
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Felelős szerkesztő:  Cseh Németh Zsuzsanna 

 

A kiadványt szerkesztette: Kozma Ildikó 

 

Készült 120 példányban 

 

  

 

ISKOLAI TÁJÉKOZTATÓ 
 

ZALABÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                              

                                                             

 

 

                                            

                                                   Halak Evelin 6. osztály 

 
 

 

 ZALABÉR 
 

    2017/2018. 

   TANÉVZÁRÓ 
 

  



AZ ISKOLAI ÉLET HÍREI, INFORMÁCIÓI 
 

 

- A tanév elején kihirdetett EFOP-pályázat (EFOP – 1.3-17: Az állami fenntartású 

köznevelési intézmények tanulást segítő terveinek infrastrukturális fejlesztése) eredménye-

ként az intézményfelújítás a nyári szünetben megtörténik. Ugyan nem teljesül mindaz, 

amit az iskola renoválásában reméltünk, azonban az iskola és a tornaterem tetőszerkezeté-

nek javítása, a tornaterem burkolatcseréje megtörténik. Ezen kívül 30 millió Ft jut még 

eszközfejlesztésre.  

 

- Az idei tanév másik nyertes anyaga a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövet-

sége által kiírt „Tehetségek Magyarországa” címet viselte. Az EFOP-3.2.1-15-2016-

00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében csoportos tehetségsegítő tevékenységeket 

szervezhettünk alsós diákoknak. A program 3 elemből állt: két foglalkozássorozatból és 

egy tanórán kívüli foglalkozásból. Az Alkotó napok szakkör elsődleges célja a diákok szó-

beli kommunikációs képességeinek fejlesztése volt, illetve a gyerekek által elkészített al-

kotások, feladatok bemutatása közönség előtt. A Kutató Gyerekek Tudományos Konferen-

ciájára való felkészítés elnevezésű foglalkozás az alsó tagozaton kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó, elsősorban a logikai-matematikai, a természettudományok iránt érdeklődő tanulók 

fejlesztését, az önművelés elősegítését célozta meg. A kiegészítő tevékenység 20 diákot 

érintett, akik húsvéti kézműves foglalkozáson vehettek részt. A projekt megvalósítására 

340 000 Ft állt rendelkezésre. 

 

- A tanév utolsó harmadában adódott lehetőség két újabb pályázat beadására. Ezek 

eredményét június végére várja a tantestület. Mindkét anyag a Nemzeti Tehetségsegítő 

Program (NTP) kiírására készült; az egyik a 

nagy hagyományú versenyek, a másik a művé-

szeti műhelymunka támogatását igényli. 

 

-A Tehetséghálózat minőségbiztosítását koor-

dináló szervezet, a Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) jogo-

sult a tehetségpontok kijelölésére. A mi isko-

lánk idén harmadszorra nyerte el az AKKRE-

DITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT címet. 

E cím birtokosának többféle kritériumnak meg 

kell felelni; egyebek mellett tehetségsegítő ta-

pasztalatot szükséges bizonyítani, együttműkö-

déseket kell fenntartani, meghatározott számú 

rendezvény kell tartani, valamely mesterség-

ben vagy művészeti ágban kiemelkedő szak-

emberrel kell rendelkezni, tehetségtanácsadást 

kell végezni.  

                 Takács Réka 5. osztály 

- A tehetségtámogatás gyakorlatának tapasztalata Zalabérben. Erről tartott előadást 

Kiss Albert Felsőrajkon, Gelsén, Búcsúszentlászlón és Pacsán; Cseh Németh Zsuzsanna 

Gelsén és Búcsúszentlászlón. Mindkettőjüket a Zala Megyei Család, Esélyteremtési és 

Önkéntes Ház hívta meg a fenti településekben megrendezett workshopokra. 

 

- A KGYTK Referenciaintézményi Hálózat 3. országos konferenciáját szervezte 

meg intézményünk, amelynek helyszíne idén Hatvan volt. Az utóbbi 3 évben ezen a kon-

ferencián tüntetik ki az új KGYTK-s referenciaintézményeket és a tehetségsegítő pedagó-

gusokat. A 2018. május 29-i ünnepélyes díjkiosztón Zalabérből két kolléga, Papp Katalin 

és Tanainé Szeghy Rita vehetett át DÍJOKLEVELET a több éven át tartó kiemelkedő te-

hetséggondozó munkáért. Gratulálunk mindkettőjüknek!  

