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A 2010/11-es tanév zárása 

Az iskolai újságunk e tanévi első számában utaltunk a nyertes 

pályázatainkra, illetve az ezekből adódó feladatokra. Most az el-

végzett munkáról - leginkább a majdnem mindent magában fogla-

ló TÁMOP 3.4.4. projekt alapján - adunk számot. 

- Ősszel tehetségnapot szerveztünk, ahol a tehetségígéretek 

kiválasztásáról, felismeréséről, a velük való bánásmódról 

tartottak kiváló előadásokat a meghívott szakemberek, 

köztük pszichológusok, újságírók,egyetemi oktatók. Ezen a 

napon létrehoztunk egy tehetségsegítő szervezetet, amely 

azóta már csatlakozott a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács-

hoz. 

- A kapcsolatfelvételek egész évben folytatódtak  a tehetség-

ápolás és tehetségmentés érdekében. Így a helyi és kör-

nyékbeli alapítványokkal, a kutató gyerekek programba 

bekapcsolódott iskolákkal, pedagógiai intézetekkel, egye-

temekkel, tehetségpontokkal mind-mind együttműködési 

megállapodásokat kötöttünk. 

- Ezen megállapodások különböző szakmai műhelyfoglalko-

zásokat követeltek meg az együttműködőktől. A mi isko-

lánk több alkalommal vállalkozott bemutató műhelyfoglal-

kozások rendezésére. Ősszel Budapesten- egy olvasástaní-

tással összefüggő kutatás apropóján- a Veszprémi Egye-

tem Pedagógiai Kutatóintézetének felkérésére tartottunk 

bemutatóórát természetismeretből.  Ugyanekkor mutat-

tunk mintát egy komplex foglalkozásra, amelynek alapját a 

szakértői dráma teremtette meg. A későbbiekben itt hely-

ben a kreatív önképzőkör foglalkozásait tettük nyitottá. 

Ezekről egy összefoglaló a Zalai Tanügyi Információk című 

pedagógiai folyóiratban jelent meg, amelyet külön oldalon 

itt is közzéteszünk.  

- Budapesten, a 2011. április 7-9-ig tartó EU-s tehetségnap 

konferencián intézményünk egy PowerPoint prezentációval 

képviseltette magát. Ez azért is lényeges információ, mert 

az EU országainak tehetségpont hálózatába ily módon re-

gisztrálhattuk magunkat. 

Szép Leila 4. osztály 



- Áprilisban fejeződtek be a KGYTK idei fordulói. Létrejöttek 

a regionális referencia tudományos diákkörök, a KGYTK-t 

pártolók körei és a KGYTK tehetségtanácsok.  Az országos 

verseny egyúttal a pályázati projekt záróeseménye is volt. 

Nagy ünneplés övezte a díjátadót, hiszen a tudományos 

diákkör tízéves jubileumát köszönthettük az idén. Tanít-

ványaink ismét sikeresen szerepeltek, első és második he-

lyezéseket értek el ismeretterjesztő vagy kutatás-

módszertani kategóriákban. Pető Dórát, 8. osztályos tanít-

ványunkat, már megkeresték levélben a középiskolai TU-

DOK szervezői. Reméljük, középiskolásként ugyancsak 

szép sikereket ér majd el a tudományos munkában.  

- Elsősorban a KGYTK-nak köszönhető, amiért a regisztrált 

Tehetségpont után akkreditálhatók lettünk az országos ki-

terjedtség szintjére. Az akkreditációs eljárás helyszíni 

szemléjén a vizsgálók nagy megelégedettséggel szemlélték 

az iskolánkban folyó oktató munkát, üdvözölték az inno-

vációkat, köztük a legújabb módszertani könyvet, az Alkot-

tató természettudományi pedagógia az általános iskolában 

címűt, amelynek szerzője Kiss Albert. A módszertani kötet 

anyaga a gyerekek pályamunkáival együtt CD formában is 

megjelent. 

- Iskolánkról több helyen olvashattunk információkat, a 

honlapon kívül a Zalai Hírlap rendezvényekhez, nagyobb 

eseményekhez kötötten, a Zalai Tanügyi Információk rend-

szeresen, az Új Pedagógiai Szemle egy-egy nagyobb peda-

gógiai történés kapcsán kínált lehetőséget a megjelenésre. 

- Az oktatás mikéntjét mindenképpen javítja, versenyképes-

ségünket fenntartja  az a lehetőség, amelyet a számítás-

technikai és informatikai TIOP pályázatnak köszönhetünk. 

A 8 milliós fejlesztés 5 interaktív táblával és projektorok-

kal, valamint 13 modern számítógéppel bővíti a felszerelt-

ségünket. 

- A tehetségműhely foglalkozásaira szóló pályázatunk a ked-

vezményes táborozással zárul. A táborozást 36 főnek kí-

náltuk fel, közülük húszan igényelték is. 

- A balatoni táborozás mellett egy teljesen ingyenes prog-

ramkínálatunk a Hálózat az Integrációért Alapítványnak 

köszönhetően valósulhat meg. Ökológiai, dráma és kész-

ségfejlesztő foglalkozásokat tartunk a nyári szünidőben a 

következő időpontokban: június 21.; 28.; július 5.; 12.; 

19.; 26.  

