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AZ ISKOLAI ÉLET HÍREI, INFORMÁCIÓI 

Intézményi munkatervünk készítésekor az a pedagógiai szempont érvényesül, amely 

egyúttal a hitvallásunkat is tükrözi, miszerint olyan iskolában gondolkozunk, amely 

segíti az esélyegyenlőséget, több gyerek számára elérhetővé teszi a sikert, ugyanakkor 

nem hozza rosszabb helyzetbe azokat sem, akik magasabb szinten képesek teljesíteni. 

Miközben a társadalom iskolavíziója meglehetősen homályos - nem könnyű boldogulni 

sem a diáknak, sem a szülőnek, sem a pedagógusnak -, azért még joggal várják el az 

érintettek, hogy valami olyant nyújtson a közoktatás, ami segíti a gyermek boldogulá-

sát.  

Mit kínáltunk mindezért ebben a szorgalmi évben? Szakköröket, szavaló- és népdalver-

senyeket, tudományos kutatómunkát, művészeti foglalkozásokat, diákönkormányzati 

tevékenységet, ezen belül különböző programokon való részvételt, szervezési feladato-

kat, versengést, egyházi és társadalmi ünnepeken való szereplési lehetőséget stb.- vagy-

is határozott törekvésünk az ismeretközvetítés mellett a minél inkábbi képességfejlesz-

tés, a világban való tájékozódásra, a kommunikációképes létre történő felkészítés, az 

önmagával és másokkal harmóniában álló emberré nevelés folyamatának előkészítése.   

 

 

- A mentorintézményi státuszból következően sikerült az iskolai életünk „Esély 

és ösztönzés” jó gyakorlatából az Alkotói napokat terjesztenünk a kistérség-

ben. Zalaszentgrót, Batyk, Türje, Zalabér iskolái egy közös, ún. Kistérségi al-

kotói napon vettek részt, ahol egyúttal a tudományra és a művészetre érzéke-

nyek tehetségazonosítása is megtörténhetett.  

 

- Újfent rendeztünk KGYTK regionális fordulót, ahol az eddigiekhez képest 

még többen érkeztek vendégiskolákból. Tőlünk 6 fő (ebből két páros előadó) 

jutott el az országos versenyre. A végeredmény természetesen fontos, s a 

presztízse nem elhanyagolható egy-egy első vagy második helyezésnek, de 

ennek a versenynek a felkészülési időszaka adja meg azt a többletet, amiért 

végeredményben létrejött:a gyerek érdeklődését figyelembe véve tanítjuk ér-

zékelni és tapasztalni a világot, ismereteket szereztetünk az előttük járó gene-

rációk „gyűjteményeiből”, később már némi rendszerezést is elsajátíttatunk, 

aztán megtanulnak következtetéseket levonni, megfogalmazni.  

 

- Az elmúlt tanév végén jeleztük a határon túli kapcsolataink formálódását, ír-

tunk a kölcsönös látogatásokról és az együttműködési szándékról. A legutóbbi 

országos döntőn már megjelentek ezeknek az iskoláknak a versenyzői, hiszen 



Kolozsvárról, Sepsiszentgyörgyről, Szencről, Galántáról is érkeztek diákelő-

adók, s versengtek, hogy a legjobbak közé kerülhessenek. 

 

- A KGYTK országos kiterjesztettsége már 15 éves múlttal dicsekedhet. Ez a 

„születésnap” adta az ösztönzést egy elemzéshez, egy önkontrollos hatásvizs-

gálathoz. Mit kínált s mit kínálhat fel a kutató gyerekek tudományos köre? A 

vizsgálat egyebek mellett kiterjedt az évek során született dokumentumok (pá-

lyamunkák, rezümék, értékelések, elégedettségmérések) elemzésére, kérdő-

íves adatgyűjtésre, az életutak nyomon követésére, a hasznosság mértékének 

megállapítására is. Az eredményesség mérése kimutatta, hogy a gyermekek 

képességei közül leginkább a kommunikációs, a problémamegoldó és a szoci-

alizációs területek fejlődnek. Emellett ezzel a tehetséggondozási formával iga-

zolható a pozitív attitűd a tudományok iránt, kitüntetett szerepe van az önmű-

velési technikák kimunkálásában, bizonyíthatóan előkészíti a tanítványt a tu-

dásalapú társadalom kihívásainak fogadására. 

