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Betekintés az iskola életébe 

- Ez az év más volt -  

 

Rendhagyó tanévet tudhatunk magunk mögött, mely próbára tett szülőt, diákot, 

pedagógust egyaránt. A pandémia okozta bizonytalanság, az egyik napról a másikra életbe 

lépő szabályozások, a fertőzés elleni védelmi intézkedések egész sora minden napunkra 

rányomta a bélyegét. 

Az eltelt évek, 

évtizedek alatt a tanév 

rendjére sokszor 

tekintettünk úgy, hogy 

zsúfolt, azt éreztük, mindig 

készülünk valamire (őszi 

túra, alkotói napok, 

karácsonyi projekt, Kutató 

Gyerekek Tudományos 

Konferenciája, művészeti 

bemutató, mikulásjárás, 

farsang, anyák napja). Idén 

azonban furcsa, 

ellentmondásos érzésként 

fogalmazódott meg a 

tantestületben ezen 

tevékenységek hiánya. Ami eddig fáradságos munkával járt, az most hiányzott. Idén az 

energiák átcsoportosítására volt szükség, az oktatás-nevelés mellett a veszélyhelyzetben 

szükséges teendőkre kellett - és szabadott - kiemelt figyelmet fordítani. 

Az Esély és ösztönzés programunk Jót s jól elemének működtetése során arra 

törekednek a pedagógusok, hogy minden tanuló lehetőséget kapjon a tudásának, a 

rátermettségének vagy az ügyességének prezentálására. A diákönkormányzati tevékenység 

során megmutatkozhat az aktív szerepvállalás a közéleti munkában, az intézményi 

programokon való részvétel; a műveltségre való törekvés versenyre való felkészülésben, 

előadások tartásában, a tananyagon túlmutató érdeklődésben. Kiemelendő területként 

kezeljük a tanulási fegyelmet, munkafegyelmet, illetve a munkavégzéshez és a környezethez 

való pozitív viszonyulást is, így az iskola tereinek dekorációs munkálatait, a tisztaság őrzését, 

rendszeretetet és a környezettudatosságot.   

Dézsi Márton 6. osztály 



 

Ebben a tanévben ezen lehetőségeknek csupán a töredékét tudtuk felkínálni  

diákjainknak, mert a hagyományos programjaink szervezését lehetetlenné tette a Covid-

helyzet okozta szabályozás. 

Kisebb, osztályszintű projektjeink természetesen voltak, de az iskolai szocializációs 

folyamatok terén hiányérzet maradt felnőttekben, gyerekekben egyaránt. Reménnyel és 

bizakodással fordulunk a következő tanév felé, amikor talán visszatérhetünk az intézményünk 

arculatát meghatározó pedagógiai folyamatok maradéktalan működtetéséhez. 

A tanév első felében – a vírus árnyékában - intézményünk működtetése hatósági 

ellenőrzésen esett át, mely elsősorban dokumentumelemzéseket foglalt magába. Az EFOP-

3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése” c. projekthez 

kapcsolódóan az intézmény pedagógusai alapozó és középhaladó továbbképzéseken vettek 

részt, mely a digitális pedagógia nyújtotta lehetőségek megismerését és gyakorlását tette 

lehetővé. Ennek hozamáról diákjaink és szüleik véleményt nyilváníthatnak, hiszen az online 

oktatás alatt megtapasztalhatták a pedagógusok szakmai felkészültségét. Az alábbi linken egy 

önkéntes és anonim kérdőívet tölthetnek ki: https://unipoll-

klebelsberg.azurewebsites.net/Survey.aspx?surveyid=248913148&lng=hu-HU  

 

- Apró ünnepek - 

 

Szeptember elsején izgalomtól és kíváncsiságtól teli tekintettel kezdték meg 

tanulmányaikat az újdonsült első osztályosok. Dicséretes bátorsággal, szülők nélkül lépték át 

az iskola küszöbét. 

December elején kellő óvintézkedések mellett a Mikulás is ellátogatott a diákjainkhoz. Az 

ajándékozást Zalabér Roma Nemzetiségi Önkormányzata tette lehetővé. 

A hagyományos adventi készülődésünk idén szerény módon valósulhatott meg. Néhány 

osztályban kézműveskedtek, szűk körben ünnepeltek a gyerekek az osztályfőnökökkel. A 

karácsonyfa alá Zalabér Község Önkormányzata és az Anti-Drill Alapítvány számára felajánlott 

adók 1%-ából tudtunk ajándékokat vásárolni. A téli ünnepkör zárásaként a legkisebbek 

télbúcsúztató farsangot tartottak.   

