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Igazgatói köszöntô

Köszöntô

„Csakis a szervezett közösség válik alkotó erővé, kedves barátom! Az ember
egymagában elvész, míg a közösségben
minden törekvés megtalálja a maga helyét, és együttesen hozzájárulnak minden
egyén felemeléséhez, valamennyi közösség együttes tevékenysége pedig közelebb
viszi az emberiséget Istenhez.”
Egy irodalmár gondolataival köszöntöm Önt a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola Iskolai
Hírmondójának olvasójaként.
131 éve, hogy Andráshidán iskola működik. Az elmúlt évek
alatt sok-sok generáció tanulta meg a szép magyar anyanyelv, a
számolás, s a tudományok alapjait.
Gyermekek ezrei kapták meg a biztos alapokat a felnőtté váláshoz, egész életükhöz.
Az andráshidai iskola mindig igyekezett a környéken élő gyermekek számára a legtöbbet adni. Tették ezt nagyra becsült elődeink és a jelen pedagógusai is szívből, életre szóló hivatásból.
Az Övegesi Közösséghez tartozás egy máshoz egyáltalán nem
hasonlítható, különleges helyet foglal el életünkben. A mindennapi munka, a közös rendezvények, egymás segítése és megbecsülése mind-mind erősíti az együvé tartozást, a vállalt feladatok
elvégzését.
Iskolánk a helyi óvodával, közművelődéssel együtt az elmúlt
években igazi otthonává, életterévé vált a helyi közösségnek. Sokszínű mindennapjaink jól szolgálják a családokat. Munkánkat a
megújulás iránti igény, a mindig jobbra, többre törekvés jellemzi.
Büszkék vagyunk gyermekeink elért sikereire, a helyi közösségek, civil szervezetek aktív tevékenységére, az óvodánk példaértékű nevelő munkájára.
Örülünk és türelmetlenül várjuk Andráshida új óvodájának közeli megvalósulását.
A most már 11. alkalommal megjelenő Iskolai Hírmondónk
kísérletet tesz a 2015-ös év eseményeinek, történéseinek bemutatására. A beszámolás nem lehet maradéktalanul teljes, hiszen
a sok-sok program bemutatására e kiadvány nem képes, csupán
szemezgetünk belőlük.
A sikeres pedagógiai és közösségépítő munkánk nem valósulhatott volna meg a családok, a civil szervezetek, a pedagógusok,
a Kéz a Kézben Gyermekeinkért Alapítvány, Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata, Klébelsberg Intézményfenntartó
Központ Zalaegerszegi Tankerülete és támogatóink egymást segítő áldozatos munkája nélkül. Köszönet érte mindenkinek!
Tisztelettel kérem Önöket a jövőben is segítsék mindennapi
munkánkat.
Domján István
a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola
intézményvezetője

Szeretettel és nagy örömmel köszöntöm az
új esztendőben is a zalaegerszegi Öveges József
Általános Iskola Hírmondó című lapjának valamennyi Olvasóját, minden kedves Pedagógust,
Szülőt és Diákot!
Az év vége, az év kezdete kiváló alkalom arra,
hogy visszapillantsunk a magunk mögött hagyott
hónapok eseményeire, ez esetben az iskola életének legjelentősebb történéseire, és felidézzük
a legemlékezetesebb pillanatokat. Biztos vagyok benne, hogy számtalan kellemes, mulatságos és ünnepélyes, szívfacsaró és megmosolyogtató emléket
őriz az elmúlt esztendőből mindenki, aki csak megfordult az intézmény falai
között.
Andráshida a zalai megyeszékhely egyik leggazdagabb történeti és kulturális hagyományait magénak tudó városrésze, ahol megannyi közösségformáló
rendezvény színesíti a hétköznapokat. A tenni akarás, az értékteremtés, mely
átszövi az itt élők mindennapjait, a helyi iskola remek pedagógusait is arra
sarkallja, hogy a kötelező tananyagon túl, egyéb szellemi és kulturális kincseinket is megismertessék az alma mater padjaiban ülő fiatalokkal, átörökítsék
rájuk az elődök által felhalmozott ismereteket. Jól tudják ugyanis, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen közegben, környezetben cseperedik a gyermek.
Fontosnak tartják az ökotudatos nevelést, így aztán a faültetés, az udvar
takarítása, rendezése, szépítése is része a diákéletnek, és nem csupán egyszeri
nekibuzdulás eredménye ez a fajta tevékenység, miként a jó hangulatú kirándulások, túrák nélkül is elképzelhetetlen lenne egy-egy év, tanév. Az egészségnevelés, egészségfejlesztés jegyében sportvetélkedők szerepelnek a kínálatban, míg a népszokások ápolását az ifjú, dalos ajkú fiatalok megmérettetése
is szolgálja: időről időre csodálatos népdalok csendülnek fel az intézményben
a város gyermekeinek előadásában. Tantárgyi versenyek, szakköri foglalkozások ösztönzik a fiatalokat arra, hogy minél több tudást sajátítsanak el, újabb és
újabb információval vértezzék fel magukat. Az önzetlenségre, a másokról való
gondoskodásra a különféle jótékonysági, karitatív rendezvényekkel irányítják
a diákok figyelmét tanáraik. Felsorolni is lehetetlen, mi mindennel gazdagodhatnak az andráshidai iskola tanulói.
A fejlesztések, az iskola két épületrészét összekötő fedett folyosó elkészülte,
annak ünnepélyes avatása is erősíti az összetartozást, ahogy a Pillangó című
új alkotás is, mely körül elüldögélhetnek, elidőzhetnek a gyerekek, szüleik és
persze minden arra járó, pihenésre vágyó.
S miként a városrész hat az oktatási intézmény szellemiségére, úgy az iskolai lét is túlmutat az osztálytermeken: a helyi és környékbeli óvodákkal is jó
kapcsolatot ápolnak az intézményben, utat mutatva ez által a legifjabbaknak.
Biztos vagyok benne, hogy az idén 300 millió forintos beruházással Andráshidán épülő óvoda majdani ünnepélyes megnyitóján is találkozhatunk a tanulók műsorával.
„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik
egymást. Vagyis barátok.” Müller Péter író szavai megszívlelendőek, s különösen találóak manapság, különösen érvényesek Andráshidán, az andráshidai iskolában. Ahhoz, hogy a diákok tehetsége kibontakozhasson, ahhoz,
hogy adottságaik a tanáraik által felkeltett kíváncsiságtól hajtva megmutatkozhassanak, odaadásra, felelősségteljes gondolkodásra is szükség van – és,
mindenek előtt, az említett különleges szeretetre, melytől igazán közösség a
közösség.
Nem is kívánhatok mást az előttünk álló évre, mint jó egészséget, hiszen az
Öveges Általános Iskolában, úgy vélem, minden más adott a sikerhez, eredményes munkához.

Tisztelt Andráshidaiak, Kedves Gyerekek,
Tisztelt Szülők, Tisztelt Pedagógusok!
A szokás, a hagyomány nagyon fontos minden közösség életében. Ez a mi összetartó erőnk. Ennek a
tradíciónak a része az Öveges József Általános Iskola
évenként megjelenő kiadványa is. Visszatekintésre,
értékelésre, a tanulságok összegzésére mindenkinek
szüksége van. Ezt segíti az iskolai hírmondó. Itt elolvashatjuk eredményeiteket, amelyeket tanulmányi,
tehetséggondozó vagy sportversenyeken értetek el.
Büszkén gondolunk kitüntetett és középfokú oktatásba került diáktársaitokra. Nyomon követhetjük ünnepségeinket, rendezvényeinket, amelyeket az iskola

keretein belül, vagy a helyi társintézményekkel vagy éppen civil szervezetekkel
közösen valósítottunk meg. Visszatekinthetünk, hogy összefogásunk eredményeképpen mivel gazdagodtunk, mivel lett könnyebb életünk, szebb környezetünk.
Ma már természetes, hogy a téli fagyban kabát nélkül járunk az ebédlőbe, hogy az
iskolával szembeni pályát és játszóteret művészi alkotás díszíti.
Az Öveges Iskola Andráshida életében a kovász szerepet tölti be, ha jó a kovász,
jó az egész kenyér. Ezért is külön öröm számomra, hogy a nyugdíjas találkozó, a
gyermeknap, a Szent Iván éji vigasság, a szüreti fesztivál, a Megyei Népdaléneklési
Verseny, az egészségnap a szeretetvásárral és a mindenki karácsonya olyan évenként ismétlődő rendezvényeink, amelyekre jogosan lehetünk büszkék.
Kívánom, hogy az övegesi közösség és az andráshidai közösség együttműködése
továbbra is tartós és töretlen legyen.