 

Hogyan tanulnak a zalabéri diákok a kre-

atív önképzőkörben? 

- Három műhelyfoglalkozás a tehetségművelés je-

gyében  - 

 

A XX. századi nemzetközi és a hazai pedagógiai irodalom a 

hetvenes, nyolcvanas évektől egyre nagyobb intenzitással közölte 

a tanulásról és a nevelésről, valamint e kettő hatékonyságáról 

szóló legfrissebb írásokat. 

Ezek az írások már kétségbe vonják a passzív és reproduktív ta-

nulói magatartás hasznosságát, és hangsúlyozzák az összes pszi-

chikus funkció mozgósításának szükségességét, szemben az em-

lékezet és a figyelem egyeduralmával.  A sikeres tanulás miben-

létét külső és belső tényezőkkel magyarázzák,  egyebek mellett a 

tanulói aktivitásban és produktivitásban, az egyoldalúság feloldá-

sában, a probléma-megoldásos, felfedezéses tevékenykedtetésben, 

a valóságos kommunikációs helyzetek megteremtésében, a tanu-

lás idejének individuális tervezésében, az előzetes tudás és affek-

tív magatartás ismeretében határozzák meg. (l.: Báthory Zoltán: 

Tanítás és tanulás; Tankönyvkiadó; Budapest, 1987.) 

Ma is vállaljuk és valljuk ezeket a tanulásról szóló gondo-

latokat, elméleteket, természetesen kiegészítve a közben végbe-

ment társadalmi és technikai változásokkal. Nem feledhetjük, 

hogy az új tudáshordozók új kész-

ségek elsajátítását követelik meg, 

és a tanuláskutatás ismét izgal-

masnál izgalmasabb kérdéseket 

vet fel. Mi pedagógusok pedig foly-

tonosan keressük és tanuljuk az 

új és hatékony tanulási módszere-

ket, mert tudjuk, hogy ha az isko-

lánk nem elég inspiráló, nem jelent 

kihívást, akkor a tanítványok 

passzivitásra ítéltetnek. Tehát a 



tanulás minden bizonnyal kell, hogy rendelkezzen örömszerző – 

játékosságot, érdeklődést figyelembe vevő, kíváncsiságot serkentő 

– funkcióval is, de nem mellőzheti a kitartást, a kihívást jelentő 

erőfeszítést, a gyakorlást. 

E bevezetővel kívántam a hátterét megformálni annak a 

kísérletnek, amiről az írásom további részében szólok. A zalabéri 

iskolában a TÁMOP-3.4.4 nyertes pályázat- Kutató Gyerekek 

Tudományos Konferenciája (KGYTK) projekt-részeként szer-

veztük meg a kreatív önképzőkört 3-8. osztályosoknak. Ennek az 

önképzőkörnek a különlegessége az eltérő korosztály együtt tanu-

lása, a tanítási, ezen belül a szakértői dráma beemelése, a több 

tanáros, több színterű tanulásszervezés és-irányítás.  

Ezt a modellt egy tehetséggondozó nyári táborban próbáltuk ki 

először, majd szeptembertől iskolai keretben is folytattuk.  

A kreatív önképzőkör foglalkozásai közül néhányat már nyitottá 

tettünk, hiszen tartottunk bemutatóórákat, tehetségműhely-

foglalkozásokat. Az első bemutatón (Budapesten, a Rózsakerti 

Általános Iskolában) az ÉLET, majd egy másik alkalommal (Zala-

béren) a HIDEG volt az óránk fókuszában. A 28 fős vegyes életko-

rú gyermekcsoportot háromfelé bontottuk . A csoportbeosztás a 

foglalkozást irányító felnőttek feladata volt, így háromféle problé-

ma-megközelítést kínáltunk fel a „játszóknak”:  természettudósok, 

képzőművészetre érzékenyek, mítoszokat és egyéb irodalmi műve-

ket kedvelők. Ezek az ún. értelmezőtípusok egy drámai kontex-

tusba helyeződtek. Az első alkalommal, az ÉLET apropóján egy 

idegen bolygó lakóinak „küldtek üzeneteket” a Földről.  A míto-

szokat, irodalmi műveket kedvelők és létrehozók  - amint a többi 

csoport is-  különböző munkaformákban (egyéni, páros, kiscso-

portos),többféle tevékenységet , például hangos és néma olvasást, 

szövegfeldolgozást, szókincsfejlesztő gyakorlatokat végeztek, ere-

detmeséket írtak, képregényeket készítettek. Természetesen előző-

leg már a témához kötötten gyűj-

töttek információkat az internetről, 

könyvtárból. Elsősorban arra vol-

tunk kíváncsiak, vajon hogyan 

tudnak ehhez a témához kapcso-

lódni a tanult műveken keresztül, 

van-e bátorságuk, elegendő fantá-

ziájuk távoli asszociációk kimon-

dására, megjelenítésére.  