A tanév utolsó napjaiban lehetőségünk volt szabadtéri programok megvalósítására. 

A hatodik osztályosok futball-bajnokságot, a hetedikesek kosárlabda mérkőzéseket 

szerveztek társaik számára. A Diákönkormányzati napon környezetvédelmi túra keretében 

igyekeztünk diákjaink környezettudatos szemléletét formálni, a Föld ökológiai szemléletű 

óvása került a középpontba. Az év végi sportnapon az egyéni sportteljesítmények értékelése 

mellett az egészséges életmódra, a rendszeres testmozgás egészségmegőrző hatására 

helyeztük a hangsúlyt.       Ács Klaudia 

 

 

Képek a téli ünnepkörből 

Környezetvédelmi túra 

https://unipoll-klebelsberg.azurewebsites.net/Survey.aspx?surveyid=248913148&lng=hu-HU
https://unipoll-klebelsberg.azurewebsites.net/Survey.aspx?surveyid=248913148&lng=hu-HU


 

 
Képzőművészeti sikerek 

 
Németh Rajmund és Takács 

Luca 4. osztályos tanulók az 

Aranyecset rajzpályázaton 

különdíjban részesültek. 

Rajmund alkotását Stekler 

Tamás zsűritag így értékelte: 

„Csodaszép ez a kép, a 

dominánsak a színek, mégis 

gyönyörűen vezetik a szemet a 

madárra."  

Luca képéről Huszka Levente 

bíráló így beszélt: „Nagyon 

izgalmas számomra, ahogy a technikát használod. A vers lelke szinte 

átszivárog a képen. Gyönyörű! " 

Horváth Amanda Tímea 4. osztályos diák az Alapítvány a ’48-as Hősökért, a 

Magyar Szablyavívó Iskola és  a Kecskeméti Katona József Múzeum által 

meghirdetett rajzpályázaton 1. helyezést ért el. 

A díjazottak felkészítője Cseh Németh László.  

 

Tájékoztató a tanévkezdésről 

 

Az első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda) 

Tanévnyitó: 2021. szeptember 1. (szerda) 8 óra 

Pótvizsga: 2021. augusztus 25. (szerda) 8 óra 

Az első osztályosok fogadása: 2015. augusztus 27. (péntek) 9 óra (ismerkedés 

az iskolával, társaikkal, tanáraikkal) 

Tankönyvosztás: 2021. szeptember 1-jén, az első tanítási napon 

Éves buszbérletet a beiskolázási körzetünkbe tartozó – zalavégi - tanulóknak 

biztosít a Tankerületi Központ. 

 

Kedves Szülők! 
 

Sajnálatos módon a 2020-2021-es tanévben a Szülői Munkaközösség munkája 

erősen korlátozottra sikerült, a minket körülvevő vírushelyzet miatt. Az elrendelt 

szabályok miatt nem volt alkalmunk taggyűléseket tartani, új tagokat befogadni 

(legfőképp az első osztályos szülők közül). Reményeink szerint a helyzet további 

javulása várható és a jelenleg már kihirdetett gyülekezési szabályok értelmében az új 

tanév kezdetén már nem áll semmi az utunkba, hogy újra találkozzunk és immár az új 

elsős és a másodikos szülők is tagjaink lehessenek. Természetesen a többi osztály 

szülői közül is szívesen látunk új tagokat. 

Az elmúlt tanévre picit visszatekintve szeretném elmondani, hogy egy, az 

iskolánkat érintő átszervezésben kérték ki véleményünket, melynek lényege, hogy 

iskolánk önálló művészeti része megszűnik, neve a jelenlegi Zalabéri Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskoláról Zalabéri Általános Iskolára változik, és egy 

tisztaprofilú művészeti iskola telephelye leszünk a művészeti tárgyakat tekintve. 

Az átszervezési információk birtokában azzal a kikötéssel/kéréssel 

támogattuk az átszervezést, hogy: 

1. 2021-2022 tanévben a festészet tanszakon Cseh Németh László tanár úr 

helyben taníthasson (tudomásunk szerint 

ugyanis ez lesz az utolsó tanév, mielőtt a tanár úr 

nyugdíjba vonul, és lássuk be, hogy ez a tanszak 

az ő „gyermeke” is). 