Balaicz Zoltán
polgármester

Sümegi László
önkormányzati képviselő
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Nyugdíjba vonul a tanárnô
Hajba Ferencné nyugdíjba vonulásával a
Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola tanárai, diákjai és szülői közössége az
intézmény egyik meghatározó tanáregyéniségétől búcsúznak.
Hajba Ferencné, született Fekti Éva Zsuzsanna matematika, orosz és számítástechnika szakos tanár pedagógus pályáját 1975
őszén kezdte a Vaspöri Általános Iskolában,
ahol pályakezdőként sokféle oktatási és társadalmi munkával bízták meg. Tanított matematikát, fizikát, orosz nyelvet, éneket és
testnevelést, továbbá a kézilabda szakkört
és az iskolai énekkart is vezette. Kollégáival
vándortábort szerveztek a diákok számára
Egertől Miskolcig. Diákjaival együtt aktív
résztvevői voltak a község kulturális és társadalmi életének.
1978-tól két tanéven át a Salomvári Általános Iskola nevelőjeként dolgozott.
1980 őszén került intézményünkbe, az
akkori Andráshidai Általános Iskolába, ahol
a felső tagozaton matematikát és orosz nyelvet tanított. 1984-ben Leningrádban egyhónapos nyelvi továbbképzésen vett részt.

rendszeres korrepetálást is tartott. A nyolcadikos tanulók részére matematika előkészítő tanfolyamokat szervezett. Több éven
keresztül az iskola rendszergazdai feladatait
is részmunkaidőben ellátta, egyúttal felelt
az eMagyarország Pont működtetéséért.
Néhány éve a tanulók érdeklődésének köszönhetően, szakkör keretében ismét orosz
nyelvet oktatott. A kollégák és a lakosság
részére számítógép használói tanfolyamokat tartott. Feladata volt továbbá az év eleji,
félévi és év végi statisztikák elkészítése, de
az évek során ifjúságvédelmi és menzafelelősi feladatokat is ellátott. A kompetenciaméréseket is ő koordinálta. Két alkalommal
az igazgatóválasztás, egy alkalommal pedig
a közalkalmazotti tanácsválasztás levezető
elnöki teendőit látta el.

viszonyban volt a tanulókkal, szülőkkel és
kollégákkal. Füst Milánnál szebben én sem
tudnám megfogalmazni, ami Éva tanárnőt
jellemezte munkája során: „Emlékezni tudjunk saját fiatalságunkra, hogy mi az, ami
nekünk örömet szerzett valaha is, mi az,
ami fájt, mert ez esetben tisztában vagyunk
azzal, mivel oszthatunk örömet vagy bánatot.”

2015-ben a tanévzáró értekezleten ezekkel a szavakkal búcsúzott tőlünk, kollégáitól:
„Egyszerű tanárnőnek és családanyának
vallom magam, aki csak tette a feladatát. A
hivatásomat nagyon szerettem, és örülök,
hogy sok száz emberpalántát taníthattam
a szépre, a jóra. Kérlek benneteket, hogy
szeressetek legalább annyira tanítani, mint
ahogy ezt a pályát én szerettem. Legyen
örömötök a diákokban, egymásban és terAz intézményünkben töltött 35 év alatt mészetesen a családi körben is. Isten veletöbb osztály osztályfőnöke volt, osztálya- tek!”
inak táborokat, kirándulásokat és egyéb
Kedves Éva! Hiányozni fogsz! Jó kívánközös programokat szervezett. Több száz ságaidat próbáljuk megfogadni. Kívánunk
gyermeket táboroztatott Balatongyörö- boldog, tevékeny és egészséges nyugdíjas
kön, Vonyarcvashegyen, Balatonbogláron, éveket!
Zobák-pusztán és Ilona-völgyben. Az alsóSalamon Edit
erdei napközis táborban egy turnust táborvezetőként irányított.
intézményvezető-helyettes
Tanítványai egyaránt sikeresek voltak a
különböző tanulmányi versenyeken, a papír-, elem- és PET palackgyűjtésben, valamint tisztasági- és jelmezversenyeken.

A rendszerváltás utáni években eltörölték az orosz nyelv kötelező tanítását, emiatt
iratkozott be újra a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolára, ahol 1995-ben számítástechnika szakon új képesítést szerzett. A
számítástechnika tanrendbe illesztése előtt,
Andráshida városrész kulturális és társaszakkör keretében a tanárnő vezetésével
dalmi életében, a népi kultúra népszerűsítéismerhették meg érdeklődő diákjaink az
sében jelenleg is aktívan részt vesz, alapító
informatika alapjait az ideiglenes számítástagja az andráshidai Szélrózsa Tánckörnek.
technika teremben, a mai büfé helyén, 3 db
Commodore 16 számítógépen.
Munkássága során tanítványaival, valamint a szülőkkel és kollégáival egyaránt
A 2015/2016-os tanévig a felső tagozatonyílt, őszinte kapcsolatot ápolt. Kiegyensok matematika, informatika tanára volt. A
súlyozottságával nyugalmat árasztott, jó
két tantárgy oktatása mellett mindkettőből

Utolsó nap az iskolában

In memoriam Széphalmi Dénesné
Szomorú szívvel írom e
sorokat. Sajnos igaz volt a
hír, amit 2015 májusában
kaptam, hogy Széphalmi
Dénesné, született Szabó
Judit – szülőknek, tanítványoknak régebben Széphalmi tanító néni, később
Jutka néni –, nincs már
közöttünk.
1967-től egészen nyugdíjba vonulásáig, 1997-ig
volt iskolánk pedagógusa,
tanítója, több éven át az
alsó tagozat munkaközösségének vezetője, sok
pályakezdő tanító mentora és szakmai segítője,
egyben Andráshida társadalmi életének meghatározó egyénisége.

Munkáját hivatásnak tekintette, szigorúsága, következetessége, embersége mellett
kedves humor jellemezte.
Ő volt az én példaképem, mint tanító,
rengeteget tanultam tőle! A pályám kezdetén Jutkától lestem el a tanítói hivatás fortélyait, a közös kirándulások, a családlátogatások, az óralátogatások és még sok-sok
közös program alkalmával.
Az ő ajánlására lettem vezető, látta bennem, hogy el tudom látni ezt a feladatot.
Mindig csodálattal tekintettem, honnan
volt ennyi energia benne, hogy tudott másokra is ennyi figyelmet fordítani. Őt jellemezték a pompás sütik, a pogácsa, a kávé,
amivel mindenkit megkínált, ha kirándultunk, vagy éppen a közös „névnapozások”
alkalmával lepett meg finomságokkal bennünket. Tőle tanultam a töltött kifli receptjét, aminek nagy sikere van még jelenleg is.