 

- Idén is elbúcsúztak a 8. osztályosok. A ballagási ünnepségen igazgatói és tantes-

tületi dicséretben részesültek a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók. A Zala Megyei 

Tankerületi Központ könyveket kínált fel a jutalmazáshoz, a Szülői Munkaközösség pe-

dig vásárlási utalványokkal patronálta a diákokat. A szülői közösségnek köszönhetően a 

szerdai bizonyítványosztáskor egy tagozati és több osztályfőnöki elismerés mellé is tu-

dunk még utalványt kiosztani. 

 

- A ballagás napja mindig emelkedett hangulatban telik, idén ezt az emelkedettsé-

get fokozta, hogy az intézmény egykori igazgatója, Dávid Józsefné is megjelent a rendez-

vényen. Edit néni gyémánt diplomáját vette át Kiss Alberttől, intézményünk vezetőjétől 

és Zalabér polgármesterétől, Zsuppán Józseftől. A tantestület nevében ezúton is kívánunk 

neki nagyon jó egészséget, örömteli hosszú életet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Tisztelt Pedagógusok, Szülők! Kedves Gyerekek!  

 

Tizenkilenc évvel ezelőtt jelent meg szent II. János Pál pápa „Fides et ratio” enciklikája, 

magyarul „Hit és ész” címmel. 

Fel kell arra figyelni, hogy a körlevél a ratiónak, vagyis az észnek  mint az emberi megis-

merésnek és gondolkodásnak a képességéről szól, amellyel megismerhetjük az emberre 

vonatkozó igazságot. 

Vannak alapvető kérdések, amelyekre választ kell adnunk, amint ezt az enciklika kezdetén 

olvassuk: „Ki vagyok én? Honnan jövök és hová megyek? Miért van a rossz? Mi vár ránk 

mostani életünk után?”  

Ezekre a kérdésekre nem a természettudomány, hanem az emberi gondolkodás segítségével 

lehet választ adni. 

Az emberre vonatkozó igazság megismerését segíti a keresztény hit. A hit és az ész nincs 

ellentétben egymással, nem is független egymástól, hanem kiegészítik egymást. 

„A hit és az ész olyan, mint két szárny, melyekkel az emberi szellem felemelkedik az 

igazság szemlélésére. Istent megismerve tudjuk életünket is értelmezni.” 

Fontos a természettudományokban való jártasság, de a kellő hitismeretek megszerzése is 

fontos, mert csak így tudunk megfelelő választ adni a fenti kérdésekre. Ezen hitismeretek 

megszerzésére lehetőség van a zalabéri iskolában is. Fontos, hogy hit- és erkölcstanra jár-

janak gyermekeink. Az etika és a hit- és erkölcstan között átjárás nincs. Gyermekünk 

megkeresztelésekor vállaltuk katolikus hitben nevelésüket. 

Elsőáldozó és bérmálkozó csak az lehet, aki hit- és erkölcstan órára jár. 

A 2018-19-es tanév végén lesznek elsőáldozók azok a leendő harmadikosok, akik rend-

szeresen járnak szentmisére, és a jövő tanév végén sikeres vizsgát tesznek. 

Miért rohanok ennyire előre az időben, hiszen még csak most kezdődik a szünet? Sok diák 

nem tudja, mit kezdjen azzal a szabadidővel, amire annyira áhítozott. A szabadidőt, a nyári 

szünetet elsősorban pihenésre kell használni, de nem bűn az, ha kezünkbe veszünk egy-egy 

könyvet, esetleg a hittankönyvünket, a Szentírást, vagy rákattitunk egyházi honlapokra. 

Fontos, hogy Istennel való kapcsolatunk ne szakadjon meg, ebben nem lehet szünetet tar-

tani, úgy, ahogy komoly emberi kapcsolatainkban sem. Nyáron is fontos a szentmisén való 

részvétel, a találkozás Jézussal és egymással. 

Minden pedagógusnak, gyermekeknek és szüleiknek testi-lelki felüdülést kívánok! 

                        Ferenc atya 

 

 

„…ez a mi dolgunk; és nem is kevés” 

 

Egy múlt évben indított innováció folytatási lehetőségeit tervezte meg a tanév kezdetén a 

tantestületünk.  

A pedagógiai fejlesztő munkánk évek (évtizedek) óta a tanulás mind progresszívebb mód-

jaira, a tanítás-tanulás tágabb értelmezésére irányul. Tehát az iskolai élet folyamataiban, a 

gyakorlatban is követjük az elvet, miszerint a verbális fejlesztésen túl a cselekvés által ve-

zérelt tanulási módszerek és feladatrendszerek megvalósítására is törekednünk kell, hogy 

érzelmileg, akaratilag jobban tanulásra tudjuk hangolni a tanítványainkat.  

