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Rendezvény: Színelőadás Szabadkán

Dátum: 2015.05.05.
Hely: Szabadka
Téma: Előadás
Előadó: Szabadkai Gyermekszínház
A tevékenység 
tartalmának rövid leírása:
Program: A kislány, aki 
mindenkit szeretett című 
előadásmegtekintése. A 
mesét Tengely Gábor 
magyarországi rendező vitte 
színpadra.
Előkészítő
tevékenység:  A
tanulókkal  való
beszélgetés  a  színházban
való  viselkedésről,  a
programról,  fgyellék  meg
a szereplőket,  a díszletet,
események  sorrendlét  és
a zenei kíséretet. 
A  program
megvalósulása: 9,30-kor
indultunk  az  iskola  elől.
Szabadkára  való
megérkezésünk   után
előszőr  a  látszótére
mentünk  látszani,  ezután
indultunk  a  színházba.  A
tanulók  érdeklődve
fgyelték az előadást. 
A mese egy nagy erdőről és egy
kislányról,  Brunelláról,  egy
medvéről,  egy  tigrisről,  egy
rettenetes  háromkerekű  Pakuk
madárról,  egy  patakról  és  egy



              
Május          

2015.
vadászról  szól.  És  önmagunkról
is.  Tengely  Gábor  rendező
szerint  fontos,  hogy gondolkodó
embereket  neveljünk.
Ugyanakkor az is, hogy időnként
önmagunkba  tekintsünk.
“Nagyon  fontos  dolog  arról
beszélni  hogyan  bánunk  velük,
minek  nézzük  őket,  felnőttnek
vagy  gyereknek.  Ezek
rettenetesen  fontos  kérdések,
amiket  a  gyerekek  nagyon
különböző  módokon  tudnak,
vagy  nem  tudnak  feldolgozni.
Igazából  a  legnagyobb  vállalása
az előadásnak az, hogy ez elé egy
kicsit  tükröt  tartson.” Az
előadás elnyerte a tanulók
tetszését  és  elégedett
hangulatban mentek haza.
A 1.a osztályból 10 tanuló
vett részt az előadáson.
Befejező  tevékenység:
Az előadást követő napon
röviden  megbeszéltük  a
látottakat és hallottakat, a
résztvevő tanulók lelkesen
beszéltek élményeikről. 
Ralzokat is készítettünk. 

A lelentést készítette: Szeteli Lili
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Május  5-én  a  szabadkai  Lazar  Nešić  Vegyészeti  Technológiai  Középiskola  is
bemutatkozott a nyolcadikosoknak. B. Varga Teodóra tanárnő bemutatta az iskolát, beszámolt
a  2015/20126-os tanévben nyíló három-és négyéves  szakokról  (tejfeldolgozó,  pék,  hentes,
élelmiszeripari  technikus,  vegyészlaboráns,  szőlész  -  borász,  varrók,  környezetvédelmi
technikus). 

Egy tanuló kísérletet is végzett, bemutatta a szappangyártást, ami nagyon érdekes volt
a nyolcadikosoknak. 

Az előadás alatt felügyelt Jónás Tünde és Palágyi Krisztina tanárnő.



              
Május          

2015.

Rendezvény: Levelezés

Április folyamán a 3.b osztály tanulói az angol tanárnő, Antal Sztella közbenjárásával,
újabb angol  nyelvű leveleket  küldtek  a  Angliába.  A tanítónő,  Barna Izabella  segítségével
pedig  ajándékokat,  könyvjelzőket  készítettek,  amit  elküldtek  a  levelek  mellé.  Ezekre  a
levelekre válasz is érkezett a tengeren túlról május folyamán.
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Rendezvény: Suli hangja

A hagyományossá vált  Suli  hangja  elnevezésű  iskolai  rendezvény idén is  várta  az
énekelni vágyókat, hogy bemutathassák tehetségüket. Az idei énekverseny résztvevői: Kurucz
Erika,  Gulyás  Melinda,  Szabó  Helga,  Szoboszlai  Enikő  Kitty,  Gellér  Anita  és  Jovanović
Adriana, Matolcsi Natália, Kósa Tamara, Natkai Noémi, Dávid Andor, Akariás Annamária és
Akariás Lilla,  Borsódi Letíszia  és Borsódi Merien,  Laci  Boglárka és Szabó Dorka,  Kartai
Bianka.  A  verseny  főszervezői:  Horák  Réka  és  Bencsik  Tímea  tanárnők.  A  zsűri  tagjai:
Toronykőy Attila rendező, a Szegedi Nemzeti Színház munkatársa, Toronykőy Horák Renáta
operaénekesnő, Nagy Zoltán énekes, a Phrenia együttes frontembere. A Suli hangja címet és a
közönségdíjat Dávid Andor érdemelte ki. 2. helyezett Szabó Helga, 3. helyezett pedig Kósa
Tamara  lett.  Minden  versenyző  kapott  ajándékot,  a  helyezettek  pedig  diplomát  is.  A
rendezvény  támogatói  voltak  a  következő  munkaszervezetek  és  magánszemélyek:  Papp
László  ékszerész,  Horváth  Zsolt  szobafestő,  Bácskossuthfalva  Helyi  Közössége,  Sila
láncgyár, Márta bolt, Ruby üzlet. A szavazólapok megvásárlásából befolyó összeg az iskola
énekkarára lett fordítva.

