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                                           Halak Sára 5. osztály 

 

ZALABÉR 
 

 2013/2014. 

TANÉVZÁRÓ 
 

 

 

Tájékoztató a tanévkezdésről 
 
Az első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő) 

 

Tanévnyitó: 2014. szeptember 1. (hétfő) 8 óra 

 

Pótvizsga: 2014. augusztus 28. (csütörtök) 8 óra 

 

Az 1. osztályosok fogadása: 2014. augusztus 29. (péntek) 8 óra (ismer-

kedés az iskolával, társaikkal, tanáraikkal) 

 

 

 

Tájékoztató 
a 2014/2015-ös tanév ingyenes tankönyvel-

látásáról 
 
 

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

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, 

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamat-
ban 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 nyomtatványon 

adott orvosi igazolással, 

b.) és c.) szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével, 

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

zék, postai feladóvevény ez utóbbi esetben a feladóvevényre 

rá kell írni a gyermek nevét és osztályát, aki után kapja a 

családi pótlékot.) 

e.) önkormányzat határozatát, amelyen a kedvezmény lejárati ha-

tárideje 2014. június vége. 

 

 



 

 

2. Ha valakinél az ingyenességre jogosultság megszűnik, azt is 

be kell jelenteni, a beállt változást követő 15 napon belül! 

 

 

 

 

3. Aki ingyenesen kapja a könyveket, annak még átvétel előtt – 

augusztus 10-ig – le kell adnia az ingyenességet igazoló 

dokumentumot az intézménybe(elég a fénymásolata). An-

nak hiányában csak a tankönyvek árának befizetése után 

kaphatja meg a tankönyvet. 

 

 

Tisztelt Szülők! 

Ezúton kérem Önöket, hogy a tanév során is fokozottan figyeljenek 

arra, hogy gyermekük rendszeres gyermekvédelmi támogatásáról szóló 

határozat érvényben legyen, ugyanis csak ebben az esetben tudjuk figye-

lembe venni a kedvezményeket (ingyenes/kedvezményes étkezés). 

Javaslom, - a kellemetlenségek elkerülése érdekében - hogy az érvényes-

ség lejárta előtt 1 hónappal már kezdeményezzék a támogatás meghosz-

szabbítását, s akkor – a kiadott határozatot követően is - biztosított lesz a 

folytonosság. 

Kozma Ildikó 

        tankönyvfelelős 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Rába Martin 7. osztály 



Versenyeredmények 

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 2014. 

 
név felkészítő tanár regio-

nális 
országos 

Puklics Flóra 4. o. Tanainé Szeghy Rita  kutatásmódszertan 
3. hely 

Gergály Vivien 4. o. Ács Klaudia +  

Horváth Bence 4. o. Nagy Brigitta  ismeretterjesztő 
1. hely 

Horváth Evelin 4. o. Cseh Németh Zsuzsanna +  

Szalay Milán – Bogdán Richárd 6. o. Kiss Albert  kutatásmódszertan 

1. hely 

Károly Ádám – Pesti Roland 7. o. Kiss Albert +  

Tóth Ádám 7. o. Kiss Albert  kutatásmódszertan 
2. hely 

Németh Richárd 7. o. Kiss Albert +  

Rába Martin 7. o. Kiss Albert  ismeretterjesztő 
1. hely 

Nyári Patrik 7. o. Kiss Albert +  

Végh Barbara 8. o. – Szép Leila 7. o. Cseh Németh László - Csi-
szárné Egyed Aliz 

 kutatásmódszertan 
2. hely 

Zsohár Balázs 8. o. Papp Katalin  kutatásmódszertan 
2. hely 

Szalay Vivien 8. o. Kiss Albert  kutatásmódszertan 
2. hely 

Bogdán Ákos – Légler Dominik 8. o. Kiss Albert  kutatásmódszertan 
1. hely 

 

 