 

- A művészetekre nagyobb affinitást mutató gyerekek lehetőségei a festészeti 

tanszakon, az énekkari foglalkozásokon, a dráma és színjátszás órákon telje-

sedhetnek ki.A művészeti képzések kitüntetett szerepét ma már senki nem vi-

tatja, sőt, az oktatáskutató szakemberek nem győzik hangsúlyozni szükséges-

ségét kiváltképp a mai korban, amikor a klasszikus értékek mellett a napi ak-

tualitásokra, a komplexitásra, a pszichológia legfrissebb kutatási eredményeire 

is figyelniük kell azoknak a felnőtteknek, akik a közvetítésben leginkább sze-

repet kapnak, s művészi kifejezési eszközeikkel adnak lendületet a személyi-

ségformálódás folyamatának. A tanítványok művészeti versenyeredményei - 

éneklés, versmondás, festészet- impozánsak, de még inkább az, amikor egy 

tanévet lezáró összegzésként láthatjuk, hallhatjuk őket; lásd: Művészeti bemu-

tató tárlata és színpadi produkciói. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az aktív társadalmi lét gya-

korlására hivatott a di-

ákönkormányzati tevékenység, amely ebben a tanévben is gazdagította a gyerekek 

alternatíváit: háziversenyeket szerveztek különböző sportágakban; vetélkedőket ren-

deztek (általános műveltségi verseny alsósoknak, felsősöknek, ügyességi vetélke-

dő);délutáni programokat hirdettek (táblajáték-tanulás, játékdélután); akciókat népsze-

rűsítettek és valósítottak meg (Sportolj! Élj egészségesen! Védd a környezeted!); ké-

szültek a téli, majd a tavaszi ünnepkörökre.Az egyik KGYTK-s dolgozat készítői ép-

pen a diákönkormányzat szerepével foglalkoztak. Arra keresték a választ, hogy a diák-

önkormányzati feladatvállalások milyen mértékben hatnak az osztályon belüli kapcso-

latokra. Vizsgálataik kimutatták a közös feladatvégzés tényleges hatását, a társas szer-

kezet pozitív módosulását. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ A 2015/16-OS TANÉV  

PÁLYÁZATAIRÓL 

Az NTP-KKI-A-15-0023 azonosító számú, Kisiskolákban működő tehetség-

gondozó programok támogatása – „Az alsó tagozatos kisiskolások beveze-

téseaz Esély és ösztönzés programba” című pályázat 1.800.000 Ft támogatásban 

részesült. A projekt keretében Kreatív műhely, M(i)ért pont érték műhely, Tudo-

mányos diákköri műhely működött, Húsvétvárót szerveztünk és két alkalommal 

kirándultunk is: Szombathelyen a Vasi Skanzenben, Keszthelyen pedig a Festetics 

Kastélyban és múzeumokban jártunk. A Kreatív műhely alkotásait a Művészeti 

bemutatón is bemutattuk. 

Az NTP-TV- 15-0110 kódjelű projekt az iskolánk által elindított felmenő rend-

szerű komplex tanulmányi verseny, a KGYTK újbóli megszervezését segítette 

elő. Az idei évben 2.500.000 Ft támogatást nyertünk, ami 5 regionális és 1 orszá-

gos forduló megvalósítását tette lehetővé. A XV. országos döntő megrendezésére 

május 9-én, a budapesti Demjén István Református Általános Iskolában került 

sor. Minden résztvevő és felkészítő pedagógus elismerő oklevélben részesült, il-

letve a helyezettek tárgyi jutalmat is kaptak. A kiemelt első helyezettek tabletet 

vehettek át. 

