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Múzeumlátogatás 

Áprilisban a felső tagozatosok ellátogattak a komáromi Duna Menti Múzeumba. A diákok 

megtekinthették régiónk legismertebb régészeti leleteit valamint a Szlovákiában leggazdagabb római 

kori gyűjteményt. Korabeli mécseseket, faragott kőemlékeket, terra sigillátákat, fegyvereket és 

munkaeszközöket is láthattak. 

 A rövid történelem óra után egy kis természettudomány következett. Diákjaink a Duna mente 

élővilágával is megismerkedtek. A borús idő ellenére a délelőttöt fagyizással zárták, és sok érdekes 

ismerettel tértek vissza az iskolába.    Mgr. Szabó Anikó 

AA  LLiimmeess  GGaalléérriiáábbaann  jjáárrttuunnkk  
Iskolánk bővelkedik a szakkörökben, diákjainknak lehetőségük 

van kiválasztani azt a területet, amely hozzájuk legközelebb áll. A kicsik 

szívesen rajzolgatnak, festegetnek. Hárman közülük a képzőművészetet 

választották, melyet többek között a Czafrangó Sylvia Magán Művészeti 

Alapiskola kihelyezett tagozata biztosít számukra. 

Munkájuk eredményessége minden iskolai év végén kiállítás 

formájában mutatkozik meg, melynek a révkomáromi Limes Galéria ad 

helyet. Idén két elsős és egy harmadikos tanulónk munkáját csodálhattuk 

meg. Név szerint: Csanádi Kamilláét, Holzhei Renátáét és Žilák Tomášét. 

                          Sárközi Anasztázia 
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Napköziben… 
       Június van. Még pár nap, és újra eltelik egy iskolai év. Az eseményekben, rendezvényekben 

bővelkedő hónapok után tekintsünk kicsit vissza.  

       Tavasszal megújult a napközi 

udvara. A játszóteret kicsit 

átrendeztük, új mászókát és 

egyensúly-erősítő játékot kaptunk. 

Kiszedettük a régi, vasból készült 

mászókákat, a terepet Csere Máté 

Krisztián apukája gépeivel szépen 

elegyengette, majd fűvel vetettük be. 

Itt lesz a focipálya, a kapuk már 

megvannak, csak a fű megerősödésére 

várunk még. A napközi épülete 

mellett elkészült a kinti tanterem is, ez 

biztosítja majd, hogy nyáron is legyen 

hol leckét írni, rajzolgatni. Épülünk, 

szépülünk, nem csak kívül, de az 

épületen belül is. Az osztályunkat is 

folyamatosan szépítjük, csinosítjuk. 

Januárban szép ülőgarnitúrát és 

babzsákokat kaptunk. A falakon lévő 

képeket az idei év rajzversenyein 

díjazott rajzokra cseréltük. A délutáni 

pihenéshez, tanuláshoz, játékhoz 

nagyon fontos a szép és kellemes 

környezet, a jó közérzet.  

       Az utolsó hónapokban még bekapcsolódtunk pár rajzversenybe, többek között a vízművek által 

hirdetettbe is. A téma a Duna volt, melybe legnagyobb örömömre olyan két gyermek kapcsolódott be, 

akik eddig még soha. Nagyon boldog vagyok, mikor ki tudom hozni belőlük azt, amit addig 

rejtegettek. Böjte Csaba szerint a tanító, a nevelő dolga az, hogy kiszeresse a gyerekből a tehetséget.  

Az igyekezetet a vízművek egy karton keksszel jutalmazta.  

 

  
   

KKaajjaann  RRooddeerriikk  mmuunnkkáájjaa--DDuunnaa    KKoorrbbeell  EErriikkaa  mmuunnkkáájjaa--DDuunnaa  
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        A Harmos Károly Képzőművészeti Versenyre három pályaművet is készítettünk, és  a Komáromi 

Regionális Közegészségügyi Hivatal által meghirdetett versenyre is három  alkotást küldtünk.

                        

CCssaallááddii  kköörr  --  CCssaannááddii  KKaammiillllaa  mmuunnkkáájjaa    CCssaallááddii  kköörr  --  PPóóccssaa  EErriikk  mmuunnkkáájjaa  
        Született egy országos 1. helyünk is, mégpedig a 

Nagyszombati Katekétikai Hivatal által meghirdetett ”A biblia 

gyerekszemmel” c. rajzversenyen. A verseny feltétele az volt, 

hogy a készített mű eddig sehol sem jelenhetett meg, tehát 

nem lehetett az ötletet a képes bibliából vagy internetről venni. 

Az efféle rajzokat a zsűri rögtön kisorolta a versenyből. A 

teremtés könyvének első 11 fejezete volt témaként megadva. 

Mi Noé történetét választottuk, konkrétan a szövetségkötést. A 

győztes rajzot a negyedikes Urbánek Petra készítette el.  

SSzzöövveettssééggkkööttééss  --  UUrrbbáánneekk  PPeettrraa--11..hheellyy  
          A gyereknapot és a természetiskolát is magunk mögött 

hagyva lassan itt az év végi hajrá. Aki még javítani szeretne 

valamilyen tantárgyból, az megteheti. Jönnek az év végi 

kirándulások, a kilencedikesek búcsúzója, és végül itt a tanévzáró. Be kell vallani, kicsit elfáradtunk 

már. Diák, tanár egyaránt igényli a nyári szünetet, a békés, felüdítő pihenést. Mindenkinek 

élményekben gazdag, testi-lelki felüdülést kívánok! Találkozzunk szeptemberben mindnyájan 

épségben, egészségben! 

                                                                                                                    Pócsa Ágnes 

 

AA  lleeggsszzeebbbb  ffooggttüünnddéérr  --  ZZssiiddeekk  ZZ..  EEggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd--SSzzaabbóó  NN..  EEggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd--CCssaannááddii  KK..  
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TTeerrmméésszzeettiisskkoolláábbaann  jjáárrttuunnkk  
    Június második hetében az iskola 3. és 

4. osztályos tanulói természetiskolában jártak. 