Verseny megneve-
zése 

helyezés résztvevők felkészítő tanár 

ZSENIÁLIS 
Sármellék 

2. Bogdán Barbara 1. o. Pados Eszter 

2. Csizmazia Sándor 3. o. Csiszárné Egyed Aliz 

3. Horváth Bence 4. o. Nagy Brigitta 

„Tiszán innen, 
Dunán túl” megyei 

népdalverseny 
Gyenesdiás  

kiemelt arany 
minősítés 

Léber Kiara 1. o.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Csiszárné Egyed Aliz 

arany minősítés Pánczél Emili 1. o. 

kiemelt arany 

minősítés 

Dézsi Réka 6. o. 

arany minősítés Dézsi Réka 6. o. 
Juhász Dominika 6. o. 

Kiss Ramóna 6. o. 
Németh Dominika 6. o. 

Reiman Irma 6. o. 

„Tiszán innen, 

Dunán túl” területi 
népdalverseny 

Zalaegerszeg 

ezüst minősítés Bogdán Barbara 1. o. 

Csiszár Viktória 1. o. 
Csizmazia Veronika 1. 

o. 
Hosszu Dorina 1. o. 
Léber Kiara 1. o. 

Pánczél Emili 1. o. 

ezüst minősítés Puklis Flóra 4. o. 

ezüst minősítés Reiman Irma 6. o. 

ezüst minősítés Juhász Dominika 6. o. 

 

 

 

 

Támogatjuk a családot – 
országos rajzpályázat 

1. Pánczél Emili 1. o. Cseh Németh László 

2. Halak Sára 5. o. Cseh Németh László 

Pop Art versmondó verseny 
Zalaszentgrót – őszi fordu-

ló 

 
3.  

Szeidli Zalán 1.o.  
Pados Eszter 

Pop Art versmondó verseny 

Zalaszentgrót – tavaszi 
forduló 

3. Gergály Vivien 4.o. Nagy Brigitta 

3. Szép Leila 7. o. Dézsi Ágnes 

BENDEGÚZ – országosleve-

lezős matematika verseny 

arany fokozat Csizmazia Sándor 3. o. Csiszárné Egyed Aliz 

10. Horváth Bence 4. o. Nagy Brigitta 

„Értékeink nyomában” – 

Zala Termálvölgye Egyesü-
let pályázata 

nyertes pá-

lyamunka 

Balázs Bianka 7. o. 

Osvált Patrik 7. o. 

Dézsi Ágnes 

nyertes pá-

lyamunka 

Szép Leila 7. o. 

Végh Barbara 8. o. 

Csiszárné Egyed Aliz 

Deák Ferenc Anekdota-
mondó verseny Kehidakus-
tány 

kiemelt helye-
zés 

Szép Leila 7. o. Dézsi Ágnes 

TEKI TOTO – országos 
levelezős verseny matema-

tika 

ezüst fokozat Horváth Bence 4. o. Nagy Brigitta 

bronz fokozat Puklics Flóra 4. o. Nagy Brigitta 

Országos tehetséggondozó 
levelezős verseny - magyar 

 
2. 

Puklics Flóra  
Nagy Brigitta 

Angol országos szépkiejtési 
verseny – Mezőcsokonya – 

őszi forduló 

 
1. 

Zsohár Veronika 6. o.  
Rávai-Csontos Éva 

Angol országos szépkiejtési 

verseny – Mezőcsokonya – 

tavaszi forduló 

 

kiemelt 

Zsohár Veronika 6. o.  

Tánczos Marina 

 
 

Focitorna - Kehidakustány 

 
 

 
3. 

Csizmazia Sándor 3.o. 
Szabó Bence 4. o. 

Szalay László 4. o. 
Kolompár Péter 4. o. 

Horváth József 5. o. 
Gergály Dávid 5. o. 

Rába Róbert 5. o. 

 
 

 
Takács Judit 

 

Mikulás Kupa Focitorna 
 

 

4. 

Szalay László 4. o. 

Kolompár Péter 4. o. 
Horváth József 5. o. 

Kolompár György 5. o. 
Nyári Bálint 6. o. 

Bogdán Richárd 6. o. 
Lecsek Márk 6. o. 

