
 
XVI. évf. 1. sz. A Kossányi József Alapiskola és Óvoda lapja  

2016. december 

Ringató foglalkozások Szentpéteren  
Már lassan fél éve, 

hogy falunkban is 

elkezdődhettek a Ringató 

foglalkozások, melynek 

óvodánk tornaterme ad 

helyet minden második 

héten kedden. Ezeken a 

foglalkozásokon mintát 

adunk a szülők számára,  

hogyan kezdődhet a 

családban a zenei nevelés. 

Fontos számunkra a zenei 

élménynyújtás, hogy a 

résztvevő felnőttek és 

gyerekek átéljék a közös 

játék és éneklés örömét.  

 Mindezek mellett 

magyarságunk megőrzése 

érdekében is igen értékes 

„anyagot” adunk át a 

következő nemzedéknek. 

A magyar népdalok, 

megzenésített versek, népi 

játékok, mind-mind 

elősegítik, hogy már 

ebben a korai 

életszakaszban 

megismerjék a gyermekek 

népi kultúránk kincseit, 

ezzel is erősítve nemzeti 

hovatartozásunkat. 

 
 

 
 

 



 

2 

 

Eseménynaptár 

szeptember 
9.5. Tanévnyitó 

 

 

október 
10.1 Szüreti ünnepség 

  

10.7. sakk  

10. 6-7. Szombathelyi diákok látogatása 

10.7. Október 6. – megemlékezés 

10.17-21. Kossányi-hét – egészséges 

életmód hete  

Hétfő (10. 17.): Megnyitó, koszorúzás, 

Szőnyi Ferenc-Ironman előadása,  

Kedd (10. 18.): Kossányi asztalitenisz- 

verseny, tollaslabda 

Szerda(10.19.): Futás az egészségért, családi 

futás, alsó tagozatos műveltségi vetélkedő, 

Vrábel Sándor előadása, salátakészítés, 

zumba 

Csütörtök (10. 20.): Kossányi József Vers- és 

Prózamondó Verseny, asztalitenisz - a 

tornateremben szülők, diákok, tanárok 

részvételével 

Péntek (10. 21.): Műveltségi vetélkedő, 

Ünnepi műsor és 1956-os megemlékezés 

10.22. sakk, V. liga    

10.26. Bábszínház 1-4  

10.24-27. papírgyűjtés  

10.28. őszi szünet  

november 

11.3,4,7. Úszótanfolyam (3. o.) 

11.9. Rákóczi Szövetség ösztöndíj átadása 

(Perbete) 

11.9-11. IBOBOR – informatikai verseny 

11.12. sakk – 5. liga 

11.14,16,28,30. Floorball 

11.18. Járási sakkbajnokság 

 
11.21. lövészet (járási verseny) 

11.22,29. Asztalitenisz (járási elődöntő) 

11.25. vetélkedő (Hernád) 

december 
12.2. Mesefesztivál 

12.3. Pislákoló mécses – szavalóverseny 

12.6. Mikulás az iskolában 

12.6. Asztalitenisz-verseny – járási 

12.7.8. Pitagorasz – matematikai verseny 

12.14. Feszty-vetélkedő (Ógyalla) 

12.22. Karácsonyváró, ünnepi műsor 
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Kossányi-hét a szentpéteri alapiskolában 
 

 Iskolánkban már sok éves 

hagyomány a névadónk tiszteletére 

megtartott sokszínű 

rendezvénysorozat, melyre idén 

2016. október 17-21-ig került sor. 

Az évek óta rendszeresen 

megszervezett programokat a 

tanulók is örömmel várták, 

szorgalmasan készültek a 

szavalóversenyre, a műveltségi 

vetélkedőre és a különböző 

sportversenyekre. Idén is 

megpróbáltuk egy hétbe sűríteni a 

már megszokott rendezvényeket és a 

valamikor külön programként szervezett egészséges életmóddal kapcsolatos foglalkozásokat. 

Így mindennap a programok gazdag választéka várta 

az iskola tanulóit.  

 A heti rendezvénysorozat az ünnepélyes 

megnyitóval kezdődött.  Az iskola igazgatója, RNDr. 

Bukovszky János felelevenítette az 1930-as években 

Szentpéteren aktív életet élt Kossányi József 

munkásságát, aki nem csak tanárként, de a magyar 

kisebbség költőjeként is követendő példaként szolgál 

az utókor számára. Ezután az 

iskola, a községi hivatal 

valamint a Csemadok helyi 

szervezetének képviselői 

koszorút helyeztek el Kossányi 

József szobránál. 

 A sokrétű 

programkínálatból elsőként egy izgalmas előadással egybekötött 

prezentációt tekinthettek meg a diákok, melyet Szőnyi Ferenc 

triatlonista tartott. A gyerekek figyelmesen hallgatták a sportoló 

érdekfeszítő történeteit, s megtudhatták, hogyan is lett Ironman a 

fokozatosan egyre nagyobb távokat lefutó fiatalemberből.   

 A keddi nap a sport jegyében zajlott. Nagy hagyománnyal rendelkezik a Kossányi 

asztalitenisz-verseny, melyen mindig részt vesznek a környékbeli iskolák. Délelőtt kemény 

csatákat vívott egymással 13 iskola 45 pingpongozója. A verseny eredményei: 

Lányok 

1. Kiss Tamara – Czuczor Gergely AI, 

Újvár 

2. Varga Judit – AI és Óvoda, Farkasd 

3. Csintalan Anna - Kossányi József AI 

és Óvoda, Szentpéter 

 

 

Fiúk 

1. Almási Alfréd – AI, Nádszeg 

2. Kiss Dominik, Kossányi József AI és 

Óvoda, Szentpéter 

3. Kolarovsky D., Kossányi József AI 

és Óvoda, Szentpéter 

4. Tóth Péter, Pongrácz Gergely AI, 

Negyed
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Délután a tollaslabda kedvelői töltötték meg a tornatermet. Versengtek egymással az 

alsó és felső tagozatos diákok, a sportkedvelő tanárok és szülők egyaránt. A verseny 

végeredményei: 

Alsó tagozatosok 

1-2.osztályosok 

átdobóversenye 

Fiúk: 

1.Pócsa Erik 

2.Török Kristóf 

3.Palušík Péter 

Lányok: 

1.Csóka Zoé 

2 Nagy Bianka 

3.Holzhei Renáta  

 