A természettudósok és képzőművészek csoportja megint csak a 

saját nézőpontjából közelítette meg a felvetett problémát. A termé-

szetet vizsgálók elméleti és tapasztalati megközelítéssel próbáltak 

válaszokat adni az élet kérdéseire, volt olyan, aki az Élet a bolygók 

közt szöveggel dolgozott, s olyan is, aki a biogén elemek azonosí-

tását végezte. A képzőművészet „szakértői” részben saját munká-

jukat elemezték, részben Fényes Adolf és Mednyánszky- festmé-

nyeket hasonlítottak össze az életigenlés és a kétkedés fogalmak 

mentén. A legfogékonyabbak filozófiai megközelítésekre, bölcseleti 

megállapításokra is vállalkoztak már. 

A közös óra legfőbb célját az alkotói légkör megteremtésében, az 

alkotásra késztetés megvalósulásában, az alkotás tanulásának 

segítésében, a tantárgyi integrációban, a nyitottságra, befogadás-

ra készenlét feltételeinek felkínálásában fogalmaztuk meg. 

 A szándék és a cél a HIDEG témát feldolgozó foglalkozás-

nál is hasonló volt. A csoportok elnevezésében történt némi válto-

zás, hiszen az irodalom képviselőit felváltották a társadalmi sze-

repet vállalók, akik mint „galériatulajdonosok” karitatív tevékeny-

séget folytattak, s egy többszörös gondolattársítás révén a hidegtől 

a hajléktalanokig jutottak. Nagyon szép programtervezetet hoztak 

létre fiktív szerepekben, beemelték az elektronikus és az írott saj-

tót is, hogy felhívják a segíteni képes réteg figyelmét a segítség-

nyújtás fontosságára.  

A „tudományokat képviselők” gondolattérképen mutatták be a 

téma tudományos megközelítési lehetőségeit, használták  A tu-

domány térképét (A tudomány térképe. Főszerkesztő: Schranz 

András; Keraban Kiadó; 1995.), témaszűkítést végeztek, kérdése-

ket fogalmaztak meg.  

A művészeti alkotások befogadói és létrehozói az érzelmek elhide-

gülését társították a főtémához. Festményeket elemeztek, míg 

mások festményeket és grafikákat hoztak létre, végezetül rövid 

értelmezéseket is fűztek sa-

ját alkotásaikhoz. 

 

A harmadik nyitott 

óránk egy művészeti mű-

helyfoglalkozást reprezentált. 

A foglalkozás egy drámaóra-

adaptációra épült (Romanko-

vics Edit: Héra bosszúja; 

Drámafoglalkozások gyere-



keknek, fiataloknak. Szerk.: Kaposi László; Magyar Drámaped.-i 

Társaság- Magyar Művelődési Intézet,Bp.1999.)A hatalomhoz való 

viszonyok ábrázolása, a művészi szabadság vállalása vagy feladá-

sa, önálló döntéseink következményeinek beláttatása volt a leg-

főbb célja.  Ezt a célt egy komplex drámaórával kívántuk elérni, 

ahol olyan etikai problémák kerültek terítékre, amelyeket szere-

pekhez kötött játékokkal  vagy szerepen kívül  beszélgetésekkel  

közelítettünk meg, vagyis görög istenek szerepében  „az emberi 

teljességről” szólt a diskurzus és a játék. 

Összefoglalóként azt szerénység nélkül megállapíthatom, 

hogy ezeken a stúdiumokon  hatékony  képességfejlesztés és te-

hetségművelés valósult meg, a tanítványok kedvvel vettek benne 

részt , hiszen örömteli alkotó munkát végeztek együttműködve 

társaikkal  és tanáraikkal. A tanulás funkciói teljesülhettek, mert 

érvényesült a motiválás, az aktavizálás és a differenciálás.  

A dilemma azonban továbbra is fennmarad: Miképpen ül-

tethető át ez, vagy más valóban hasznos módszer a mindennapi  

pedagógiai gyakorlatba? Erről kellene polémiákat  folytatni az 

oktatás szakembereinek, mert abban biztosan egyetértünk, hogy 

Pléh Csaba akadémikus megállapítása evidencia: „[…] a  tudás 

egyúttal a felemelkedés, a szegénységből kivezető út. Mindent meg 

kell tenni, hogy szellemi értelemben ne legyen kasztosodás.”    

 

                                 Cseh Németh Zsuzsanna 

          Zalabéri Általános Iskola; KGYTK projektmenedzser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató 

a szükséges taneszközökről a 2011/2012-es 

tanévben 
 

 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az iskolánk tanulóinak az alábbi 

taneszközöket szükséges beszerezni a tanévindításhoz: 

1. A papír-írószer boltokban kapható egység-füzetcsomag 

osztályok szerint 

2. Az alapcsomagon felül szükséges 

Alsó tagozat 

- Kiegészítő csomag l., 2. osztályos tanulók számára (ko-

rong, logikai készlet, színes rudak, papír óra stb…) 

- 100 db rajzlap 

- 5 csomag írólap 

- papírvágó olló 

- folyékony ragasztó (technokol) színes ceruza (6 színű) 

- hurkapálcika (20 db) 

- színes papír (technikához) 

- kis tükör 

- mérőszalag 

- gyurma 

- fehér tempera 

- tempera készlet 

- vízfesték 

- tornacipő, gumi talp vászon felsőrész (nem sportcipő) 

- Zalabér feliratú póló (az iskolában rendelhető meg 

szeptemberben) 