A napi élményeiket a naplójukba jegyezték le. 

Íme, egy kis ízelítő azon gyerekek jegyzeteiből, 

akik leadták naplójukat, s megosztották velünk 

gondolataikat.  

        „ Hétfőn autókkal indultunk útnak. Az úton 

jól elbeszélgettünk. Megérkeztünk Újbányára. 

Kipakoltunk, utána kimentünk a játszótérre. 

Elsétáltunk a tóhoz, ahol kisbékát és egy 

elpusztult rákot találtunk.“ (Szabó Natália) 

 „Mi az úton zenét hallgattunk és énekeltünk.” 

(Kajan Roderik) 
„ Virágokat gyűjtöttünk, majd jót fociztam a 

haverokkal.” (Petrik Krisztofer) 

„ Elmentünk ebédelni, nagyon finom volt. Aztán 

túrázni mentünk, ahol növényeket gyűjtöttünk. 

Hazajöttünk, játszottunk, préseltünk, 

vacsoráztunk és mentünk a szobába játszani. “ 

(Palugyai Dávid ) 

„ Este plüsspartit csináltunk. Mentünk aludni. 

Kedden reggeli után elmentünk az erdőbe. 10 

tobozt, 3 követ kellett keresni. Útközben hazafelé 

láttunk egy kutyát, ami szabadon volt. Ebéd után 

álomfogót és tobozokból nyakláncot csináltunk.“ 

(Palugyai Bence ) 

„Reggel rosszalkodtunk, ezért dreppeket és 

fekvőtámaszokat kellett csinálni. ” (Sárközi 

Rudolf) 

„ Szerda. A nagy kirándulás napja. Fel is 

sorolom, hol voltunk: 

- Egy óriási és gyönyörű arborétumban. 

- Egy szép lovardában - ahol Erzsébet 

királynő lova is él. 

- Egy múzeumban, ahol régi bútorokat 

láttunk.“ (Csalava Richárd) 

„Ma volt a szülinapom. A kiránduláson 

fagyiztunk is, én csokisat ettem. Nóra néni 

lefényképezte a maszatos pofinkat. Ma a lovarda 

volt a legjobb. 60 paci lakott ott.“  (Korbel 

Erika) 
„Ma mikroszkópoztunk. Nagyon sok mintát 

megvizsgáltunk: siklóbőrt, tobozt, hagymát. A 

legérdekesebb a kullancs volt. Én magam 

élesítettem a képet. Este kicsit elszomorodtam, 

hogy holnap már megyünk haza.”  (Holeš 

Marek) 

„Ma ebéd után felfedeztünk egy rádiót. Zenét 

hallgattunk és táncoltunk. Miután kibuliztuk 

magunkat, túrázni mentünk. A vacsora a 

szabadban volt. Szafaládét sütöttünk. Volt hozzá 

mustár, zöldségek, kenyér és üdítő.” (Pivoda 

Jázmin) 

„Pénteken reggeli után vetélkedőt és egy 

elégedettségi tesztet csináltunk. Csoportokban 

leírtuk, mi tetszett és mi nem a heti programok 

közül….. Otthon. Anya. Ő boldog, hogy otthon 

vagyok. Én mindig emlékezni fogok a 

természetiskolára. Viszlát, Újbánya! ” (Csalava 

Richárd) 

 

Összeállította: Mgr. Bukovszky Nóra 
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Tetszett a pingpong , a szembekötős 

és a kenyérevés. Nagyon tetszett a 

zsibvásár, jó dolgokat vettem  / 

Füle Benedek 2 . osztály/ 

 

A gyereknap nagyon érdekes volt. 

Sokat játszottunk és versenyeztünk. 

Rengeteg nyeremény volt a 

fabatkagyűjtés után. / Csengel 

Alexandra 2. osztály/ 

 

A gyermeknap nagyon jó volt. 

Először zsibvásár volt, utána 

vetélkedők. A vetélkedők eredményét 

fabatkával értékelték. A tanító 

nénik, tanító bácsik voltak a 

vetélkedőknél. Nekem legjobban a 

tojásos tetszett. / Urbánek Noémi 2. 

osztály/ - összeállította: Mgr. 

Bencsík Ágnes 
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  EEggyy  kkiiss  ttaavvaasszzii  oovvii--öösssszzeeffooggllaallóó  
Május 6-án már második alkalommal rendeztük meg 

óvodánkban a jótékonysági családi napot. A rendezvény 

szervezője a szülői munkaközösség, támogatói pedig az 

óvó nénik valamint a sok jó szándékú óvodabarát volt. 

Gyönyörű szép szombati napra ébredtünk, talán még az 

égiek is nekünk kedveztek, mert hétágra sütött a nap. 

Adrika óvó néni köszöntötte a gyerekeket, a kedves 

vendégeket és máris kezdetét vette a sok móka, kacagás. 

Programunk kezdetén a Gabajda bábszínház játéka 

csalogatta oda az óvoda apraja-nagyját a paraván elé, ahol 

a kedves művész bácsi előadta a Ludas Matyi bábjátékot, 

melyet a közönség vastapssal jutalmazott. Ezt követően 

mozoghattunk, zumbázhattunk Angi bohóccal, s eközben 

kézműveskedésre, arcfestésre került sor az óvó nénikkel. Aki 

megéhezett, megszomjazott esetleg meglepetést szeretett volna 

venni, az a fabatkáját elkölthette az egyes állomásokon: gulyás, ropi, 

büfé, kreatív ajándékok, könyvek, sütik csalogatták a 

vásárlókat. Mikor már jókat ettünk, ittunk és vásároltunk, 

Belán Dórával szórakozhattunk táncház keretében. 