 

Légler Mercédesz 6. o. 



Az alapképességtől a kifejezésig (NTP-MOI-15-0061) című projekt a művészeti 

iskolában folyó képességfejlesztést segítette 1.600.000 Ft-tal. 10 felsős diák mű-

hely- és drámafoglalkozásokon tevékenykedhetett. Elutaztak Budapestre a Lud-

wig és a Kiscelli Múzeumba, illetve Balatonfüreden a Vaszary Galériát látogatták 

meg. Mindkét alkalommal múzeumpedagógiai programokon vettek részt. Emel-

lett az intézmény számára festészeti és tárgyformáláshoz szükséges anyagokat és 

eszközöket szereztünk be. A programzárórendezvényét – a Művészeti bemutatót – 

június 10-én tekinthették meg az érdeklődők. 

A Zalabéri Általános Iskolában működő KGYTK (Kutató Gyerekek Tudományos 

Konferenciája) Tehetségsegítő Tanács által beadott NTP-HTT-15-0011 azonosító 

számú pályázatra – a KGYTK tehetségsegítő szervezetek hálózatának kialakítása 

című projektre - 2 000 000 Ft összegű támogatást ítélt meg a pályázatkezelő. 

A fentebb már említett KGYTK verseny önkontrollos hatásvizsgálata öt régióban 

valósult meg. A tapasztalatok átadásának és összegzésének színtere a Tehetségse-

gítő Tanács által 2016. május 27-én, Dorogon megrendezett tehetségsegítő refe-

renciaintézményi hálózat országos konferenciája volt. Az egész napos programon 

20 oktatási intézmény több mint 60 tehetségsegítő pedagógusa vett részt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÜLŐI KÖZÖSSÉG AZ ISKOLÁBAN 

Az iskolai élet, az iskolai nevelés egyik segítője a szülői munkaközösség. A 

szerepük elvitathatatlan, hiszen olyan szerveződésről beszélünk, amelynek 

tagjai nagy odafigyeléssel követik azokat a pedagógiai folyamatokat, amelyek 

az intézményben zajlanak. Természetesen különféle jogokkal is bírnak, többek 

között véleményeznek vagy döntés-előkészítésben vesznek részt. Elsősorban 

azonban szülők ők, olyan szülők, akik ha kell, bűnmegelőzési programot, ha 

kell papírgyűjtést, ha kell gyermekszállítást vagy éppen bált szerveznek. 

Lássuk tételszerűen, milyen beszerzésekkel látták el az idei tanévben az intéz-

ményt, s melyek azok az események, amelyeket e közösség támogatott ajándé-

kozással vagy egyéb juttatásokkal: 

- Szavalóverseny; Mikulásnap (minden gyermeknek ajándékcso-

mag); Énekverseny; Farsang; KGYTK (vendéglátás); új asztalterí-

tők vásárlása; Diákönkormányzat pénzbeli szponzorálása; Családi 

napi vendéglátás; Év végi jutalmazás (vásárlási utalványok); Mo-

sógépvásárlás. 

 

Köszönjük együttműködésüket és önzetlen támogatásaikat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Bogdán Barbara 3. osztály 

Csécs Patrik 6. osztály 



Tájékoztató a tanévkezdésről 
 

Az első tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök) 
 

Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra 
 

Pótvizsga: 2016. augusztus 25. (csütörtök) 8 óra 
 

Az 1. osztályosok fogadása: 2016. augusztus 26. (péntek) 8 óra (ismerkedés az 

iskolával, társaikkal, tanáraikkal) 
 

Tankönyvosztás: 2016. szeptember 1-jén, az első tanítási napon  
 

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

 