2. Minden elérhető művészeti ágat 

(festészet, néptánc, zene, stb.), amely az új 

művészeti iskola palettáján megtalálható lesz, 

azt iskolánk diákjai helyben, iskolánk falai közt 

sajátíthassák el.  

Ezen kérésünket a szülői 

munkaközösség gyűlésén készült 

jegyzőkönyvben rögzítettük, és így került 

átadásra az illetékeseknek. 

Soraimat zárva, bízva az élet 

vírusmentes medrébe való visszatérésben, 

kívánok a Szülői Munkaközösség minden 

tagjának nevében kellemes 

nyarat.  Találkozzunk az új tanév megnyitóján! 

 

Léber Attila 

   a Szülői Munkaközösség elnöke  

  

Németh Rajmund 4. osztály (díjazott alkotás) 

Szilasi Emília 4. osztály 



 

Diákszem 
“Uram, nem kérek csodákat, és lehetetlen 

dolgokat, csak annyit kérek, hogy adj erőt a 

mindennapokhoz. […] Taníts meg arra, hogy jól 

tudjak bánni az időmmel, és hogy különbséget 

tudjak tenni a fontos és kevésbé fontos dolgok 

között. […]  Segíts, hogy megértsem azt, hogy az 

álmok olykor nem segítenek, mint ahogy az sem, 

ha visszavágyok a múltba. Ehelyett inkább 

értékeljem a jelen pillanatát, annak fontosságát. 

Segíts abban, hogy megértsem azt, hogy a 

nehézségek, a vereségek, az elégedetlenségek 

hozzájárulnak a fejlődésemhez, ami által 

tapasztaltabb leszek. […] A megfelelő pillanatban 

adj erőt és bátorságot. […] Adj erőt, hogy segíteni 

tudjak az elesetteken és, hogy ne ijedjek meg a 

fontos lépések megtétele előtt. 

Mutasd meg nekem az igazit, a valót, amire leginkább szükségem van. Tanítsd meg nekem 

a kis lépések művészetét!”                     Antoine de Saint-Exupéry 

 

Bogdán Barbara: Olyan hamar eltelt ez a nyolc év! Magammal viszem a sok jó és szép 

élményt, a negatív dolgokat magam mögött hagyom. Hiányozni fognak a barátok, a tanárok. 

Sok szerencsét kívánok a jövendőbeli 8. osztálynak is! 

Csiszár Viktória: Soha nem felejtem a barátaimat, a tanáraimat és az évek során szerzett 

pozitív élményeket. Remélem, egyszer még találkozunk! 

Halász Máté: Örülök, hogy vége az évnek! Magammal viszem a fiúkkal szerzett élményeket.  

Hosszu Dorina: Hiányozni fognak a tanárok, a diákok és a barátok. Fájó szívvel búcsúzom, 

hiszen rengeteg értékes embert ismeretem meg. Sok sikert a jövendőbeli nyolcadikos 

osztálynak!  

Hujber Viktória Lili: Nehéz szívvel hagyom el az iskolát. Nem felejtem el az élményeket, 

amelyeket itt éltem át. Hiányozni fognak a tanárok és a barátok. Sok sikert kívánok a következő 

nyolcadikos osztálynak! 

Karácsony Kenéz Áron: Búcsúzom kedves barátaimtól, osztálytársaimtól és tanáraimtól. Sok 

emléket viszek magammal, és sok munkát hagyok itt. De az idő nem áll meg, ezért nem szabad 

örökké gyerekként viselkedni. Egyszer mindenki felnő, ha akarja, ha nem. 

Kolompár Armandó Renátó: Soha nem felejtem el az iskolában töltött jó napokat és szép 

emlékeket. Ebben a nyolc évben az órákon is rengeteg vicces dolog történt, és sokat nevettem. 

Itt hagyom a barátaimat és az osztálytársaimat. A tanároknak pedig mindent köszönök. 

Kurucz Angelika Rózsa: Nem voltunk a legjobb osztály, de köszönjük az itt töltött éveket. 

Léber Kiara: Sok mindent tanultam az elmúlt nyolc év alatt. Köszönöm tanárainknak a 

rengeteg időt, amit rám szántak. Örülök, hogy ebbe az iskolába járhattam. Búcsúzom 

osztálytársaimtól, barátaimtól és tanáraimtól. Sok sikert és kitartást kívánok a következő 

nyolcadikosoknak! 