Kurucz Szabolcs 6. o. 

Szalay Milán 6. o. 

 

Takács Judit 

 
Tavaszi Forduló Focitorna 

 
 

3. 

 
 

Takács Judit 

 
 

 
 

 
 

 
Játékos Sportvetélkedő 
Zalaszentgrót 

 
 

 
 

 
 

 
2. 

Hosszu Dorina 1. o. 
Bogdán Barbara 1. o. 

Horváth Tibor 1. o. 
Horváth Olivér 2. o. 

Cseszkó Martin 3. o. 
Szeidli Katinka 3. o. 

Csizmazia Sándor 3. o. 
Szalay László 4. o. 
Kolompár Péter 4. o. 

Horváth Bence 4. o. 
Szabó Bence 4. o. 

Lakatos A. Barbara 4. o. 
Légler Mercédesz 4. o. 

Gergály Vivien 4. o. 
Horváth Alex 4. o. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Takács Judit 



A 2013/14-es tanév rendezvényei képekben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  1. osztályosok fogadása Őszi túra 

Október 23. 
Iskolai sportnap 

Területi népdalverseny Karácsonyi műsor a baltavári temp-
lomban 

Karácsonyi játszóház 

A zirci alkotótáborban az „Esély és 
Ösztönzés” pályázat keretében 

Megyei népdalverseny (alsós) Megyei népdalverseny (felsős) 

Farsang Március 15.-ei megemlékezés 



 

 

 

 

Hírek, információk a tanév legfontosabb 

eseményeiről 
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 

- Az Esély és ösztönzés című TÁMOP projekt e tanévi megvalósu-

lásai az alábbiak voltak: egész tanéven át tartó kommunikációs - 

és gondolkodási képességek fejlesztését szolgáló felzárkóztató fog-

lalkozások kiscsoportokban; pályaorientációs foglalkozások, alko-

tói hét Zircen; nyílt nap az iskolában; május váró délután az óvo-

dásokkal közösen; családi nap. A hétfőtől kezdődő nyári szünet-

ben(június utolsó hetében) drámahét 

Balatonszárszón.  

 

- Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása 

(TÁMOP-3.3.14.A-12/1) nevet kapta az a program, amely a zala-

béri és a zalaszentgróti iskola együttműködéséről szól. Ebben az 

együttműködésben közös kirándulás (Győr), vetélkedők, színház- 

és tárlatlátogatások (Zalaegerszeg: Hevesi Sándor Színház, Buda-

pest: Nemzeti Galéria) történtek, illetve mindkét intézményben kü-

lön-külön folytak felkészítő foglalkozások az EU történetéről, a 

gyermekeket érintő társadalmi veszélyekről és az egészséges élet-

módról. A nyári szünetben pedig egy közös zánkai táborozás vár a 

tanulókra. 

 

- A kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmé-

nyek között (NTP-AMI-13 kódszámmal) támogatott lett a zalabéri  

pályamunka is, amely  A Laokoón-mítosz koronkénti értelmezései 

címet kapta. Ezeknek a műhelygyakorlatoknak az eredménye lett 

egy különösen szép és szokatlan tárlat a pincegalériában. 

 

 

- A zalabéri iskola rendez másodjára országos tehetségnapot Buda-

pesten, június 18-án a Rózsakerti Demjén István Református Ál-

talános Iskolában. Ez a rendezvény az NTP-TTM-13-009 azonosító 

számú pályázat keretében valósul meg. A tehetségnapon a gyer-

mekek művészeti produkciói, előadásai mellett a felnőttek előadá-

saira, szekcióüléseire, konzultációjára kerül majd sor.  

