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A tanév első felének történései 

Kedves Olvasó! Szeretettel köszöntöm mint régi vagy új érdeklődőt. 

Remélem, amint a korábbi években, most is sok fontos információt 

sikerül eljuttatni Önhöz akár az óvodai, akár az iskolai élettel 

kapcsolatosan.  A könnyebb áttekinthetőség érdekében külön 

lapokon küldjük képes és szöveges közleményeinket az óvoda és az 

iskola mindennapjairól. Kellemes időtöltést! 

 

- A tél beálltával jó egy kicsit visszatekinteni a napsütéses, vidám 

napokra. Ahogy már évek óta, az idei nyáron is szervezhettünk 

táborozást a nyertes pályázatunknak köszönhetően. A kedvezményes 

tehetséggondozó táborba azok a tanítványok kaptak meghívást, akik 

valamely területen kimagasló teljesítményt produkáltak a 4-8. 

osztályban. A gyerekek az önfeledt szórakozás mellett 

drámafoglalkozásokon vettek részt, egy szakértő játék szereplői 

voltak. (a táborozásról készült fotók egy része az iskola honlapján 

megtekinthető: www.zalaberiskola.hu) 

 

- Az e tanévi tehetséggondozó programunk működése több oldalról 

biztosított már. A TÁMOP-os pályázat a kreatív szakkört, az 

Oktatásért Közalapítvány a tehetségműhelyt és már az ehhez 

kapcsolható jövő nyári táborozást, a BHIM-RAO Egyesület a roma 

mentorképzőt támogatja. 

 

- Már a tanév végén hírül adtuk, hogy referencia intézményi címre is 

beadtuk szándéknyilatkozatunkat. Ehhez először az ún. „jó 

gyakorlatainkról” kellett számot adnunk az előminősítést végző 

szakemberek előtt. Az előminősítés sikeres volt, valószínűleg még 

ebben a tanévben eldől, kik válnak e cím birtokosává, olyanokká, 

akik egyetemi, főiskolai hallgatókat fogadhatnak és készíthetnek fel 

folyamatosan a mindennapi pedagógiai gyakorlatra.  

 

- Fontos azt is tudatnunk, hogy most már regisztrált 

„Tehetségpontként” ismernek bennünket. Ez az erkölcsi elismerés 

http://www.zalaberiskola.hu/


mellett a pályázatok elbírálása szempontjából ugyancsak jelentős 

momentum. 

 

 

 

- A tehetségpont címnek való megfelelés természetesen 

többletmunkával jár. Novemberben például a Pannon Egyetem 

pedagógia szakos hallgatóiból érkezett egy csoport, akik az alkottató 

tehetséggondozásra voltak kíváncsiak elsősorban. KVK-, magyar- és 

természetismeret órákon hospitáltak, valamint megtekintettek egy 

kreatív szakkörfoglalkozást is. Budapestre, egy olvasáskutató 

konferenciára is hivatalosak voltunk. Az 5. osztályosainkkal 

mutattunk egy természetismeret és egy „háromtanáros” komplex 

foglalkozást. 

 

- December elején, Keszthelyen, a minőségi közoktatási regionális 

konferencián az egyik felkért előadó iskolánk igazgatója, Kiss 

Albert volt, aki a tehetségművelésünk elméletéről és sikeres 

gyakorlatáról beszélt a hallgatóság előtt.  