A legkisebbjeink az óvoda tornatermében a Ringató 

programban vehettek részt Bresztyák Margittal. 

Mindemellett akiben maradt még sok energia, az 

ugrálóvárban és trambulinban ugrálhatott, nevetgélhetett. 

Újdonságként és a nap fénypontjaként a kedves 

vendégeinket egy Tatáról érkezett kisvonat várta, 

amellyel falunézőben vehettek részt és pihenésképpen 

állatokat simogathattak kicsik és nagyok egyaránt. Ez 

a nap is felejthetetlen maradt úgy a gyerekek, mint 

a felnőttek számára. 
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  GGyyeerreekknnaapp    
 

Ez a napsugár, napsugár, 

Ragyogj, süss ma szebben! 

Simogasd a gyerekeket, 

Lágyan, melegebben. 

  

Május 29. a mi napunk volt, ugyanis várt 

ránk a szédületes gyereknap. A gyerekek 

már reggel lázasan készülődtek, és 

várták, mikor érkezik meg az 

autóbusz. Bepakoltuk a kis 

tízórainkat, melyet a szakács néni 

készített számunkra, de persze már 

mindenkinek lapult a zsákjában az 

otthonról bekészített ropi, keksz, 

innivaló és csokoládé. Robogtunk az 

autóbusszal egészen Komáromig. Első 

állomásunk az Olymp center – ugripark 

volt. Mikor elfáradtunk, pihenésképp 

elfogyasztottuk elemózsiánkat, majd 

visszaszálltunk az autóbuszba, amely a város 

központjába szállított minket. Ott már várt ránk a frissen 

sütött pizza. A falatozás után kicsit feltöltődve sétára 

indultunk, s megnéztük a város nevezetességeit. Felfrissültünk 

a szökőkútnál az Európa udvarban, ezt követően megnéztük Jókai szobrát, 

a múzeumot, a Szent András templomot és a Klapka teret. A nagy melegnek köszönhetően 

fagyira is sor került, majd egy kis pihi után elfoglaltuk a játszóteret is. Itt sok – sok játékot 

próbálhattak ki a gyerekek. Fáradtan, de telis-tele élményekkel tértünk haza a mi kis kedves 

óvodánkba.  

Következő 

programunk, ami 

még ránk vár, az 

osztálykirándulás 

Bajmócra.  
 
 

KKoovvááccss  OOttíílliiaa  
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  Iskolánk tanulóinak eredményei a 2016/2017 -es tanévben 
HÓ

NAP 
VERSENY MEGNEVEZÉSE TANULÓ NEVE 

JÁRÁSI 

FORDULÓ 
KERÜLETI 

ORSZÁGOS     

/nemzetközi/ 

S
Z

E
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T
E

M
B

E
R

 -
 O

K
T

Ó
B

E
R

 

Europress - sakkverseny 
Csémy Pál 2. hely     

Csémy Dávid 3. hely     

Izsai atlétikai nap 

Žigó Boglárka –futás: 40 m 1. hely   

Žigó Boglárka –futás: 300 m 2. hely   

 Žigó Boglárka –krikettlabda-dobás 3. hely     

 Sárközi Péter- távolugrás 2. hely     

 Petrik Krisztofer– krikettlabda 1. hely     

csapat 2. hely     

Kárpát-medencei Összmagyar 

Diákbajnokság  

Csintalan Anna-asztalitenisz     3. helyezés 

Kiss Dominik-asztalitenisz     2. helyezés 

Kolarovsky Dávid-asztalitenisz     3. helyezés 

Kossányi Szavalóverseny 
Bukovszky Borbála 1. hely     

Palugyai Dávid különdíj     

Kossányi Rajzverseny 

Zsidek Dóra 2. hely   

Kajan Dóra 3. hely   

Palušík Péter 3. hely     

Holeš Marek 5. hely     

Naszálykupa sakkverseny (csoport) 
Csémy Dávid, Csémy Dániel,  

Csémy Pál, Palugyai Bence 

 
 

3. hely 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

IBOBOR (Informatika verseny) 
Palugyai Bence     1. hely 

Bencsík Eszter     1. hely 

Tollaslabda 
Csintalan Anna, Bencsík Eszter 1 hely 3 hely   

Kolarovský Dávid, Kiss Dominik 1. hely 4. hely    

Lövészet (ifi. A csapat) Molnár A., Török D.., Vendégh K. 3. hely     

Lövészet (ifi. B csapat) Holec D., Gabriel D., Szórád B. 5. hely     

Lövészet (id. A csapat) Jančár N., Kovacsics P., Ladányi T. 3. hely     

Lövészet (id. B csapat) Keresztes B., Pivoda K., Beke V. 4. hely 
 

  

Lövészet - egyéni 

Kovacsics Panni 3. hely 6. hely   

Ladányi Tamás 4. hely 7. hely   

Jančár Nikolett 5. hely     

Molnár Andor 5. hely     

Pivoda Katalin 6. hely     

Gabriel Daniel 6. hely     

Kincskeresők - helyi értékek kutatása Marikovecz P., Keresztes B.     eredményes 

Rege a csodaszarvasról - rajzverseny 

Urbánek Petra 2. hely     

Zsidek Dóra 3. hely     

Kajan Dóra különdíj     

Pislákoló mécses - szavalóverseny Pilinsky Evelyn     2. hely 

Zdravý životný štýl - rajzverseny 

Palugyai Dávid 1.hely     

Pócsa Erik 2.hely     

Hegedűs Krisztina 2.hely     

D
E

C
E

M
B

E
R

 -
 J

A
N

U
Á

R
  

Asztalitenisz (lányok) - csapatverseny Róžás V., Csintalan A., Kiss B. 1. hely 4. hely    