3-4.osztályosok 

tollaslabdaversenye  

Fiúk: 

1.Sárközi Péter 

2.Marikovec Zoltán  

3.Štibran Levente 

Lányok: 

1.Zsidek Zoé 

2 Szabó Natália 

3.Pivoda Jázmin 

Felső tagozatosok 

tollaslabdaversenye 

Fiúk: 

1.Kiss Dominik 

2.Kolarovsky Dávid  

3.Marikovecz Dávid 

Lányok: 

1.Csintalan Anna 

2 Bencsík Eszter 

3.Róžáš Viktória 

Felnőttek 

Férfiak: 

1.Pšenák Béla 

2 Dékány Ádám 

3.Keszegh Ákos 

Nők: 

1 Holec Annamária 

2. Palugyai Adrianna 

3.Szabó Angelika 

 A szerdai nap is bővelkedett a versenyekben. Délelőtt az egész iskola sportolt, 

ügyességi feladatokat oldottak meg az egyes osztályok. Eredményeik: 

Óvodások   

Fiúk: 

1.Pilinsky Erik 

2.Trencsík Gábor 

3. Rizov Boris   

Lányok: 

1.Nyul Anna 

2.Nyul Rebeka 

3.Füle Bernadett 
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1-2.osztályosok 

Fiúk: 

1.Pócsa Erik 

2.Farkaš Erik 

3.Kovacsics Viktor 

Lányok: 

1.Csóka Zoé 

2.Csonka Kiara 

3.Šenkár Tünde 

3-4.osztályosok 

Fiúk: 

1.Csonka Erik 

2.Sárközi Péter 

3.Palugyai Bence 

Lányok: 

1.Zsidek Zoé 

2.Kováč Panka 

3.Pavlík Klaudia 

5.-6.osztályosok 

Fiúk: 

1.Holec Dániel 

2.Sárközi Patrik 

3.Ladányi Péter 

Lányok: 

1.Zsidek Orsolya 

2.Ódor Gabriella 

3.Bálint Kimberley 

7.-9.osztályosok 

Fiúk: 

1.Gyarmati Bence 

2.Marikovecz Dávid 

3. Marikovecz Péter 

Lányok: 

1.Kajan Angelika 

2.Pivoda Katalin 

3.Beke Vivien 

A sportoláson kívül a diákok általános ismereteiket is bővíthették. Az alsó tagozatos 

tanulók játékos műveltségi vetélkedőben vettek részt, majd minden tanuló meghallgathatta 

Vrábel Sándor előadását Feszty Árpád festőművészről, akinek családja kapcsolatban állt 

Kossányi Józseffel is Feszty Masa révén. Feszty Árpád munkásságát a diákok a kiállított 

képek segítségével is megismerhették. 

Délután az egészséges életmód népszerűsítése céljából salátakészítő versenyre került 

sor. A diákok évek óta lelkesen készülnek e kreativitást igénylő megmérettetésre, s szebbnél 

szebb ötletes alkotások születnek. A legegészségesebbnek ítélt műalkotást Nyul Gergely 

készítette el Egészségvonat címmel. A zöldségből készült ételek versenyében Palugyai Dávid 

és Bence valamint Pócsa Erik lettek a nyertesek. A gyümölcsből alkotott finomságok 

versenyének legjobbjai: 1. Csere Máté Krisztián, 2. Turányi Jennifer, 3. Csóka Zoé, 4. Pavlík 

Klaudia, 5. Bernát Simon 

A napot egy jó hangulatú, fergeteges zumbázás zárta, melyen kicsik és nagyok 

egyaránt szép számban megjelentek. 

Csütörtökön a már szintén nagy múlttal rendelkező szavalóversenyre került sor. 

Diákjaink szavalni kedvelő része hetekkel korábban megkezdte a felkészülést, hogy a legjobb 

formájukban állhassanak a zsűri és a közönség elé. A versenyre más iskolákból is jöttek 

szavalók. Összesen 7 iskola 48 diákja versengett egymással. A verseny végeredménye: 

I.kategória 

Vers 

1. Bukovszky Borbála – Kossányi 

József AI Szentpéter 

2. Haris Linda – Feszty Árpád AI 

Ógyalla 

3. Bugár Abigél – Alapiskola Deáki 

Különdíj: Palugyai Dávid – Kossányi 

József AI Szentpéter 

Próza 

      2.  Szalóci András – Alapiskola Deáki 

II.kategória 

Vers 

1. Baros Dániel – Alapiskola Deáki 

2. Gál Ádám – Tarczy Lajos AI Hetény 

3. Bukovský Dorottya – Alapiskola 

Deáki 

Próza 

      Különdíj: Kúkola Erik – Alapiskola 

Mocs 

III. kategória 

Vers 

      2. Árva Tamás – Általános Iskola Hernád 

Magyarország 

      3. Furi Lilla – Általános Iskola Hernád 

Magyarország 

      3. Zalacko Balázs – Alapiskola Mocs 

Próza 

      Különdíj: Astaloš Klaudia – Feszty 

Árpád AI Ógyalla 

 A nap folyamán asztalitenisz-versenyre is sor került. Délután a tornaterem megtelt 

pingpongozni szerető diákokkal, szülőkkel és tanárokkal, akik vígan pörgették és adogatták a 

labdát csavart ütéseikkel. A vidám hangulatú összecsapás eredményei a következők lettek: 

Diákok: 1. Kiss Dominik, 2. Kolarovsky Dávid, 3. Keresztes Botond 

Felnőttek: 1. Gyarmati Rudolf, 2. Markovics Péter, 3. Bánsky Tibor 
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Zilizi Klaudia – Deáki Alapiskola 

Zsidek Dóra – 8. o.  

Holeš Marek – 3. o. 
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 Az utolsó napon a felső tagozatosok műveltségi vetélkedőjére került sor. E 

szórakoztató, általános ismereteket igénylő verseny ugyancsak nagy népszerűségnek örvend. 