Az előbbi folytatásaként  -december 8-án-   Zalabérbe érkeztek 

érdeklődők, hogy a fejlesztő műhelyfoglalkozás programjait 

(előadás, bemutatóóra) megtekintsék. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cseh Németh Ádám 6. osztály 

 

 

A „tanév rendje” szeptembertől karácsonyig 
 

-  Az augusztusban elkészített tanév rendje az egyik olyan 

dokumentumunk, amely alapján a tanórán kívüli eseményeket 

szervezzük.  Gyakran megesik azonban, hogy a kitűzött dátumoktól 

eltérünk, hiszen egy új, előre nem ismert eset (például vendégek 

érkezése) miatt módosítanunk kell az időpontokat. A tervezett 

események azonban nem maradtak el, őszi túráztunk, műsorral 

jelentünk meg a zalabéri falunapon, a zalavégi és a zalabéri idősek 

napján, a templomi rendezvényeken, az októberi nemzeti ünnepen 

(Zalavégen, Zalabéren). Megrendeztük a szavaló- és énekversenyt. E 

két kategóriában az iskolán kívül is megjelentünk, a szavalók 

Zalaszentgróton, a pop art szavalóversenyen, az énekesek 

Zalaegerszegen, népdaléneklésben vetélkedtek.  Az alsós 

versmondók közül Zsohár Veronika tűnt ki, 2. helyezést ért el, a 

felsősök pedig a 7-8.-as korosztályban egy csoportos 3., illetve  

Horváth Andrea által egy egyéni 2. helyet is „begyűjtöttek”. A 

csoport tagja volt még Andreán kívül: Szocsics Karolin és Csákó 

Norbert. 

Népdaléneklésben már a területi fordulóról jutott tovább a megyei 

megmérettetésre Kurucz Georgina és Pető Dóra szóló-, valamint a 

Bokréta kör csoport kategóriában. 
 

- Megtartottuk az alsó tagozatban a nyílt szakmai továbbképzést, 

minden alsós évfolyamon láthattunk tanórákat. A felső tagozatban 

sem marad el a szakmai nap, januárra halasztottuk, amikor már az 

interaktív táblák használatát is mutathatjuk. 

- Ugyancsak januárra tervezzük az iskolai tehetségnap megrendezését, 

ahol a tehetségpártolók körét is megalakítjuk majd. Erre a jeles 

eseményre a KGYTK-s régióvezetőkön kívül sok más pedagógiával 

foglalkozó, az oktatásügyet kiemelt, a jövőt meghatározó területnek 

tekintő személyiséget meghívunk. 
 

- Elindítottuk az ösztönző rendszert, megtörténtek az első negyedéves 

értékelések az osztály és az egyén szintjén is. (Ma már közismert, 

hogy ettől a tanévtől az év osztálya cím mellett az egyéni ösztöndíjat 



is meg lehetett célozni. Már az első félév végén, a félévi 

bizonyítvány kézhez vétele után sor kerül az első ösztöndíjak- 

vásárlási utalványok- kiosztására. 

- Komplex programok az iskolai tehetséggondozásban címmel tartott 

akkreditált  továbbképzésen vett részt az óvodai és az iskolai 

tantestület. A továbbképzést Dr. Balogh László, a Debreceni 

Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára és Bajor Péter, a Magyar 

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének felnőttképzésért felelős 

vezetője irányította. 

 

- Az Új Pedagógiai Szemle legfrissebb számában (2010/5.) jelent meg 

Kiss Albert tanulmánya . A tudományos diákkör szerepe a 

tudományos alkotómunkára való felkészítésben címből már 

következtethetünk a témára; az írás a tehetségművelés egy 

lehetséges formájára ad választ. Mivel a mostani Diákszem rovat a 

kutató gyerekek munkáiból készült publikációk egyikét mutatja be, 

ezért ott kínálunk fel egy részletet ebből az anyagból is. 

 

 

 

 

 
           Tóth Zsófia 8. osztály 

 

 

 

 

A Zalai Hírlapban olvashattuk 

Tehetség alapon  

Mindenkiben megkeresik a kiemelkedő 

képességet  

Tábla hirdeti Zalabér általános iskolája előtt, hogy az intézmény 

tehetségpontként is működik. S ez még nem minden, hamarosan a 

referencia iskola címet is megkapják.  