Németh Amira: Négy évet töltöttem itt. Voltak jó és rossz napok, de örülök, hogy ebbe az 

iskolába járhattam. Nagyon sok embert megismertem, és közben új barátokra leltem. 

Magammal viszem az osztálytársaimmal és iskolatársaimmal szerzett élményeket. Rengeteg 

tanárt megszerettem. Tudom, néha nehéz volt velünk, de önök mindig csak jót akartak. 

Tanáraimnak mindent köszönök, de főleg osztályfőnökeinknek, akik mindig segítettek és 

támogattak minket. Végül azzal zárnám, hogy hiányozni fognak barátaim és tanáraim. 

Pánczél Emili Salóme: Sok jó emlékkel búcsúzom tanároktól és diákoktól. Remélem, hogy a 

középiskolában megtalálom a helyemet, és tudok szerezni jó barátokat. Sosem felejtem el az 

általános iskolai éveket. 

Rosta Rómeó: Olyan hamar eltelt ez a nyolc év. Sok jó történt velem, bár csalódások is értek, 

de ezt elfelejtem. Magammal viszem a tanáraim és a zalabéri iskola emlékét. Hátam mögött 

hagyom ezt a nyolc évet. 

Szeidli Zalán: Kedves Tanárok és Diáktársaim! Köszönöm ezt a nyolc évet, a táborokat, az 

erdélyi kirándulást. Nem felejtem el a barátaimat, a tanárokat és az iskolában töltött szép 

napokat. A tanároknak pedig külön köszönök mindent! Diáktársaim, legyetek szerencsések, 

sok sikert az életben! 

Takács Réka: Hiányozni fognak a tanárok, a diákok, főleg a barátok. Jó emlékeket szereztem, 

melyeket magammal viszek. Remélem, látjuk még egymást! 

 

A nyolcadik osztály tanulói közül 2 fő gimnáziumban, 6 fő technikumban, 6 fő 

szakképző iskolában folytatja középfokú tanulmányait. 

Sok sikert és jó eredményeket kívánunk! 



 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

IRODALMI SZÖSSZENETEK 
Egy korcsolya élete 

 

Engem már sokszor használtak az emberek az évek során. Minden évben 

használnak egy ideig, de utána jön egy hosszú várakozás. Előtte - a hidegben - 

folyton csúsztam, és az embereket felvidítottam. 

De most már csak magányosan tengődöm egy olyan sarokban, 

ahol senkinek sincs szüksége rám. Csak vagyok, és várom, 

hogy használjanak. Voltam már sok helyen, de ez a 

legrosszabb közülük. 

Senki nem törődik velem. Talán majd valamikor megint 

elővesznek. Majd meglátjuk. Itt fekszem ezen a deszkán 

már pár hónapja. Mindenki kint van, csak én nem.,, 

Kimehetek? Remélem! 

Zsuppán Zsombor 7. osztály   

 

Boo Radley naplójából – Írjatok naplóbejegyzést Boo Radley nevében Harper Lee 

Ne bántsátok a feketerigót című regényének részlete alapján!   

1931 

1.nap: Édesapám bezárt a házba, mert nagy hangzavart csináltunk a Cunningham-

család néhány tagjával. A többiek javítóintézetbe kerültek, de apám megmondta a 

bírónak, hogy gondoskodik rólam, és ez így is történt. Nem mondta, hogy mikor 

mehetek ki, ezért - hogy ne unatkozzak - elkezdek naplót írni. 

2.nap: Megkérdeztem apámat, hogy mikor mehetek ki a házból, de ő erre nem 

válaszolt. 

3.nap: Elkezdtem azon gondolkodni, hogy egyáltalán ki fog-e engedni apám... 

Édesanyám valamiért nem akar kimenni az utcára, csak a virágokat megöntözni megy 

ki a házból, de én még oda se mehetek. 

2 hét után: Még most sem engednek ki a házból, és nem válaszolnak nekem a 

kérdéseimre. Egyre kevesebbet eszem és iszom, nem érdeklődik irántam senki. 

3 hét után: Egyre fehérebb a bőröm. És vékonyabb és vékonyabb leszek, ahogy 

mennek a napok. 

5 hét után: Itt fogom leélni az egész életem? Kezdek megörülni! Különböző dolgokat 

látok - szemeket, árnyékokat, embereket. 

8 hét után: Találtam egy kiutat a házból, egy árnyék mutatta meg nekem. 

10 hét után: Magamhoz beszéltem egész végig??? 