Idén 6 iskola négytagú csapatai vetélkedtek egymással, melynek eredményei a következők 

lettek: 

 1. Szentpéter csapata / Beke Vivien, Keresztes Botond, Kiss Boglárka, Jano Bianka/, 

 2. Deáki, 3. Búcs, 4. Ógyalla, 5. Dunamocs, 6. Hernád – Magyarország 

 A Kossány-hét keretében képzőművészeti Versenyt is meghirdetett iskolánk, melybe 

szintén több iskola ügyesen rajzoló diákja bekapcsolódott. A szakmai zsűri értékelése alapján 

a következő eredmények születtek: 

I.kategória  

1.hely: Černák Dóra Tarczy Lajos MTNY AI 

Hetény 

2.hely: Bugár Abigél Deáki Alapiskola   

3.hely: Palušík Péter Kossányi József AI 

Szentpéter 

4.hely: Győri Zoé Rebeka Deáki Alapiskola 

5.hely: Holeš Marek Kossányi József 

Alapiskola Szentpéter 

II.kategória 

1.hely: Zilizi Klaudia    Deáki Alapiskola 

2.hely:Zsidek Dóra Kossányi József 

Alapiskola Szentpéter 

3.hely: Bukovský Dorottya  Deáki 

Alapiskola 

3.hely: Kajan Dóra Kossányi József 

Alapiskola Szentpéter 

 A Kossányi-hét záró rendezvénye a pénteki ünnepi műsor volt, mellyel az egész heti 

rendezvénysorozatot lezártuk. Mint minden évben, idén is megjelent körünkben Kossányi 

Katalin, Kossányi József lánya. Az ünnepségen köszöntőt mondott iskolánk igazgatója, 

RNDr. Bukovszky János, majd a meghívott vendégek közül Szentpéter polgármestere, 

Jobbágy József mérnök valamint az MKP oktatáspolitikai alelnöke, Dr. Kiss Beáta szólt az 

egybegyűltekhez. Ezután felléptek az iskolánk tanulói. A legkisebbek, az óvodások zenés-

táncos produkciója mellett szerepelt az alsó tagozatosok tánccsoportja, valamint a felső 

tagozatosok Kossányi Józsefről és az 1956-os forradalomról számot adó irodalmi 

összeállítását láthatta a nagyszámú közönség. Vendégeink voltak a magyarországi 

Szombathelyről a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola diákjai, akik az 1956-os 

forradalomról emlékeztek meg műsorukban. Végül a helyi Csemadok Gyöngyösbokréta 

tánccsoportja és a Rezeda énekegyüttes szórakoztatta az ünneplő jelenlévőket. 

                                                                                                                              Lacza Aranka 

Humán versenyek az iskolánkban 
 
 Az őszi időszak a felkészülés jegyében telt el amellett, hogy nagy energiát fektettünk a 

Kossányi –hét keretében megrendezett Kossányi József Vers- és Prózamondó Versenybe, amelyre 

iskolánk tanulói is becsületesen felkészültek, és szépen helyt álltak az erős mezőnyben. 

Alig telt el az október, diákjaink újabb rendezvényre készültek. November 9-10-én Dunaszerdahelyen 

jártunk, ahol iskolánk két tanulója, Keresztes Botond és Marikovecz Péter a Kincskeresők XII. 

regionális értékeket felkutató országos diákkonferencián vettek részt. Az alapos kutatómunkát 

igénylő felkészülés és az iskolánk névadójáról, Kossányi Józsefről készített prezentáció meghozta 

gyümölcsét. A két fiú előadása tetszett az értékelő bizottságnak és az érdeklődő közönségnek, s nagy 

elismerésben részesültek. 

 Szavalni szerető tanulóink lelkesen készültek a december 3-án a komáromi Marianum Egyházi 

Iskolaközpontban megrendezett Pislákoló mécses országos szavalóversenyre. Iskolánkat a következő 

tanulók képviselték: Bukovszky Borbála, Pilinszky Evelyn, Žigo Boglárka, Valakovič Mária, 

Kajan Angelika és Kajan Dóra. Szavalóink jól teljesítettek, dobogás eredményt Pilinszky Evelyn ért 

el, aki kategóriájában a második helyet szerezte meg.  

 A versenyek terén az igazi munka még csak ezután következik. Több humán versenyre már 

készülnek diákjaink, ezek fordulóira egy-két hónap múlva kerül sor. Sikeres felkészülést 

mindenkinek! 

                                                                                                                          Lacza Aranka 



 

8 

 

 

Tökparádé az oviban 
Október 26-án délután az óvoda udvarán rendeztük meg az idei tökfesztivált. Ez egy kis 

családias délután, ahol a gyerekek szüleikkel közösen faragták az ötletesebbnél ötletesebb tökfilkókat, 

amiket ötletesen, kreatívan kidíszítettek. A kézműveskedés sem maradhatott el, ahol készíthettek 

szellem, boszorka, tök formájú álarcokat, valamint az arcfestés sem hiányozhatott, amit természetesen 

mindenki ki is próbált.   

Séta a közeli erdőbe  
Egy napsütéses kellemes őszi napot választottunk a mi kis erdei sétánkra. 

„...Puha szőnyeg, tarka minta, levél hullott le az útra. 

Őszi levél, de még mennyi, de jó rajta lépegetni...“ 

Nekünk, ovisoknak is jó volt rajta lépegetni, amikor november 11-én délelőtt egy kicsit 

kirándultunk az őszi természetben. Szellős, de még napsütötte délelőtt volt, a faleveleket is ide-oda 

lengette a szél. Ahogy lassan lépkedtünk a lehullott leveleken, azok hangosan ropogtak a lábunk alatt.   

Zöld és sárga, rozsdabarna, az őszi szél felkavarja, összegyűjti, széjjelszórja, mintáit írja újra. 

Meghallgattuk a madarak csicsergését, harkály doktor fakocogtatását, valamint mindenféle 

érdekes hangokat. Mindemellett állatok lábnyomai után is kutattunk. Vittünk magunkkal kiskosarat, 

amibe az őszi terméseket gyűjtöttük: leveleket, csipkebogyót, érdekes fadarabokat, egyszóval őszi 

kincseket, ahogy a gyerekek mondták. Nagyon kellemesen telt el ez a délelőtt, örömmel beszélgettünk 

róla a délutáni pihenő után. Bármennyire szerettünk volna több állatot látni, nem sikerült, biztosan 

elbújtak, vagy már éppen készülődtek a téli álmukra. Egy kedves kis versikét is megtanultunk, aminek 

a  címe Levél a szélben. 

Egy kis huncut szélgyerek, falevelet kergetett. 

Össze-vissza kavarta, feldobálta magasra. 