Asztalitenisz (fiúk)- járási csapatverseny 
Kiss D., Kolarovsky D., 

Marikovecz D., Keresztes B. 
1. hely 6. hely   

Asztalitenisz-egyéni  
Kiss Boglárka 2. hely     

Csintalan Anna 3. hely     

Feszty műveltségi vetélkedő 
Marikovecz Péter, Keresztes 

Botond, Beke Vivien 
6. hely     

Zrínyi Ilona matematikai verseny 

Palugyai Bence   2. hely   

Bresztyák Jázmin   4. hely   

Viczena Enikő   4. hely   

Pitagorasz Bresztyák Jázmin 2. hely     
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F
E

B
R

U
Á

R
 

Kossányi Kupa - Futball  csapat 2. hely     

Gimnasztika 
csapat (Pócsa E .,Török K. ,Kajan 

R., Farkaš E., Marikovecz Z.) 
3. hely     

Zrínyi Ilona matematikai verseny - 

csapat 

III. osztály   4. hely   

IV. osztály   6. hely   

V. osztály   6. hely   

VII. osztály   4. hely   

Kenguru - matematikai verseny 

Palušík Péter   2. hely   

Csémy Pál   3. hely   

Palugyai Bence   4. hely   

Biológia olimpia Keresztes Botond 6. hely     

Történelem olimpia Kajan Dóra 5. hely     

Bábolnai sakkfesztivál 
Csémy Dániel   1. hely   

Csémy Dávid   3. hely   

Nehéz Ferenc műveltségi vetélkedő 

Keresztes Botond, Marikovecz 

Péter, Beke Vivien, Valakovics 

Mária 

4. hely     

M
Á
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Šaliansky Maťko-szlov. szavalóverseny Szabó Natália 6. hely     

Csillagászati verseny 
Gyarmati Bence 2. hely     

Csémy Pál 2. hely 5. hely   

Tompa Mihály Vers- és Prózamondó 

Verseny 

Šulák Krištof Samuel aranysáv bronzsáv   

Pilinsky Evelyn, Valakovics Mária bronzsáv     

Bukovszky Borbála aranysáv bronzsáv   

Bendegúz- NyelvÉsz 

Palugyai Bence   8. hely   

Knapp Kamilla Lili   2. hely   

Bresztyák Jázmin   8. hely   

Viczena Enikő   7. hely   

Jančár Nikolett   10. hely   

Matematika olimpia Bencsík Eszter 3. hely 8.hely   

Ferenczy István Képzőművészeti 

Verseny 

Zsidek Lilla     3. hely 

Kajan Dóra     
elismerő 

oklevél 

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny Viczena Enikő     8. hely 

Herman Ottó Biológia Verseny Keresztes Botond   2. hely   

Felvidéki református szavalóverseny Bukovszky Borbála   arany sáv 2. hely 

Vizvári Vilmos Szavalóverseny Žigó Boglárka  2. hely     

Honvédelmi csapatverseny  
Kiss Boglárka, Jančár Nikolett, 

Keresztes Botond, Ladányi Tamás 
2. hely     

Biblia očami detí - rajzverseny Urbánek Petra   2. hely 1. hely 
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Katedra - matematikai verseny 
Bresztyák Jázmin   9. hely 

Bencsík Eszter 
 

  12. hely  

Atlétika - súlylökés Csintalan Anna 1. hely 4. hely    

Atlétika - csapat fiúk 6. hely     

Atlétika - csapat lányok 7. hely    

Atlétika- fiatalabb diákok – 60 m Gyarmati Bence 3. hely 
 

  

Röplabda – A-csapat Pócsa Erik,Török Kristóf 1. hely     

Röplabda – B-csapat 
Marikovecz Zoltán, Szabó Natália, 

Kajan Roderik 
2. hely     

 Orientációs futás -lányok  
Kiss Boglárka, Kovacsics Panni 

Beke Vivien, Kajan Angelika 
3.hely 

  

 Orientációs futás -fiúk 
Kajan Norbert, Török Dominik 

Kiss Dominik, Marikovecz Péter 
 2.hely  9.hely 

 

Šachový festival mladých šachistov - 

sakkverseny 

Csémy Dániel   1. hely   

Csémy Dávid   2. hely   

Kaszás Attila Versmondó Fesztivál Kajan Dóra   ezüstsáv 
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Könyv hónapja 2017 

Iskolánk 

alsó tagozatosai 

idén is 

lehetőséget 

kaptak, hogy 

jobban 

megismerkedjene

k a könyvek 

világával, a 

meseszereplőkkel 

a könyv hónapja 

alkalmából. 

Sokan 

bekapcsolódtak, 

de nem mindenki 

volt elég kitartó, 

hogy a 

négyfordulós 

versenyen helyt 

álljon. 

  Nagyon szép illusztrációkat készítettek, ami az egyik feladat volt. A rajzokat 

kiállítottuk az iskola folyosóján.  

Külön pontot lehetett szerezni a válaszadó lap szép kivitelezéséért. Ezzel is igyekszem 

a gyerekeket arra ösztönözni, hogy amit kiadnak a kezükből, az igényes munka legyen.  

Az utolsó forduló az iskola könyvtárában zajlott. Volt fejtörés, találgatás… Persze a 

legtöbbször a másik csapat kérdéseire tudták a helyes választ   

 Elég szoros pontverseny alakult ki. 

Volt, hogy csak fél pont választotta el a 

bajnokot a második helyezettől. A 

legügyesebbek, akik oklevélben és 

könyvjutalomban részesültek: 

1. osztály: Turányi Trisztán 

2. osztály: Csengel Alexandra 

3. osztály: Palugyai Bence 

4. osztály: Urbánek Petra 

Aki az egészet koordinálta és e beszámolót megírta: Bencsík Ágnes 
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Május.26-27- én megtartottuk az 5. Mesemaratont iskolánkban, pontosabban a könyvtárban. 