- tornanadrág (fűtési szezonban melegítő alsó) 

- 2 csomag (1000 db) fénymásolópapír, félévenként 1 

csomag (500 db) 

- váltócipő 

- szoprán furulya 

 

Rába Martin 4. osztály 



 

 

 

 

Felső tagozat 

- 100 db rajzlap 

- papírvágó olló 

- folyékony ragasztó (technokol) 

- 1 csomag hurkapálcika 

- színes ceruza (6 színű) fehér tempera 

- tempera készlet 

- vízfesték 

- színes papír (technikához) 

- tornacipő, gumi talp vászon felsőrész (nem sportcipő) 

- Zalabér feliratú póló (az iskolában rendelhető meg 

szeptemberben) 

- tornanadrág (fűtési szezonban melegítő alsó) 

- 2 csomag (1000 db) fénymásolópapír, félévenként 1 

csomag (500 db) 

- vonalzókészlet (4 db-os) 

- körző 

- mérőszalag 

- A4-es méretű négyzetrácsos füzet (2 db) 

- szögmérő  

- váltócipő 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a tanévkezdésről 
 

Az első tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) 

Tanévnyitó: 2011. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra 

Pótvizsga: 2011. augusztus 29. (hétfő) 

Az 1. osztályosok fogadása: 2011. augusztus 29. (hétfő)   

(ismerkedés az iskolával, társaikkal, tanáraikkal) 

A tankönyvosztás időpontja: 2011. augusztus 29. (hétfő)  

8.00 – 12.00 óráig. 

 
 

 
 

 

Tájékoztató 
a 2011/2012-es tanév ingyenes tankönyvellá-

tásáról 
 
 

1. A tanuló jogosult ingyenes tankönyvre, ha 
a) tartósan beteg, 
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén hal-
mozottan fogyatékos, 

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási fo-
lyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. 
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros 
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), 

d) három- vagy többgyermekes családban él, 
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

 

 

2. A jogosultságot igazolni a következő dokumentumokkal 

lehet (a fenti sorrendnek megfelelően): 

a.) külön ilyen igazolás kiállítására elkészített nyomtatvá-

nyon adott orvosi igazolással, 

b.) és c.) szakértői és rehabilitációs bizottság szakvélemé-

nyével, 

d.) és e.) családi pótlék összegéről (banki számlakivonat, 

bérjegyzék, postai feladóvevény ez utóbbi esetben a 

feladóvevényre rá kell írni a gyermek nevét és osztá-

lyát, aki után kapja a családi pótlékot.) 

e.) önkormányzat határozatát, amelyen a kedvezmény le-

járati határideje 2012. június vége. 

 

3. Ha valakinél az ingyenességre jogosultság megszűnik, azt 

is be kell jelenteni, a beállt változást követő 15 napon be-

lül! 

 

4. A tankönyvosztás időpontja: 

2011. augusztus 29. (hétfő) 8.00 – 12.00 óráig. 

 

 



 

 

 

5. Aki ingyenesen kapja a könyveket, annak még átvétel előtt 

– augusztus 20-ig – le kell adnia az ingyenességet iga-

zoló dokumentumot (elég a fénymásolata). Annak hiá-

nyában csak a tankönyvek árának befizetése után kaphat-

ja meg a tankönyvet. 

 

 

Tisztelt Szülők! 

Ezúton kérem Önöket, hogy a tanév során is fokozottan figyel-

jenek arra, hogy gyermekük rendszeres gyermekvédelmi tá-

mogatásáról szóló határozat érvényben legyen, ugyanis csak 

ebben az esetben tudjuk figyelembe venni a kedvezményeket (in-

gyenes/kedvezményes étkezés). 

Javaslom, - a kellemetlenségek elkerülése érdekében - hogy az 

érvényesség lejárta előtt 1 hónappal már kezdeményezzék a támo-

gatás meghosszabbítását, s akkor – a kiadott határozatot követően 

is - biztosított lesz a folytonosság. 

Kozma Ildikó 

          tankönyvfelelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Versenyeredmények 
 

 

 

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 2011. 

 

név felkészítő tanár regionális országos 

Zsohár Veronika – Ju-

hász Dominika (3. o.) 

Ács Klaudia  kutatásmódszertan 

2. hely 

Rába Martin (4. o.) Csiszárné Egyed Aliz x  

Zsohár Balázs  (5. o.) Végh Judit  ismeretterjesztő 

1. hely 

Szalay Vivien (5. o.) Laskay Annamária  kutatásmódszertan 
2. hely 

Horváth Milán (5. o.)- 
Kolompár Dániel (6. o.) 

Laskay Annamária x  

Csiszár Péter (6. o.) Tanainé Szeghy Rita x  

Berkovics Aliz (6. o.) Végh Judit  kutatásmódszertan 
2. hely 

Horváth Andrea - Szo-
csics Karolin (7. o.) 

Cseh Németh  
Zsuzsanna 

x  

Németh Klaudia - Nyer-

ges Csenge – Tóth Zsó-
fia (8. o.) 