Rászórta a fejemre, leráztam én nevetve, 

Feldobáltam, fel az égbe, kapaszkodjon meg a szélben. 

A sok program mellett 

novemberben meglátogattuk 

a fogorvost. Sokat beszélgettünk 

a gyerekekkel a fogápolásról, a helyes 

fogmosásról, vitaminokról, amiből 

többet kéne enni, mint az édességből. A 

napi háromszori fogmosást is 

folyamatosan emlegettük. A doktor néni 

fogorvosi székét a bátrabb gyerekek 

kipróbálhatták, miután elszavalták a 

meglepetés versikét. A látogatás végén 

minden gyerek meglepetésben részesült.  

Egy újabb élmény volt úgy a gyerekek, 

mint a doktor néni számára.      

Kovács Otília     

  

Őszi tevékenységeink az óvodában 
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Zumba 

 A világon egyre nagyobb teret hódít a zumba. Kolumbiából származik, Beto 

Perez latin táncoktató nevéhez fűződik. A szó jelentése: gyorsan mozogni és szórakozni. 

Könnyen elsajátítható latin ritmusra épülő tánc, mely fitnesz program is egyben. Olyan ismert 

táncok alaplépéseit tartalmazza, mint a salsa, merengue, cumbia, flamenco, calypso, 

reggaetón és hastánc. Különféle korosztályok részére fejlesztették ki a legkisebb 

gyermekektől a legidősebb korosztályig.  

Ennek megfelelően speciális változatai vannak: 

 Zumbatomic- kimondottan a legkisebb gyerekek számára szól 4 éves kortól, ahol 

vicces koreográfiák keretében a gyerekek egyszerű mozdulatokat sajátítanak el. Javítja 

a gyerekek koncentrációs képességét és mozgás koordinációját, önbizalmat ad és 

fokozza az anyagcserét.  

 Zumba Toning- során az edzés súlyokkal történik.  Formálja a testet, alakot.  

 Aqua Zumba – hangulatos medence parti. Egyesíti a klasszikus zumbát a vízi fitnesz 

stílusával. Ez egy biztonságos, de kihívásokkal teli vízi edzés, ami megdolgoztatja a 

szívet, formálja a testet. 

 Zumba Gold- a legnagyobb mértékben elterjedt zumba edzés. Ez a megfelelő 

választás minden kezdő számára. Könnyen elsajátítható egyszerű tánclépésekből áll.   

 

A zumba az a tánc, ahol a tanár mozdulatait kell követni. Ha valaki hibázik, az sem 

gond, hiszen rendszeres edzéssel tökéletesednek és berögződnek a tánclépések . 

Iskolánkban a zumba heti rendszerességgel szerdánként, szakköri formában 

működik.  
A gyerekek mozgásigénye határtalan, és mivel célunk, hogy testi és lelki fejlődésük 

kiegyensúlyozott legyen, érdemes rendszeres sportolásra ösztönözni őket. Örömmel látogatják 

az órákat, hiszen jó ritmusú zenére mindenki szeret táncolni. Ezt bizonyítja a Kossányi- hét 

keretében megtartott zumba óra is, amelybe szülők és gyerekek egyaránt bekapcsolódva 

fergeteges hangulatban közösen táncoltak.  

  Oršulík Tímea 
 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Salsa_(t%C3%A1nc)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Merengue
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cumbia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://hu.wikipedia.org/wiki/Calypso_(zene)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reggaet%C3%B3n
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Ringató foglalkozások Szentpéteren  

Már lassan fél éve, hogy falunkban is elkezdődhettek a Ringató foglalkozások, melynek 

óvodánk tornaterme ad helyet minden második héten kedden. 

Hogy mi is a Ringató? Egy sajátosan magyar zenei 

nevelési program, melynek alapítója Gróh Ilona. Ezeken a 

foglalkozásokon mintát adunk a szülők számára, hogyan 

kezdődhet a családban a zenei nevelés, az igényes zenére 

való ráhangolódás. Fontos számunkra a zenei élménynyújtás, 

hogy a résztvevő felnőttek és gyerekek átéljék a közös játék 

és éneklés örömét. Így azok is sokat kaphatnak ezeken a 

foglalkozásokon, akik egyébként is sokat  énekelnek, 

játszanak csemetéjükkel, merthogy egészen más, ha a 

többiekkel együtt hangzik el az otthon is sokszor 

végighuncutkodott mondóka vagy lovagoltató. Ugyanis a 

csoportos jelenlét nem gyengíti, hanem erősíti a kétszemélyes 

szülő-gyerek kapcsolatot.  

A foglalkozások zenei anyagát a kodályi gondolat szerint válogatjuk. Elsődleges szerepet kap 

a közös éneklés, mondókázás, és megmutatjuk az ölbeli játékok semmi mással nem pótolható örömét 

is. Az egyszerű mozgással kísért ölbeli játékok nagy részét a magyar néphagyományból merítjük. Ide 

tartoznak a lovagoltatók, hintáztatók, sétáltatók, altatók, kéz-kar-láb játékok stb. Ezen ölbeli játékok, 

gyermekdalok mellett olyan magyar népdalokat is énekelünk a szülőkkel, amelyet a felnőtt léleknek 

szánunk, miközben nem baj, sőt nagyon fontos, hogy a gyerekek is halljanak, hallgassanak ilyeneket.  

Én magam negyedik gyermekünkkel ismertem meg a Ringató foglalkozásokat, melyet 

kislányunkkal nagyon megszerettünk. A több éves tapasztalat után édesanyaként is látom, mennyire 

fontos az őket körülvevő szép, igényes zene, mennyi örömöt tudnak adni az ölbeli játékok, höcögtetők, 

mondókák és a felszabadult, örömteli éneklés. Ehhez adnak ötleteket a Ringatós foglalkozások, ahol a 

közös éneklés élménnyé válik, miközben sok játékkal, zenei és érzelmi gazdagsággal vesszük körül a 

gyermekeket. Mindezek mellett úgy gondolom, a magyarságunk megőrzése érdekében is igen értékes 

„anyagot” adunk át a következő nemzedéknek. A magyar népdalok, megzenésített versek, népi játékok 

mind-mind elősegítik, hogy már ebben a korai életszakaszban megismerjék gyermekeink a népi 

kultúránk kincseit, ezzel is erősítve nemzeti hovatartozásunkat.  