Az Esély és ösztönzés modell gyakorlatáról szóltunk már több alkalommal is, hiszen ezt a 

tehetségsegítő „vállalkozást” – legyen szó a kutató gyerekek tudományos köréről vagy a 

művészeti képzésről - egy olyan gazdagító programnak tekintjük, amely a hátránykompen-

zálást is magában foglalja.  

Talán kisebb szerephez jutott a szóban forgó modell harmadik eleme, az aktív társadalmi 

létre előkészítő diákönkormányzati munka és a M(i)ért pont érték jó gyakorlat. Ezekre a 

területekre gondolunk, amikor az új innovációt meghatározzuk, ami magában foglalja a 

tanórán kívüli tevékenységek szerepét, az effajta tanulás jövőbeliségét, a viselkedés- és 

magatartáskutatást.  

Kiemelt iskolaszintű feladatként határoztuk meg az értékes jellemű emberré nevelést; be-

vezettük a ”Jót s jól” jutalmazási rendszert; támogattuk az egyéni és az osztályok közötti 

versengést; a jó gyakorlat tartalmi összetevőit egyeztettük az osztályokra érvényes tanme-

netekkel; reflexiókkal ellátott mintaóravázlatokat készítettünk és próbáltunk ki a gyakor-

latban, esetleírásokat elemeztünk, segédanyagokat szerkesztettünk a készülő programcso-

mag taneszközkészletéhez. A diákönkormányzati események, feladatok, a tanórai etikai 

beszélgetések, az alapértékeink elemeinek más-más módszerekkel való megközelítései 

együttesen azt szolgálják, hogy a szociokulturális különbségek okozta hátrányokat kom-

penzáljuk,  a tehetségek és tehetségígéretek gyenge oldalait fejlesszük, hogy gazdagító 

programokkal gyarapítsuk diákjaink meglévő vagy fejlesztésre szoruló képességterületeit.  

Ha a gyermek megfelel a társas helyzet követelményeinek, tehát helytáll a különböző tár-

sas interakciókban, akkor sokkal inkább esélye van arra, hogy megtanulja saját magát ér-

telmezni és értékelni, az énképének minőségét emelni. E célok evidenciáját – feltételezem 

– senki nem vitatja, legyen az pedagógus, szülő, nagyszülő vagy bármely felnőtt, aki a 

felnövekvő generáció jövőjén gondolkozik.  De miképp lehet e célokat beteljesíteni? A 

társas interakciók fontosságáról nem elég csupán a gyerekek közöttiről tárgyalnunk. Ne-

künk, felnőtteknek a felelőssége az ő sorsuk, így az is, mennyire vagyunk képesek mi a 

személyközi kapcsolatokra. Kellő mértékben keressük-e egymás társaságát, főképp szü-

lők és pedagógusok, hogy tisztázzuk gondolatainkat, megvitassuk a nézetkülönbözősége-

inket, vagy megerősítsük egymást a hasonló vélekedéseinkben. Sokkal kevesebb stresszt, 

szorongást, aggódást vélek abban az esetben, ha együttműködünk, gondolatokat cserélünk 



gyermekeink neveléséről. Arra biztatok minden érintett szereplőt, hogy szülő és tanár 

kapcsolatának erősítésén dolgozzon, közös elvárásokat fogalmazzunk meg a gyermekek 

felé, hogy egyértelmű legyen számukra a jó és a rossz kategória, a felelősségérzet fo-

galma, a mulasztás ( bármilyen természetű is) következményeinek vállalása stb. Minden-

féle korlát, amely a gyermek fejlődését akadályozhatja, bontassék le!      

     (Cseh Németh Zs.) 

Tájékoztató a tanévkezdésről 
 

Az első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) 

Tanévnyitó: 2018. szeptember 3. (hétfő)  8 óra 
 

Pótvizsga: 2018. augusztus 27. (hétfő) 8 óra 
 

Az 1. osztályosok fogadása: 2018. augusztus 27. (hétfő) 8 óra (ismerkedés az is-

kolával, társaikkal, tanáraikkal) 
 

Tankönyvosztás: 2018. szeptember 3-án, az első tanítási napon  
 

A bejáró tanulók ezen a napon kapják meg az éves buszbérletet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Szabó Petra 4. osztály 

 

Tájékoztató 

a 2018/2019-es tanév tankönyvellátásáról 

 
 A 2018/19-es tanévben minden általános iskolásnak alanyi jogon jár-

nak az ingyen tankönyvek. 

Versenyeredmények 
Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 2018. 

név felkészítő tanár regionális országos 

Dézsi Márton 3. osztály Tanainé Szeghy Rita 1. 3. 