Kiss Albert x  

Pető Dóra (8. o.) Kiss Albert  kutatásmódszertan 
1 hely 

+ különdíj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecsek Márk 3. osztály 

Kurucz Georgina 7. osztály 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verseny megneve-
zése 

helyezés résztvevők felkészítő ta-
nár 

„Tiszán innen, 

Dunán túl” népdal-
éneklési verseny 
megyei fordulója 

Arany 

minősítés 

Pető Dóra (8. o.)  

Csiszárné 
Egyed Aliz Ezüst 

minősítés 
Kurucz Georgina (7. o.) 

Ezüst 
minősítés 

Bokréta Énekegyüttes: 
Horváth Andrea (7. o.) 
Kurucz Georgina (7. o.) 
Németh Klaudia (8. o.) 

Pető Dóra (8. o.) 
Tóth Zsófia (8. o.) 

 

Zöld Zala – A zalai 
zöld erdőben – me-
gyei környezetvé-

delmi vetélkedő 

1. helyezés Cseh Németh Ádám (6. o.) 
Csiszár Péter (6. o.) 
Rába László (6. o.) 

Cseh Németh 
László 

 

Bak és Vidéke Ta-

karékszövetkezet – 
„Így takarékosko-
dok én” megyei 
rajzpályázat 

3. helyezés Légler Imre (8. o.) Cseh Németh 

László 

A víz világnapja 
alkalmából megyei 
rajzpályázat Vo-

nyarcvashegy 

2. helyezés Mazur Melitta (8. o.) Cseh Németh 

László 2. helyezés Kurucz Georgina (7. o.) 

Gyermekalkotások 
Galériája Zánka – 

nemzetközi képző-
művészeti pályázat 

Arany  
minősítés 

Pattantyus Gergő (4. o.) Cseh Németh 
László 

Arany  
minősítés 

Rába Martin (4. o.) 

„Sokat tud az én 

kezem” megyei 
rajzpályázat Zala-
egerszeg 

nívódíj Csiszár Marcell (5. o.) Cseh Németh 

László 

 

Pop Art versmondó 
verseny Zalaszent-

grót 

2. helyezés Zsohár Veronika (3. o.) Ács Klaudia 

2. helyezés Horváth Andrea (7. o.) Cseh Németh 

Zsuzsanna 

3. helyezés Csoport: 
Horváth Andrea (7. o.) 

Csákó Norbert (7. o.) 
Szocsics Karolin (7. o.) 

Cseh Németh 
Zsuzsanna 

1. helyezés Szocsics Karolin (7. o.) Cseh Németh 

Zsuzsanna 

3. helyezés Csiszár Péter (6. o.) Végh Judit 

Különdíj  Bogdán Krisztofer (3. o.) Ács Klaudia 

József Attila vers-
mondó verseny - 
városkörnyéki for-

duló - Zalaszent-
grót 

1. helyezés Szocsics Karolin(7. o.)  
Cseh Németh 
Zsuzsanna 

3. hely Végh Barbara (5. o.) 

Verseny megneve-
zése 

helyezés résztvevők felkészítő ta-
nár 

Zalaegerszeg elő-

adás 
 Horváth Milán (5. o.) 

Kolompár Dániel (6. o.) 

 

Sármellék  Horváth Ákos (5. o.) 
Berkovics Aliz (6. o.) 

Szocsics Karolin (7. o.) 
Nyerges Csenge (8. o.) 

 

Borsfa  Ács Lázár (5. o.) 

Horváth Katalin (6. o.) 
Csiszár Péter (6. o.) 
Rába László (6. o.) 
Szocsics Karolin (7. o.) 

Légler Imre (8. o.) 

 

 

Asztalitenisz Zala-

szentgrót 
3. hely Csapat: 

Kolompár Elemér (6. o.) 
Balázs Roland (8. o.) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Országhné  
Tóth Ágnes 

2. hely Kolompár Elemér (6. o.) 

Futball 
Mikulás kupa kis-
térségi forduló 

Zalaszentgrót 

3. hely Horváth Milán (5. o.) 
Utry Péter (5. o.) 
Utry Áron (5. o.) 

Nagy Ferenc (6. o.) 
Cseh Németh Ádám (6. o.) 
Kolompár Elemér (6. o.) 
Csiszár Péter (6. o.) 

Tóth Péter (6. o.) 

Megyei Atlétika 
verseny 
Zalaegerszeg 

4. hely Kürnyeg Nikoletta (8. o.) 

Kisiskolák Megyei 
Atlétika versenye 
Zalaegerszeg 

eredményes 
részvétel 

Nagy Ferenc (6. o.) 
Cseh Németh Ádám (6. o.) 
Horváth Dóra (6. o.) 

Borbás Bianka (6. o.) 
Pattantyus Dániel (8. o.) 
Katona Dániel (8. o.) 
Pető Dóra (8. o.) 

Kürnyeg Nikoletta (8. o.) 

Körzeti futball  
III. korcsoport  

Zalaszentgrót 

4. hely Horváth Ákos (5. o.) 
Katona Bálint (5. o.) 

Kolompár Elemér (6. o.) 
Kolompár Dániel (6. o.) 
Tóth Péter (6. o.) 
Cseh Németh Ádám (6. o.) 

Csiszár Péter (6. o.) 



ISKOLASZÉK 

 

Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatom Önöket, Bennetek a Zalabéri Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Iskolai Szülői Ér-

dekképviseletének 2010/2011-es bevételéről és támogatásairól. 