Bízom benne, hogy a foglalkozások hatására az édesanyák és édesapák otthon is énekelni 

fognak gyermekeiknek, és ezzel fölkeltik a kicsik érdeklődését, kedvet ébresztenek az önkéntes 

utánzásra. Érzékennyé, fogékonnyá teszik a kicsiket a jó zene, a művészet iránt már ebben a korai 

életszakaszban. 

További információkat a Szentpéteren működő Ringató foglalkozásokról a Ringató 

Szentpéteren Facebook oldalon találhatnak. 

Bresztyák Margit, foglalkozásvezető 

Olvasni jó! 
Évről évre örömmel tölt el a tudat, hogy igénylik a gyerekek az olvasást, látogatják az iskolai 

könyvtárt. Az évek folyamán rájöttek arra is, hogy nem kell kirohanni a kölcsönzött könyvvel, hanem 

le lehet ülni és olvasgatni a könyvtárban is. Igaz, a kényelmes olvasásra csupán pénteken van mód, 

amikor a könyvmolyok bújják a könyveket délután fél négytől fél ötig, vagy gyakran tovább is. 
Igazgató bácsi jóvoltából minden egyes évben gyarapodik, gazdagodik könyvállományunk.  Egyre 

kevesebb üres hely tátong a polcokon, sőt a gyereksarokban szorosan sorakoznak a mesekönyvek. 

Pom Pom történetei nagyon közkedveltek a kicsik körében. A 

nagyobbaknak is tudom ajánlani, mert Csukás István művei örök 

érvényűek, megunhatatlanok. 

Fiúknak a lexikonokat, enciklopédiákat ajánlom figyelmükbe. 

Olvashatnak kedvükre, rengeteg témakörből válogathatnak, bővíthetik 

tudásukat. A térbeli kiadványok látványosan tárják az olvasó elé az 

ismeretet. 
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Az ajánlott olvasmányok a hiedelemmel ellentétben, nem unalmasak, hanem érdekfeszítőek, 

izgalmasak. Aki bele sem lapozott, nem olvasott egy kis ízelítőt, az nem is bővítheti szellemi 

kincstárát. Szerencsére a felső tagozaton is akadnak lelkes olvasók, akik izgatottan várják, mikor 

leszek a könyvtárban, mert olvasni szeretnének. Ez hatalmas öröm számomra, hiszen olvasó nélkül a 

könyvtár csupán egy lenne a sok iskolai terem közül. 

Várlak titeket, a tanító bácsikat, néniket, az összes iskolai alkalmazottat, térjenek be a 

könyvtárba, mert olvasni igenis jó! 

Sárközi Anasztázia, könyvtáros 

 
A Kossányi József Alapiskola nagy hangsúlyt fektet 

az idegen nyelv oktatására is. Iskolánkban angol, valamint 

német nyelvórák vannak. Az oktatás során különböző 

segédeszközöket használunk, mint például az interaktív 

tábla, magazinok (HURRÁ!, GATE, HELLO!, Hello 

Kids!), videó- és filmvetítés és nem utolsó sorban CD- lejátszó  szöveghallgatások céljából. 

Diákjainknak lehetőségük van a legújabb kiadású angol könyvekből (PROJECT, New English 

Adventure) is tanulni. Az órák során folyamatosan hangsúlyozzuk a jövő nemzedékének az 

idegen nyelvek fontosságát. De lássuk, hogy ők maguk, hogyan vélekednek az angol és német 

nyelvtanulásról. 

 

Kajan Angelika: Az angol kissé nehéz számomra, de jó dolgokat tanulunk. A német nekem 

nagyon tetszik. Szinte élvezem az órákat a társaimmal és a tanárommal, aki egyébként nagyon 

szigorú, de érdekli a tudásunk és a jövőnk.  

Varga Renáta: Én örülök, hogy tanulhatok idegen nyelveket, csak kicsit nehezek számomra. 

A német most még nem annyira tűnik borzasztónak, mert még csak az alapoknál tartunk, de én 

úgy érzem, hogy lesz ez még ettől nehezebb is. Az angol szintén nehéz, de én szeretem. Jó, 

hogy tanulhatunk idegen nyelveket, mert legalább könnyebben tudunk majd tájékozódni a 

világban.  

Valakovič Mária: Nekem az a véleményem, hogy mindkét nyelv jó, és mivel az alapiskolában 

megtanuljuk az alapokat, később a középiskolában és a leendő munkahelyünkön ez jól fog 

jönni. Nekünk a harmadik osztálytól van angol nyelvünk. Én szeretem az angolt, mert 

érdekesnek találom, ahogyan az angolok beszélnek. A némettel még csak most barátkozunk, 

de megpróbálunk mindenre odafigyelni és megtanulni. 

Jančár Niki: Én nagyon örülök a két idegen nyelvnek, mivel így fejleszthetem a tudásomat. 

Személy szerint az angolt jobban kedvelem, de a németet is szeretem. A nyelvek szerintem 

nagyon fontosak, mert így könnyebben elhelyezkedhetünk majd a jövőben.  

Marikovecz Péter: Én szeretem a németet és az angolt is. Az angolból már többet megértek, 

mert azt már régebb óta tanuljuk. Nekem könnyebb is. A németben egy kicsit nehezebb a 

kiejtés.  

Beke Vivi: Számomra fontos a nyelvtanulás. Ha eljutok egy másik országba, egy idegen 

ember kérdésére is tudok válaszolni, valamint a nyelvtudás sok más dologhoz is kapcsolódik, 

és  nem utolsó sorban majd az önéletrajzomban is jól fog mutatni. Angolul már régebb óta 

tanulok. Fontos számomra ez a nyelv. Most már németül is tanulok. Nemrég kezdtem el, de 

gondoljunk csak bele, ez is mennyit tud segíteni az életben.  

Pivoda Katalin: Szerintem hasznos az idegen nyelv tanulása. Ha megtanulok nyelveket, 

akkor könnyebben és magabiztosabban utazhatok idegen országokba. Különböző helyekre 

juthatok majd el, és szerezhetek állást. Segít, hogy több helyen meg tudjam értetni magam. 

Azonban a több idegen nyelv tanulása bizony kevesebb időt hagy a többi teendőkre.  

Zsidek Dóra: Még nem tudom, hogy szeretem-e a német nyelvet, mert még csak nemrég 

kezdtem el tanulni. Az angolt viszont szeretem. Megértem, amit mondanak, és már tudok rá 

válaszolni. Remek érzés, amikor értem, amit angolul hallok.  