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

- A hatékonyabb természettudományos oktatás lehetőségeiről évek 

óta diskurzus folyik a oktatásért felelős szakemberek körében. A 

szakmai vitáknak, egyeztetéseknek egyik résztvevője Kiss Albert, 

iskolánk igazgatója is. Ebben a témában fejtette ki gondolatait  

 

  Családi sportnap Nyílt nap 

A szombathelyi képtárban az NTP-
AMI-0034. sz. pályázat keretében 

Látogatók Budapestről 

KGYTK regionális forduló 
A Zalaszentgróti focikupa 3. he-
lyezett csapata 

 



legújabb könyvében, ami a Kreatív természettudományi tehetség-

gondozás címmel, Lehetséges irányok tehetségsegítő pedagógu-

soknak alcímmel jelent meg a Géniusz könyvek sorozatban. A kö-

tet kiadója: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2014. 

 

- A természettudományos tehetséggondozás mindennapi megvaló-

sulása a gyakorlatban. Ez adta a mottóját annak a találkozónak, 

amelynek helyszíne Kolozsváron, a János Zsigmond Unitárius Lí-

ceumban volt.  Nyolc diák (Bogdán Ákos, Légler Dominik, Rába 

Martin, Szalay Vivien, Szalay Milán, Szép Leila, Tóth Ádám, Zso-

hár Balázs) négy tanárral utazott Erdélybe, ahol közös foglalkozá-

sokon és szabadidős programokon vehettek részt. 

 

- A Nyugat- Magyarországi Egyetem közreműködésével érkezett in-

tézményünkbe egyik Vas megyei iskola, a Csepregi Általános Isko-

la. Ők az „Esély és ösztönzés” komplex tehetségsegítő modell jó 

gyakorlataira voltak kíváncsiak. A KGYTK jó gyakorlatáról Kiss 

Albert, a Művészeti projektéről Cseh Németh László, a M(i)ért pont 

érték elnevezésű jó gyakorlatról Cseh Németh Zsuzsanna tartottak 

bemutató foglalkozásokat. 

 

- Ugyancsak a tehetséggondozás témában tett látogatást nálunk 

egy Galántáról érkező tantestület. Ők is a jó gyakorlataink bemu-

tató foglalkozásait láthatták. 

 

 

- A budapesti Molnár Ferenc Általános Iskola és a Zalabéri Általá-

nos Iskola tett kölcsönös látogatást egymás intézményében. Ők 

egy alternatív pedagógiai programot, a Komplex Instrukciós Prog-

ramot (betűszava: KIP) mutatták be gyakorlat közben. Mi termé-

szetesen az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program minden-

napi praxisával ismertettük meg őket. A bemutató foglalkozásokat 

tartotta: Kiss Albert kémiából, Cseh Németh László környezet és 

vizuális kultúrából, Tanainé Szeghy Rita matematikából, Cseh 

Németh Zsuzsanna magyar nyelv és irodalomból. 

 

 

- Nyílt napokon vehettek részt a leendő első osztályosok szüleikkel. 

Ők az alsó tagozatos osztályokban láthattak tanórákat. A nyílt 

nap egyik célja az volt, hogy bemutassuk, miképpen zajlik a több 

színtéren történő tanulásirányítás és a képességfejlesztés az alsó 

tagozatban. A tanórákat tartotta: Pados Eszter 1.o.; Ács Klaudia 

2.o.; Csiszárné Egyes Aliz 3.o.; Nagy Brigitta 4.o. 

 

 

DIÁKSZEM 
 

A 2013/14-es tanév ballagó osztálya búcsúzik az intézménytől, ta-
náraiktól, diáktársaiktól. Többen egy-egy idézetet –főleg slágerszö-

veget- hívtak segítségül, hogy elmondják gondolataikat. 
 
 
Ács Lázár:  
Jöttünk, láttunk, visszamennénk, de az évek elszálltak. Én nem maradtam és nem 

változtam, megmaradtam az, ami voltam. 
 