Az idei év Alapítványi bál bevétele: 276.140.- Ft, melyet létszám-

arányosan 204 fő között osztottunk szét (iskola: 107 fő, óvoda: 29 

fő, művészeti iskola: 68 fő). Ezen számítások szerint az Iskola-

Szék: 144.840 Ft-ban, az ÓvodaSzék: 39.255 Ft-ban és a művé-

szeti iskola: 92.045 Ft-ban részesült.  

2010/2011-ben támogattuk a  

- szavalóversenyt: 9.880.- Ft 

- népdalversenyt : 9.955.- Ft-tal. 

Mikulásra 36.250 Ft-ért vásároltunk Mikulás csomagot illetve 

Karácsonyra floorball szettel és 4 az 1-ben asztali játékkal aján-

dékoztuk meg a tanulókat 39.690.- Ft értékben. 

Ezúton szeretném megköszönöm azoknak a Szülőknek, Pedagó-

gusoknak, Tanulóknak a segítségét, akik bármilyen módon (jegy 

árusítás, jegy-, tombola vásárlás, tombola felajánlás, takarítás, 

tálalás, stb.) hozzájárultak Alapítványi bálunk sikeréhez. Öröm-

mel tájékoztatom Önöket, hogy évről - évre egyre több zalaszent-

gróti vállalkozó is támogatja rendezvényünket. Bízom abban, hogy 

a 2011/2012-es tanévben is közösen (esetleg még többen) szer-

zünk örömet gyermekeinknek és gyarapítjuk az Iskola értékeit.    

                                          

Tisztelettel: 

Berkovics Attiláné 

  IskolaSzék elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A 2010/11-es tanév rendezvényei képekben 

 

 

 

Az első osztályosok fogadása Alsós alkotói napok 

Az 5. osztály bemutató órája Budapesten Fejlesztőműhely 2011. március 1. 

Felsős alkotói napok 
Március 15. Október 23. Nyílt Nap 2011. március 22. 

Látogatás a Pannon Egyetemről 
Tehetségműhely 

Farsang KGYTK Regionális forduló Zalabér 



 

 

 

DIÁKSZEM 

Kedves Ballagók! 

„Legalább egy ízben el kell menni, messzire kell menni minden 

szerető szem elől” Ezzel a Fodor Ákos idézettel köszönök el Tőletek 

a zalabéri tantestület nevében.  Higgyétek el, hogy sok szerető 

szem kísér Benneteket az utatokon. Nézzetek szembe a világgal, 

ha lehet „kormozott üveg” nélkül, hogy ifjak maradhassatok, s a 

lehetetlent is lehetségesnek tarthassátok. Keressétek, majd talál-

játok meg önmagatok, s aztán újra visszatérhettek.  

Isten veletek! 

(Cseh Németh Zsuzsanna) 

 

„Ezt viszem magammal – Ezt hagyom itt” 

Ács Lőrinc: A 8 év alatt sok barátot szereztem. Pár ember nagyon 

fog hiányozni. A lyukas órákon való beszélgetéseket soha nem 

felejtem el. Akár maradék még egy évet is, de sajnos menni kell. 

Balázs Roland: Hiányozni fog a jó társaság, a vicces ének- és 

angolórák, a barátaim. Köszönöm a segítségnyújtást tanáraim-

nak. Remélem, hogy a másik iskolában is meglesz mindez. Nem 

felejtem el festészetórákat sem. 

Kadlovics Erika: Hamar eltelt ez a 8 év. Itt hagyom az iskolát, a 

tanárokat és az iskolatársakat. Jó szívvel fogok visszagondolni a 

néptánc órákra, a kirándulásokra és a fellépésekre. Sosem fogom 

elfelejteni ezt az iskolát. 

Kadlovics Zsanett: Hamar eltelt ez a 8 év. Nagyon szerettem 

idejárni. Hiányozni fog az iskola, mert ide jártunk 8 évig. Hiá-

nyozni fognak az osztálykirándulások. Az órákon is mindig jól 

éreztem magam. 

Kalányos Szilárd: Nagyon hamar eltelt ez a nyolc év. Elviszem 

magammal az emlékeket, sok törődést, amit kaptam. Itt hagyom a 

tanárokat és a haverokat. És azt kívánom, hogy ez az iskola min-

Egészségnap Művészeti bemutató 

 

Sportnap 

Floorball bajnokság 

Tornaverseny helyezettjei 

      Mikulás 



dig legyen ilyen életvidám és derűs. Különösen köszönöm az osz-

tályfőnöknek és az igazgató úrnak a sok törődést. 

Katona Dániel: Sajnálom, hogy itt kell hagynom a barátaimat. 

Remélem, hogy a másik iskolában is ilyen jó társaság lesz. Nem 

felejtem el az órákon való bohóckodásokat sem. 

Kürnyeg Nikoletta: Köszönöm a tanáraimnak a tudást, amit itt 

kaptam. Nagyon sok mindent tanultam. Hiányozni fog ez a közös-

ség, hiszen együtt voltunk 8 éven keresztül jóban és rosszban 

egyaránt. Hiányozni fognak az igazság és rizikók, az óra közti 

szünetek, nyári táborok, a rendezvények. Itt hagyom az osztállyal 

együtt a sok csínytevést. Magammal viszem a tudást, a sok él-

ményt, amit itt kaptam. 