15 hét után: N                ̵̻͉̺͉͉͓̪͙͕͕̞̙͂̏͒͝

e      
  
   
 

     ̵̵̧̻͉̺͉͉͓̪͙͕͕̞̙͎̮̹͍̙̯͂̏͒͗́͒̋͌̈́͂̎̀͐͘͝
           

b           
  
 
       ̵̻͉̺͉͉͓̪͙͕͕̞̙͂̏͒͝ ̵̥̜͇̭̪͈͓̙̝̼̣̼̓͂̉̂̂͑̈́͌̑̏͘͝͠ ̵̥̜͇̭̪͈͓̙̝̼̣̼̓͂̉̂̂͑̈́͌̑̏͘͝͠
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16 hét után: N                ̵̻͉̺͉͉͓̪͙͕͕̞̙͂̏͒͝
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Halak Tamás 6. osztály 

Köszönetnyilvánítás 

Kiadványunk hasábjain keresztül búcsúzunk 

azoktól a szülőktől, akik kitartó munkájukkal 

éveken át támogatták iskolánkat, idén azonban 

gyermekeik távoznak az intézményünkből.  

Köszönjük Szeidliné Csoknyai Izabellának, 

Szeidli Zsoltnak és Németh Imrének, hogy 

minden alkalommal számíthattunk segítségükre.  

 

Tóth Csenge 7. osztály 



 

Tanévzáráskor dicséretben részesült tanulóink 

1. osztály 
 

Ható Mira kitűnő tanulmányi eredményéért, munka- és tanulási fegyelméért 
Palkovics Réka kitűnő tanulmányi eredményéért, munka- és tanulási fegyelméért 
Németh Noel  tanulmányi munkájáért 
Szeidli János  tanulmányi munkájáért 
Szilasi Korina  munka- és tanulási fegyelméért 
Cseh-Németh Csongor diáktársaihoz való viszonyulásáért 
 

4. osztály 
 

Szilasi Emília kitűnő tanulmányi eredményéért, munka- és tanulási fegyelméért 

Németh Rajmund Noel művészeti tevékenységéért 

Takács Luca művészeti tevékenységéért 

Horváth Amanda Tímea     művészeti tevékenységéért 

Bakos Bence munka- és tanulási fegyelméért 

 
5. osztály 
 

Puklics Blanka Ilona munka- és tanulási fegyelméért 

 
6. osztály 
 

Dézsi Márton tanulmányi munkájáért, műveltségre törekvéséért 

Halak Tamás István tanulmányi munkájáért, műveltségre törekvéséért és 

művészeti tevékenységéért 

Vitéz Andrea Anita művészeti tevékenységéért 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. osztály 
 

Dézsi Panna munka- és tanulási fegyelméért 

MolnárPatrik  diáktársaihoz való 

viszonyulásáért 

Szabó Petra munka- és tanulási fegyelméért 

és diáktársaihoz való viszonyulásáért 

Zsuppán Zsombor műveltségre törekvéséért. 

 

 

 

 
8. osztály 
 

Bogdán Barbara többéves művészeti 

tevékenységéért, KGYTK-s munkájáért és a DÖK rendezvényeken való részvételéért. 

Csiszár Viktória többéves művészeti tevékenységéért, KGYTK-s munkájáért, a DÖK 

rendezvényeken való részvételéért és iskolai sporteredményeiért. 

Hosszu Dorina többéves művészeti tevékenységéért, KGYTK-s munkájáért, a DÖK 

rendezvényeken való részvételéért és iskolai sporteredményeiért. 

Hujber Viktória Lili többéves művészeti tevékenységéért és a DÖK rendezvényeken 

való részvételéért. 

Kurucz Angelika Rózsa iskolai sporteredményeiért. 

Léber Kiara többéves művészeti tevékenységéért, KGYTK-s munkájáért és a DÖK 

rendezvényeken való részvételéért. 

Németh Amira többéves művészeti tevékenységéért és a DÖK rendezvényeken való 

részvételéért. 

Pánczél Emili Salóme többéves művészeti tevékenységéért és a DÖK 

rendezvényeken való részvételéért. 

Szeidli Zalán többéves munkájáért, esztétikus környezet kialakításáért, a DÖK 

rendezvényeken való részvételéért és iskolai sporteredményeiért. 

Takács Réka többéves művészeti tevékenységéért és a DÖK rendezvényeken való 

részvételéért. 
Szabó Roland 7. osztály 

Molnár Patrik 7. osztály 