Nagy Gézáné, Ica tanító nénivel minden
nyáron meglátogattuk, évente pedig több
alkalommal, húsvét, karácsony, vagy éppen
névnapjainak kapcsán telefonon beszéltünk
egymással.
2014 őszén hiába hívtam az iskolába a
130 éves jubileum kapcsán rendezett ünnepségünkre, sajnos már nem tudott eljönni. Beszámolt betegségéről, és minden iránt
érdeklődött, ami az iskolával kapcsolatos.
Elmondta, hogy még mindig álmodik az iskoláról, hiszen ez volt az élete.
E sorokkal búcsúzom iskolánk közössége, a régi tanítványai és magam nevében az
édesanyám korú, kedves barátnőmtől. Kedves Jutka, álmodj szépeket!
Salamon Edit
intézményvezető-helyettes
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Nyugdíjas kollégáink köszöntése
a Zsinagógában
Minden év októberében a város vezetői köszöntik azokat a
nyugdíjas pedagógusokat, akik 50, 60, 65, valamint 70 éve szereztek oklevelet, továbbá oktató-nevelő munkájukat Zalaegerszegen végezték. A fenti felsorolásnak megfelelően arany-, gyémánt-,
vas-, illetve rubindiplomát vehetnek át. Minden évben mi is izgalommal várjuk a listát, vajon lesz-e a mi régi kollégáink közül a
kitüntetettek között? Az idei tanévben három volt munkatársunk
nevét is megtaláltuk, Tóth Istvánné, Tóth Edit és Pálfi Mihály személyében.
Tóth Istvánné aranydiplomát vehetett át. Éva tanárnő 1972 és
1997 között volt iskolánk pedagógusa, fizika tanára és felsős igazgatóhelyettese. Kezdő vezetőként vett szárnyai alá, s tanított meg
a vezetés tudományára, az igazgatóhelyettesi feladatok elsajátítására. Tőle tanultam meg, hogyan kell órarendet, tantárgyfelosztást
készíteni, és hogyan kell tervezni, irányítani, az igazgató munkáját
segíteni.
Tóth Edit szintén aranydiplomával gazdagodott. Magyar, orosz,
történelem szakos tanárként 1978 és 1998 között tanított nálunk,
több éven át irányította a felsős humán munkaközösséget. Szerénységet, kedvességet láttam tőle tanítvány, szülő és kolléga felé
egyaránt.
Pálfi Mihály gyémántdiploma kitüntetésben részesült. Mihály
vezető szakfelügyelő, mezőgazdasági gyakorlatok- és technika
szakos tanár. 1981-től nyugdíjba vonulásáig, 1993-ig oktatta ta-

Büszkék vagyunk rájuk
Farkas Dorottya, Kalmár Péter és Hegyi Franciska Irén a
2014/15-ös tanév legkiválóbbjai voltak a Zalaegerszegi Öveges
József Általános Iskola tanulói közül.
Nagyon sok gyermek ért el kitűnő tanulmányi eredményt, és
kapott jutalomkönyvet a tanévzáró ünnepélyen.
Ők hárman ezt már ezelőtt hétszer megtehették; általános iskolai tanulmányaik során végig kitűnők voltak.

nulóinknak a technika tantárgyat. Az akkor még működő iskolakertben sok diák sajátíthatta el irányításával a növénytermesztés
alapjait. A feladat sajátossága révén neki így a nyári szünetben is
rendszeresen felügyelnie kellett, hiszen a kertet művelni, a növényeket folyamatosan gondozni kell. Korrektsége, következetessége példaértékű volt mindenki számára.
Az ünnepségen intézményünk vezetése köszöntötte a volt kollégákat. A gyerekek kedves műsora, majd a kitüntetések átadása
után állófogadás keretében beszélgethettünk velük, felelevenítettük az együtt töltött éveket, a közös élményeket.
Boldog nyugdíjas éveket, jó egészséget kívánunk mindhármuk
részére!
Salamon Edit
intézményvezető-helyettes

Tóth Istvánné, Pálfi Mihály és Tóth Edit

Díszoklevelet Betlehem Dorka és Hegedűs Olivér kapott. Ők
ketten nem csak nagyon jó tanulókként érdemeltek elismerést.
Dorka sportteljesítménye, úszásban elért hazai és nemzetközi
eredményei miatt is kitűnt a ballagó nyolcadikosok közül. Olivért pedig a nyolc éven keresztül végzett eredményes közösségi
munkája és versenyeredményei emelték ki társai sorából.
Mindannyiuk teljesítményéhez gratulálunk.
Szekeresné Simon Mária
osztályfőnöki-munkaközösség vezető

helységekkel és minden, a mai kor igényeinek megAz ember életében több olyan sorsforduló van,
Új óvoda épül
felelő ellátottsággal épül majd fel. Jelenleg a belső
amely egy újabb életszakaszra készít fel. Ilyen jebútorzat, játszóeszközök stb. tervezése folyik.
lentős életszakasz az óvodáskor, amelyben a megAndráshidán
Köszönjük a város vezetésének, s legfőképpen
szerzett személyiségvonások akár egy egész életen
Balaicz Zoltán polgármester úrnak, Vígh László országgyűlési
át meghatározó jelentőségűek maradnak.
képviselő úrnak, Sümegi Lászlónak, a körzet önkormányzati képAz andráshidai óvodánk 1962-től abban az épületben műköviselőjének a segítségét.
dik, amelyben 1884-ben elkezdődött az iskolai tanítás. Az épület
Reméljük, hamarosan a XXI. század igényeinek megfelelő, szép
az utóbbi években többször átesett kisebb-nagyobb karbantartáóvodában tudnak legkisebb gyermekeink nevelkedni.
son, de az állaga nagyon leromlott.
Novák Piroska tagóvoda vezető
A város vezetésének döntése értelmében új óvoda kell, hogy
Domján István az iskola intézményvezetője
épüljön az iskola melletti, Gazdaság utcai területen. A beruházás
érdekében több terv is készült, amelyek minden alkalommal az
aktuális pályázati kiírásnak igyekeztek megfelelni.
2010-ben 200 millió forint, majd 2013-ban 120 millió forint
volt a pályázott összeg. Sajnos egyik pályázat sem talált támogatásra.
Városunk vezetője Balaicz Zoltán polgármester úr „TOP 10”
programjának kiemelt eleme az új andráshidai óvoda megvalósítása. Az ő és Vígh László országgyűlési képviselő úr támogatásával indult meg a jelenlegi tervezés, amely reményeink szerint a
közeljövőben megvalósul. A tervek elkészültek, amelyeket az idei
alapítványi bálon közszemlére kiállítottunk.
Az új óvodánk négy csoportszobás, tornaszobával, fejlesztő
az új óvoda látványterve
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Kirándulás a Zakatoló Erdei Iskolába
2015. 10. 05-én az
ökoszakkörösök és
a 3. a osztály a Zakatoló Erdei Iskolába kirándult. Ezt a
lehetőséget az Zöld
Kampusz környezetvédelmi versenyén
nyerte a 7. a osztályo-

Egyik csoport kis ízeltlábúakat keresett, hogy aztán azokat bogárnéző tégelyeken keresztül megvizsgálja, a másik pedig ellátogatott az erdei iskola tan- és laborkocsijába. Itt különböző anyagokat néztünk meg mikroszkóp alatt, mint a vízisikló levedlett bőre
vagy a lomblevél keresztmetszeti képe. Majd párosításos feladattal
megtudtuk, hogy hívják egyes állatoknál a nőstényt, a hímet és az
utódot.
Kellemesen elfáradva, sok élménnyel gazdagodva indultunk
haza.
Szak Dorina 7. a