Cseh Németh Áron 3. osztály Csiszárné Egyed Aliz 3.  

Zsuppán Zsombor 4. osztály Kiss Albert 2. 17. 

Németh Dorián 4. osztály Pados Eszter 2. 22. 

Molnár Patrik 4. osztály Horváth László 3.  

Fazekas Arnold 4. osztály Ács Klaudia 3.  

Szabó Petra 4. osztály Kiss Albert 3.  

Bogdán Barbara 5. osztály Tanainé Szeghy Rita 1. 9. 

Hosszu Dorina 5. osztály Cseh Németh László 2. 13. 

Csiszár Viktória 5. osztály Papp Katalin 2. 18. 

Léber Kiara 5. osztály Dézsi Ágnes 3.  

Takács Réka 5. osztály Papp Katalin 3.  

Halak Evelin 6. osztály Dézsi Ágnes 3.  

Szeidli Katinka 7. osztály Kiss Albert 2. 14. 

Puklics Flóra 8. osztály 
Cseh Németh Zsuzsanna 

Kiss Albert 
1. 1. 

Horváth Bence 8. osztály Kiss Albert 1. 10. 

Verseny megnevezése helyezés résztvevők felkészítő tanár 

„Mitől jó az ember?” 

Országos Művészeti 

Verseny 

1 helyezés Halak Evelin 6. o. Cseh Németh László 

 

„170 éves a Magyar 

Honvédség”  Országos 

Rajzpályázat 

1. helyezés Takács Réka 5. o. Cseh Németh László 

 

„Lélektől lélekig” Nem-

zetközi Irodalmi Gyer-

mekfesztivál, Siklós 

bronz diploma Tóth Csenge 4. o. Horváth László 

bronz diploma Pánczél Emili Salóme 5. o. Dézsi Ágnes 

arany diploma Gergály Vivien 8. o. Cseh Németh Zsu-

zsanna 

 

Pop Art versmondó 

verseny Zalaszentgrót 

különdíj Pánczél Emili Salóme 5. o. Dézsi Ágnes 

1. helyezés Szeidli Katinka 7. o. Dézsi Ágnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tiszán innen, Dunán 

túl” Országos Népdal-

éneklési Verseny me-

gyei fordulója, Gyenes-

diás 

arany minősítés Takács Luca 1. o. Csiszárné Egyed Aliz 

arany minősítés Csécs Csenge 2. o. Csiszárné Egyed Aliz 

arany minősítés Puklics Blanka 2. o. Csiszárné Egyed Aliz 

arany minősítés Bognár Brigitta 4. o. Csiszárné Egyed Aliz 

arany minősítés Pánczél Emili Salóme 5. o. Csiszárné Egyed Aliz 

arany minősítés Léber Kiara 5. o. Csiszárné Egyed Aliz 

arany minősítés Kisbokréta Énekegyüttes: Takács 

Luca 1. o., Csécs Csenge 2. o., 

Horváth Anna 2. o., Puklics 

Blanka 2. o., Kis Anna Réka 2. o., 

Bognár Brigitta 4. o. 

Csiszárné Egyed Aliz 

arany minősítés Bokréta Énekegyüttes: Bogdán 

Barbara 5. o., Csiszár Viktória 5. 

o., Hujber Lili 5. o., Léber Kiara 

5. o., Pánczél Emili Salóme 5. o., 

Takács Réka 5. o., Halak Evelin 6. 

o., Szeidli Katinka 7. o., Puklics 

Flóra 8. o. 

Csiszárné Egyed Aliz 



2017/2018-as tanév eseményei képekben 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségnap Őszi túra 

„Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési ver-

seny - Gyenesdiás 

Október 23-i megemlékezés 

Mikulás Március 15-i megemlékezés 

Karácsony Farsang 

Anyák napja 

KGYTK Regionális forduló-Zalabér                                    Művészeti bemutató 



 

DIÁKSZEM 

 
 Hinni szeretném, hogy egy szép időszak zárul az életetekben ezzel a nyolc évvel. Kisfi-

úkból, kislányokból ifjakká növekedtetek. Találkoztatok sokféle élménnyel, gazdagodta-

tok tapasztalatokkal, érettebbé vált személyiségetek. De még hosszú az út előttetek, szám-

talan kísértés állja utatokat, köztük a legártalmasabb a szellemi és jellembeli eltévelyedés. 

