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Rendezvény: Íjászverseny

Dátum: 2015.02.08.
Helyszín: Cservenka - Sportközpont

3D teremíjászat eredményei:

1. Lak Ádám aranyér
em

CU mini

2. Szabó Helga aranyér
em

IB mini

3. Méhes
Arnold

aranyér
em

IB mini

4. Kocsis
Ádám

aranyér
em

IB kad
ét

5. Iván
Leonárd

aranyér
em

PB
HB

pion
ír

6. Karai
Sándor

aranyér
em

IB pion
ír

7. Karai
Nándor

aranyér
em

PB
HB

mini

8. Hamar
Richárd

ezüstér
em

PB
HB

pion
ír

9. Bereng
Adrián

ezüstér
em

IB pion
ír

1
0.

Gulyás
Kolos

ezüstér
em

PB
HB

mini

1
1.

Borbély
Viktória

bronzér
em

PB
HB

mini

1
2.

Csákvári
Csongor

---- PB
HB

mini

Felkészítő tanár: Nagy Tibor
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Rendezvény: Bál a gyermekeinkért 2015

Dátum: 2015. 02. 14.
Helyszín: Juhász bálterem - Bácskossuthfalva

Az  Idős  Kovács  Gyula  Általános  Szülők  Tanácsa  és  Tantestülete  a  farsang
utolsó hétvégéjén, 2015. február 14-én Valentin-napi hangulatban tartotta meg második
jótékonysági bálját, amelyet hosszú hetek lázas munkája előzött meg. 

A  bálteremet  a  gondos  kezek  az  alkalomnak  megfelelően  papírszívekkel
díszítették  fel.  A  lelkes  adományozóknak  (cégek,  vállalkozók,  magánszemélyek)
köszönhetően ez évben is nagyon sok tombolatárgy gyűlt össze. A vendégeket ízletes
vacsora várta: fácánhúsleves, marhapörkölt tésztával és káposztasalátával, desszertként
pedig sós és édes sütemény. A vacsorát támogatta Papp László, Méhes Béla, Méhes
Csaba  fácánhússal,  Mohácsi  Húsüzlet  kedvezményes  áru  marhahússal,  Zadi  Pékség
Lovćenacról  kenyérrel.  A  szülők  pedig  sós  és  édes  süteménnyel  támogatták  a  bál
megvalósítását. 

A bált  Crnkovity  Gábor igazgató  nyitotta  meg,  ezután  következett  a  tanulók
műsora.  Gulyás  Melinda  (7.b)  alkalmi  szavalattal  készült,  Kósa  Tamara  (6.a)
előadásában klarinéton két népdal csendült fel, majd Sebők Vivien és Sebők Virág (3.a)
népdalokat  játszott  klarinéton.  Felkészítőjük  Horák  Réka  zenetanárnő  volt.  Majd  a
parkett  felizzítása  az  Énekkaros  lányok  feladata  volt.  Zumba  táncokat  adtak  elő.
Felkészítőjük  Horák  Réka  és  Bencsik  Tímea  tanárnők  voltak.  Az  éjszaka  során  a
zenéről és a jó hangulatról Bálint Róbert gondoskodott. 
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A  bál  bevételéből  (71.260
dinár)  az  iskola  elavult
hangosító  berendezése  kerül
felújításra,  kicserélésre.

Köszönet minden támogatónak, adományozónak, segítő kéznek, aki hozzájárult ehhez! 

 a feldíszített terem

Rendezvény: Nyílt matematika óra

Esemény: Nyílt óra tartása az 5.b osztályban matematikából

Időpontja: 2015.02.19.  2. óra (08.05 – 08.55)

Helye: E-1 – matematika terem

Előzmény: A nyílt óra hetén a szülőket írásban értesítettem az eseményről. 

Cél: 

- Az iskolában folyó munka megismertetése a szülőkkel.

- A tanulók órai munkájának megismerése. 

- Visszaigazolás az órai munkáról.

A nyílt órán az 5.b osztály tanulói teljes létszámban megjelentek. Rajtuk kívül az

órán jelen volt az iskola pedagógusa, egy szaktanár és egy tanítónő, aki egyben az egyik

diák édesanyja is.
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Az  óra  témája  a  törtek

összeadása  és  kivonása  volt.

Az  óra  bevezető  részében  a

jelentés és az óraszervezés teendői után leellenőriztük a házi feladatot, majd egy páros

versenyfeladattal motiváltam a diákokat. A törtek összeadásával és kivonásával, illetve

a törtek átalakításával kapcsolatos lapokat mutattam fel. A tanulók párban játszottak,

ahol a gyorsaság volt a lényeg. A játék a legutolsó versenyző párig tartott. A legutolsó

állva maradt diák jutalomban részesült. Ezután ismertettem az óra célját, témáját. 

Az óra fő részének első lépése az volt, hogy a diákok bevonásával feladatlapot

osztottunk szét. A feladatlapon 6+1 feladat szerepelt.  A +1 képezte a házi feladatot.

(Feladatlap  mellékelve!)  A  feladatok  egy  részét  a  diákok  a  táblánál  oldották  meg,

viszont párban és önállóan is dolgoztak.