Mgr. Domján Ildikó 



 

12 

 

Minden 

diák nagyon örül 

a nyári 

szünidőnek, a 

szüleik kevésbé. 

Főként a dolgozó 

szülők, akik 

számára gond, 

hogy a két hónap 

alatt gyermekét 

hol is helyezze el. 

Ebben tud iskolánk segíteni, ugyanis 2013 

júliusa óta működik a nyári napközi az alsó 

tagozatos gyermekek részére. 

Igazgató bácsi jóvoltából minden év 

július1-től reggel 8 órától üzemelhet az 

iskolai klub. Délelőttönként kézműves 

foglalkozások, vetélkedők követik egymást. 

Ebéd után sportolunk, pihenünk, barangolunk 

a környéken. Senki nem unatkozik. Ebben az 

időszakban egy kicsit közelebb kerül 

egymáshoz felnőtt és gyerek. 

Az utolsó napon sátort verünk, és az 

éjszakát a napköziben töltjük. Takarodó előtt 

tábortüzet gyújtunk, énekelünk, kiértékeljük 

a versenyeket, díjakat osztunk és önfeledten 

szórakozunk. Abban a reményben 

búcsúzunk, hogy jövőre ismét találkozunk. 

Sárközi Anasztázia 

 Az alsó tagozatos színházlátogató 

gyerekek erre a kérdésre választ kaptak 

Komáromban a Jókai Színházban, ahol jól  

szórakoztunk a botcsinálta mester 

próbálkozásain. Kiderült, hogy mi 

mindenhez nem ért, pedig azt hitte, hogy 

igen. A mese végén azért csak talált magának 

egy mesterséget a sokat próbált kecske. De 

hogy vélekednek a gyerekek az előadásról? 

Nos, lássuk: 
„Nekem az tetszett, hogy elvették Mekk Elek 

tábláját, és hogy a malacok a színpadon 

morzsáztak.” Pócsa Erik 

„Az tetszett, hogy a kecske bezárta a 

bárányokat, meg levágta az asztal lábát, és 

hogy semmit se tudott rendesen 

megcsinálni.” Šenkár Tünde  

„Vicces volt, hogy a kos megkergette Mekk 

Eleket a nézők között.” Hudák Sára 

„ A színházban nagyon jó lenni. Érdekes volt 

a mese és izgalmas.” Csonka Kiara 

„Mekk Elek tetszett a legjobban, ahogy 

futottak körülöttünk. Jó volt kirándulni.” 

Holzhei Tibor 
„ A birkák tánca nagyon mókás volt, de 

legjobban az tetszett, mikor a székek között 

menekült a kecske.” Nagy Bianka 

„ A színház nagyon jó volt. Tetszett a séta is, 

meg az is, hogy vehettünk pizzát és 

pogácsát.” Urbánek Noémi 

Bencsík Ágnes 
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Napköziben 
        Már rég mögöttünk van a szeptemberi 

kezdés, így kicsit visszatekinthetünk az eltelt 

hónapokra. Ebben az évben 23 gyermek 

került a második csoportba. Ebből 4 

másodikos, 9 harmadikos, 9 negyedikes és 1 

ötödikes diák tartozik hozzánk. A rövid 

iskolai ráhangolódás után rögtön 

belecsöppentünk a nagy munkába, hiszen a 

Kossányi-héten mi is aktívan 

bekapcsolódtunk minden rendezvénybe. 

Részt vettünk a napköziseknek rendezett 

tollaslabda-átdobócska versenyen, ahol a 

kicsik közül Pócsa Erik, másodikos tanulónk 

első helyezett lett. Úgyszintén 

bekapcsolódtunk a salátakészítő versenybe, 

ahol szintén nagy élvezettel dolgoztak a 

gyerekek, és persze a kóstolgatás is nagy 

örömöt szerzett. Délutánonként a maradék 

szabad időnket rajzolással, festéssel töltöttük, 

hiszen a rajzversenyben is szerettünk volna 

eredményeket elérni. Kossányi József: 

Szülőföldem c. versének témájára 

készítettünk rajzokat kombinált technikával. 

Először megterveztük és elkészítettük A4-es 

méretben, melyekkel a faliújságunkat 

díszítettük ki. Nagyon büszkék voltunk az 

elkészült műveinkre. Aztán elkezdődött az 

alkotás a nagy rajzlapra. Sok napon keresztül 

készítgettük, míg végre mindenkié elkészült 

és átvittük a rajzterembe. A kiállításra sok 

rajz érkezett, nagy örömünkre két helyezést 

is kaptunk, egy harmadik díjat Palušík Péter 

és egy ötödiket Holeš Marek alkotása. (A 

rajzok a 6. oldalon láthatóak.) 
      Belekezdtünk két rajzverseny műveinek 

megtervezésébe is. Az egyik a Rege a 

csodaszarvasról, a másik pedig az egészséges 

életmódról szól. Több gyermeket is sikerült 

bekapcsolni az alkotói folyamatba, az elsőre 

három, a másodikra 5 pályaművet küldtünk.   

December van, folynak az előkészületek a 

karácsonyi ünnepváróra. Szinte naponta 

próbáljuk a műsorunkat, készülünk, hogy 

minél szebben tudjuk majd előadni a kedves 

szülőknek. Nagy léptekben közelít az ünnep, 

így mindenkinek kívánunk békés, boldog 

karácsonyt és Istentől megáldott újesztendőt!                                                                                              

Pócsa Ágnes 

Napközi - kiscsoport 
A 2016-2017-es tanévben ismét két 

csoporttal kezdte működését az iskolai klub.  Az 
elsősök, másodikosok, két harmadikos és egy 
ötödikes diák alkotja a csoportunkat. A 
kiscsoport az iskola épületében, pontosabban az 
első osztály játszószobájában kapott helyet. 
Zajlik az élet. Nevetéstől, énekszótól hangos a kis 
terem.  Tanítás után naponta ebéddel kezdünk, 
ahol megtanuljuk az étkezés szabályait, az 
étteremben való helyes viselkedést. Ebéd után a 
szabad levegőn is tartózkodunk, hogy újult 
erővel vágjunk bele a házi feladat rejtelmeibe. 
Nagyon szuper kis csapatunk van. Ügyesen 
leírjuk a leckét, olvasunk, megtanuljuk a 
szlovákot, hogy ezzel is több időnk maradhasson 
a rajzolásra, színezésre, kézműves foglalkozásra, 
bábozásra, táncra, énekre.    

