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„A ma különleges pillanatai lesznek a holnap emlékei.”
www.hunyadiiskola.hu

Jubileum

Ebben a tanévben immár 10. alkalommal jelenik meg a Hunyadi Krónika.
Az újság hasábjain az elmúlt 10 évben mindig a tanév legfontosabb eseményeiről,
eredményeiről számoltunk be. Most is ezt tesszük, annak ellenére, hogy ez a tanév is
„csonka” tanév volt, mert a digitális oktatás kisebb nagyobb időszakra megszakította
a hagyományos jelenléti oktatást. Különösen hosszú időszak volt ez a felsős
tanulóinknak, szüleiknek, pedagógusainknak egyaránt. Zömében elmaradtak
hagyományos versenyeink, közösségi programjaink, melyek egy részét az utolsó pár
hétben sikerült némileg pótolni.
Ősszel tervezzük, hogy megjelentetjük a Hunyadi Krónika 10 éves egybeszerkesztett
kiadványát is. Az elmúlt időszakban nagyon sokan dolgoztak hosszabb-rövidebb ideig
az újság szerkesztésén. Egy valaki azonban mindig ott volt az elmúlt 10 évben. Fila
Gyula felelős „főszerkesztő”. Sajnálatos módon már nem csak a főszerkesztői
tevékenységét nem folytatja, de az informatika –matematika tanítást is befejezi a tanév
zárásával.
Bízva abban, hogy a következő tanév már a régi hagyományos módon zajlik majd, a
nyári szünetre mindenkinek élményekben gazdag, kellemes kikapcsolódást kívánok.

Kaposmérő, 2021. június 19.
Miovecz János
igazgató
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Tanévkezdet
Nem a megszokott módon kezdtük az idei tanévet, elmaradt ugyanis a hagyományos tanévnyitó
ünnepélyünk. Ugyanakkor elsős tanulóinkat és szüleiket személyesen köszöntöttük szeptember 1-én az
aulában. Bevezetésre került egy járványügyi protokoll is, melynek betartásától reméljük, hogy továbbra is
hagyományos rendben zajlik majd az oktatás. Átadásra került- a RSZTOP -2.1.1 projekt keretében -33
tanszercsomag, valamint a SIÓ iskolatáska pályázaton nyert 12 darab írószerekkel kiegészített iskolatáska is.
Miovecz János

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny
2020. szeptember 10-én került megrendezésre a 2019/2020-as tanév végén elmaradt Nemzetközi Kenguru
Matematika Verseny. Iskolánk tanulói nagyon szép eredményt értek el ezen a versenyen.
Név

Megyei helyezése

Nemzetközi helyezés

Bertalan Viktória 4.o

21/199

542/4377

Dóczi Levente 4.o

36/199

1116/4377

Vajay Levente 4.o

36/199

1116/4377

Sütöri Liza 4.o

91/199

1116/4377

A 4. osztályosok felkészítő pedagógusa: Balogh Mária
Név

Megyei helyezése

Nemzetközi helyezés

Németh Hanna 3.o

42/188

1424/4614

A 3. osztályos tanuló felkészítő pedagógusa: Varga Anikó

Európai diáksport napja
Szeptember 25-én idén is megtartottuk a magyar diáksport napját. Három helyszínen színes programokkal
vártuk a diákokat. A bátrabbak tanári felügyelettel, kerékpárral tekertek ki a Petörke tóhoz. Itt a gyerekek
kipróbálhatták az evezést 3 személyes kenukban. A program lebonyolításában a Szent Jupát egyesület volt
segítségünkre, Nagy Sándor és barátai személyében. Ezúton is köszönet érte! Az iskolában maradt diákok fiú
és leány csapatokkal a labdarúgás sportágban mérhették össze erejüket, a mérkőzéseket Zádor Tibor és
Csermann Sándor tanárurak vezették. Az alsós gyerekeket hat feladat várta a nagypályán. Kapura lövés,
óriáslabda gurítás, keresztszökdelés, célba dobás babzsákkal, mocsárjárás két karikával, szökdelés sportlétrán
feladatokban próbálhatták ki magukat. A feladatok végén sokan vállalkoztak egy nagykör futására is. Jó
hangulatú délutánt hagytunk magunk mögött, tele élményekkel.
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Hegyeshalmi Csaba