 

Tájékoztató 

a 2016/2017-es tanév ingyenes tankönyvellátásáról 
 

1. A tanuló jogosult ingyenes tankönyvre, ha 

a) tartósan beteg, 

b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyaté-

kosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 

tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, 

dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitás-

zavar), 

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, bérjegyzék, 

postai feladóvevény ez utóbbi esetben a feladóvevényre rá kell ír-

ni a gyermek nevét és osztályát, aki után kapja a családi pótlékot.) 

f.) önkormányzat határozatát, amelyen a kedvezmény lejárati határ-

ideje 2016. 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 – július 

31-ig – le kell adnia az ingyenességet igazoló dokumentumot az 

intézménybe (elég a fénymásolata). Annak hiányában csak a tan-

könyvek 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 ér-

vényben legyen, ugyanis csak ebben az esetben tudjuk figyelembe venni a 

kedvezményeket (ingynes/kedvezményes étkezés). 

Javaslom - a kellemetlenségek elkerülése érdekében -, hogy az érvényesség 

lejárta előtt 1 hónappal már kezdeményezzék a támogatás meghosszabbítását, s 

akkor – a kiadott határozatot követően is - biztosított lesz a folytonosság. 

 

              Kozma Ildikó 

                       tankönyvfelelős 

 
 

Versenyeredmények 

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 2016. 

 

név felkészítő 

tanár 

regionális országos 

Bogdán Barbara – Csizmazia 

Veronika 3. osztály 
Pados Eszter  3. hely 

Csizmazia Sándor 5. osztály Kiss Albert 3. hely  

Takács Flóra 5. osztály Dézsi Ágnes 3. hely  

Csécs Patrik – Kolompár Péter 

6. osztály 
Kiss Albert 3. hely  

Gergály Vivien 6. osztály 
Cseh Németh 

Zsuzsanna 
3. hely  

Puklics Flóra 6. osztály – Halak 

Sára 7. osztály 

Cseh Németh 

Zsuzsanna 
 1. hely 

Bogdán Benjamin – Varga Mik-

lós 7. osztály 
Kiss Albert 3. hely  

Rába Róbert 7. osztály Kiss Albert  1. hely 

Szalay Milán 8. osztály Kiss Albert 2. hely  



Verseny megnevezése helyezés résztvevők felkészítő tanár 

Szent Márton nemzet-

közi rajzpályázat 

arany Horváth Bence 6. o. Cseh Németh László 

bronz Kolompár Péter 6. o. 
 

 

 

 

 

 

 

Közút Kezelő Nonpro-

fit Kft. „Álomút” 

országos rajzpályázat 

részt vett 1. osztály:  Csizmazia Mátyás, 

Halak Tamás, Ható Bence, Légler 

Amira, Nyári Viktor 
2. osztály: Horváth Tibor, Né-

meth Dorián, Pál-Rezneki Milán, 

Szabó Petra, Szabó Roland, 
Zsuppán Zsombor 

3. osztály: Bogdán Barbara, 

Csizmazia Veronika, Hosszu 
Dorina, Léber Kiara, Pánczél 

Emili, Takács Réka,  
4. osztály: Bogdán Evelin, Halak 

Evelin, Rajos Ildikó 

6. osztály: Kolompár Péter, 

Kozma Marcell, Légler Mercé-

desz, Varga Alexandra 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Cseh Németh László 

díjazott Hujber Viktória Lili 3. o. 

Csécs Patrik 6. o. 