2010. október. 15. péntek | Szerző: Sámel József  

Iskolánkban a tehetséggondozás az alap, abból indulunk ki, hogy 

minden gyermek ki tud emelkedni valamiben a társai közül - mondta 

elöljáróban Kiss Albert igazgató, hozzáfűzve: akadnak közöttük, akik 

képességeik és szocializáltságuk révén kiemelkedően teljesítenek, s 

felhívják magukra a figyelmet, míg másokban ott lappang a tehetség, 

felfedezésre várva.  

 

 

 

 

 

 

 

 



              Horváth Mátyás 7. osztály 

 

Kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és Kiss Albert 

igazgató a község általános iskolája előtt - Fotó: Sámel József  
 

 

- Mindkét réteget megcélozzuk a programunkkal, melynek több 

területe van - folytatta. - Befutott és ismertté vált hazánkban és a 

környező országokban a kutató gyermekek konferenciája, ami nagy 

sikernek számít. Beindítottuk a művészeti projektet, azon belül a 

festészetet és a néptáncot, keresve a kiemelkedő tehetségeket. A 

M(i)ért pont érték? elnevezésű program keretében már első osztálytól 

azokat a gyerekeket kutatjuk, akik aktívan tudnak tenni a 

társadalomban a közjóért. A diákönkormányzattal karöltve 

tevékenykedhetnek, s időközben kialakul az értékrendjük. Az említett 

három dolog, az úgynevezett jó gyakorlatok követendő példaként 

felkerültek az Oktatási Minisztérium honlapjára.  

Mindez lehetővé tette, hogy az intézmény pályázzon a referencia 

iskola címre. 

- Az előminősítés kiváló eredményt hozott, egy híján a maximális 

pontszámot értük el. Egy éven belül főiskolák, egyetemek 

gyakorlóhelye lesz az iskolánk, a tehetséggondozási programmal, 

annak módszereivel ismerkedhetnek majd a hallgatók. 

Pályázaton közel nyolcmillió forintot nyertek arra, hogy segítsék 

tehetséggondozó pontok kialakítását. 

 

 

ZALABÉRI DIÁKOK A KATEDRÁN  

 

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának szervezésében az elmúlt 

hét végén rendezték meg az első Kárpát-medencei Nemzetközi 

Módszertani Konferenciát „Lehetőségek és alternatívák” címmel. A 

rendezvényen három zalabéri diák (Horváth Andrea, Szocsics Karolin, 

Cseh Németh Rafael) is előadást tartott, felhívva a jelenlévők 

figyelmét a zalabéri tehetségpontra. 

 

DIÁKSZEM 

Az Új Pedagógiai Szemle 2010/5. száma közölte Kiss Albert tanulmányát 

„A tudományos diákkörök helye a tudományos alkotó munkára való 

felkészítésben” címmel. Azzal a szándékkal jelentetünk meg az írásból 

néhány részletet, hogy mindinkább ismert legyen az iskolánkban folyó 

tehetségművelésnek az egyik pillére. 

 […] A diákköri munkát megkezdő tanulók csaknem egyharmad része képes 

elkészíteni – felkészítő témavezető pedagógusaik segítségével – az 

érdeklődésének és képességeinek megfelelő tárgyra irányuló 20–30 oldalas 

pályamunkát digitális formában úgy, hogy közben tudják használni az 

iskolai és az iskola környezetében elérhető forrásközpontokat, az 

információs technológia lehetőségeit.  

A tudományos diákköri munka tanulásakor eljutnak odáig, hogy önállóan 

választanak vizsgálandó tudományos témát. Egyeztetés alapján választanak 

témavezető pedagógust, akivel a témán együtt dolgoznak. A kreatív 

önművelés, az alkotás folyamatában a diákok egyre önállóbban végzik 

tevékenységüket, s a létrejövő produktumban már egyre kevesebb lesz a 

segítő témavezető pedagógusok teljesítménye. 

[…] 

Határozott véleményünk szerint a közoktatás keretében (a jelenlegi 

oktatásszabályozási,  

tárgyi és személyi feltételrendszer hiányosságai mellett is) a 10–14 éves 

gyerekek bevonhatók  

a tudományos diákköri munka tanulásába. 