sok csapata Domján Anita néni vezetésével.
Reggel nyolc órakor az iskola elől indult velünk az autóbusz.
Megérkezve, rövid bemutatkozás után felszálltunk az iskola zöld
kis vagonjaiba, ahol kaptunk egy „emlékeztető” füzetet, amelyben
érdekes feladatok és kérdések szerepeltek. Az út során ezeket meg
tudtuk válaszolni, illetve oldani.
A vonatozás alatt csodás helyeket láttunk: tisztásokat, réteket,
folyókat és erdőségeket, amelyekről Molnárné Vitális Anikó tartott rövid ismertetést, és válaszolt minden kérdésünkre.
Végül a kisvonat megállt Kistolmácson, ahol kaptunk távcsöveket, nagyítókat, s ezekkel felszerelkezve túrázni indultunk.
Először a Kistolmácsi- tónál lévő forrásból ittunk néhány kortyot, majd erdei séta következett a tó körül. Amelynek során szórakoztató feladatok segítségével sok érdekességet tudhattunk meg
az erdő fáiról, növényeiről, az erdészek munkájáról. Nyomokat
olvastunk, madarakat figyeltünk, gombákat határoztunk, védett
növényekkel ismerkedtünk.
Megkerülve a hatalmas tavat, visszaérkeztünk az állomáshoz,
ahol további feladatok vártak ránk.
2012. január 1-jén hatályba lépett
Magyarország
Alaptörvénye,
amely a fenntartható fejlődés érdekében együttműködésre szólít fel, valamint kinyilvánítja, és
elengedhetetlennek tartja az
utánunk következő nemzedék életfeltételeinek védelmezését, kultúránk fenntartását. Tiltja a környezet károsítását.
Rögzíti a jogot az egészséges környezethez, a testi és lelki egészséghez. Óvodapedagógusként is jól értelmezhetők ezek a jogok és
kötelességek, az óvodai nevelést meghatározó szakmai alapdokumentum, az Alapprogram szerint is. Munkánk egyik célja, hogy
gyermekeinknek is átadjuk a természet iránt érzett szeretetet, annak megóvását, környezetünk védelmét.
A Zöld Óvoda címet a környezetvédelemért és a köznevelésért
felelős minisztériumok hozták létre 2006-ban. Lehetőségeik szerint támogatják az intézményes környezeti nevelést az óvodákban
is. A címpályázatokat Földművelésügyi Minisztérium háttérintézménye, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum fogadja és kezeli.
A címet elnyerő óvodák a környezeti nevelés terén végzett tevékenységük elismeréseként kapják meg az oklevelet, mint állami
kitüntetést, a két minisztérium vezetőitől.
Az andráshidai óvoda sikerrel szerepelt a kiírt pályázaton, és
2015. december 5-én elnyerte a „Zöld Óvoda” címet.
A Zöld Óvoda kritériumrendszer tételesen tartalmazza azokat
az elvárásokat, amelyeknek az be kell épülniük a helyi pedagógiai
programba, a nevelőmunkába.
Az ezzel a címmel rendelkező óvodák automatikusan tagjaivá
válnak a magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának.
Az ilyen óvodából az óvodásokat sok szülő a körzet öko-

Zöld Óvoda
címet kapott
az óvodánk

iskolájába íratja be. Az ökoiskolák építenek a gyerekek korábbi
óvodai nevelésére. Ez a szakmai kapcsolat biztosítja a fenntarthatóságra nevelés folyamatosságát, a gyermekek környezettudatos
magatartásának erősödését, az ehhez fűződő szokások rögzülését,
életvitelükbe történő beépülését.
A „zöld óvodaság” ismertségének növelésével célként jelenik
meg a közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése, a helyes és egészséges életvitel, a környezetbarát szemléletmód
tudatosítása, népszerűsítése, a lakókörnyezettel való harmonikus
kapcsolat kialakítása.
Ez az óvodai munka a családi nevelés kiegészítője, és alkalmanként hátránycsökkentő szerepet tölt be a családi nevelés mellett.
Középpontjában a kisgyermekek állnak, akik a körülöttük lévő
világgal még csak ismerkednek.
Életkori és egyéni fejlettségüknek megfelelően, élményalapú
tapasztalataik, tevékenységeik révén jutnak el hozzájuk az őket
körülvevő valóságból származó információk. Minden gyermek
másként látja a világot, más információs rendszerrel rendelkezik,
ezért az óvoda feladata a megfelelő tanulási környezet létrehozása,
a gyermekekhez közelálló, gyakorlati, életszerű szituációk teremtése is, nemcsak a gyermekek testi, lelki és szociális szükségleteinek kielégítése.
„ Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot.
Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát.
Ha terved egy életre szól, embert nevelj! ”
Novák Piroska
tagóvoda vezető
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HOLLÓK, LUDAK, SÁRKÁNYOK, FARKASOK vetélkedése
VII. EGYHÁZZENEI TÁBOR SALOMVÁRON
2015. június 22. és június 27. között újra gyerekzsivajjal telt meg
a Salomvári Általános Iskola épülete. 50 táborozó vette birtokba
az alma matert, közöttük 37 gyermek az Öveges József Általános
Iskola tanulója. A táborvezetői teendőket Standi Gyuláné, Mariann néni és Molnár Andrásné, Szilvi néni látta el. Szilvi néni az
idén a drámajáték rejtelmeibe is bevezette a gyermekeket, színesítve a tábori palettát. Ifjúsági vezetőkként régi „övegeses” diákok,
Farkas Vivien és Ruszin Dániel segítségére számíthattunk.
A tábor tematikája az idén négy nagy szent élettörténetéből
építkezett. Európa védőszentje: Szent Benedek, egyházmegyénk
hamarosan jubiláló szentje: Szent Márton, Zalaszentgyörgy pártfogója: Szent György és a szegények gyámolítója: Szent Ferenc. A
négy csapatot a hozzájuk kapcsolódó állatokról neveztük el. Így a
héten hollók, ludak, sárkányok és farkasok vetélkedtek egymással.
A tábor célkitűzésének megfelelően az egy hét kulturált és tartalmas kikapcsolódás mellett az egyházi liturgia újabb szeletébe
nyertek bepillantást a gyermekek.
A délelőttök dalolással teltek. Szebbnél szebb gitáros énekek, népénekek, latin kánonok, zalai népdalok kerültek elő a
dalosfüzetből.
Délutánonként kézműves foglalkozás, sportverseny, „hangháború”, túra, foci körmérkőzés nyújtott szórakozást a csapatoknak.
Sőt egy nap felhőtlen lubickolás is belefért a tábori programba a
zalaegerszegi Aqua Cityben.
Az estéken sem unatkozhatott senki, hisz a csapatok vetélkedővel egybekötött ismerkedési esten, éjszakai bátorságtúrán mérték
össze tudásukat, mesét dramatizáltak.

Az erő legyen Veled!
Avagy
„A ZENE hogyan legyen Veled!”
Sokszor, sokféleképp hangot adtunk már annak a gondolatnak, hogy miért fontos a zene és miért nagyon jó, ha tanuljuk is. Talán bármelyik generáció érteni fogja, ha azt
mondom, a zene amolyan jedi kard. Erőt, biztonságot ad, felvértez, előre visz; ha velünk van, sokkal
bátrabban indulunk el, aﬀéle társ a Nagy Úton.
De az is igaz, amit a Wikipedia ír róla: Ahhoz,
hogy valaki használni tudja, hosszas kiképzésre és jártasságra van szükség; hatékonyságát növeli, ha használója „erőérzékeny”
–esetünkben „zenére érzékeny”.
Ahhoz, hogy a muzsika valóban be tudja
tölteni ezt a szerepet az életünkben, bennünket
segítő baráttá tudjuk tenni, bizony sok mindent
meg kell tanulnunk. Csak az az eszköz válik hatékonnyá a kezünkben, aminek minden csínjátbínját kitanultuk.
Ehhez igyekszünk maximális segítséget nyújtani növendékeinknek a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanáraiként, kihasználva a Zalaegerszegi

Igazi házimozi-élményt nyújtott az esti filmvetítés, s zenés színházban érezhette magát mindenki az Örömzene Kórus daljátéka
alatt. A pénteki tábortűznél szülők és gyermekek ajkáról közösen
szállt az ének az éjszakába.