 

 

 

 

 

 

Kondor Béla országos 

rajzpályázat „Angya-

lok a város felett” 

részt vett 1. osztály: Csizmazia Mátyás, 

Ható Bence, Légler Amira, Nyári 

Viktor 
2. osztály: Horváth Tibor, Né-

meth Dorián, Szabó Petra, Szabó 

Roland, Tóth Csenge, Zsuppán 
Zsombor 

3. osztály: Csizmazia Veronika, 

Hosszu Dorina, Takács Réka, 
Hujber Viktória Lili 

4. osztály: Halak Evelin 

6. osztály: Csécs Patrik, Kolom-
pár Péter, Kozma Marcell, Varga 

Alexandra 

7. osztály: Gergály Dávid 

3. hely Bogdán Barbara 3. osztály 

 

 

„A mi világunk, a mi 

méltóságunk” Kárpát-

medencei rajzverseny 

részt vett Horváth Bence 6. o. 

Halak Sára 7. o. 

Németh Dominika 8. o.  
 

Cseh Németh László 

A Rajztanárok 

Országos Egyesüle-

tének díját kapta 

 

Csécs Patrik 6. o. 

 

különdíj Légler Mercédesz 6. o. 
 

 

 

 

 

 

Tudásbajnokság me-

gyei levelezős verseny 

2. környezetismeret Csizmazia Mátyás 1. o. Csiszárné Egyed Aliz 

3. környezetismeret Csizmazia Veronika 3. o. 
Pados Eszter 

36. matematika Léber Kiara 3. o. 

29. matematika Rajos Ildikó 4. o. Ács Klaudia 

11. matematika Csizmazia Sándor 5. o.  

 

 
Tanainé Szeghy Rita 

 

10. matematika Gergály Vivien 6. o. 

3. matematika Horváth Bence 6. o. 

9. matematika Puklics Flóra 6. o. 

11. matematika Varga Alexandra 6. o. 

6. matematika Rába Róbert 7. o. 

2. matematika Varga Miklós 7. o. 

8. angol haladó Dézsi Réka 8. o. Tánczos Marina 
 

 

József Attila szavalóver-

seny városkörnyéki fordu-

ló - Keszthely 

részt vett Zsohár Veronika 8. o. 
Németh Dominika 8. o. Cseh Németh Zsuzsanna 

3. hely Dézsi Réka 8. o. 
 

POP-ART szavalóverseny 

részt vett 
Csizmazia Sándor 5. o. 
Takács Flóra 5. o. 

Dézsi Ágnes 

2. hely Gergály Vivien 6. o. Cseh Németh Zsuzsanna 

1. hely Zsohár Veronika 8. o. Dézsi Ágnes 

3. hely Dézsi Réka 8. o. 
Németh Dominika 8. o. 

Cseh Németh Zsuzsanna 

különdíj Szeidli Katinka 5. o. Dézsi Ágnes 
 

Almafesztivál versírás 

részt vett 5. osztály: Csizmazia Sándor, 
Kiss Árpád, Szeidli Katinka, 

Takács Flóra, Horváth Bence 

 
Dézsi Ágnes 

 

Vörösmarty megyei 

novellaíró verseny 

részt vett 
Zsohár Veronika 8. o. 
Dézsi Réka 8. o. Cseh Németh Zsuzsanna 

díjazott Horváth Evelin 6. o. 
 

„Kedvenc irodalmi hő-

söm”  

A Deák Ferenc megyei 

könyvtár pályázata 

részt vett 

1. osztály: Csizmazia Mátyás 

3. osztály: Bogdán Barbara, 
Csizmazia Veronika, Pánczél 

Emili, Takács Réka 

5. osztály: Takács Flóra, Cseszkó 
Martin 

Pados Eszter 

 
Ács Klaudia 

 

Dézsi Ágnes 

2. hely Csizmazia Sándor 5. o. 
Dézsi Ágnes 

különdíj Szeidli Katinka 5. o. 
 

KÓTA országos minősítő - 

Lenti 
arany minősítés Dézsi Réka 8. o. Csiszárné Egyed Aliz 

 

„Tiszán innen – Dunán 

túl” országos népdalének-

lési verseny  

 

- szóló 

arany minősítés 

Bognár Brigitta 2. o., Léber Kiara 

3. o., Pánczél Emili 3. o., Dézsi 

Réka 8. o., Németh Dominika 8. 
o. 