Légler Imre: Én az elmúlt 8 év alatt jó barátokra leltem. Megta-

nultam sok fontos dolgot, tanácsot. Rossz érzés a sok jó barátot 

itt hagyni, de egyszer mindenkinek meg kell válnia az ismerősei-

től, a megszokott dolgoktól egy újért. A jó barátokat sosem felej-

tem és a közös táborokat, kirándulásokat sem. 

Mazur Melitta: Sajnálom, hogy itt kell hagynom ezt a remek osz-

tályt. Hiányozni fognak a töri és a tesi órák. Magammal viszem 

azokat a szép élményeket, melyeket itt szereztem. 

Németh Klaudia: Családi hangulatban teltek napjaim az iskolá-

ban. A reggeli vidám beszélgetések és a nevetések fognak a leg-

jobban hiányozni. Hiányozni fognak a társaim és a tanárok. Re-

mélem, még lesznek közösen töltött pillanatok. Örültem, hogy az 

utolsó évben elmehettünk osztálykirándulásra Budapestre. 

Nyerges Csenge: Magammal viszem a szép emlékeimet. Hiányoz-

ni fog az osztály, a közös lyukasórák, a diákcsínyek, a szünetek-

ben eltelt idő és a gyerekek. Tanáraimtól sok mindent tanultam. 

Hálás vagyok azért, hogy ebbe az iskolába járhattam. 

Pattantyus Dániel: Én ebben az iskolában nagyon sok jó barátot 

szereztem. Az évek során egyre jobban éreztem magam. Voltak jó 

tanáraim is. Sajnálom itt hagyni a testnevelésórákat, a vicces 

órákat az igazgató úrral és a poénkodásokat a haverokkal. 

Pető Dóra: Egy életen át fogok emlékezni erre a 8 évre, ami na-

gyon sok mindenre tanított meg. Soha nem felejtem el az itt szer-

zett barátokat, s a tanórákat sem. Külön köszönöm tanáraimnak 

azt, hogy segítettek nekem, s mindig támogattak, amikor bizony-

talan voltam. 

Szabó Dániel: Itt hagyom a barátokat és a tanáraimat. Sok em-

lék köt össze az osztálytársakkal. Remélem, hogy a másik iskolá-

ban is ilyen jó barátaim lesznek, és lesz pár ilyen tanár, mint itt. 

Tóth Zsófia: Egy nagyon jó közösségben tölthettem napjaimat az 

elmúlt 5 év alatt. Nagyon sok barátot, kellemes pillanatot, él-

ményt kaptam az osztálytársaimtól, a tanáraimtól és az iskola 

valamennyi diákjától. Nagyon fognak hiányozni. 

Vitéz Veronika: A nyolc év alatt sok mindent kaptam: köztük a 

közösséget, a hobbimat, amit itt kezdtem el. Magammal viszem az 

emlékeket és a barátságokat, amiket itt szereztem. Hiányozni fog-

nak az osztálytársak és – bármilyen furán hangzik – a veszekedé-

seket is hiányolni fogom. Köszönöm a tanároknak és az iskolának 

azt, amit kaptam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balázs Roland 8. osztály 



Óvodai Tájékoztató 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztette: Ujjné Szalai Júlia 

 

Óvodai hírek II. félév 

Kultúra napja 

2011. január 24-én emlékeztünk meg az óvodában a kultúra nap-

járól. Erre a rendezvényünkre is meghívtuk a szülőket, nagyszü-

lőket.  Minden kis óvodás elhozhatta a legkedvesebb mesésköny-

vét.  Elsőként a gyermekek mutatták be kedvenc könyveiket tár-

saiknak és a felnőtteknek. Elmondták miért azt a könyvet szeretik 

leginkább. 

Néhány szülő felolvasott a köny-

vekből.  Ezt követően beszélget-

tünk az otthoni mesélési, olvasá-

si szokásokról. Beszélgetés köz-

ben teázhattak, apró süteményt 

fogyaszthattak. 

Jó alkalom volt az egymás közötti 

tapasztalatcserére. Reméljük, mindenki sok hasznos tapasztalat-

tal és élményekben gazdagon tért haza. 

Digitális tábla átadó 

2011. január 26-án a digitális táblák átadó ünnepélyére kaptunk 

meghívást az általános iskolába. 

Ács Klaudia tanító néni segítségével különböző óvodás fejlesztő 

CD-ket próbáltunk ki az új informatikai eszköz segítségével. Az 

újszerű helyzet, a jó láthatóság motiválta a gyermekeket, kivétel 

nélkül mindenki bekapcsolódott egyenként a feladatokba, élvezték 

a játékot. 

Azóta kéthetente kisebb csoportokban megyünk át az iskolába, s 

további feladatokat gyakorlunk a táblán. A gyermekek ismeretei 

bővülnek, fejlődik figyelmük, pontos észlelésük, logikájuk, prob-

lémamegoldó gondolkodásuk. 

Köszönjük a tanító néni együttműködését, segítőkészségét. 