 

[…] a  közoktatás keretei között zajló tudományos diákköri munkára való 

felkészülés (a fenti tevékenységek interaktív megtapasztalásával) olyan 

kreatív tanulási klímát biztosít a diákok számára, amely ösztönözheti őket az 

új tudás teremtésének elsajátítására és a későbbi (gimnáziumi, egyetemi) 

tudományos diákköri tevékenység vállalására, a tudás alapú társadalomban 

való helytállásra. 

[…] 



A tudományos diákköri pályamunkák, az országos döntőkön elhangzott 

előadások, valamint a felkészítő pedagógusok és az országos döntő 

zsűritagjainak körében végzett kérdőíves felmérések elemzése megerősíti  

azt az előfeltevésünket, amely szerint az általános iskolai tudományos 

diákkörök bevezethetik a tehetséges gyerekeket a (képességeiknek, 

ismereteiknek, tudásuknak megfelelő) szubjektív tudományos alkotásba, és 

felkészíthetik őket a tudomány művelésére (a gimnáziumi TUDOK-os, majd 

az egyetemi TDK-s tevékenységekre), a tudás alapú társadalomban való 

helytállásra, az új tudás létrehozására és annak felelős alkalmazására. 

Előfeltevésünk vizsgálata, igazolása további akciókutatást igényel. 

 

 

A Zalai Tanügyi Információk nevű pedagógiai szakfolyóirat pedig azoknak 

a  diákkörös publikációknak ad folyamatosan helyet, amelyeknek készítői 

és előadói a legsikeresebben szerepeltek a KGYTK megyei fordulóján. 

Most Zsohár Balázs munkájának összefoglalóját ajánljuk 

elolvasásra.Balázs felkészítő tanára Végh Judit volt. 

 

A spártai hopliták és római legionáriusok 

(összefoglaló) 

A tavalyi tudományos diákköri dolgozatomban a római legionáriusokat 

mutattam be. Kedvenc katonáimat nemcsak a fegyelem és hatékonyság 

jellemezte, hanem az alázat is, hiszen felszerelésüket tekintve nem 

szégyelltek más népektől tanulni. A mellvért római találmány volt, de a sisak 

a galloktól származik, a páncél görög mintára készült. Ezért lettem 

kíváncsi, hogy akad-e még hozzájuk hasonló harcos az ókor történetében. 

Így akadtam rá a spártai hoplitákra. Úgy döntöttem, hogy munkám célja egy 

összehasonlító elemzés készítése és a római hadászatban megjelenő görög 

hatások vizsgálata. Idén abból a szempontból volt könnyebb dolgom, hogy a 

tavalyi tudományos diákköri munkám sokat segített. A spártai hoplitákra 

vonatkozó adatgyűjtésemet sokkal tudatosabban tudtam már végezni. Ebben 

az évben az jelentett nehézséget, hogy a spártai hoplitákról kevesebb 

gyermekirodalom áll rendelkezésre, ezért a könyvtáros felnőtteknek szóló 

könyveket is ajánlott. Az olvasmányaimból igyekeztem jegyzeteket 

készíteni, amit nem értettem, megbeszéltem otthon szüleimmel. 

Összehasonlító elemzésemben a következő területeket vizsgáltam: hitélet, a 

katonák hétköznapjai, viseletük és fegyverzetük. Idén jegyzetelésemben más 

módszert választottam. Kettéosztottam a füzetem minden lapját, különböző 

szempontokat állapítottam meg, majd a spártai hoplitákra vonatkozó 

adatokat balra, a római legionáriusokra vonatkozó  

 

 

 

 

adatokat jobbra írtam. A különbségeket piros színnel, a hasonlóságokat zöld 

színnel jelöltem, és az összehasonlításkor használtam táblázatokat is. 