Pihenő hangháború után

Szombat délelőtt a táborzáró szentmisén a salomvári templomban Stróbel László apátplébános, kerületi esperes vezetésével
gyermekek, szülők, nagyszülők, testvérek, valamennyi táborozó
hálát adott a tartalmas hétért, a sok szép élményért.
Standi Gyuláné
énektanár

Öveges József Általános Iskola nyújtotta lehetőséget, hogy mindezt az intézmény falain belül tehessük meg. Így a gyerekeknek az
első években nem kell bejárniuk a zeneiskola központi intézményébe, ami sokuknak utat nyit a zenetanulás felé, olyanoknak is, akiknek bejáróként nem volna kivitelezhető.
Az alapokat a szolfézsórákon sajátíthatják el, majd az első
alapozó év után hangszereken is tanulhatnak. Helyben
lehetőség van zongorát, klasszikus hegedűt, klasszikus
furulyát választani, de a népi hangszerekkel is jelen vagyunk az iskola életében. Cseperedő növendékeink részt
vesznek az iskolai ünnepélyeken, különféle műsorokban,
kiállításmegnyitókon, de a zeneiskola belső vérkeringésének éppígy részei. Kitartó munkájuk eredménye,
hogy növendékhangversenyen szerepelhetnek, a
hangszerükkel legvirtuózabban bánók pedig versenyeken is indulhatnak, ahonnan szép eredményekkel
térnek vissza.
A zenetanulásban az egyik legnagyszerűbb dolog az,
hogy azok számára is - mással pótolhatatlan - élményt
nyújt, akik nem kiemelkedőek. Érzékenyebbé, fogékonyabbá tesz elmét, lelket egyaránt, nyitottá és értővé a világ más
dolgai felé is. Várunk tehát Benneteket, Gyerekek továbbra
is. Mi pedig, szüleik, tanáraik, támogassuk őket, hogy mindig
velük maradhassanak a Muzsika Hangjai!
Faragó Zsuzsa
zeneiskolai tanár
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Angol drámafesztivál

Az iskolai könyvtár

2015. május 7-én izgatott diákok és szüleik pakolták kellékek
és díszletek tucatjait az iskola előtt várakozó autóbuszba. Nagy
eseményre készültek, a Vonyarcvashegyen megrendezésre kerülő
angol nyelvi drámafesztiválra. Már hónapok óta lelkesen próbáltak, az utazást megelőző napon pedig műsorukat diáktársaiknak
is bemutatták az iskolai tornacsarnokban.
A reggeli próbát követően Keszthely volt az úti cél, mivel a drámafesztivál csak délután kezdődött. Előtte lazításként egy kis sétára került sor a Balaton-parton, aminek a tavi hattyúk és kacsák
is nagyon örültek. A szép délelőtt azonban gyorsan elszállt, tovább
kellett utazni a hivatalos programra.
A megye minden részéből érkeztek csoportok, akik színvonalas
bemutatókat tartottak. Iskolánk három műsorszámmal készült: a
Mouse Musical című zenés mesejátékkal, a My Bonnie című dramatizált énekcsokorral és a Dr. X and the Super Secret Lipstick
című thrillerrel. Mindenki igyekezett kiválóan teljesíteni, aminek
meg is lett az eredménye; az Öveges Iskola több különdíjat is kiérdemelt. Két darabunk arany-, egy pedig ezüstminősítést szerzett.
Németi Gábort a legszebb angol kiejtéséért, Tuboly Zsófiát pedig
kimagasló színészi teljesítményéért díjazta a zsűri.
Kocsis Csaba
angoltanár

Iskolánk könyvtára száz négyzetméteren, esztétikus környezetben várja az olvasó diákokat és a környék lakóit. A beiratkozás és
a kölcsönzés mindenki számára ingyenes. A mesekönyvek és az
ifjúsági irodalom remekei mellett ismeretterjesztő és felnőtteknek
szóló könyvekből is válogathatnak az érdeklődők.
Kiemelt ajánlataink:
Kisgyermekek számára: Geronimo Stilton sorozat, Aranyfa
sorozat, Olvasólétra sorozat, Bartos Erika könyvek, Benedek Elek
meséi
Ifjúsági könyvek: Rumini könyvek, Finy Petra, Böszörményi
Gyula könyvei, LOL könyvek, Alkonyat sorozat és a teljes Harry
Potter sorozat
Felnőtteknek: Wass Albert
művei, Jókai Mór regényei,
Paulo Coelho regényei, Agatha
Christie bűnügyi történetei
Ismeretterjesztő könyvek: Mi
micsoda sorozat, Állatos könyvek kutyákról és macskákról
Olvasótermünk 20-25 olvasónk számára biztosít lehetőséget a nyugodt olvasásra,
munkára, amelyet gazdag kézikönyvtári állományunk valamint
multimédiás számítógépeink is segítenek.
Könyvtárunk egyedi sajátossága a bábgyűjtemény, amelyet
szakkörökön, tanórákon, különféle műsorokon használnak diákjaink és pedagógusaink.
Kiemelt feladatunk az olvasás megszerettetése, mert ezen keresztül vezet az út az értő olvasáshoz, amely az eredményes tanulás és munka elengedhetetlen feltétele. Mindezt rendezvényekkel
(író-olvasó találkozók, vetélkedők, kulturális bemutatók) is igyekszünk segíteni.
Könyvtárunk fontosnak tartja az ismeretszerzés és a kommunikáció modern formáinak megismertetését is. Médiás diákjaink
évek óta készítenek képi és hangzó anyagokat az iskola életéről, a
jelentősebb eseményekről. Ezek egy része az interneten is hozzáférhető.
Az iskolai könyvtár önálló honlappal is rendelkezik, amely az
iskola honlapjáról vagy az alábbi címen érhető el:
http://www.ovegeskonyvtar.eoldal.hu
Továbbra is szeretettel várjuk kedves olvasóinkat!
Kocsis Csaba és Ipcsics Edit
könyvtárosok

Úszásoktatás az iskolában
Úszásoktatási programunk a városban
egyedülállónak mondható. Tanítványaink
a testnevelésórák keretében második évfolyamtól kezdődően a negyedik osztály év
végéig heti egy alkalommal látogatják a zalaegerszegi városi uszodát. Ötödik évfolyamon a tanulóknak egy félévben még lehetőségük van az alsó tagozatban elsajátított
úszásnemek gyakorlására.
Az úszást hosszú évek óta Horváth Csaba, a Zalaegerszegi Úszóklub vezetőedzője
tanítja iskolánk tanulói számára. A kisgyermekek kezdetben megismerkednek a mély
vízzel, majd elsajátítják a siklás technikáját.
A kellő vízbiztonság megszerzése után az
alsó tagozatban három úszásfajtát tanulnak

(hátúszás, gyorsúszás, mellúszás).
Azok a tanulók, akik időközben úgy döntenek, hogy rendszeresen sportolni szeretnének, és az úszást v á l a s z tj á k , az úszóklubba járhatnak edzésre. Iskolánk tanulói
közül Betlehem Dávid 6.b osztályos tanuló
szerepel a legeredményesebben, országos és
nemzetközi versenyeken ért el értékes helyezéseket:
• Nyugat-Dunántúli Régió Bajnokság
I. helyezés: 100 m pillangó
100 m hát
100 m gyors
• Országos Gyermek Bajnokság – Miskolc
1500 méteres gyorsúszás: Magyar Bajnok
(17:33,01)