Az óra befejező részében megtörtént a tananyag átismétlése, játékosan. A diákok

körben állnak, a tanár állításokat mondott. Amennyiben a diákok helyesnek vélték azt,

megindultak  a  kör  közepe  felé,  ha  nem,  akkor  megtartották  a  kör  formáját,  és

megbeszélik a helyeset. A tanár feladta a házi feladatot, ami a feladatlapon szerepelt.

Értékelés:

A  tanulók  aktívak  voltak,  mégis  érezhetően  visszafogottabban  viselkedtek  a

látogatók hatására.  Az óra hangulata  és légköre pozitív  volt.  Arra törekedtem,  hogy

minél  játékosabb,  eddigi  tapasztalaton  alapuló  feladatot  vigyek  az  órába.  A tanulók

megértették a tananyagot. A nyílt órán részt vevő kollégák is elégedettek voltak az óra

tartalmával, lendületességével, az irányított munkával.
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Kasza Kinga

matematika tanár

Rendezvény: Látogatás a csantavéri
kollégáknál

Dátum: 2015. 02. 19.
Helyszín:  csantavéri  Hunyadi  János
Általános Iskola

A  két  iskola  között  szoros
együttműködés  alakult  ki,  így  ez  az
iskolalátogatás  is  ennek  keretében
valósult  meg.  A  látogatáson  alsós
tanítók Molnár  Csilla,  Szeteli  Lili,
Petres Ágnes, Barna Izabella,s, Csernik
Ilma,  és  Crnkovity  Gábor  igazgató  úr
vet részt 2015.02.19-én. 
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Az  iskolában  nagyon
szívéjesen  fogadtak
bennünket  az  ott  dolgozó
kollégák. 

Három órát látogattunk meg:
1. Vukelity Angéla 13:30-tól

2.c osztály
Tantárgy- Matematika
Tanítási egység: Természetes számok osztása és szorzása

2. Angyal Magdolna 14:20-tól
3.a osztály
Tantárgy: Zenekultúra
Tanítási egység: Népdalcsokor- begyakorló óra

3. Agyánszki Lídia 15:20-tól
4.b osztály
Tantárgy: Magyar nyelv
Tanítási  egység:  Mátyás  király  és  az  igazmondó  juhász-  drámapedagógiai
eszközökkel való feldolgozás

Az órák megtekintése után közös beszélgetés következett.  Nagyon ötletes, jól
szervezett, a korosztályoknak megfelelő órákat láthattunk. 

Ezt követően a csantavéri Páduai Szent Antal templomba látogattunk el.
Másnap  az  iskolában a kolléganőkkel  megbeszéltük a látottakat, hallottakat.

Nagyon hasznosnak tartjuk az ilyen jellegű együttműködést az iskolák között.
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Rendezvény: Farsang az alsósok részére

Dátum: 2015.02.20.
Helyszín: az iskola tornaterme

Szervezőbizottság: Lestár Antunovity Karolina
Szeteli Lili
Petres Ágnes

Téma: Harry Potter
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Feladatok:
- a tanulók minden osztályban húztak a következő karakterek közül:

Harry Potter
Minerva McGalagony
Albus Dumbledore
Hermione Granger
Rubelus Hagrid

                    

- a tanulók feladat az volt, hogy az általa húzott karaktert magára öltse, vissza 
adva annak jellemző tulajdonságait
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- a programon a 
tanulók a megadott 
szereplők 
sorrendjében vonultak

fel a zsűri előtt. Először a 1. és 2. osztály, utána a 3. és 4. osztály tanulói

- A program legvége pedig hagyományos Kiszebáb égetéssel zárult. 

A zsűri tagjai: Csernik Ilma 
Győrfi Anna

                              Kasza Kinga

Megvalósítás:

A farsangi program nagyon jól sikerült. A gyerekek nagyon élvezték a farsangi 
programot. A tanulók nagyon szépen megoldották a feladatokat, nagyon szép és 
ötletes jelmezeket láthatott a zsűri. 
A programon a tanulók megismerkedhettek Harry Potter iskolájával, a Roxfortal. 
Bevásárló kocsival jutottak el a 9 és háromnegyedik vágányról, megismerkedhettek 
az iskola négy alapító tagjával, megtanulhattak pár varázsigét. A programot közös 
táncolással zárták.
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A zsűri két kategóriát 
határozott meg, az 
egyikben az 1. és 2. 
osztály, még a másikban 

a 3. és 4. osztály szerepelt.  
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A következő eredmény született:
1. és 2. osztály
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Rubelus Hagrid: 
1.hely: Bereng 

Kristóf 2.a

2.hely: Takács József 1.a
3.hely: Pirmajer Rebeka 2.b

Minerva McGalagony: 1.hely: Huszák Nóra 1.a
2.hely: Józsa Arianna 2.a
3.hely: Pék Mrazovac Meggi 2.b

Albus Dumbledore: 1.hely: Szente Kitti 2.b
2.hely: Nagy Máté 2.c
3.hely: Sili Marcel 1.b