Sárközi Anasztázia 
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A szentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda immár tizedik alkalommal rendezte meg a 

Mesefesztivált.                                     

A rendezvény célja, hogy minél többen átélhessék a mesevilág varázslatos vonzásának örömét, 

tudást és erőt adó szavait, történeteit. A fesztivál meseolvasó versennyel indult, melyen 

hagyományosan az iskola alsó tagozatos tanulói vettek részt. A legszebben olvasó tanulók:  

 1. osztály: Turányi Trisztán                                                                                        

 2. osztály: Hók Laura                                                                                                    

 3. osztály: Palugyai Dávid                                                                                                   

 4. osztály: Zsidek Lilla                                                                            

Péntek délelőtt a szentpéteri kultúrházban folytatódott 

a fesztivál. A vetélkedőn az 1.-5. osztályok tanulói csapatokba 

osztva mérték össze ügyességüket, kreativitásukat és 

meseismereteiket, tervezői képességüket. Olvastak, értelmeztek, 

alkottak, építettek, terveztek és rajzoltak. Volt várépítés, 

címertervezés, rejtvényfejtés, festés. Minden csapat hősiesen 

megküzdött a feladatokkal. A legtöbb pontot gyűjtő csapatok 

megkapták a megérdemelt jutalmukat. 

2016-ban került először megrendezésre a pogácsasütő 

verseny. Idén a Turányi Katalin által készített pogácsa 

bizonyult a legfinomabbnak. A délelőtt négy színdarabbal 

folytatódott. A szombathelyi testvériskolánk a Hóferike és 

a hét törpelány című mesét adta elő. A perbeteiek a Kis 

gömböc történetét vitték színpadra, Török Sarolta és Pinke 

Andrea vezetésével.  A hetényi , Écsi Gyöngyi vezette csoport 

József és testvérei tanulságos életét mutatta be. A hazai 

előadóink az iskola legifjabbjai, az elsőseink voltak. Kovács 

Adrianna és Fekeč Péter tanították be nekik A kiskakas 

gyémánt fél krajcárja című mesét. Minden előadást köszönünk, 

valamennyi osztatlan sikert aratott.                                          

A rendezvény fénypontja az esti program volt, ahol Ilyés 

Szabó Anna, székely mesemondó szórakoztatta ízes beszédével 

a közönséget. Az est másik fellépője, az Aranykert 

néptáncegyüttes volt. Fergeteges bemutatójuk táncházban 

folytatódott, ahol a  Bicskás zenekar  húzta a talpalávalót. 

Így volt, igaz volt, aki nem hiszi, járjon utána!   Mgr. Bukovszky Nóra 

 

 

 

 

10. Mesefesztivál 

Csengel Alexandra – 2. o.  

Pócsa Erik – 2. o.  



 

15 

 

 



 

16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

17 

 

 

 

Kakaós-fahéjas keksz 

Hozzávalók: 

 130g liszt 

 100g margarin 

 50g porcukor 

 10g kakaópor 

 csipet fahéj  

 vanília aroma 

A hozzávalókat összekeverjük, majd 1 

órára pihenni hagyjuk a hűtőben. Mikor 

ez kész, kb. 5 mm vastagra kisodorjuk, 

kiszaggatjuk, s a tetejére mintát 

nyomunk (üvegpohár aljával, vagy keksz 

pecsételővel). Végezetül 7-8 perc alatt 

készre sütjük. 

Segítségemre volt Csóka Zoé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsidek Dó 

 

 

 

 

Készítette: Bencsík Eszter 
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Zsidek Dóra – 8. o. Szabó Natália – 3. o.  



 

18 

 

 

Sportrovat 
A sportrovat őszi számát a már 

hagyományos járási mezei futóbajnokság 

versenyeivel kezdenénk, ahol a fiú csapatunk 

(Kolarovský Dávid, Marikovecz Dávid, 

Török Dominik) a 10., lánycsapatunk 

(Kajan Angelika, Valakovič Mária, 

Pivoda Katalin) a 11. helyen végzett.  

Ezt követte az alsó tagozatosok 

atlétikai versenye, a „XI. Atlétikai Napok”, 

amelyet már hagyományosan Izsán 

rendeztek meg. 

A négyfős csapatunk a harmadik helyezést 

szerezte meg (Petrik Krisztofer, Sárközi 

Péter, Žigo Boglárka és Zsidek Zoé). 

Egyéni helyezések:  

 40 m-es síkfutás -  Žigo Boglárka – 

1. helyezés,  Sárközi Péter – 2. 

helyezés 

 Krikettlabda dobás – Petrik 

Krisztofer – 1. helyezés, Žigo 

Boglárka – 2. helyezés 

 250 m-es síkfutás - Žigo Boglárka – 

3. helyezés 

Következett a járási tollaslabdaverseny, 

amelyet Ímelyen rendeztek. 

Tanulóink nagyon szép sikereket értek el, a 

fiúk (Kolarovský Dávid, Kiss Dominik) és 

a lányok (Csintalan Anna, Bencsík Eszter)  

is az első helyen végeztek. A kerületi 

megmérettetésre Surányba utaztunk, ahol a 

lányok a harmadik, a fiúk pedig a negyedik 

helyet szerezték meg.  

Asztalitenisz-versenyeken sem 

tétlenkedtek diákjaink. A Diákolimpia 

dunaszerdahelyi országos döntőjében négyen 

képviselték iskolánkat (Csintalan Anna, Kiss 

Boglárka, Kiss Dominik és Kolarovský 

Dávid), akik közül Csintalan Anna nagyon 

szép III. helyezést ért el. Az októberben 

iskolánk szervezésében megrendezett 

hagyományos KOSSÁNYI KUPA asztalitenisz- 

torna ez éven a Kárpát- medencei 

Összmagyar Diákbajnokság felvidéki 

fordulójával lett összevonva.  

 
A tornán 13 iskola 45 diákja vett részt. 