Dolgozatom első fejezetében a spártai hopliták és római legionáriusok 

vallási életét összehasonlítva számos görög hatásra találtam. A rómaiak 

átvették az ókori Hellász isteneit, csak tiszteletüket a maguk ízlésére és 

felfogására alakították. A spártai és római gyalogos csata előtt egyaránt 

kikérte az istenek véleményét. 

Míg a spártaiak a jóslat jegyében cselekedtek, a császárkori Rómában a 

jóslatkérés csak megszokás. Az emberek saját istenek iránti hitét nem 

akarták egyik hadseregben sem befolyásolni. Mindkét hadsereg vezetése 

viszont elvárta az ünnepeken való jelenlétet. 

A kultuszban való részvétel a közösséghez való hűséget fejezte ki. A 

katonák mindennapi életében jelentős eltéréseket találunk. A spártai katona 

kiképzése választást nem hagyva az egyénnek már gyermekkorban 

kötelezően elkezdődött. A római legionárius hivatását maga akaratából 

választotta. A spártai hoplita csak egy dologhoz értett, a katonáskodáshoz, 

mert Spárta állandóan háborúzott és a többségben lévő helótákat is 

rettegésben kellett tartania ahhoz, hogy megtartsa hatalmát. Ez szigorúan 

ellenőrzött és központilag irányított életet követelt. Arra is rákényszerült, 

hogy saját társait is megalázza. Ugyanakkor a spártai katonát jellemző 

fanatizmust a kortársak is csodálták. A római hadvezetés megtanította 

katonáját írni, olvasni, számolni, tábort, utat, csatornát építeni. Észrevétlenül 

nevelte, fejlesztette az embert, erősítve a hadsereget és a birodalom egységét. 

A spártai hopliták viselete és fegyverzete a maga korában éppolyan 

tökéletes, mint a római legionáriusoké. A római katonák nem felejtették el 

spártai elődjeiket, hiszen az izomvért is spártai eredetű, a lándzsa és pilum 

tekercselése is dór előzményeket mutat. Az ókori görög és római hadászat 

sok felfedezni valót tartogat számomra. A jövőben, a római hadseregben 

használatos jelvényekkel, zászlókkal, szeretnék foglalkozni. Érdekes lenne a 

különböző görög városállamok pajzsait és a díszítő szimbólumokat kutatni.   

 

 

Zsohár Balázs 

 

 



 

 

Felnőttekhez szóló karácsonyi üzenetek a felső 

tagozatosoktól 

- Én azt szeretném leginkább a szeretet ünnepén, ha együtt és 

békességben lenne a családom. 

- Arra vágyom, hogy nagyon finom vacsorát készítsenek a szüleim. 

- Azt szeretném, ha a diákok és a tanárok között a következő évben 

béke, tisztelet és nyugalom lenne. 

- Az a fontos, hogy a család összetartson! 

- Én szeretnék a szerelmemhez elmenni 25-én. Meg azt is szeretném, 

ha a szüleim nem válnának el, az apa nem lenne ilyen szigorú, és 

együtt ünnepelne a család 24-én este. 

- Azt kívánom, hogy a gyerekek és a felnőttek figyeljenek jobban 

egymásra! 

- Én a tanárokhoz fordulok. Azt kérem tőlük, hogy a legrosszabb 

jegyem félévkor 3-as legyen! 

- Nézzünk többször videót a tananyaggal kapcsolatosan! 

- Olyan felnőtteket szeretnék, akikkel meg lehet beszélni a személyes 

és az osztály problémáit is. 

- Szeretném, ha a tanárok mindegyike kedves, de szigorú lenne! 

- Én remélem, hogy még sokáig ezek a tanárok tanítanak. 

- Én türelmes felnőtteket, nagy karácsonyfát és sok sütit kívánok 

karácsonyra. 

- Én egy kis megértést, picivel több gondoskodást és szeretetet 

szeretnék. Valamint azt, hogy az emberek nagyobb türelemmel 

forduljanak egymáshoz. Ez a kívánságom. 