Bogdán Ákos:  
Van egy általános igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell néznie, 

akár akarjuk, akár nem. Egyszer minden véget ér. Akármennyire is 
vártam ezt a napot, sosem kedveltem, ha valami véget ért. A nyár 
utolsó napja, egy nagyszerű könyv utolsó fejezete, a búcsú egy közeli 
baráttól. De a befejezés elkerülhetetlen. A levelek lehullanak, 

becsukod a könyvet, elbúcsúzol. Számunkra ez is egy ilyen nap. Ma 
búcsút intünk mindennek, ami ismerős volt, mindennek, ami kényelmes 
volt. Továbblépünk. De attól, hogy elmegyünk - és ez fáj - lesznek 
emberek, akik részesei maradnak az életünknek, akármi is történjen. Ők 

a mi biztos talajunk, a sarkcsillagaink és az apró tiszta hangok a 
szívünkben, amelyek velünk lesznek örökre. 
 
Csiszár Marcell: 

Nyolc évet töltöttem ebben az iskolában, de ez a nyolc év nagyon hamar elmúlt. 
Mindenesetre soha nem feledem életemnek ezt a szakaszát. Sok jó pillanatot éltem 
át, ezeket őrzöm, a rosszabbakat félreteszem. És most továbblépek. 
 

De Francesco Giovanni: 
Én az elmúlt nyolc évben nagyon sok mindent tanultam itt, az általános iskolában. 
Hosszú ideig emlékezem a vidám napokra, a barátokra. Azért nem felejtek el jó 
néhány tanórát sem, ahol jól éreztem magamat. Azt remélem, hogy a középiskolás 

éveim is ugyanilyen jól telnek majd, mint ez a nyolc év. 
 
Horváth Ákos: 

Nyolc éven keresztül voltam az iskola része. Tavaly még azt hittem, hogy nehéz lesz, 
de most már könnyebbnek érzem. Örülök, hogy elmehetek, mert így –nyolcadik év 
végére- csak az osztálytársaim maradtak az igazi barátok, de ennek nemsokára 
vége. Mindenesetre én csak annyit mondok: „Ne áruld el a házadat soha, mert az 

éveket nem hozza vissza semmilyen csoda.” 
 
Horváth Milán: 
Pár mondatban nehéz összefoglalni ezt a nyolc évet. Az biztos, hogy ennek az isko-

lának a falai között sok jó és szép élményem volt. Első osztályosként –amikor az 
ajtón beléptem- csak csodáltam ezt a nagy épületet. Most pedig már várom az új 
kihívásokat az új iskolámban. Azt hiszem, ez az idézet jól kifejezi érzéseimet: „Küz-
desz, hogy éljél, de az élettel is harcolsz. Csak előre testvér, majd a végén lepar-

kolsz.” 
 
 
Katona Bálint: 

Nyolc évig voltam az iskola diákja. Ez alatt a nyolc év alatt jót és rosszat is kaptam. 
A jók barátságot, a rosszak erőt adtak ahhoz, hogy végigcsináljam. Számomra ez az 
utolsó év volt a legjobb, az osztály ebben az évben tudott legjobban dolgozni együtt 
és egyedül is. Örülök, hogy elmegyek innen, de azért néha visszajövök, s elmondom, 

mi történt a középiskolában. 
 
 



Légler Dominik: 
Most már úgy érzem, mindent megtettem. Ez zene volt, ez lesz az egyetlen. És ha 

eljön majd az utolsó napom, felnézek, s azt mondom: Viszlát!! 
Búcsút intek neked: ég veled! Magammal vinnék mindent, de sajnos nem lehet. 
 Búcsút intek neked: ég veled!  
Arra kérlek téged, hogy sose felejts el! 

 
Szalay Vivien:  
„Minden dalnak van egy vége, egy utolsó hangjegye. Minden dal véget ér …” 
Nem tudtam elképzelni, hogy egyszer végetér az általános iskola. Boldog nyolc évet 

töltöttem a zalabéri iskolában. Mindig végignéztem az asztaloknál ülő, nevető társa-
imon. Ők voltak itt a családom. Búcsúzom tanáraimtól, kiknek – szüleim mellett- 
oly sokat köszönhetek, hiszen az írás és olvasás mellett megtanítottak még a tiszte-
letre, a szeretetre, a becsületességre. Bátorságot adtak az új felfedezésére és a jó út 

felé vezettek. „Egyszer minden dal véget ér, de ettől élvezheted a zenét.” 
 
