilla 8. osztályos tanuló 

Kamilla Márai Sándor: Mennyből az angyal és Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom című vers-
ével készült a szavalóversenyekre. 
Márciusban a Megyei József Attila Szavalóverseny kaposvári területi fordulójából sikeresen továbbjutott a me-
gyei fordulóba. 
Májusban a „Regösök húrján” XXI. dunántúli vers- és prózamondó versenyen, Nagyatádon is kiválóan szere-
pelt. 

Csordás Gergely 7. osztályos tanuló 

Gergő több verssel is készült a tanév során megrendezett versmondó versenyekre, de legnagyobb sikereit Ká-
nyádi Sándor: Arany János kalapja című versével aratta, mivel ez állt legközelebb az egyéniségéhez, korosztá-
lyához, ráadásul kapcsolódott az idei Arany János emlékévhez is. 
Novemberben a Magyar- Román Baráti Társaság által szervezett kaposvári szavalóversenyen 3. helyezést ért el. 
Februárban a nagybajomi Csokonai- napokon 1. helyezett lett. 
Márciusban a Megyei József Attila Szavalóverseny kaposvári területi fordulójából sikeresen továbbjutott a me-
gyei fordulóba. 
Április 11-én, a költészet napján tartott Megyei József Attila Szavalóverseny balatonszárszói megyei döntőjében 
4. helyezést ért el, ezzel különdíjas lett és továbbjutott a regionális döntőbe. 
Májusban a „Regösök húrján” XXI. dunántúli vers- és prózamondó versenyen, Nagyatádon is a legjobbak közé 
választotta a szakmai zsűri, melynek tagjai a Magyar Versmondók Egyesületének vezetőiből kerültek ki. Gergő 
eredményes szereplése alapján - iskolánkból elsőként - a Budapesten megrendezésre kerülő országos gálán is 
felléphet 2017 őszén. 

Felkészítő tanár: Schell Zsuzsanna 

Rajzpályázatok 

A Sió rajzpályázatán karácsony hetében nyertünk, illetve az év elején iskolatáskákat is, immár sokadik alkalom-
mal. 
A Takács Gyula megyei Könyvtár Húsvéti pályázatán díjazottak lettek a következő tanulók:  
Gévich Virág 1.o., Kovács Luca 1.o., Rockenbauer Petra 1.o., Schvicz Nóra Száva 1.o., Horváth Zsolt 1.o., Boj-
dán-Szerencsés Kinga 1.o.,  
Miklai Paula 2.o., Kerényi Lilla 2.o., Simon Balázs 2.o., ze Levente 3.o., Marosvölgyi Míra 3.o.,Novák Lora 
3.o., Fábos Roxána 3.o., Kiss Fanni Ő.o., Neményi Milán Ő.o. 
A Csokonai napok rajzpályázatán Szombathelyi Tenke III. helyezést ért el.  
A Vadásznap alkalmából a Somogy Megyei Vadászhölgyek klubja által kiírt pályázaton Szombathelyi Tenke 
díjazott lett. 

Felkészítő tanár: Csermann Sándor 

Ének-zene 

Ered é yei k 

Városi és városkörnyéki iskolák népdaléneklési versenye 

Bordás Bianka: Ezüst minősítés 

Kerényi Lilla: Bronz minősítés 

Orsós Laura: Bronz minősítés 

Felkészítő tanár: Burbucs Edit 
Ki mit tud? Tehetségkutató találkozó 

Czár Barnabás: (ének könnyűzene): Arany minősítés 

Szabó Viktória: (ének könnyűzene): Bronz minősítés 

Felkészítő tanár: Burbucs Edit  

Hegyeshalmi Réka - Mező Lili: Zongora négyke-
zes: Ezüst minősítés 

Ihárosi Dorka: zongora: Ezüst minősítés 

Csőkör Jordána: zongora: Ezüst minősítés 

Felkészítő tanár:Ujláb Gábor,  
Vékás Kovács Zsófia 

Oroszlán Vivien: szaxofon: Bronz minősítés 

Felkészítő tanár: Kápolnás Attila 



Iskolánk dolgozói a 1 - 17-es tanévben 

 

 

 

 

Miove z Já os Igazgató,  izika, ate aika 

Vel er é Stark Rózsa Igazgatóhelyetes, ate aika, i for aika, te h ika 

Balogh Mária  osztályfő ök 4. osztály, ta ító 

Balogh é Vadász Réka ta ító 4. osztály, a gol 

Bur u s Edit űvészei oktatás vezetője, é ek 

Cser a  Sá dor osztályfő ök 6.a osztály, rajz, ta ító 

Dé es é Szak A drea  osztályfő ök 6.  osztály, agyar, é et 

Dross é Bö ö z Bar ara fejlesztő pedagógus, ta ító 

Fila Gyula ate aika, i for aika, te h ika 

Filá é Varga Éva  a gol, törté ele  

Hegyeshal i Csa a  osztályfő ök .osztály, ate aika, test evelés 

Ha zel Ág es Ágota  é et, törté ele  

Hif er Kriszi a osztályfő ök 2. osztály, ta ító 

Horváth é Pap Mária  ta ító 2. osztály 

Jaka  Márta  ké ia, iológia, te h ika 

Kadaravek Judit  osztályfő ök . osztály, ta ító 

Miove z é Kóródi A ikó  gyógytest evelő, ta ító 

Radi s László é  ta ító . osztály 

Nagy Sá dor E dré é ta ító . osztály 

Réth é Varga A ikó  osztályfő ök . osztály, ta ító 

S hell Zsuzsa a  osztályfő ök . osztály, agyar, törté ele  

Sza ó Istvá é  ta ító . osztály 

Zádor Ti or  földrajz, test evelés 

Oroszlá  Haj alka iskolaitkár 

Zsiga Zsuzsa a gazdasági ügyi téző 

A rus é Bojtor A drea takarító 

Csáki Já os é takarító 

Bojtor é Csor a Szilvia takarító 

Dö ötör Sza dra takarító 

Or á  Zoltá  kar a tartó 

Teller Istvá é takarító Mű vé széti ké pzé s pédagó gűsai  
Pataky A a ária  tá  

Pál A a ária fúvós 

Vékás Ková s Zsóia zo gora 

Ujlá  Gá or zo gora 