Papírgyűjtés
1.a: 331,5kg
1.b: 606,5kg
2.o: 876kg
3.o: 471,5kg
4.o: 437kg

5.o: 1092,5kg
6.a: 182,5kg
6.b: 154kg
7.o: 1234kg
8.a: 413kg, 8.b: 102kg

Karácsonyi játszóház
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Robotika szakkör
Iskolánk az „EFOP-3.2.3-17 - Digitális környezet a köznevelésben” pályázat keretében kapott 4 darab Lego
Mindstorms EV3 készletet. Ez lehetővé tette, hogy a robotika iránt érdeklődő tanulók szakköri keretben
megismerjék a robotok programozásának alapjait. Az első 3 foglalkozáson elsősorban az építéssel
foglalkoztunk, majd fokozatosan áttértünk a motorok programozására. A következő lépés az érzékelők
beépítése és programozása volt, amely már nagyobb kihívást jelentett a tanulóknak, de a többség sikeresen
megoldotta ezeket a feladatokat is. A kötelező programozási feladatok megoldása után, mostantól a
tanulók nagyobb önállóságot kapnak és videók, valamint egyéni ötletek alapján lánctalpas robotot
építenek, majd programoznak.

Fila Gyula
Megemlékezés Fodor András születéséről

Fodor András születésének 92.évfordulójára február 26-án műsorral emlékeztünk meg. Életéből,
munkásságából a 2. osztály tanulói készültek fel. A kaposmérői születésű költő, esszéíró verseiből is
elhangzottak részletek. Zenés keretek között koszorúztuk meg a műsor végén a költő szobrát.
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Szedmák Zsófia

Újraélesztési alapismeretek az általános iskolában
Idén ősszel egy pedagógus továbbképzésen vettem részt, mely egy országos kezdeményezés volt a mentők
részéről. Címe: újraélesztési alapismeretek az általános iskolában. Az a szomorú statisztika hívta életre,
hogy hazánkban évente 25000 ember hal meg hirtelen szívmegállásban, melynek két harmada
megmenthető lenne, ha időben elkezdenék a hozzáértő újra élesztést. Erre akár egy általános iskolás tanuló
is képes lehet. Iskolánkban a 7, 8 osztályos tanulókat érintette a képzés. Két órát vett igénybe, melyeken
Bibliai alapelvek mentén elméleti, és gyakorlati ismereteket szereztek a tanulók.

Hegyeshalmi Csaba

Tanulmányi kirándulás a Desedára
Immár hagyomány iskolánkban, hogy a 6. évfolyamon a tananyaghoz kapcsolódóan ellátogatunk a
Desedára. A természetismeret tantárgy 6. osztályban többek között a hazai élővilágot mutatja be,az erdő,
víz, vízpart világát, növényeit, állatait. A kiránduláson a gyerekek közvetlenül megfigyelhették a vízi, vízparti
élőhelyet, gyarapodott tudásuk. A Fekete István Látogatóközpontban 1 órás foglalkozáson vettek részt. Ez a
nádas élővilágát mutatta be érdekes élőlényekkel, pl.szomjas pohók, aranyos nádbogár, törpe gém, búbos
vöcsök. Megismerték az itt élő állatok életét az évszakok változásával, szemléletesen bemutatott
táplálkozási hálózataikat. Hajóval bejártuk a partközeli vizet, láttunk napozó teknősöket, récéket, vizi tyúkot
a csibéivel. a kiállítást is nagyon élvezték a gyerekek. A kirándulás befejezéseként matricát és könyvjelzőt
kaptak a tanulók. Hasznos ismeretekkel és jó élményekkel gyarapodva érkeztünk vissza az iskolához.
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Jakab Márta