 

 

Csiszárné Egyed Aliz 
ezüst minősítés Puklics Flóra 6. o. 

- páros 

arany minősítés 

Léber Kiara 3. o. – Halak Evelin 

4. o., Puklics Flóra 6. o. – Halak 
Sára 7. o. 

- kisegyüttes 

arany minősítés 

Rozmaring Énekegyüttes: Dézsi 

Réka 8. o., Németh Dominika 8. 
o., Juhász Dominika 8. o., és Kiss 

Ramóna 8. o. 

Csiszárné Egyed Aliz 

- énekegyüttes 

ezüst minősítés 

Kisbokréta Énekegyüttes: Bognár 

Brigitta 2. o., Tóth Csenge 2. o., 
Bogdán Barbara 3. o., Csiszár 

Viktória 3. o., Csizmazia Veroni-

ka 3. o., Hosszu Dorina 3. o., 
Léber Kiara 3. o., Pánczél Emili 

3. o., Szeidli Zalán 3. o., Halak 

Evelin 4. o. 

arany minősítés 

Bokréta Énekegyüttes: 

Bogdán Dorotty 5. o., Szeidli 

Katinka 5. o., Takács Flóra 5. o., 
Kalányos Anett 6. o., Puklics 

Flóra 6. o., Halak Sára 7. o., 

Kolompár Dzsenifer 7. o., Szabó 
Dóra 7. o., Kiss Ramóna 8. o., 

Juhász Dominika 8. o., Németh 

Dominika 8. o., Dézsi Réka 8. o. 



 

2015/2016-os tanév eseményei képekben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszi túra 

Október 23-ai megemlékezés 

„Tiszán innen - Dunán túl”- megyei népdal-

éneklési verseny Gyenesdiáson 

Mikulás 

Karácsonyi játszóház 

A magyar kultúra napja - Közös versmon-

dás - Himnusz 

Alkotói napok Farsang - Kiszebáb égetés 

KGYTK regionális forduló - Zalabér 

Március 15-ei megemlékezés 

Ping-pong, biliárd verseny helyezettjei 

NTP-MOI-15 pályázat - 

Budapest kreatív mű-

helyfoglalkozás a Kiscel-

li Múzeumban, majd a 

Ludwig Múzeumban 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁKSZEM 

Gaudeamus igitur … 

Vigadjatok, örüljetek hát, kedves nyolcadikosok, ahogy ez a latin böl-

csesség is üzeni a mindenkori ballagó diákoknak. A jövőtök tartogasson 

sok boldog hétköznapot és ünnepet; „adjon az Isten szerencsét, szerel-

met, forró kemencét” nektek, hogy „fönséges fejetek” mindig tudjátok 

„bánat és bitangság fölé” emelni. Szép és tartalmas utat!  

 

 

 

 

 

 

Bogdán Krisztofer: Ebben a nyolc évben nagyon jól éreztem magamat, nagyon sok 

mindent megértettem. Mindeközben haverok jöttek, aztán mentek, de az igaz barátok 

megmaradtak.  Soha nem fogom elfelejteni, amit itt tanultam. 

Bogdán Richárd: Ez a nyolc év gyorsan eltelt. Az osztálytársaim megértettek engem. 

Dézsi Réka: Gyorsan eltelt ez a röpke nyolc év. Magammal viszem az örömöt, szerete-

tet és a tudást. Köszönöm tanáraimnak és barátaimnak a támogatást, biztatást, amit 

tőlük kaptam. Sokan fognak hiányozni, főleg a számomra különleges emberek. Ne 

felejtsetek el! 

Horváth Dalma: Nem is olyan rég volt, amikor az első osztályt kezdtem ebben az 

iskolában. El sem hiszem, hogy ilyen hamar véget ért! Nagyon sok mindent megtanul-

tam itt: jóts rosszat is. Köszönöm a tanáraimnak a megértést, melyet akkor is megkap-

tam, ha nem érdemeltem meg. Köszönök mindent! 