Szigethy Viktor: 

Befejeződött, véget ért az általános iskola. A jó dolgokra szívesen emlékezem, a 
kevésbé jókat elfelejtem. Búcsúzom az iskolától, a barátoktól. Szívesen emlékezem a 
vidám pillanatokra! 
 

Végh Barbara: 
Gyorsan múltak el az évek, hátrahagytak sok emléket. Mennyi móka, kacagás, óra 
előtt izgulás. Ó, az a sok padkoptatás, korra reggel tanulás. Most már vége, nincs 
tovább, mi következik majd ezután? Tán visszasírjuk  majd a napot, amikor először 

átléptük a kaput. Szívünkben ez mind nagy helyet kapott, de mennünk kell, átad-
juk a botot. Most búcsúzunk és ballagunk már, Isten véled, drága iskolánk és sok 
jó barát. 
 

Zsohár Balázs: 
A történet, amelynek részesei voltunk, most az utolsó fejezetéhez ért. Összességé-
ben elmondhatom, hogy izgalmas, gondolkodásra késztető történet szereplője lehet-
tem. Az elmúlt nyolc évben történtek jó és rossz dolgok. Hálásan köszönöm Laci 

bácsinak a bizalmas, tartalmas beszélgetéseket, az iskolának pedig a TDK lehetősé-
gét. A jövőben tanáraimnak jó munkát kívánok. 
 
KEDVES BALLAGÓK! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Szép, derűs, élményekben és sikerekben gazdag életutat, a nehézségek elviselésé-

hez, legyőzéséhez erőt és bölcsességet, a megoldandó feladatokhoz nagy-nagy hitet 
kívánunk nektek. 
 

 

Testvériskolai kapcsolat 

A TÁMOP 3.3.14.A-12/1-0080 Kistérségi esély és ösztönzés test-

vériskolai kapcsolat program II. szakasza zárult le Zalabérben,  a zalabéri 

és a zalaszentgróti általános iskolák részvételével.  

A program a Zalabérben működő „Esély és ösztönzés” tehetségse-

gítő modellre épül, amelynek három jó gyakorlata adta a nyertes TÁMOP 

3.3.14. pályázat alapját. E modell egészül ki a Zalaszentgróton megvalósu-

ló tehetségígéretek gondozásának tapasztalatival. A pályázatban érintett 

pedagógusok kölcsönösen kiegészítik egymás munkáját a modellszintű jó 

gyakorlatok működtetéséről és a tapasztalatokról történő szakmai konzul-

tációkkal. 

A testvériskolai kapcsolat II. szakaszában az „Egészséges életmód” 

és a „Prevenció –dohányzás, alkohol, drog, virtuális lét veszélyei” című 

témákat dolgozták fel a diákok. A feldolgozás során keletkező produktu-

mokból kiállítást készítettek a résztvevők. Ennek bemutatását követően 

sportdélutánon vettek részt. Ezen a délutánon a vegyes csapatok létreho-

zása, a pedagógusok aktív mozgása, a közös tömegsport öröme példát 

adott az együttműködésre, az egészséges életmódra, az aktív prevencióra. 

A program további közös programokkal, nyári táborozással folyta-

tódik és a következő tanévre áthúzódó IV. szakasszal zajlik.  

 

  



Az erdélyi János Zsigmond Unitárius Líce-

umban fogadtak bennünket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botanikus kertben jártunk. Pizzériában ebédeltünk. 
Csapatépítő játékokkal ismerkedtünk. 

Megnéztük Mátyás király szülőházát. Megnéztük a líceiumi istentisztelet 

helyszínét. 

Az iskola 1562 óta működik az 

alapító okirat szerint. 

Előadásokat tartottunk. 

Terepen dolgoztunk, kirándultunk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti  

Iskola 

Comenius 2000 minőségbiztosítási program része-

ként 

 

Felelős szerkesztő:  Cseh Németh Zsuzsanna 

 

Készült 150 példányban 

 

 