Meglepően sok első osztályos tanuló jelentkezett az előző évekhez viszonyítva. Ezen az éven csupán 

alsó tagozatos diák vett részt a megmérettetésen. Este hét órától gyülekeztünk a Kossányi- szobornál, 

ahol röviden megemlékeztünk iskolánk névadójáról. Ezt követően bevonultunk a folyosóra kedvenc 

könyvünkkel a kezünkben. Mindenki elmondta, miért éppen azt a könyvet hozta.  Különféle 

indoklások voltak, de a közös mindenben az olvasás szeretete volt. 

Miután lepakoltunk a napköziben, elemlámpákkal és könyvvel a kezünkben felmentünk 

a könyvtárba, ahol elfoglaltuk helyeinket és belefogtunk az olvasásba. Hangosan és halkan felváltva 

olvastunk. Lazításképpen műveltségi vetélkedőt játszottunk. Ezt a tevékenységet este 22 óráig 

folytattuk. Lementünk a napközibe pihenni, lakmározni, majd újult erővel nekifogtunk az olvasásnak. 

Kisebb szünetekkel megszakítva az elsősök hajnali egy óráig, a nagyobbak 3:45-ig bírtak olvasni. 

Nehéz megmondani, hogy ki is a győztes, mert mindenki olvasott, lelkesen.  

Éjszaka természetesen elemlámpákkal közlekedtünk a folyosón. Érdekes a nem megszokott 

módon jelen lenni az iskolában, végigvonulni a sötét, üres folyosón. 

Reggel 8 órától lehetett hazamenni, ám a gyermekek még javában aludtak, így a szülők később 

jöttek értük vissza. Az utolsó gyermek 11 óra körül távozott. 

Örömmel tölt el, hogy nőtt az olvasási kedv, igénylik a gyerekek a hasonló eseményeket. Így 

nyugodtan jelenthetem ki, hogy olvasni jó! 

                                                                                     Sárközi Anasztázia- könyvtáros 

MMiiccóó  
Van nekem egy kiscicám, 

az ő neve Micó, 

mindennap az udvaron, 

vele játszani jó. 

 

Tejet iszik, szaladgál, 

ugrál ide-oda, 

szeretem őt annyira, 

mert ő egy nagy-nagy csoda. 

Hók Laura 2. osztály 

AAnnyyáámmnnaakk  

Sok köszönet Neked, 

Mindig velem van két 

gondoskodó kezed. 

Kívánom, áldott legyen 

mindkettő, 

Boldog légy hát innentől. 

Csóka Zoé 2. Osztály 

 

KKuuttyyuusskkaa  ééss  aa  ccssoonntt  

Kutyuska, kutyuska, 

merre jártál? 

Jártál az utcán, mezőn, 

járdán? 

Kerestelek itt is, ott is, 

Hol vagy te kis aranyoska? 

 

Örülök, hogy hazaértél, 

És a csontod jó nagy. 

Egyed meg és jól laksz! 

És végül a kis házadba 

bemehetnél! 

Hudák Sára 2. osztály 

 

 

HHeeggeeddűűss  KKrriisszzttiinnaa  ––  77..  oo..  

 

 

GGyyeerreekknnaapp  
Gyereknapkor minden 

gyerek 

vetélkedőn, versenyen részt 

vesz. 

Fiúk, lányok küzdenek, 

fabatkákat gyűjtenek! 

A tanárok figyelnek, 

hogy a versenyek 

tisztességesek legyenek. 

Aki szerzett legtöbb pontot, 

ajándékot választhatott. 

Pócsa Erik 2. osztály 

Mesemaraton 2017 
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SSppoorrttrroovvaatt  22001166//22001177  ––  33..  sszzáámm  
  A tavaszi-nyári időszakban tanulóink 

több sportversenyen is részt vettek. Versenyeztek 

tornában, röplabdában,atlétikában, tájékozódási 

futásban, fociversenyeken és honvédelmi 

versenyen vettek részt.  

A járási tornaversenyen az alsó 

tagozaton  az A kategóriás fiúcsapatunk (Török 

Dominik, Pócsa Erik, 

Kajan Roderik, 

Farkas Erik)  

a harmadik lett, a B 

kategóriás szintén 

fiúcsapatunk (Holec 

Dániel, Sárközi 

Péter, Petrik Krisztofer, Csonka Erik) pedig a 4. 

Ezt a versenyt követte a Komáromban 

megrendezett röplabda verseny, ahol szintén szép 

eredmények születtek. 

A kezdők csoportjában az 

A csapatunk (Pócsa Erik és 

Török Kristóf) az első 

helyen, B csapatunk (Szabó 

Natália, Marikovecz Zoltán 

és Kajan Roderik) a második 

helyen végzett. A haladók 

csoportjában (Holec Dániel,Gabriel Daniel, 

Sárközi Péter, Zsidek Zoé, Kováč 

Panka)iskolánk csapata a 6.lett. 

A fociversenyek sem maradhatnak ki 

a palettából, talán a legszorosabb találkozót az 

idősebb lányok focicsapata játszotta, akiket 

az alapkörből drámai csatában a Rozmarin utcai 

lányok búcsúztattak.   

A komáromi járási honvédelmi 

versenyen két csapattal indultunk. Az 

A csapatunk (Keresztes Botond, Ladányi Tamás, 

Kiss Boglárka, Jančár Nikoletta) a második, 

fiatal B csapatunk (Holec Dániel, Gabriel Daniel, 

Žigó Boglárka, Zsigó Enikő) a 17. helyen 

végzett. 

     

 

 

A járási orientációs 

futóversenyen két csapatunk ért el 

helyezést. A fiúk (Kajan Norbert, 

Kiss Dominik, Török Dominik, 

Marikovecz Péter) a második, 

a lányok (Kiss Boglárka, 

Kovacsics Panni, Beke Vivien, 

Kajan Angelika) a harmadik 

helyen végeztek. A kerületi 

versenyen a fiúk a 9. helyet 

szerezték meg. 