- A tanároknak üzenek karácsony alkalmával. Kívánom, hogy érjék el 

a céljukat, és minél több dologra tanítsanak meg bennünket. 

- Legyenek a felnőttek kicsit kedvesebbek és türelmesebbek! 

- A tanároknak üzenem, hogy legyenek türelmesebbek, kedvesebbek! 

- Azt szeretném, ha az iskolában a konyhai dolgozók kitennének egy 

ötletládát, mi meg beleírnánk, mi legyen az ebéd. 

- Azt kívánom, hogy szeretet, nyugalom legyen, anya és apa ne 

kiabáljon. 

 

 

Óvodai Hírek 2010-2011. 1-szám 

Az új tanévet 29 óvodással kezdtük el, 2 - életkorilag szétválasztott- 

csoportban. 

Az újra választott Szülői Munkaközösség Tagjai: 

Halakné Orvos Cecília, Karácsony Istvánné, Léberné Dóka Lívia ,  Orsós 

Zsuzsanna,Szabó Katalin, Szeidliné Csoknyai Izabella, Zsuppán Melinda 

 

 

Események fotókkal  

 

 

Az óvodapedagógusok valamennyien 

besegítettek a Kistérségi Fesztivál és a 

Falunap kézműves foglalkozásainak 

szervezési és lebonyolítási feladataiba. 

Változatos termésképek, színezett 

rajzok, nyakláncok készültek.  

 

A Takarítás világnapján az óvodaudvar virágoskertjét és a homokozóját 

tisztítottuk meg a gyomoktól. A gyerekek gereblyéztek, ástak, ismerkedtek a 

szerszámok használatával. Gesztenyét is gyűjtöttek, amit felhasználtunk 

barkácsoláshoz, bábkészítéshez. 



 

 

A Népmese világnapján a község 

könyvtárába látogattunk. A könyvtári 

programon mesét hallgattak, és sok 

érdekes könyvet nézegettek. 

A mesékhez még illusztrációk is 

készültek. 

 

 

 

Állatok világnapjához kötöttük az Állatok témakör feldolgozását. 

 A megismerési folyamat tapasztalatszerzéssel, cselekvésbe ágyazott 

tevékenységekkel történik. Állatképeket gyűjtöttünk, képeskönyveket 

nézegettünk, séta során megfigyeltük a környezetünkben látható állatokat. 

Sok mondókával, dallal bővítettük a gyermekek ismeretanyagát, akik a 

legváltozatosabb kézműves technikák segítségével próbálták kifejezni a 

látottakat, hallottakat. 

Készültek dióhéj katicabogarak, 

teknősbékák, halacskák ujjfestéssel, 

ragasztással, tésztából ragasztott 

sünikék és sógyurma csigák. 

Előrajzolt formákat festettek ki a saját fantáziaviláguk alapján. Ezekből 

adnak ízelítőt a következő képek. 

 

 

 

 

 



 

 

Márton nap az óvodában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novemberben népi gyermekjátékokkal, énekekkel és mondókákkal idéztük 

fel a Márton-napi szokásokat. Még a faluban is felvonultunk, hogy Szent 

Mártonra emlékezzünk, és a jó cselekedetekre gondoljunk. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TANÉV RENDJE 

IDŐPONT ESEMÉNY 

Augusztus 25-31. Tantestületi értekezlet 

Augusztus 26.  Pótvizsga 

Augusztus 30. hétfő Az első osztályosok fogadása 

Szeptember 1. szerda Évnyitó, az első tanítási nap 

Szeptember 8. szerda DÖK elnök jelölése 

Szeptember 9. csütörtök Tűzriadó 

Szeptember 11. szombat Falunap – Zalabéri Falunapi Krumpli 

Fesztivál 

Szeptember 13. 17 óra Intézményi szülői értekezlet, 

osztályértekezlet, SZÉK 

Szeptember 20. hétfő DÖK kampány 

Szeptember 24. péntek DÖK elnök választása 

Szeptember 24. péntek Diplomások köszöntése 

Szeptember 25. Idősek napja - Zalavég 

Szeptember DIFER mérés 

Szeptember Diákvállalkozás indítása 

Szeptember végén OKÉV próbamérés I. (4. 6. és 8. osztály) 