Szabó Dorka és Laci Boglárka (8.osztály)
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Gulyás Melinda (7.b osztály)

A zsűri
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Versenyzők

Díjátadás

Szoboszlai Enikő – Kitty (8.osztály)
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Jovanovic Adrianna (6.b) és Gellér Anita (8.a)

Rendezvény: Atlétikaverseny – felkészítő tanár: Bika Lajos

Az atlétika versenyen is kiválóan szerepeltek iskolánk diákjai: Nemes Ines és Sőregi Lilla első
helyezettek, Mike Dominik második helyezett és Csík Csenge harmadik helyezett lett.

Rendezvény:  Örömíjászat, Lovasvölgy

Időpont: 2015.05.17.
Helyszín: Ada

 A Kálizos versenyzők névsora:

1. Szabó Helga            12 éves    vadászreflex
pionír II   aranyérem      (307)
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2. Csákvári Csongor    10 éves    tradicionális íj  pionír I   ezüstérem        (160)
3. Karai Nándor          10 éves     tradicionális íj  pionír I   aranyérem       (218)
4. Gulyás Kolos          11 éves    tradicionális íj  pionír I          -                  (0)
5. Kórizs László          11 éves    vadászreflex    pionír  I          -                (251)
6. Méhes Arnold         12 éves    vadászreflex    pionír  I          -                (248)
7. Iván Leonárd          14 éves    vadászreflex    pionír II    aranyérem       (317)
8. Hamar Richárd       14 éves    vadászreflex    pionír II    ezüstérem       (304)
9. Bereng Adri           14 éves    vadászreflex    pionír II   bronzérem        (318)
10. Karai Sándor          14 éves    vadászreflex    pionír II   aranyérem        (370)
11. Kocsis Ádám         15 éves   vadászreflex      kadét         aranyérem      (250)
12. Lak Ádám             11 éves   CU                     pionír I      aranyérem      (340)

Felkészítő tanár: Nagy Tibor
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Sajó Károly Környezetvédelmi verseny
Felkészítő tanár: Jónás Szabina, Szabó Gábor
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Iskolánk felkérést kapott a mélykúti iskolától, hogy csatlakozzon a Vállald érzelmeidet

elnevezésű  csapatversenyhez,  amely több fordulóból  állt  össze.  A moravicai  iskola három
csapattal nevezett a megmérettetésre. A hatodik, hetedik és nyolcadik osztályok önkéntesen
jelentkező  tanulóiból  állt  össze  három négyes  létszámú  csapat.  Mindhárom csapat  remek
eredményt ért el,  a nyolcadikosok csapata továbbjutott  a mélykúti  versenyre is. A verseny
koordinátorai: Jónás Tünde, Tóth György Ibolya és Bencsik Tímea.

Rendezvény: Májusi koncert

Dátum: 2015.05.29.
Helyszín: Idős Kovács Gyula Általános Iskola tornaterem
Résztvevők: az iskola tanulói, dolgozói, vendégek és szülők

Célok, feladatok: 
- Erőszak megelőzés
- Zenei tehetséggondozás 
- Szülőkkel való együttműködés
- közösség fejlesztés

Iskolánkban hagyományosan kerül sor minden tanév végén a májusi koncertre. A koncert 
résztvevői iskolánk zenei tehetségei, alsós és felsős tanulók, a zenede tanulói, iskolánk 
énekkarának tagjai és a gitár szakkör tagjai.

A májusi koncerten felléptek:
- a zeneiskola klarinétosai (alsósok)
- iskolánk tehetséges szavalói (felsős Borsódi Merienn, Glišić Milica)
- iskolánk kiskórus két dalt énekelt (alsósok)
- iskolának nagykórusa négy dallal készült
- gitár szakkör felsős tanulói két zeneszámmal készültek
- iskolánkban megrendezett Suli hangja vetélkedő győztesei is felléptek egy-egy 

zeneszámmal
- zumba a felsősök előadásában

A műsor összeállították, a tanulókat felkészítették: Horák Réka, Bencsik Tímea, Molnár 
Csilla

A jelentést készítette: Molnár Csilla
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Májusban ünnepeljük iskolánk napját a májusi koncerttel egybekötve, ahol fellépnek

iskolánk azon tanulói, akik a zeneművészet terén szorgoskodnak, valamint ekkor kerül sor a

nyolcadikos énekkarosok búcsúztatására is. A műsor keretein belül megtörtént az egész éven

át tartó verseny végeredményének kihirdetése is. A felsős tagozatok versenyében a legjobb

magaviseletű és leginkább rendet tartó osztály a 8. a osztály lett,  az alsós tagozatok közül

pedig a 4. b osztály vehette át a díjat, ami egy közös pizzázás volt.