Részt vett a szentpétervári edzőtáborban,
és sikeresen szerepelt a szentpétervári bajnokságon.
• 1500 méteres gyorsúszás:
Szentpétervár Bajnoka
• 400 méteres gyorsúszás:
Szentpétervár Bajnoka
A 2.b osztályos Scheffer Eszter szintén
szép eredményekkel büszkélkedhet korosztályában.
Kerka Kupa
• II. helyezés: hátúszás
Nyugat-Dunántúli Régió Bajnokság
• II. helyezés: 50 m hát
Mánfay Erzsébet
tanító
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a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-20
A projekt hosszú címe: „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi
mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával”.
A projekt rövid címe: Teljes körű Iskolai
Egészségfejlesztés (rövidítve: TIE program). A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megvalósításában zajlott,
melyhez országosan 288, megyei szinten 16
iskola csatlakozhatott. Közülük a mi iskolánk volt az egyik résztvevő intézmény.
A program fő célja: Iskolai és megyei
mozgás- és egészségfejlesztési programok
szervezése és lebonyolítása, valamint az ehhez szükséges eszközök biztosítása.
Az iskolai színtéren megvalósuló programok keretében a 2014/2015-ös és a
2015/2016-os tanévben tanulóink iskolai
foglalkozások keretében ismerkedhettek
meg az egészséges életmóddal, az alábbi fő
témaköröket érintve: Megfelelő táplálkozás (1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.b, 7.b, 8.b osztályok); helyes test és száj higiénia (1. és
6. évfolyam); sérülés megelőzés / elsősegély
ismeretek (7. évfolyam); az ivóvíz fogyasztás fontossága (3. és 5. évfolyam); egészségkommunikáció (4. és 8.évfolyam).
A szülők bekapcsolódása a projektbe a
”Spuri a suliba” és a „Lépéselőnyben” programokon keresztül valósult meg. Az osztályok között versenyt hirdettünk a mozgás
népszerűsítésére, így többen kerékpárral,
gördeszkával, görkorcsolyával, rollerrel,
vagy gyalogosan közlekedtek az iskola és
az otthonuk között több napon keresztül,
még akkor is, ha az időjárás nem volt éppen
kegyes hozzájuk, a diákok még a szakadó
esőben is kitartóak voltak. A legaktívabb
egyének és osztályok értékes ajándékokban
részesültek, az alsósok közül Péter Kinga
3.a osztályos tanuló édesanyjával és kistestvérével, valamint Bednárik Botond 3.b-s,
a felsősök közül Kovács Mátyás és Molnár
András 8.b-s tanulók, akik a legkitartóbbak
voltak. Az osztályok közötti versenyben a
jelenlegi a 3.a és 8.b osztályok nyerték meg
a versenyt, ők teljesítették a legtöbb fővel a
kiírásban foglalt feltételeket.

Két nagyrendezvényt szerveztünk, egyik
az ivóvíz népszerűsítéséről szólt, a másik a
sportos záró nagyrendezvényünk volt „Egy
nap az egészségért” címmel 2015. június
8-án.
Az iskolai színtéren megvalósuló programelemeket külső szakmai segítők bevonásával végeztük. A Táplálkozás témakört
az alsós tanítók és Rozgonyi-Becze Petra
tanárnő segítette megvalósítani, a Higiéné
témakör foglalkozásait Bereczkné Bajsz
Judit iskolai védőnő, Dr. Iván Delinke iskolai fogorvos és Szlávi Erzsébet fogászati
asszisztensek tartották. A Sérülés megelőzés és elsősegély témakör szakszerű ismertetését Bakos Norbert iskolarendőr, Preis
Péter elsősegély-koordinátor, Antiné Tóth
Szilvia és Parragi Katalin egészségfejlesztők,
Makovecz Tamásné intézményvezető-helyettes és Véberné Egyed Marianna munkaközösség-vezető végezték. A Víz témakör
feldolgozását Domján Anita tanárnőnek
köszönhetjük. Az Egészségkommunikáció
témakör közvetítését Bajnóczi Zoltán tanár
úr vezetésével a Zrínyi Miklós Gimnázium
tanulói, valamint Simon József tanár úr
vállalták. A záró nagyrendezvényünk Dr.
Berki Barnabás háziorvos, Veszprémi Borbála gyógytornász, Szíver Krisztina megyei
koordinátor, Benkő Lászlóné - a Zalaegerszegi Vöröskereszt vezetője, Preis Péter elsősegély-koordinátor, Mateisz Roland - a
Hungast Nyugat Kft. területi vezetője, Végvári Viktória dietetikus, Bereczkné Bajsz
Judit iskolai védőnő, Szlávi Erzsébet fogászati asszisztensek, a Zalaegerszegi Mentőállomás munkatársai, valamint Bednárikné
Rácz Enikő, a ZVMKK művelődés-szervezője közreműködésével valósult meg.
Értékes nyereményeket sorsoltunk ki azon
résztvevők között, akik a záró rendezvény
programjai közül valamelyik előadáson
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T AZ ISKOLÁNKBAN
részt vettek. A tombolatárgyak felajánlásáért köszönetet mondunk a „SóVilág”, a Dr.
Medi Salz Egészségcentrum, a Moveland
mozgásműhely, a Zalaegerszegi Termálfürdő, valamint a KÉZ a Kézben Gyermekeinkért Alapítványnak.

beleértve a fizikai aktivitással kapcsolatos
attitűd felmérését a projekt elején és végén
kellett elvégezni. Tanulóink ismeretei a
program során 24%-ot javultak, az „Előismeret” 56,27%, az „Utóismeret” 80,26%-os
eredménnyel zárult.

Megyei szintű közösségi eseménysorozatok, „hétpróbák”: Kinizsi próba: tanulóink tradicionális sportágakból (birkózás,
grundbirkózás, kötélhúzás, íjászat) és a távol-keleti küzdősportokból (judo) kaptak
ízelítőt; Bartók próba: diákjaink modern
és autentikus táncokkal ismerkedhettek;
Maraton próba: 4,2 km-t gyalogoltunk;
„Egyem vagy ne egyem” próba: az egészséges és nem egészséges ételekkel ismerkedhettünk; „Hogyan mondjam el?” próba: tanítványaink plakátot készíthettek az
egészség jegyében; Búvár Kund próba: a
zalaszentgróti strandon vizes játékok vártak
tanulóinkra; Szent László próba: nebulóink
sorversenyeken mértek össze ügyességüket.
A 11 Hétpróba rendezvényen összesen 110
tanulónk vett részt. A rendezvények szervezését és a programok megvalósítását Szíver
Krisztina megyei koordinátor végezte.

A pályázati programot 5 tanéven keresztül szükséges fenntartanunk, ezért az idei
tanévben egy munkacsoportot hoztunk
létre, melynek az a feladata, hogy a tanórai
és a tanórán kívüli tevékenységünkben az
egészséges életmód, a sport minél szélesebb
körben megjelenjen. A munkacsoport tagjai: Dr. Berki Barnabás házi orvos és szülő;
Bereczkné Bajsz Judit iskolai védőnő; Domján Anita biológia szakos tanárnő, az okö
munkaközösség vezetője; Kernné Orbán
Gabriella testnevelő; Mánfay Erzsébet tanító és az alsós reál munkaközösség vezetője; Molnár Andrásné tanító, drámatanár
és a művészeti munkaközösség vezetője; a
csoport koordinátora pedig Salamon Edit
intézményvezető-helyettes. A csoport sikeres tevékenysége kapcsán 2016 szeptemberében megalakult iskolánkban 58 fővel,
tanulók, szülők, pedagógusok és iskolai dolgozók részvételével a Zalaegerszegi Öveges
Iskola Vöröskeresztes Alapszervezete és e
tanévtől Vöröskeresztes szakkör működik
az iskolai védőnő vezetésével. 2015. december 9-én sikeres VÉRADÁST szerveztünk,
melynek során 35-en adtak vért. Az osztályok közötti versenyt, miszerint az osztályukhoz a legtöbb véradó regisztrált, a 3.a
osztály nyerte, ők egy délutánt tölthetnek a
Zalaegerszegi Termálfürdőben, a második
helyet pedig az 1.b osztály szerezte, ők gyümölcsöket kapnak ajándékba.