Juhász Dominika: Gyorsan eltelt ez a nyolc év. Mintha csak most jöttem volna az első 

osztályba! Emlékszem, amikor az „ismerkedési napon” körbeültünk és tanulgattuk 

egymás nevét. Soha nem felejtem el a sok szép emléket. Itt hagyom a két unokatestvé-

Nyílt nap 

Tükörváros – Drámafoglalkozás  

NTP-MOI-15 Vasi Múzeumfalu - Szombat-

hely 

Anyák napja 

Családi nap 

Művészeti bemutató 



rem, akik már nem kicsik, de mindig vigyázni fogok rájuk. Emlékszem, mindig vártam 

az év végét, hogy olvasgatni tudjam a nyolcadikosok búcsúszövegét, s íme, már én 

írom. Nem feledem el soha a tanárok támogatását és segítségadását. Köszönöm, hogy 

ebbe az iskolába járhattam. 

Kiss Ramóna: A nyolc év alatt sok minden történt az osztályunkkal. Összetartó csa-

pattá váltunk, a veszekedéseink is összehoztak minket. Nagyon sok segítséget kaptam a 

tanáraimtól. A táborok és a kirándulások felejthetetlen emlékek maradnak számomra. 

Kurucz Szabolcs: Sokat tanultam a nyolc év alatt, amit soha nem felejtek el. Köszö-

nök mindent. 

Lecsek Márk: Gyorsan eltelt ez a nyolc év. Még mindig emlékszem az ismerkedésre. 

Nem felejtem el a sok jót, amit itt kaptam. Köszönöm ezt a nyolc évet. 

Németh Dominika: Soha nem felejtem az itt töltött négy évet és a szép emlékeket. 

Megőrzöm emlékeimben a festészetórákat, ahova mindig örömmel mentem. Nem felej-

tem el a barátaimat, akik mindig mellettem voltak. A táborokra is mindig szívesen 

gondolok majd. Hiányozni fognak a vicces tanórák, a barátok és a színdarabok. Ezekre 

a pillanatokra örökké emlékezem. Köszönöm a tanáraimnak a sok segítséget. Fájó 

szívvel, de sok élménnyel búcsúzom az osztályomtól, barátaimtól, az Iskolától. 

Orsós György: Jó volt ez az iskola. A 4. osztály második félévében érkeztem ide, 

szerintem hamar beilleszkedtem az osztályba. Kedves emberekkel, tanárokkal találkoz-

tam e néhány év alatt. A tanórákat nem mindig viseltem könnyen, de a tanórán kívüli 

munkákban szívesen részt vettem, főleg Laci bácsival szerettem együtt dolgozni. Tőle 

sokat tanultam. 

Nyári Bálint: Gyorsan eltelt ez a nyolc év. Mintha csak most kezdtem volna az iskolát, 

s már vége is van. Kedvesek voltak velem a tanárok. Jó volt itt lenni, mert úgy éreztem, 

egy nagyon jó közösségben vagyok. Nagyon szépen köszönöm ezt a nyolc évet. 

Szalay Milán: Gyorsan eltelt ez a nyolc év. Próbálom nem elfelejteni ezt a sok jó és 

rossz emléket, amit a suliban megéltem. Köszönöm, hogy ebbe az iskolába járhattam. 

Zsohár Veronika: Nagyon tartalmas és hasznos volt számomra az elmúlt nyolc év. 

Sok dolgot megtanultam, amelyet hasznosítani tudok majd az életben. A tanárok na-

gyon közel álltak hozzám, emiatt tudtam, hogy soha nem vagyok egyedül.Az elmúlt 

nyolc év olyan emlék lesz, amit örökre a szívembe zárok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
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