 

Farsang az óvodában 

2011. február 21-én tartottuk meg farsangi ünnepélyünket. Ezt 

megelőző hetekben díszítettünk, és jelmezeket készítettünk. 

A gyermekek a jelmezes felvonulás, bemutatkozás után rövid mű-

sort adtak, majd sütizés, tánc következett. 

 

Március 15-re versekkel, dalokkal, tánccal 

készültünk 

Készítettünk nemzeti színű tulipánokat, zászlókat, ünnepi díszbe 

öltöztettük az óvodát. Az intézményi és a községi megemlékezésen 

is bemutattuk kis műsorunkat.   

 

 



Szakmai nap Zalaszentgróton 

Időpont: 2011. március 23. 

Előadás témája: Az anyanyelv elsajátítása a XXI. sz.- ban 

Színvonalas szakmai napot tartott Dr. Gósy Mária március 23-án. 

A programon a környékbeli óvodákból és iskolákból több mint 

200-an vettek részt. Tömörítve kiemeltük előadásának legfonto-

sabb üzeneteit. 

A beszéd fejlesztése olyan tevékenység, melyet akkor is folytatunk, 

amikor nem tudunk róla, vagy nem szándékosan tesszük. 

A mindennapi életben a szülők, a nagyszülők, az idősebb testvérek 

a családon belül akarva-akaratlan fejlesztik a kisebb gyermekek 

nyelvhasználatát. Egyfelől azzal, ahogyan ők beszélnek, amit 

mondanak, ahogyan azt mondják. Másfelől pedig azzal, ahogy a 

kisgyermekhez szólnak, vele beszélgetnek. Mintát adnak, példát 

mutatnak. A 20. század vége felé a mintakövetés, a nyelvi tudás és 

a nyelvhasználat mikéntjének átadása nem zökkenőmentes.  

Az előadó beszélt az anyanyelv elsajátítási problémákról, az elsa-

játítási zavarokról.  Kiemelte, hogy a probléma okozója többek 

között a verbális kommunikáció csökkenése, a tömegkommuniká-

ció kétséges hatása. 

A gyermekek főként az elhangzó beszéd megértésében elmaradá-

sokat, zavarokat mutatnak. Fejlesztésre szorulnak. 

Napjainkban az ösztönös fejlesztés nagyon sok gyermek esetében 

már nem elegendő. 

A pedagógus feladata, hogy folyamatosan ellenőrizze a gyermeket, 

figyelje a rizikótényezőket. 

Az általános fejlesztés mindennapos legyen, és kiemelt fontosságú 

a célzott fejlesztés. 

Célzottan, meghatározott terv és jól összeállított nyelvi anyag alap-

ján kell foglalkoznunk a gyermekkel. 

 

 

 

 

 

 

Pacsirta gyermekdalfesztivál 
 

Időpont: 2011. április 18. 

A gyenesdiási óvoda az idei év során már második alkalommal 

rendezte meg az óvodai gyermekdalfesztivált, melyre óvodánk is 

meghívást kapott. 

Zala megyéből közel 40 gyermek vett részt. Gyermekdallal és nép-

dallal lehetett nevezni. 

A már ismert gyermekdalok mellé néhány új népdalt is megtanul-

tunk, volt közöttük magyar népdal, svájci, szlovák és német nép-

dal is. Napi  tevékenységekbe ágyazottan gyakorolgattuk a dalok 

éneklését. Sajnos a 

folyamatosan ismétlődő megbetegedések miatt többször is módo-

sítani kellett a versenyre nevezők névsorát. 

Óvodánkból végül 3 kisgyermeket neveztünk be, akik nagyon szép 

eredményt értek el. 

Pánczél Emili  arany minősítést kapott 

Utry Benjámin ezüst minősítést kapott 

Halak Evelin bronz minősítést kapott. 
 

 

Kirándulás 

A szülőkkel közös év végi kirándulás 

célállomása Nemesvita volt. A gyerekek 

örömmel próbálták ki a sokféle ügyessé-

gi játékot. Nagy sikere volt az ugráló 

asztalnak, kötélpályának, de legjobban a 

lovaglásnak örültek. 

 

 

 

 

 



 

Múzeumi Világnap alkalmából a Bala-

ton Múzeum kiállítását néztük meg 

Keszthelyen. 

 

Gyereknap 

A hozzátartozókkal közösen készítet-

tük elő a gyereknapi programot, ahol 

szerepelt Tüsi bohóc, lehe-

tett kézműveskedni , arc-

festést gyakorolni, bográ-

csozni. Meghívtuk a fris-

sen beíratott jövendő ovi-

sokat is, közel 80-an vol-

tunk összesen. A szakadó 

eső sem szegte kedvünket, 

vidám énekkel búcsúztat-

tuk el a májusfát, aminek 

a helyére ültettünk egy 

másikat. Az új kicsi fát a viharos idő elmúltával körbetáncoltuk.  

 

Ballagók 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolába indulók munkái:  

Csizmazia Sándor 

Kolompár Melissza Szeidli Katinka 

Karácsony Ábel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja:  Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-

tatási Intézmény, Óvoda 

Comenius 2000 minőségbiztosítási program része-

ként 

 

Felelős szerkesztő:  Cseh Németh Zsuzsanna 

 

Készült 150 példányban 

 