A járási atlétikai versenyen a legjobb 

egyéni eredménye Csintalan Annának volt, aki 

súlylökésben az 

első helyen 

végzett.  A 

kerületi 

versenyen csak 

egy hajszállal 

maradt le a 

dobogóról, 

kiemelkedő 

teljesítménnyel 

a kiváló 4. 

helyet szerezte 

meg. 

Távolugrásban Zsidek Orsolya is jól teljesített, ő 

a 6.lett. Összesítésben a lányok a 6., a fiúk a 7. 

helyen végeztek. 

A járási atlétikai 

versenyen a fiatalabb fiúk 

kategóriájában Gyarmati Bence 

a 60 m-es gyorsfutásban 

a harmadik helyet érte el. 
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A következő versenyünk az Újvárban 

megrendezett „ Detská novozámocká olympiáda“  

atlétikai verseny volt. Erre a versenyre 

a következő tanulókkal vettünk részt: 84 m-es 

síkfutásban a lányok mezőnyében Hajabács 

Réka, Kardoš Patrícia, 168 m-en pedig Váródi 

Ramóna futottak. A fiúknál 168 m-en Pócsa 

Erik, Török Kristóf, Farkas Erik versenyzett. 

A 420 m-es távot a fiúknál Holec Dániel, 

a lányoknál pedig Žigo Boglárka teljesítette. 

Tanulóink jól teljesítettek, a versenyen sok 

tapasztalatot szereztünk. 

  A legutolsó atlétikai versenyre Hetényre 

utaztunk, itt a Kolarovský Dávid, Kiss Dominik, 

Kiss Boglárka, Kajan Angelika összetételű 

csapat a 6.helyen végzett. 

 

Mgr. Konkolyi Ferenc

 

KKöözzlleekkeeddééssii  nneevveellééss  iisskkoolláánnkkbbaann  
Április 5-én Közlekedési napot tartottunk az alsó 

tagozatos tanulóknak. Reggel a gyerekek egy interaktív 

előadás keretében ismerkedtek a közlekedési 

szabályokkal, közúti helyzetekkel és táblákkal. Majd 

következett a közlekedési vetélkedő, melyben a diákok 

csapatokba osztva vettek részt. A tízórai szünet után 

szerencsére elállt az eső, így kimehettünk az 

iskolaudvarra, ahol a gyerekek akadálypályán próbálták 

ki ügyességüket kerékpárral, rollerral vagy 

görkorcsolyával (iskolaudvar). Majdnem mindenki 

elhozta otthonról kerékpárját, rollerét vagy 

görkorcsolyáját.  

 Mgr. Fekeč Péter 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A járási közlekedési verseny 4. helyezett 

csapata: Gabriel Dániel, Holecz Dániel, 

Zsigó Enikő, Pilinszky Evelyn (5. o.) 
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Humán versenyek az 

iskolánkban 
 A tavaszi időszakban folytatódtak azok a 

versenyek, amelyek több szintű fordulókból 

állnak. Elsőként a szavaló diákok nagy 

versenyére, a Tompa Mihály Vers- és 

Prózamondó Verseny országos elődöntőjére 

került sor március 29-én. Két kisdiákunk jutott el 

erre a szintre, Bukovszky Borbála és Šulák 

Krištof Samuel, akik mindketten bronzsávos 

besorolást szereztek. 

 Iskolánk tanulói nagy kedvvel 

kapcsolódtak be a Bendegúz NyelvÉsz 

nyelvészeti versenybe. A területi versenyen részt 

vett tíz diák közül öten végeztek eredményesen: 

Knapp Kamilla Lili – 2. hely, Viczena Enikő – 7. 

hely, Palugyai Bence – 8. hely, Bresztyák Jázmin 

– 8. hely, Jančár Nikolett – 10. hely. 

 Már hónapok óta készült és keményen 

dolgozott Viczena Enikő, aki a Simonyi 

Zsigmond Helyesírási Verseny területi 

fordulójában elért kiváló eredménye alapján az 

összesítésben bejutott az országos döntőbe. Erre a 

megmérettetésre került sor április 7-én 

Érsekújvárban, s Enikő itt is sikeresen szerepelt, 

és a nyolcadik helyen végzett. 

 Évek óta rendszeresen részt veszünk a 

csallóközaranyosi alapiskola által szervezett 

Vizváry Vilmos Szavalóversenyen. Idén nyolc 

tanuló képviselte iskolánkat, s közülük Žigo 

Boglárka lett a legeredményesebb, aki 

kategóriájában a második helyet szerezte meg.  

 A tanév utolsó nagy versenye számunkra 

a Kaszás Attila Versmondó Fesztivál volt, melyre 

június 17-én került sor. Iskolánkat hat tanuló 

képviselte, közülük Kajan Dóra lett a 

legeredményesebb, aki az erős mezőnyben az 

ezüstsávban végzett. Lacza Aranka 

Országos szavalóversenyen 

jártunk 
"És zeng apáink drága nyelve!" címmel 

hirdette meg a Szlovákiai Református Keresztyén 

Egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából 

a Felvidéki Református Szavalóversenyt. Az 

elődöntők - Alistál, Hanva - után az országos 

döntőjére 2017. április 1-én Rimaszombatban 

került sor, a Tompa Mihály Református 

Gimnáziumban.                                        

Az országos megmérettetésre ötvenhét 

fiatal érkezett huszonnégy – Bátorkeszi, Tornalja, 

Szentpéter, Martos, Megyercs, Zsigárd, Rozsnyó, 

Szeszta, Alistál, Komárom, Kisgéres, Érsekújvár, 

Nagymegyer, Vaján, Hetény, Deáki, Királyi, 

Marcelháza, Tany, Léva, Rimaszombat, 

Érsekkéty, Vámosladány, Nagysalló – gyülekezet 

vagy iskola képviseletében Gömör „fővárosába ”.  