Ju Jitsu bemutató
A Boldogságóra program májusi témája a testmozgás gyakorlása volt: A program keretén belül megtisztelt
minket jelenlétével Sensei Csima János, aki a Nihon Tai Jitsu & Nihon Ju Jitsu 4. dant elért mestere. A
Sensei, mesélt a 4. osztályosoknak a Jitsu lényegéről, életfilozófiájáról. A rövid elméleti betekintés után
gyakorlati bemutatót tartott, majd 1 közös edzés keretén belül megismerkedhettek a gyerekek néhány
eséstechnikával, fogás hárítással. Tartalmasan és nagyon jó hangulatban telt a Sensei-jel együtt töltött idő.
Ez úton is köszönjük Csima Jánosnak az élvezetes programot. De mi is az a Jitsu? Nihon Tai Jitsu ősi japán
harcművészeten alapszik, melyet az európai ember számára is megtanulható modern önvédelmi
rendszerré, oktatási egységgé építettek fel Franciaországban. A Ju Jitsu szó szerinti fordításban ’lágy
művészet’ –et jelent. A ’Ju’ (dzsiu) szó lágyságot, finomságot, engedést, hajlékonyságot, rugalmasságot
takar, ez a kitérő, elvezető filozófiára utal. A ’Jisu’ (dzsitcu) értelme művészet, tudomány, hagyomány vagy
fegyelem. A Ju Jitsu hatékony önvédelem, mely hozzájárulhat önmagunk, családunk és értékeinek
megvédéséhez. Megköveteli a pontos és kitartó munkát, ugyanakkor az eredménye jól mérhető. Javítja a
fizikai állapotot, erősebbé, gyorsabbá, hajlékonyabbá válik gyakorlója, nő az állóképessége. A küzdő,
konfliktusos helyzetek gyakorlásával levezeti az agressziót, növeli a magabiztosságot, erkölcsi tartást ad.
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Balogh Mária

Kirándulás a Kassai Völgybe
A honfoglaló magyarok nyomában
Május 27-én az 5. osztállyal kirándulni mentünk. A történelem tanananyaghoz kapcsolódóan megnéztük a
Kaposmérő határában lévő Kassai Lovasíjász Központot. Kassai Lajos elsőként bemutatta nekünk azt a
kiállítást, amelyen a népvándorlás korát idéző ruhák, lovasszerszámok és fegyverek láthatók. A völgyben
felállított 180 éves jurtában beszélgettünk és kérdéseket tehettünk fel. Részt vettünk egy íjászbemutatón.
Nagyon érdekes volt, amikor egyre messzebbről lőtt a célpontra. Nagyon izgultunk, amikor Lajos bácsi
kötélen egyensúlyozva lőtte ki a nyilakat. Ezután lovasíjászat következett. A nyereg, a lószerszám és a
fegyverek is ősi történelmünket idézik. A nap legjobb része az volt, hogy mindenki lóra ülhetett és
kipróbálhatta az íjászkodást is. Nagyon élveztem ezt a napot, sok érdekességet láttam. Most már jobban el
tudom képzelni, hogyan éltek és harcoltak őseink, a honfoglaló magyarok.
Miklai Panka Léna 5. osztály
Kalandozás a múltba
Minden annyira szép és izgalmas a Kassai-völgyben! Én csak ámultam és bámultam, amikor bemutatták a
produkciókat. Kassai Lajos bácsi kötélen sétálva íjászkodott és bele is talált a célba. Én biztos, hogy
lezuhantam volna! Olyat is láthattunk, hogy fejszéket dobált bele fabábukba, majd egyszerre három
veszélyes fegyverrel zsonglőrködött. A lovon hátrafelé nyilazva is megmutatta tudását. Persze mi is
kipróbálhattuk az íjászkodást. Én egyszer sem találtam célba, de nagyon élveztem, mint ahogy a lovaglást is.
A jurta pedig még szebb volt, mint a képeken. A bejárattal szemben található a családfő helye, tőle balra
foglaltak helyet a lányok, jobbra pedig a fiúk, ahogy az szokás volt. A jurta tetején látható egy nyílás, amikor
égett a tűz, ezen távozhatott a füst. A völgyben őshonos állatokkal is találkoztunk, minket leginkább a mudi
és a három kuvasz varázsolt el. Nagyon édesek és barátságosak voltak, végig követték az osztályt. Örülök,
hogy eljöhettem erre a kirándulásra, mert nagyon sokat megtudhattam őseink múltjáról.

Bogdán-Szerencsés Kinga 5. osztály
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Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én a nemzeti emléknapon iskolánk tanulói megemlékezést tartottak a 101 évvel ezelőtti trianoni
szerződés során elcsatolt területekről. A megemlékezést -a Himnusz és a Székely himnusz keretei között
tartott rövid történeti áttekintést követően- 16 szál szegfű elhelyezésével zártuk a tavalyi évben felállított
Trianon emlékműnél. Az elcsatolt területek az alábbiak voltak: Partium, Máramaros, Kárpátalja, Szepes és
Árva megye, Felvidék, Csallóköz, Örvidék, Fiume, Muravidék, Muraköz, Drávaköz, Szlavonország, Bácska,
Nyugat-Bánság, Kelet-Bánság, Erdély.