Ne hagyjátok, hogy ez megtörténjen! Amint Márai Sándor írja, „csak a jellemünkhöz való 

hűség óvhat meg a bukástól.[…] A természetben nincsen feltétlen jó és rossz; de föltétle-

nül rossz az ember számára, amit nem tudunk büntetlenül egyeztetni jellemünkkel. Ne azt 

kutassuk, vajon a kínálkozó csábítás önmagában jó-e vagy rossz, hanem csak azt kérdez-

zük: megfér-e jellemünkkel az, amit elkövetni szándékozunk.” Kedves Nyolcadikosok, 

kedves Tanítványaim! Izgalmas és tartalmas utat kívánok nektek, és ezt kívánja a tantes-

tület is. Isten veletek! (Osztályfőnökötök) 

 

„Most búcsúzunk és elmegyünk, …” 

Bozics Tímea: Igaz, csak 7. osztályos koromban jöttem ebbe az iskolába, de ez a két 

évem boldogan telt. Nem tagadhatom, hogy voltak nehézségeim is, ezeket meg kellett ol-

danom. Azonban a vidám pillanatból sokkal több volt, amit a barátaimmal tölthettem. 

Csécs Patrik: Különösen tetszettek a kirándulások és a versenyek. A versenyek közül fő-

leg a focit és a kosárlabdázást kedveltem. Igen szerettem a haverokkal való hülyéskedést 

is. Köszönöm ezt a 8 évet a zalabéri iskolának. 

Gergály Vivien: Egész első osztálytól arra várunk, hogy elballagjunk. Most eljött az idő, 

s engem hiányérzet tölt el, hogy megválunk ettől az iskolától. 

Horváth Alex: Köszönöm az iskolának azt a sok jót, amit kaptam. Nagyon szerettem a 

kirándulásokat, a tanárokat és a jó hangulatú tanórákat. 

Horváth Bence: Már óvodás korom óta arról álmodoztam, hogy mikor leszek iskolás, a 

nagyok játékával mikor játszhatok. Most itt vagyok, ballagóként. És azt mondom: nem-

csak játék volt ez  a nyolc év, de minden évnek megvolt a maga szépsége. Viszlát, Zala-

bér! 

Horváth Evelin: Az élet tele van lezárásokkal és új fejezetekkel. Most a mi életünkben is 

új fejezet kezdődik. 

Kalányos Anett: 4. osztályban kapcsolódtam ehhez a közösséghez, majd ehhez tartoztam 

a 8. osztály végéig. Nagyon jól éreztem magam ezzel az osztállyal.  Minden pedagógussal 

és iskolai dolgozóval jó volt a kapcsolatom. Diáktársaimnak további kitartást kívánok, és 

azt, hogy érjék el céljaikat. Köszönök mindent. 

Kolompár Péter: Köszönöm azt, hogy nem voltak hozzám szigorúak, és köszönöm a sok 

emléket. Hiányozni fognak a sportversenyek. 

Kozma Marcell: Köszönöm szépen a tanítást. Szerintem megkaptam azt a tudást, amit az 

életben használhatok. 

Kurucz József: Köszönöm a sok jó emléket. Kívánom minden diáknak, hogy sikeres és 

jó emlékekben gazdag éveket töltsön el itt. 

Lakatos Alexandra Barbara: Magammal viszem a szép emlékeket, amiket az évek so-

rán szereztem. Megőrzöm az iskolába járó gyerekek emlékét, az osztályomat és azokat az 

eseményeket, amelyek szervezését én is segítettem. Soha nem felejtem el a szünetek és az 

órák örömét, az együtt töltött vidám pillanatokat és a sok örömteli kalandot. 

Légler Mercédesz: Nagyon szépen köszönöm ezt a nyolc évet az iskolának. Különféle 

versenyeken vehettem részt, ezeken jó eredményeket érhettem el. A tanároknak külön kö-

szönöm, hogy elfogadták hibáimat, és mindig a jóra neveltek. A diákoknak azt kívánom, 

hogy kitartóak legyenek, győzzék le a nehézségeiket. Köszönök mindent.  

Puklics Flóra: Magammal viszem az útravalót, amit itt kaptam: törődést, segítséget, tu-

dást, emlékeket, élményeket, barátokat. Valóra válthattam elsősként megfogalmazott ál-

mom: diákelnök leszek,  és én is részt fogok venni a KGYTK-n, mint a nagyok, akikre 

felnéztem. 

Sándor Dominik: Köszönök mindent; a tanáraimnak a sok érdekes órát. 

Szabó Bence: Köszönöm ezt a nyolc évet, hogy itt tanulhattam. Remélem, majd még ta-

lálkozunk! 

Szalay László: Nagyon szépen köszönöm a munkájukat, hogy elsőtől fogva terelgettek a 

jó út felé. Voltak kisebb gondok, de mindig megoldottuk. 

 

  

  

 