Gál Tamás színművész, Kiss Szilvia 

színművész és Zsélyi Katalin pedagógus által 

alkotott zsűri az I. és III. kategória, míg Szabó 

Csilla drámapedagógus, Molnár Xénia 

színművész és Varga Emese dramaturg a II. és 

IV. kategória fiataljait értékelte. A gimnázium 

dísztermében minden versenyző emléklapot és 

Simon András grafikusművész grafikájával 

ellátott bögrét kapott, a helyezettek pedig értékes 

könyvjutalomban részesültek. 

Iskolánkat az alistáli elődöntőn Palugyai 

Dávid, Bukovszky Borbála és Pilinszky Evelyn 

képviselte. Az országos döntőre Bukovszky 

Borbála jutott el, ahol a nehéz mezőnyben 

sikerült a II. helyet megszereznie. 

 

Bukovszky Nóra 

 



 

17 
 

A költészet napja 
  

Iskolánkban nagy figyelmet fordítunk arra, hogy diákjaink ismerjék meg a 

magyar nemzeti ünnepeket, melyek kultúránk szerves részét képezik. Nem csak 

irodalmi szempontból, de identitásmegőrző szerepénél fogva is a jelentős ünnepek 

közé sorolhatjuk a költészet napját, melynek időpontja április 11., a 20.század 

nagy költőjének, József Attilának születésnapja. Tanulóink már hetekkel korábban 

elkezdték tanulni azokat a verseket, melyeket osztálytársaikkal közösen mondtak 

el a vers ünnepnapján. Idén 

a születésének 200. 

évfordulóját ünneplő Arany 

Jánosra esett a választásunk, emlékezve ezzel a 

romantika korának népies költőóriására. 

Minden osztály választott egy Arany János-

verset, amelyet egymás után adtak elő, miután 

Lacza Aranka tanító néni irányításával és 

Valakovič Mária előmondóval közösen az 

egész iskola elszavalta József Attila: Mama 

című költeményét. A hangulatos közös 

versmondás után a felső tagozatos tanulók, a 6.-9. évfolyamosok rendhagyó irodalomóra keretében 

Arany János-kvízben vettek részt. A tanulók 

könnyebb és fokozatosan igényesebb kérdéseket 

kaptak a nagy költő életével és munkásságával 

kapcsolatban. A versenyt két kategóriában tartottuk 

meg, külön a 6-7. és a 8-9. évfolyam számára. A 

kvíz legjobbjai lettek: Bresztyák Áron, Sárközi 

Barnabás, Molnár Andor, Beke Vivien, Ladányi 

Tamás, Jancsár Nikolett és Varga Renáta.  

                        Lacza Aranka 

                                    

CCiiccaa  ––  sszzeerreelleemm
 

Csacska-macska 

egerészik... 

Az ablakban 

heverészik…. 

 

Jön a kutya, 

megugatja, 

felugrik 

és megharapja. 

 

 

Szegény cica, 

fáj a lába. 

Nem mehet 

a cicabálba. 

 

Jön a kandúr, 

megsajnálja. 

Elviszi őt 

a kórházba. 

 

 

A jó orvos 

meggyógyítja. 

Hazaviszi 

a kandúrja. 

 

Felöltöznek 

szép ruhába. 

Elmennek 

a cicabálba. 

A 3. osztály közösen írt verse 

Vadkerti Imre, Zsapka Attila és Sipos Dávid koncertje 
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Agytorna - avagy sikereink a természettudományi 
/biológia, matematika, csillagászat és informatika/ 

versenyeken 
Nem véletlenül választottam címnek az agytorna szót. Gyakran 

megkérdőjelezik, hogy a tanulmányi vagy a sportverseny nehezebb-e. 

A sportolók biztosan azt mondják, hogy a fizikai megmérettetés megerőltetőbb 

- állandó edzéssel fel kell rá készülni, gyakorlással kell tökéletesíteni 

a mozgást, és a versenyen végig összpontosítani kell, hogy a lehető legjobb 

teljesítményt nyújthassanak. Nézzük, hogy van ez a tantárgyi versenyek 

esetében. A diák körre jár, állandó számolás és tanulás segítségével készül, 

egyre nehezebb feladatok megoldásával tökéletesíti az adott tantárgyi 

ismereteit, és végül teljes agybedobással összpontosít, hogy a versenyen a  

lehető legjobbat hozza ki magából.  

A válaszom  tehát: az „agytorna“ méltán felér egy sportteljesítménnyel. Sőt!!!  

A következőkben azokat a tanulókat sorolnám, akik iskolánkban 

e tanév folyamán ebben a különleges sportágban az 

agytornában jeleskedtek. 

 Keresztes Botond /8.o./ a Biológia Olimpián járási 6. 

helyet szerzett, majd a Herman Ottó Nemzetközi 

Biológiaverseny felvidéki fordulójában elért 2. hellyel eljutott 

a magyarországi Kisújszálláson rendezett nemzetközi döntőre, 

ahol a „legeredményesebb külhoni versenyző“ elismeréssel 

zárta a 3 versenynapot. 

 Matematika Olimpia: Bencsík Eszter /9.o./ járási 3. 

helyezés után a  kerületi 8. helyet is megszerezte.  Csémy Pál 

/6.o./, Viczena Enikő /7.o./, Kajan Dóra /7.o./ , Jančár Nikolett 

/8.o./, Marikovecz Péter /8.o./– a járási forduló eredményes 

megoldói lettek. 

 Pitagorasz /matematika verseny/:  Bresztyák Jázmin 

/5.o./  járási 2. helyezést ért el. 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny – megyei forduló: Palugyai 

Bence /3.o./ 2. helyet,    Bresztyák Jázmin /5.o./   4. helyet és Viczena Enikő /7.o./ 

4. helyet szerzett..  

 Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny – országos helyezései: Palušík Péter /2.o./ 2. 

helyezést ért el,  Palugyai Bence /3.o./  a 4. helyen végzett, és Csémy Pál /6.o./ a 3. helyet 

szerezte meg. 