Iskolánk 2 800 000 Ft összeg értékben sport és egyéb eszközöket kapott
(mászófal, labdák, bóják, jelzőmezek, lépésszámlálók, focikapu, gumikötelek,
fitnesslabdák, tornakarikák, krikett szett,
floorball szett, elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök, konyhai eszközök, digitális
fényképezőgép, laptop, tabletek, nyomtatóés irodaszerek).
A programhoz a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Intervenciós kutatása
kapcsolódott, mely szerint diákjaink egészséggel kapcsolatos ismereteinek, illetve az
egészségfejlesztést célzó tevékenységekkel,

A projekt iskolai koordinátorai Domján
István intézményvezető, Mánfay Erzsébet
alsós reál munkaközösség-vezető, Molnár
Andrásné művészeti munkaközösség-vezető és Salamon Edit intézményvezető-helyettes voltak.
Bízunk benne, hogy a program során tanulóink olyan ismeretekre tettek szert,
aminek köszönhetően jobban figyelnek
ezentúl az egészségükre, többet mozognak
és egészségesebben élnek. Köszönetet mondunk a segítő, támogató szülőknek, valamint köszönet illeti az iskolai és iskolán kívüli segítőket is, akik a pályázati programok
megvalósításában tevékenyen részt vettek!
Salamon Edit
intézményvezető-helyettes
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Matekos sikerek
Iskolánkban a tehetséggondozás matematikából sok éves hagyomány. Diákjaink rendszeresen eredményesen szerepelnek a
különböző versenyeken. A 2014-2015-ös tanévben is sikereket
értek el, mellyel hírnevet szereztek iskolánknak a városi, megyei
és országos versenyeken.
Büszkék vagyunk Benke Boglárka 3. b osztályos tanulónkra,
aki az Ady-iskola „Kis tudorok” városi matematikaversenyén
2. helyezést; Bednárik Botond 3. b osztályos diákunkra, aki az
Nemzetközi KENGURU Matematikaversenyen megyei 1., országos 10., a Bendegúz Tudásbajnokság megyei fordulóján 3. helyezést; Dóczi Jázmin 4. a osztályos tanítványunkra, aki a Zrínyi Ilona Megyei Matematikaversenyen 10. helyezést ért el.
Kedves gyerekek! Büszkék vagyunk Rátok! További szép eredményeket!
Salamon Edit
tanító, szakkörvezető

Nyelvvizsga
Iskolánkban már több éve hagyomány az
alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés.

A sikeres diákok és a felkészítő

A szülők és az alapítvány fele-fele arányú anyagi támogatására
volt szükség ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson. Köszönet
érte.
Az idei tanévben az angol és a német nyelvi tagozatosok is tesznek alapfokú nyelvvizsgát, remélhetőleg ők is sikerrel.

A nyelvi tagozat zárásaként fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink megmérettethessék magukat ezen a vizsgán, és bizonyíthassák
felkészültségüket idegen nyelvből.
Tavalyelőtt az angol tagozatosok, a tavalyi 2014/15-ös tanévben
pedig a német nyelvi emelt szintű csoportból tettek többen sikeres
nyelvvizsgát. A 7 tanuló közül 3-an C típusú, azaz komplex írásbeli és szóbeli alapfokú német nyelvvizsgával, 4-en pedig A vagy
B típusú vizsgával rendelkeznek.
A gyerekek nagy szorgalommal és kitartással tanultak a vizsgákra, a 8. osztályban egész évben erre a megmérettetésre készültünk. A nyelvi órákon nyelvvizsga feladatokat oldottunk meg,
levelet írtunk, olvasás és hallás utáni szövegértési, valamint tesztfeladatokat gyakoroltunk. Szituációk és képleírás is szerepelt a
nyelvvizsgára készülés anyagában.

Soósné Keszte Andrea
szaktanár

Ismét jégen vagyunk!

A

jégkorong az egyik legkedveltebb téli csapatsport. A sportág az északi országokban indult fejlődésnek a hosszú hideg
télnek és a szabadtéri jégpályák nagy számának köszönhetően.
Az elmúlt években, hazánkban is egyre több jégcsarnok
épült. Jégkorongcsapataink egyre jobban szerepelnek a
különböző bajnokságokon, és válogatottunk is jelentős sikereket ért el. 2008 után ismét „A csoportos” a
férfi válogatott, amely februárban olimpiai selejtezőt
játszik Budapesten, aztán májusban Szentpéterváron
a világ legjobb 16 csapata között szerepel. A sikerek
hatására napjainkban egyre több gyermek jelentkezik hokiedzésre szerte az országban. Iskolánk tanulói
közül is többen jégkorongoznak a „Zalai Titánok”
csapatában. Ők valamennyien a Magyar Jégkorong
Szövetség által meghirdetett korosztályos bajnokságokban szerepelnek.
Végh Gergő 1.b, Zsigray Soma 2.b, Domján
István 3.a, Wappel Zalán 3.a, Lagzi Roland 3.b,
Hajgató László 4.a, Végh Péter 4.b,

Wappel Milán 5.b, Hollósi Tamás 8.a, Tóth László 8.a.
Tóth László tagja a korosztályos magyar válogatott csapatnak is.
A Zalaegerszegi Jégcsarnok ad otthont az „Ice Stars” szinkronkorcsolya csapatnak is, melynek tagjai között szerepel Tóth
Patrícia 7.b osztályos tanulónk is.
Azok a tanulóink is rendszeres korcsolyaoktatáson vesznek részt iskolánkban, akik nem szeretnék a sportolók fárasztó életmódját választani. A 2015 őszén indult „Korisuli”
programnak köszönhetően 10 éves korig tanítványainkkal
10 héten át heti egy alkalommal látogatjuk a jégpályát. A
gyermekek szállításáról, oktatásáról a jégcsarnok dolgozói
gondoskodnak. A felsőbb évfolyamos tanulóink is szervezetten keresik fel a jégcsarnokot.
A korcsolyaoktatás eredményeképpen a gyermekek
teljes jégbiztonságot szereznek, felszabadultan és örömmel korcsolyáznak. Így hosszú távon kötődnek majd a
jeges sporthoz, és egészséges mozgással tölthetik szabadidejüket.
Mánfay Erzsébet
tanító
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Nyelvtörôverseny az iskolában

Zarándoklat

2015 októberében első alkalommal került sor az iskolai nyelvtörőverseny megrendezésére. Célunk az volt, hogy diákjaink szórakoztató formában mutassák be tudásukat. A nyelvtörők régóta
léteznek valamennyi nyelvben, segítve a beszéd és a szókincs gyakorlását, fejlesztését.
A versenyt három kategóriában – magyar, angol és német – alsó
és felső tagozatos korcsoportban rendeztük meg. Bemelegítésként
villámkérdések hangzottak el, a helyes megfejtők pedig jutalmat
kaptak. A résztvevők az alkalomhoz illően elfogyasztottak némi
répát, retket és mogyorót, majd elkezdődött a vetélkedés. Voltak
egyéni és csoportos nevezők is. Mindenki jól szórakozott, helyenként elcsodálkozva néhány virtuóz produkción. Az idő gyorsan és
kellemesen telt, miközben valamennyi mogyoró is gazdára talált.
A zsűri által legjobbnak ítélt versenyzők jutalmul oklevelet és
ajándékot kaptak. Azt pedig,hogy a verseny eredményes volt, mi
sem bizonyítja jobban, hogy sokaknak azóta még jobban pereg a
nyelve.
Kedvcsinálóként következzék néhány magyar és angol nyelvtörő:
• Fekete bikapata kopog a patika pepita parkettján.
• Az ibafai papnak fapipája van, ezért az ibafai fapipa papi fapipa.
• Mit sütsz, kis szűcs? Tán sós húst sütsz, kis szűcs?
• Moszkvics-slusszkulcs, Zsuk-slusszkulcs, Dácsia-slusszkulcs.
• Sárga bögre, görbe bögre.
• Répa retek mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó.
• Red lorry, yellow lorry.
• How much wood would a woodchuck chuck, if a woodchuck
could chuck wood?
• She sells seashells on the seashore.
• I scream, you scream, we all scream for icecream!
• Black background, brown background.