Október 6. szerda Megemlékezés 

Október 13. szerda Alsós versmondó 

Október 14. csütörtök Felsős versmondó 

Október 15. péntek Tanmenetek leadásának határideje 

Október 22. péntek Megemlékezés az intézményben 

Október 23. szombat Megemlékezés – Zalabér, Zalavég 

Október  Továbbképzés 

Október Őszi túra 

Október 29. péntek  Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap                                                                                                                                                                                                                                                    

November 2-5. Őszi szünet  

November 8. hétfő Szünet utáni első tanítási nap 

November 8. hétfő Ösztönzőrendszer, SZÉK 

November 18. csütörtök Népdalverseny 

November 29. hétfő Integrációs értekezlet, szocializációs értékelés 

 Idősek Napja 

December 2-3. csütörtök-

péntek 

Mikulás foci bajnokság (Zalaszentgrót) 

December 6. hétfő Mikulás 

December 4. szombat Mikulás kupa 

December 7-8.  Nyílt szakmai továbbképzés 

December 13. hétfő Szülői értekezlet az iskolában  

December 15. szerda Diákolimpia 

December 21. kedd Karácsonyi játszóház, ünnepi műsor – 

Zalabér, Zalavég, Bérbaltavár 

Integrációs program 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 

December 22 - január 2. Téli szünet 

Január 3. hétfő Szünet utáni első tanítási nap  

Ösztönzőrendszer, SZÉK 

Január 12. szerda Felsős kosárbajnokság 

Január 14. péntek I. félév vége, félévi jegyek lezárásának 

határideje 

Január 20. csütörtök Alsós alkotói nap 1., Iskolai KGYTK 3-4. 

osztály 

Január 21. péntek Felsős alkotói nap 1., Iskolai KGYTK 5-8. 

osztály 

Január 21. péntek Félévi értesítők kiadásának határideje 

Január  Kultúra Napja a könyvtárban 

Január 26. szerda Félévzáró értekezlet 

Február 9. Tornaverseny 

Február 18. péntek Farsang 

Február  Intézményi bál 

Február 24. csütörtök Integrációs értekezlet, szocializációs értékelés 

Március 1-4.  Megyei KGYTK 

Március 7. hétfő Ösztönzőrendszer, SZÉK 

Március 8. kedd  Nyílt nap felső tagozat 

Március 9. szerda Nyílt nap alsó tagozat 

Március 14. hétfő Megemlékezés az intézményben 

Március 15. kedd Megemlékezés – Zalabér, Zalavég 

Március 16. szerda Felsős röplabda bajnokság 

Március 17. csütörtök Alsós teremfoci bajnokság 

Március 21-25. Regionális KGYTK 



Március 31. csütörtök „Szép magyar beszéd, írás” verseny 

(felolvasóverseny) 

Április 11-12. hétfő-kedd Országos KGYTK 

Április 20. szerda Szünet előtti utolsó tanítási nap 

Április 21-26. Tavaszi szünet 

Április 27. szerda Szünet utáni első tanítási nap 

Április 29. péntek Anyák napja az iskolában 

Május 2. hétfő Ösztönzőrendszer, SZÉK, szülői értekezlet 

Május 10-12. Egészséghét 

Május  Szóbeli teljesítménymérés és egyéb 

intézményi mérések  

Május 18. szerda Alsós alkotói napok 2. 

Május 19. csütörtök Felsős alkotói napok 2. 