 Katedra Matematikaverseny –országos döntősei: Bresztyák Jázmin /5.o./ 9. hely,  Bencsík 

Eszter /9.o./ 12. hely, Csémy Pál /6.o./ 19. hely és Marikovecz Péter /8.o./ eredményes 

megoldó. 

 Az ukrajnai Beregszászban rendezett 4 napos Nemzetközi Magyar Matematikaverseny 

résztvevője volt Bencsík Eszter /9.o./ és  az ekőkelő 21. helyen végzett. 

 iBobor – országos online informatikai verseny: Palugyai Bence /3.o./ és Bencsík Eszter 

/9.o./- kategóriájukban az 1. helyre elegendő pontszámot érték el. 

 A Mit tudsz a csillagokról? szlovák nyelven zajló csillagászati verseny első fordulójában 

eredményesen szerepelt Gabriel Dániel /5.o./, Szabó László /7.o./, Csémy Dániel /4.o./, Csémy 

Dávd /4.o./ és Holeš Marek /4.o./. A legjobban teljesítő 2 tanuló pedig továbbjutott, és 

a kerületi fordulóban Csémy Pál /6.o./  5. helyet és Gyarmati Bence /7.o./ 12. helyet ért el.  

Gratulálunk és köszönjük a kitartó munkát tanulóinknak és a felkészítő tanároknak 

egyaránt! 

Mgr. Kajan Anikó 
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Jutalomkiránduláson jártunk 
  Mint minden évben, idén is a legsikeresebb és 

legaktívabb diákjainkat érte az a szerencse, hogy az iskola és 

a szülői szövetség anyagi támogatása jóvoltából 

jutalomkiránduláson vehettek részt. Ez évben Veszprém és 

környéke volt az úti célunk.  

Május 31-én, egy forró nyári 

napon 40 tanulóval indultunk útnak 

Magyarországra. Gazdag programot 

kínáltunk kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt. A 15 alsó tagozatos kisdiák 

a veszprémi állatkertben tölthette a 

nap első felét, ahol nem csak az ismert 

és kevésbé ismert állatokat 

tekinthették meg, de az állatkert által 

kínált szórakoztató programokon is 

részt vehettek. Ez idő alatt a felső 

tagozatosok a várpalotai Trianon 

Múzeumba látogattak el. Ebben a 

különleges múzeumban emléket 

állítottak az 1920-as trianoni békediktátum nyomán szétszakított Magyarországnak, azon magyarok 

lakta vidékeknek, melyek e döntés után más országok részeivé váltak. A diákok virtuális tanúi lehettek 

a 97 évvel ezelőtti eseményeknek, s valóságos dokumentumokat is tanulmányozhattak az akkori 

történésekkel kapcsolatban, sőt, a későbbi történelmi eseményeket is nyomon követhették a 

Felvidékkel, Erdéllyel, a Délvidékkel és Vajdasággal foglalkozó tematikus kiállítótermekben. A 

legérdekesebbnek természetesen a felvidéki részleg bizonyult, ahol nagyon sok olyan dokumentumot 

is fellelhettek, melyek Szentpéter környékéhez és magyar anyanyelvű lakosaihoz kötődnek. 

A délutáni program már közös volt, a diákokkal meglátogattuk, sőt megmásztuk a 13. 

században a tatárjárás után épült Csesznek várát, melynek romjai ma már igazi történelmi értékek. A 

Bakony hegységben egy sziklaszirten magasodik a romos építmény, ahonnan csodálatos panoráma 

tárul az odalátogatók elé. A szakavatott vezetőnk sok érdekes történetet mesélt a vár lakóiról és 

eseményeiről. Ezután a vár melletti ösvényen leereszkedve izgalmas túra várta a társaságot. 

Végighaladtunk a Kőmosó-szurdokon, miközben megcsodáltuk a természet különleges, szépséges 

képződményeit. A bátrabbak még egy barlangba is bemehettek. Túránk végeztével fáradtan, de nem 

mindennapos élményekben gazdagodva tértünk haza. 

                                                                                                             Lacza Aranka 

AA  KKlliippppeerrttoonn  ttáárrssuullaatt  sszzlloovváákk  sszzíínnddaarraabbjjaa  iissmméétt  ssiikkeerr  vvoolltt  
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VVaakkáácciióó  
Itt a nyár, 

kezdődik a vakáció. 

Indulunk a strandra, 

jaj de jó. 

Pihen a táska, 

a toll és a faragó, 

hiszen nekik is itt 

a vakáció. 

Őszig búcsút intünk 

egymásnak, 

mert nyáron más 

dolgunk akad. 

Szeptemberben újra 

találkozunk és együtt 

iskolába járunk. 

Urbánek Noémi 2. o. 

 

 

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,  

Horváth József,  

Markovics Péter 

 Csalava János,  

Ing.  Jobbágy Jolán, 

Gabriel család, Csere Krisztián,  

Viczena Péter, Senkár Tibor,  

Mészáros Klára, Turányi Vilmos, 

és még sokan mások

Kiadja a Kossányi József Alapiskola és Óvoda 

Segítő tanítók: Bencsík Ágnes, Bukovszky János, Bukovszky Nóra, Csalava Gizella, Kajan 

Anikó, Konkolyi Ferenc, Kovács Otília, Lacza Aranka, Palugyai Árvai Adrianna, Pócsa 

Ágnes, Sárközi Anasztázia, Szabó Anikó 

Tördelő: Fekeč Péter 

Főszerkesztő: Fekeč Péter 

SOS - kártya  

 

Név: ………………………………………. 

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

……………..-én ……………..tantárgyból. 

Érvényes 2017. szept. 5-től – dec. 22-ig. 

Minden tanuló csak egy kártyát használhat 

fel!  

Felelési kártya  

 

Név: ……………………………………….. 

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

 

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

 

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

Zsidek Dóra – 8. o. 