Miovecz János

Csillagpark
A nyolcadik évfolyamos tanulóink fakultatív program keretében ellátogattak a Zselici Csillagparkba június
10-én. Sajnos csak szűkített programban vehettek részt diákjaink, egyrészt technikai probléma illetve a
veszélyhelyzet fennállása végett. Az egy órás tárlatvezetésen azonban érdekes dolgokról hallottak illetve
figyelhettek meg. A távcsőkupolában megnézhették a 40 centi átmérőjű tükrös távcsövet valamint a Napot
fürkésző távcsöveket is. A sors iróniája, hogy aznap Magyarországról éppen részleges Napfogyatkozás volt
megfigyelhető, de erről ott lemaradtunk. Kipróbálhatták, hogy különböző égitesteken mennyit mutatna
alattuk a mérleg, bepillanthattak a égitestek fényképezésének technikai feltételeibe, megfigyelhették a
különböző kiállított meteorit darabkákat. Amatőr videofelvételen láthatták a 2013-as cseljabinszki meteor
felrobbanását és közelről megfigyelhették annak kicsi darabkáit is a kiállító vitrinben.

Miovecz János
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Sportnap
Sportnap keretében biztosítottunk valamennyi diákunk számára aktív mozgást, kikapcsolódást. Az alsósok
sorversenyeken vehettek részt, de a judo alapjaiba is belekóstolhattak, lufit hajtogattak számukra illetve
arcfestésen is részt vehettek. A felsősök közül jó néhányan a Desedán evezhettek vagy labdarúgásban
versenyezhettek, trambulinon ugrálhattak. A versenyek végén kupák, érmék egyéb ajándékok találtak
gazdára az Aranyhíd Sport Klub illetve a Tandem SE jóvoltából.

Miovecz János

Hunyadi – diáknap
A tanév utolsó napján tartottuk meg a Hunyadi napot, melyen érdekes programok várták tanulóinkat. 8. és
7. évfolyamosaink VR szemüvegen keresztül a virtuális világba cseppentek. Buborék focival-ami eléggé
megerőltető-küzdöttek egymás ellen a nagyobb fiúk és leányok. Alsósaink homokképeket készíthettek,
kipróbálták a falmászást, elektromos kisautót vezethettek, népi játékokkal ismerkedhettek meg és
hagyományos focival küzdöttek egymás ellen. Napközben a svédasztalon szendvicsek, saját termésű
hagyma, bodzaszörp és többféle gyümölcs várta őket, melyet a szülői közösség több tagja kínált
fogyasztásra.

Miovecz János
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Az ötlettől a megvalósulásig
Magaságyások összefogással a kaposmérői Hunyadi iskolában
Az elmúlt tanévben Jakab Márta kolléganőnk ötlete alapján a gyakorlókert helyett elkezdtük a magaságyások
elkészítését a felsős technika órák keretén belül. Ennek az ötletnek Miovecz János igazgató úr teret is adott.
Iskolákban hárman tanítunk technikát. Megbeszéltük, tervet készítettünk, és az ősszel elkezdtük felépíteni
raklapokból a vázakat. Szerencsénk volt, mert támogatókra is találtunk a kaposmérői Papp József vállalkozó,
és Prukner Gábor polgármester személyében. Ők segítettek a megvalósításban. Kaptunk még raklapokat a
Kaposplast Kft-től és a Kapos-Épker Építőanyag Centrum Tüzép-től. Nagyon köszönjük ezeknek a cégeknek,
Kaposmérő vállalkozóinak és a polgármester úrnak, hogy segítségükkel létre jöhetett a tervünk. Hat darab
magaságyást készítettünk a hetedikes és nyolcadikos tanulókkal, de még üresen álltak. Az iskola
karbantartója, és a kaposmérői emberek segítségével nagyon sok komposzt anyagunk lett, volt szalmánk,
ezek kerültek a magaságyás alsó részére, miután kibéleltük fóliával, és az aljára vakond hálót raktunk.
Ezután rákerült a termőföld, aminek beszerzésében szintén a polgármester úr segített. A Kaposvári
Tankerületi Központ anyagi támogatása kellett a magaságyások elkészítéséhez, és a magok, palánták
megvásárlásához. Az utóbbiakat az NRKertészet biztosította számunkra. Sajnos, a tavaszi munkálatok az
online oktatás és a hideg időjárás miatt megcsúsztak. A veteményezést - sárgarépa, petrezselyem,
dughagyma-, a negyedik osztályosokkal kezdtük el, és később a felsősökkel palántáztunk. A hetedik
osztályosok technika órán elkészítették az ültető fákat, az ötödikesek pedig ügyesen elültették a paradicsom,
paprika, karalábé, kukacvirág és bársonyka palántákat. A virágokkal később az iskola előtti és a hátsó
udvarban található beton virágtartókat fogjuk díszíteni. A hagyma már ehető, a június 15- ei Hunyadi Napra
már a gyümölcsök mellé ebből is fogyaszthattak a tanulók a zsíros kenyérhez. Nyáron heti beosztásban az
osztályok tanári felügyelettel bejönnek az iskolába, és folyamatosan felügyelik a növények fejlődését,
rendben tartják a magaságyásokat. Úgy gondoljuk, ez a növénytermesztési forma érdekesebb a tanulóknak,
szívesen dolgoznak kint, és magukénak érzik, hiszen mindent ők hoztak létre. Köszönjük a sok segítséget,
amivel cégek, tankerület és Kaposmérő hozzájárult ahhoz, hogy az ötletből valóság legyen!