Hermione Granger: 1.hely: Kocó Ottilia 1.b
2.hely: Mészáros Réka 2.b
3.hely: Gáspár Imola 1.a

Harry Potter: 1.hely: Antal Csongor 1.b
2.hely: Borbély Olivér 2.c
3.hely: Holló Balázs 1.b

3. és 4.osztály
Rubelus Hagrid: 1.hely: Tóth Hargita 3.b

2.hely: Kurucz Réka 3.b
3.hely: Fábrik Dávid 4.a

Minerva McGalagony: 1.hely: Csík Csenge 4.a
2.hely: Bakos Hanna 3.a
3.hely: Antal Bátor 3.b

Albus Dumbledore: 1.hely: Virág Martin 4.b
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2.hely: Csákvári 
Csongor 3.a

3.hely: Végel Dániel 3.a

Hermione Granger:
1. hely: Somogyi Anna Viola 3.b
2.hely: Fodor Henrietta 4.a
3.hely: Mijic Maja 4.b

Harry Potter: 1.hely: Zsebedity Andor 3.a 
2.hely: Füstös Adrián 4.b
3.hely: Lázity Levente 3.b
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Rendezvény: Felsősök
farsangja 2015

Dátum: 2015. 02. 20.
Helyszín: Idős Kovács Gyula Általános Iskola tornaterme

Igazi  maszkabálos  hangulatban búcsúztatták a felső tagozatosok az idén igen

röviden megmutatkozó telet. Farsang farkában, 2015. február 20-án délután 17 órakor

az  iskola  tornaterme  is  álruhát  öltött.  Aki  oda  belépett,  brodwayi  filmstúdióban

érezhette  magát.  Az  osztályok  egy  háromtagú  zsűri  (Csernik  Ilma,  Barna  Izabella,

Kasza  Kinga)  előtt  mutatkoztak  be,  megformálva  egy  állóképet  a  feladatul  kapott

filmből. Minden tanuló egy általa kiválasztott szereplő bőrébe bújt, és formálta meg a

karakterét. A bemutatásra kiválasztott filmek:

5. osztályoknak: Harry Potter

6. osztályoknak: Éjszaka a múzeumban

7. osztályoknak: Alkonyat

8. osztályoknak: Csillagok háborúja

A zsűrinek nehéz dolga akadt ez esetben is, mert az osztályok alaposan felkészültek,

valósághűen megkoreografálták az egyperces pillanatképet.  Amikor azonban hosszas

töprengés után „felszállt a füst”, a következő döntés született:

5. osztály: I. helyezett 5.b

                        II. helyezett 5.a

6. osztály:        I. helyezett 6.b

                        II. helyezett 6.a

7. osztály:       döntetlen, a két osztály az I. helyen végzett

8. osztály:        I. helyezett 8.b          II. helyezett 8.a
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Beöltöztetett tanárok és

kísérőik
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Jelentés a községi angol
versenyen való részvételről

Időpont: 2015. 02. 28.
A program helyszíne: Nikola Tesla Általános Iskola – Topolya

A  program  előkészületei:  A  8.  osztályos  tehetséges  tanulókkal  folyamatosan
készültünk a községi angol versenyre, melyen iskolánk legjobbjai vettek részt: Móricz
Kincső Boróka (8.b), Hamar Richard (8.a), Bereng Adrián (8.a) és Sétáló Sándor (8.a). 

A  program  megvalósulása:  A  versenyre  13:30  perckor  érkeztünk,  a  tanulókat
elhelyezték  a  tantermekben,  és  14  órától  15  óráig  folyt  a  feladatok  megoldása.  Ezt
követte a javítás és az eredményhirdetés.

A program értékelése:  Azokra a  tanulókra,  akik csupán második idegen nyelvként
tanulják az angolt komoly megmérettetés várt. Diákjaink szépen helytálltak. Kincső a
10., Ricsi a 14., Adrián a 15., Sanci pedig a 16. helyen végzett.
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Rendezvény: Levél a
tenegeren túlról…

Februárban megérkezett a második amerikai levél. A tengeren túli kispajtások
Valentin nap alkalmából névre szóló üdvözlő kártyákkal kedveskedtek nekünk. Immár
minden  tanulónak  saját  levelezőtársa  van,  ugyanis  mi  tanárnők  a  gyerekeket
képességeiknek megfelelően párokba rendeztük. 
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Tanár:
Antal 

Sztella

Rendezvény: Pályaorientációs foglalkozás
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Időpont: 2015.02.24.
Helyszín: Topolya (Múzeum,
Gimnázium, 

Szakközépiskola)

A hetedikes  és  nyolcadikos  diákokat  elvittük  Topolyára,  ahol  óralátogatáson
voltak  a  Gimnáziumban,  és  betekintést  nyertek  a  Sinkovics  József  Szakközépiskola
működésébe. A program végén meglátogattuk a Múzeumot is, ahol Gazsó Hargita tarott
egy igen élvezetes tárlatvezetést.

Szervező tanárok: Jónás Tünde, Tóth György Ibolya
Kísérő tanárok: Csernik Ilma, Benedek Eleonóra.

Az évkönyvet összeállította: Benedek Eleonóra