Május 21. szombat Szent Rita nap 

Május 25. szerda OKÉV mérés,  

Június 6. hétfő Integrációs értekezlet, szocializációs értékelés, 

osztályozó értekezlet 

Június 10. péntek Művészeti bemutató 

Június Zalabéri búcsú 

Június Antal napi kápolnai búcsú 

Június Írásbeli teljesítménymérések 

Június 14. kedd Sportnap, atlétikaverseny 

Június 15. szerda Utolsó tanítási nap/ Kirándulás 

Június 18. szombat Ballagás, tanévzáró 

 

Kérjük, amennyiben módjukban áll, szíveskedjenek adójuknak 1%-át 

iskolánk alapítványának ajánlani. 

 

 

A kedvezményezett adószáma: 

ANTI-DRILL ALAPÍTVÁNY 

19273637-1-20 

 

      Kiss Albert 

         igazgató 

 

 

 

 

Fogadóórák 

pedagógus neve időpont 

Ács Klaudia 
hétfő 10.50 – 11.35 

csütörtök 13.45 – 14.30 

Cseh Németh László 
hétfő 8.50 – 9.35 

kedd 15.30 – 16.20 

Cseh Németh Zsuzsanna 
hétfő 9.50 – 10.35 

kedd 15.00 – 16.00 

Csiszárné Egyed Aliz 
kedd 10.50 – 11.35 

kedd 13.45 – 14.30 

Dézsi Ágnes 
hétfő 14.45 – 15.30 

kedd 9.45 – 10.30 

Kiss Albert 
kedd 15.20 – 16.20 

csütörtök 8.00 – 8.45 

Laskay Annamária 
hétfő 10.50 – 11.35 

csütörtök 15.30 – 16.20 

Országhné Tóth Ágnes 
kedd 9.50 – 10.30 

szerda 15.30 – 16.15 

Pados Eszter 
szerda 9.00 – 9.45 

csütörtök 15.30 – 16.20 

Radicsné Baráth Zsuzsanna 
kedd 13.45 – 14.30 

szerda 8.45 – 9.40 

Tanainé Szeghy Rita 
kedd 9.45 – 10.30 

kedd 15.30 – 16.20 

Végh Judit 
szerda 9.00 – 9.45 

szerda 13.45 – 14.30 

 

 

 



HIRDETÉSEK 

A Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Óvoda Szülői Érdekképviselete intézményi bált szervez 2011. február 12-

én. Erre az alkalomra – már hagyományszerűen- osztálytalálkozókat is 

hirdetnek. Az aktuális osztálytalálkozók az 1961-ben, 1966-ban, 1971-ben, 

1976-ban, 1981-ben, 1986-ban, 1991-ben,1996-ban, 2001-ben, 2006-ban 

végzetteket érintik. A szervezők remélik, hogy e kivételes eseményre 

nagyon sokan érkeznek. 

December 21-én iskolai karácsonyozáson vehetnek részt az óvodásaink és 

tanulóink. A délelőtti kézműves foglalkozások után az Idősek otthonába 

látogatnak el az énekkarosok, színjátszók, hogy egy kedves előadással 

ajándékozzák meg az ott lakókat. A hétfő délutáni (december 20-i) zalavégi 

és bérbaltavári templomi ünnep után a zalabéri templomban is átnyújtják 

gyermekműsorukat minden kedves érdeklődőnek. 

Bangó Sándor, zalabéri vállalkozó, a Szent Antal fogadó tulajdonosa 

karácsony alkalmával 40 gyermeket lát vendégül december 21-én délután. 

A meghívás a 2-8. osztályos hátrányos helyzetű gyermekeknek szól. 

 

 

 

 

 

Kiadja:  Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Óvoda 

Elérhetőségeink:  Cím: 8798 Zalabér, Hunyadi u. 2. 

   Telefon: 06-83/376-008 

   Honlap: www.zalaberiskola.hu 

   Email: zalaberiskola@freemail.hu 

Felelős szerkesztő:  Cseh Németh Zsuzsanna 

 

Készült 150 példányban 

 

 

http://www.zalaberiskola.hu/