Velnerné Stark Rózsa
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Kiemelkedő tanulmányi munkáért és példamutató magatartásért
jutalmazott tanulóink
1.a osztály
Dávid Dominik
Csádi Gréta
Törzsök Vanda
Novák Benedek

1. b osztály
Balázs Regina
Rengel Anna
Gyarmati Dávid
Lipótzy Dániel Sándor

2. osztály
Fitos Dominik
Kadaravek Balázs Ármin
Kaponya Zolta
Neményi Lotti
Vörös Milán
Gelencsér Lili
Müller Krisztián Tamás

3. osztály
Gyarmati Richárd
Holló Hédi
Németh Hanna
Németh Noel

4. osztály
Bertalan Viktória
Dóczi Levente

5. osztály
Bogdán-Szerencsés Kinga
Szalai Csenge
Schvicz Nóra Száva

6.a osztály
Dóczi Lilla

6. b osztály
Stromájer Anna
Markó Izabella

7. osztály
Novák Lora
8.b osztály
Bordás Bianka
Németh Evelin

8. a osztály
Szalai Boglárka

Evele Fanni
Smolcz Máté
Tóth Botond
Varga Zselyke

Aranykönyv

Szalai Boglárka 8. a osztály

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért, az iskola
közösségi életében végzett aktív
tevékenységéért és a tanulmányi versenyeken
való eredményes szerepléséért bekerült az
iskola aranykönyvébe.
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Bordás Bianka 8. b osztály

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért, az iskolai
rendezvényeken való aktív részvételéért,
művészeti tevékenységéért, a tanulmányi
versenyeken való eredményes szereplésért
bekerült az iskola aranykönyvébe.

A magaságyások elkészítésében végzett kiemelkedő munkájáért dicséretben részesült:
Héjjas Ádám 7. osztály
Gács Botond 7. osztály
Őze Levente 7. osztály
Tomisa Ákos 7. osztály

Közösségi munkáért, jó tanulmányi eredményért és példamutató magatartásért jutalmazott
tanulóink:
Koczka Benjámin Péter 6. a osztály
Papp Roland 6. b osztály
Kotroczó Dóra 7. osztály
Furián Léna 8. a osztály
Neményi Milán 8. a osztály
Tóth Maja 8. b osztály
Lőrincz Barbara 8.b osztály
Kiss Fanni 8. b osztály
Kövesi Levente 8. b osztály
Scvicz András 8. b osztály
Az „olvasni jó” osztályversenyen Gelencsér Ágnes 3. osztályos tanuló I. helyezést ért el.
A szülői közösségben a 8.a osztály közösségi életének és az iskolai programok megvalósításának
segítéséért jutalomban részesült Miháczi Eszter.
A szülői közösségben a 8.b osztály közösségi életének és az iskolai programok megvalósításának
segítéséért jutalomban részesült Szücsné Barta Melinda.
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