KÉPEK MAJUSI  KONCERT
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Rendezvény: Foto kiállítás

A  2014/15-ös  iskolaévben  immár  negyedszerre  került  megrendezésre  a
fotószakkörösök  legjobb  munkáit  bemutató  kiállítás.  A  tanulók  különféle  műfajban  is
megmutatták tehetségüket. A természet ezúttal is kiemelt téma volt.
A hagyományos iskolanapi ünnepség alkalmával az alábbi tanulók fotóit tekinthették meg az
érdeklődők: 
Mezei Krisztina (8.a), Hamar Richárd (8.a), Horák Regina (8.b), Dávid Andor (8.b), Kartai
Bianka (7.a), Torok Kitty (7.b), Víg Barbara (6.a), Benkó Karina (6.a), Rontó Réka (5.b), és
Mári Alexandar (5.b).
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Rendezvény: Tiszta osztály, éhes szemetes! Figyelj! Viselkedj! Nyerj!

Iskolánkban a második félévben két akció került megrendezésre, az alsósok számára a
Tiszta osztály, éhes szemetes! címmel, a felsősök számára pedig a Figyelj! Viselkedj! Nyerj!
címmel.

A tiszta osztály, éhes szemetes!
A verseny célja  az  iskola  tisztábbá,  rendezettebbé  tétele  volt.  Az osztályok  a  heti

cukorka mellett megszerezhették a havonta kiosztásra kerülő Legtisztább osztály címet. Az
osztályok  tisztaságát  öt  tagú  Tisztaságkommandó  ellenőrizte  a  következő  szab  alaályok
alapján: 

1. A  padok között nincs szemét.
2. A szemét a szemeteskosárban van.
3. A padok és a székek rendezetten állnak.
4. A táskák és a tanszerek rendezettek.
5. A  cipők  és  a  kabátok  rendezettek  (kisiskolában  a  folyosón,  nagyiskolában  a

Tisztaságkommandó a szekrényekbe is benézhet)
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A Tisztaságkommandó tagjai:

1. Jónás Tünde
2. Benedek Eleonóra
3. Csernik Ilma
4. Szabó Gábor                                    A győztes felső tagozat

Figyelj! 
Figyelj! Viselkedj! Nyerj!

Versenyt hirdettünk Figyelj! Viselkedj! Nyerj! címmel, mely során bebizonyíthatták a
gyerekek, hogy ki a legjobb osztály a felsősök között. A verseny során a hetente kiosztásra
kerülő  cokorka  mellett  az  osztályok  megszerezhették  a  havonta  kiosztásra  kerülő  legjobb
osztály címet. Hétről hétre egy bizottság ellenőrizte, osztályozta az osztályokat, tagjai:

1. Jónás Szabina
2. Antal Sztella
3. Nagy Tibor
4. Győrffi Anna
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A fölsősökre a következő szabályok vonatkoztak:
1. Az osztály előtt sorban állva, csendben várjátok a tanárt!
2. Az órán csend van.
3. Az órán aktívak vagytok, részt vesztek a munkában.
4. Az osztályban jó a légkör, jó az osztályban dolgozni.
5. A szekrények rendben vannak.

Eredmények:
Felső tagozat: 
1. helyezett: 8.a – osztályfőnök: Benedek Eleonóra
2. helyezett: 7.a – osztályfőnök: Tóth György Ibolya
3. helyezett: 5.a – osztályfőnök: Horák Réka

Alsó tagozat:
1.helyezett: 4.b – tanítónő: Lak Ilona
2.helyezett: 1.b, 2.c – tanítónő: Molnár Csilla, Lestár Antunovity Karolina
3.helyezett: 4.a – tanítónő: Szilágyi Mária

               

A győztes alsó tagozat

Rendezvény:
Iskolanapi kirándulás
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Iskolánk  hagyományosan  kilátogat  a  Pilák-völgybe,  ahol  főzőversenyt  rendeztek  a

felsősök részére. Eközben az alsós tagozatos diákok a Fürdő területén fociztak, kiütőcskéztek,

játszottak.  Ezeket  a  programokat  minden  évben  nagyon  várják  a  diákok,  és  várakozásuk

sosem hiábavaló, mindig élményekkel térnek haza.

Nyolcadikosok Pilákon 

(Daku Hunor, Karai Sándor, Iván Leonárd, Mike Dominik, Sétáló Sándor, Mezei

Krisztina, Takács Erik – 8.a)