Diákjaink itt is remekeltek. Csintalan Anna 

III. helyezést, Kiss Dominik II.,  

Kolarovský Dávid pedig III. helyezést ért 

el. Ők képviselték iskolánkat, egyben a 

Felvidéket is a magyarországi döntőben, 

amelynek Pécs városa adott otthont. 
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November végén került sor ugyancsak 

iskolánk szervezésében a járási asztalitenisz 

csapatbajnokság döntőjére, külön lányok és 

fiúk kategóriában. Iskolánk csapatai 

kimagaslóan teljesítettek, hiszen mindkét 

kategóriában megnyerték a versenyt, így 

ők képviselik a Komáromi járást a nyitrai 

kerületi döntőben. A lányok csapatát  

Csintalan Anna és Kiss Boglárka, a fiúk 

csapatát Kiss Dominik, Kolarovský Dávid, 

Marikovecz Dávid és Keresztes Botond 

alkották. 

A járási floorball versenyek alapköreiben 

a fiúk és a lányok is a harmadik helyen 

végeztek. 

A járási lövészversenyen mind a két 

kategóriában az „A” csapatunk a harmadik 

lett, név szerint: 

 Az idősebb A csapatunk - Ladányi 

Tamás, Kovacsics Panni, Jančár 

Nikoletta. 

 A fiatalabb A csapatunk – Molnár 

Andor, Török Dominik, Vendégh 

Krisztián. 

 Az idősebb B csapatunk – Keresztes 

Botond, Pivoda Katalin, Beke 

Vivien, ők a negyedik helyen 

végeztek.  

 A fiatalabb B csapatunk – Gabriel 

Daniel, Holec Dániel, Szórád 

Bence, ők az 5. helyen végeztek.  

Iskolánk szervezésében került 

megrendezésre november 18-án a járási 

sakkbajnokság, amelyen 8 iskola 29 diákja 

vett részt. Iskolánkat Zsidek Zoé, Csémy Pál, 

Csémy Dávid, Csémy Dani, Marikovecz 

Péter, Marikovecz Dávid, Keresztes Botond 

és Palugyai Bence képviselte. A legszebb 

eredményt Zsidek Zoé (III. helyezés – 

lányok kat.) és Csémy Dávid (VI. helyezés- 

fiúk kat.) érték el. Sakkozóink szeptembertől 

azonban nem csak ezen a versenyen vettek 

részt. Hatan (Csémy Dávid, Dani és Pali, 

Marikovecz Péter, Keresztes Botond, 

Palugyai Bence) képviselték iskolánkat a 

Diákolimpia dunaszerdahelyi döntőjében. A 

legjobban közülük a három Csémy testvér 

szerepelt - Dávid 8., Dani 10., Pali pedig 13. 

helyezést ért el. Ezen felül diákjaink 

rendszeresen képviselik falunkat a kerületi 

sakkbajnokság 5. ligájában is, ahol eddig az 

öt mérkőzésből két győzelem, egy döntetlen 

és két vereség a mérlegük.          

 
 

Konkolyi Ferenc, Bukovszky János 

 

Hernádon jártunk 

November 24-én reggel az iskola elől 2 autóval, 2 tanító nénivel 12-en 

elindultunk Hernádra, ahová a „Magyarok a Kárpát-medencében” című 

témahétre kaptunk meghívást. Az út kicsit fárasztó volt, de sikeresen 

megérkeztünk. Ebédeltünk és azután részt vettünk különböző versenyeken, 

például: krémkészítésben. Mi is bemutattunk néhányat a szlovákiai és a 

szentpéteri hagyományos ételeinkből. Vittünk magunkkal „kúcsos kalácsot”, 

„parenicát”, „korbácsikot” és kofolát. A későbbiekben Pesten jártunk, ahol 

megnéztük a Bazilikát, a Hősök terét, a Parlamentet és a híres szobrokat. A 

szálláshely felé még megálltunk vacsorázni a McDonald's étteremben. Egy 

osztályban hálózsákokban, matracokon aludtunk. Nagy élmény volt, 

elhihetitek!  Másnap a reggeli után a lányok énekversenyen vettek részt, majd 

megnéztük a hernádi tájházat. Utána sportversenyen szerepeltünk, itt az első 

helyezést szereztük meg. A záróünnepségen bemutatták a hét rendezvényének 

fontosabb történéseit. Laci bácsi, a főszervező könnyes szemmel búcsúzott el 

tőlünk, mi pedig meghatódva indultunk haz.  

   Vendégh Krisztián – 7. osztály  
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Intézményünk támogatói: 

A Kossányi József Alapiskola és Óvoda mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, 

Szentpéter Község Önkormányzata, Kossányi család, Jövő Gyermeke Polgári Társulás,  

Bethlen Gábor Alap, Rákóczi Szövetség, Szerencsejáték ZRT, Nyitra Megye Önkormányzata 

Hamran Tibor,  

 Ing. Majtán János, 

Bagin Béla, Kelko László, 

Krnáč Ottó, Zsidek Vilmos, 

Szabó Norbert, 

Miklósi József,  

Nyul Mária,  

Ölveczky család, 

Mgr. Kovács Tibor 

Nyul Gábor, Žigó Csaba, 

Csíkel Sándor, Zsidek Imre, 

Keszegh Mária, Urbánek Róbert, 

Horváth József,  

Markovics Péter 

 Csalava János,  

Ing.  Jobbágy Jolán, 

Gabriel család 

és még sokan mások

Kiadja a Kossányi József Alapiskola és Óvoda 

Szerkesztők: Bencsík Eszter, Vendégh Krisztián 

Segítő tanítók: Bencsík Ágnes, Bóna Dénes, Bukovszky János, Bukovszky Nóra, Domján Ildikó, 

Kajan Anikó, Konkolyi Ferenc, Kovács Otília, Lacza Aranka, Oršulík Tímea, Palugyai Árvai 

Adrianna, Pócsa Ágnes, Sárközi Anasztázia, Sykora Adrianna 

Tördelő: Fekeč Péter 

Főszerkesztő: Fekeč Péter

 

SOS - kártya  

 

Név: ………………………………………. 

Osztály: ………………………………….. 
A tanuló fel van mentve a felelés alól 2017. 

……………..-én ……………..tantárgyból. 

Érvényes 2017. febr. 1-től – máj. 31-ig. 

Minden tanuló csak egy kártyát használhat 

fel!  

Felelési kártya  

 

Név: ……………………………………….. 

Osztály: …………………………………… 
A tanuló önkéntesen felel   

 

2017. …….……...........................….-én 

 

 …..………….........................tantárgyból. 