Iskolánk Szent Ferenc tiszteletére zarándoklatot hirdetett a
pusztacsatári kegyhelyre. Október 3-án az Öveges - iskolából indultunk autóbusszal Zalaszentgyörgyre, majd innen gyalogosan
Pusztacsatárba. A helyszín megválasztása nem véletlen, a kegyhely egykor ősi településnek számított. Érdekessége, hogy a vaskorból származó kardot is találtak itt. 1328-ban már okleveles
hely volt.
Noha a helység a török dúlás idején elpusztult, megmaradt
azonban a Fájdalmas Szűzanya szobra, és e köré népes zarándoklatok szoktak érkezni.
A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt nagyon régi romos
templomát 1736-ban restaurálták. A lakatlan terület, a vaspöriek
gondozása alatt áll ma is, akikre IV. Béla királyunk adományozása
révén szállt. A II. világháború alatt romossá vált, ezért 1968-ban
újjáépítették.
Az elnéptelenedett faluból mára csak ez a kápolna maradt. Fontos tudni, hogy az évszázadok viharait hogyan élte túl ez a kegyhely.
Utoljára 2001-ben újították fel, és azóta a környék hívei - főként
a vaspöriek- gondozzák.
Utazásunk és gyaloglásunk során a közös éneklés, a rózsafüzér
imádkozása közben gyorsan telt az idő a napsütésben. Különösen
szép szakasz volt, amikor a Zéli-tavak mellett haladtunk el.
11 óra után megérkeztünk a templomocskához, ahol a szentmisét Zsombor atya celebrálta.
A hívek felolvasása színesítette az istentiszteletet, ami a szabadban még Isten közelibbnek hatott.
Imáinkban segítséget kértünk a Szűzanyától a földi életünk küzdelmeihez önmagunknak, iskolánknak, közösségeinknek. Külön
fohászkodtunk nemzetünkért, szeretett magyar hazánkért. Hitünk megtartásáért, annak erősödéséért.
Standi Gyuláné, Mariann néni szolgálatot ajándékozott azzal,
hogy énekkarosaival énekelt, gitározott a szertartáson.
A lelki töltekezés után a testi táplálékok is előkerültek a hátizsákokból. Az ebéd ugyancsak Isten ege alatt fogyasztódott.
Ebéd után lehetőség volt gyönyörködni a természetben, a gyermekek játszhattak.
Beszélgetéssel, pogácsázással töltöttük az időt, majd hamarosan
indultunk vissza Zalaszentgyörgyre. A faluban autóbusz várt bennünket, ami Andráshidára szállította a már kissé fáradt híveket.
Köszönet a lelkes kollégáknak, hittanos gyerekeknek, szülőknek, érdeklődőknek a részvételért.
Köszönjük Györe József, volt egyházközségi elnöknek az útbaigazítást, a szakszerű kíséretet, Domján István intézményvezetőnek a szervezésben való közreműködést, ügyünk támogatását.
Megfogadtuk, jövőre is közösen látogatunk el egy zarándokhelyre, hogy imánkat megsokszorozva, erősebbé legyünk ezáltal
is.

angoltanár

Minôségi oktatás az iskolában
A magyar oktatási intézményekben új rendszer felállítására kerül sor: bevezették az intézményi önértékelést. Az iskolában folyó
munka hatékonyságának, minőségének fejlesztése érdekében ellenőrzik az intézményt, az iskolavezetőt és a pedagógusokat.
Az iskolánk ellenőrzését Belső Értékelési Csoport végzi, melynek tagjai iskolánk pedagógusai. Ők készítik el a tanévre szóló
éves értékelési tervet, előkészítik a pedagógusok kétévente sorra
kerülő önértékelését. Az elkészített tervnek megfelelően az Oktatási Hivatal által üzemeltett on-line felületre feltöltik a szükséges
óravázlatokat, dokumentumokat. Ez a rendszer nemcsak az értékelést végző csoport, az értékelt pedagógusok, de a szülők számára
is munkát jelent. Az aktuálisan értékelt pedagógusok osztályainak
szüleit kérdőívvel keressük meg, melyben véleményt alkothatnak
a gyermekükkel foglalkozó pedagógusok munkájáról.
Kérjük, hogy az e-mailben elküldött kérdéssort töltsék ki, ezzel
is segíthetik munkánkat.
A pedagógusokat „kívülről” is értékelik, tanfelügyeleti ellenőrzések során szakértők keresik fel és látogatják a tanítási óráinkat,
majd értékelik a látottakat.
Közoktatási szakértők jelenlétében az elmúlt évben két kollégánk (Makovecz Tamásné és Kocsis Csaba) minősítésére került
már sor. Az idei évben újabb négy kollégánkat minősítik, miközben a belső értékelést is folytatjuk.
Az iskolánk jó légköre, jól működő rendszere, élő hagyományaink, a szülőkkel való együttműködésünk és főként a ránk bízott
tanulóink eredményei fejezik ki leginkább a munkánk minőségét.
Szekeresné Simon Mária
a BECS csoport vezetője

Jövés-menés helyett…
Aki rohan, azt az idô szorítja,
Aki zarándokol, azt az idô tágítja.
Aki menekül, önmaga elôl fut,
Aki zarándokol, önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol, saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít.
Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik,
Aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelôdik,
Aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan,
Aki zarándokol, célra talál.
Aki zarándokol, úton van.
Nagy Gézáné
Aki zarándokol, jó úton van.
hitoktató
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Természetvédelmi-vadászati-öko kerékpáros tábor

A

Zalaegerszegi Öveges József ÁltaA heti program kiemelkedő eseménye
lános Iskola 26 diákja az idei nyávolt a vadászati előadás, vadászképek,
ron, július 27-31. között természetvédelvideók megtekintése, ismerkedés a vadámi – vadászati - öko kerékpáros táborban
szati eszközökkel, s azt követő vadászati
vett részt Vonyarcvashegyen.
vetélkedő, amelyben a gyerekek csapatokA táborozás célja volt, hogy megismerban mérték össze tudásukat. A vetélkedőtesse a gyerekekkel a Balaton Felvidéki
ben tesztet kellett kitölteni, vadászkutyáNemzeti Park értékeit, növény és állatkat, vadászati kürtjeleket, vadak nyomait,
világát, a természeti környezet megismehívóhangokat… kellett felismerni. Jó volt
rését, annak védelmét. Növelje a gyerelátni, hogy a vadászattal éppen ismerkedő
kekben a környezettudatos magatartást.
4-8. osztályos gyerekek mennyire komoA vadászati kultúra és tevékenység rejtellyan veszik a feladatmegoldást. A tét nem
meibe történő beavatással tegye lehetővé
volt csekély, hiszen a győztes csapat taga vadászat, mint életmód elfogadtatását, megszerettetését. A mai
jai egy őzbak vadászaton vehettek részt velem a várvölgyi Kőorra
kor mozgásszegény életvitelének figyelembevételével, sok-sok keVadásztársaság vendégeként. Vadászatunkat siker követte, hiszen
rékpározással, túrázással növelje egésza cserkelő vadászat során Zahorovecz
ségüket, segítse kialakítani az egészséges
Zoltán hivatásos vadász őzhívására több
életmód iránti igényüket.
bakot láttunk, s közülük egy fiatal selejtNem kevés célt tűztünk magunk elé, de
bakot jó lövéssel sikerült elejteni. A hivabíztunk abban, hogy a kellően átgondolt
tásos vadász tanári módon magyarázta el
és hosszú szervező munkát követően sia gyerekek számára a bak agancsának tukerül céljainkat megvalósítani.
lajdonságait, a selejtezési szempontokat,
Szállásunk a Babati Húsüzem Panziója
az őzhívást, a végtisztesség megadását,
volt Vonyarcvashegyen, amely nagyon
a töret átadásának a zsigerelésnek a mijó választásnak bizonyult, jól felszerelt,
kéntjét, s a vad szervezetét.
otthonos környezetével azonnal belopta
A csodálatos 5 nap, amelyet Vonyarcmagát a szívünkbe. Bőséges étkezések,
vashegyen és környékén töltöttünk örökmozgalmas napok, sokféle program, jó A várvölgyi őzbakkal a vadászati vetélkedő győztes csapata: ké kitörölhetetlen emlék marad mindanyHegyi Franciska, Hollósi Angéla, Szabó Dominik,
hangulat, csapatokban ténykedés, együttnyiunk számára. A táborozást követően
ifjabb Domján István és az elejtő Domján István
működés jellemezte a tábori napokat,
jó volt a következő kérdéseket hallani:
amely nagyon gyorsan telt el. A felszabadult, boldog táborozást
Hova megyünk jövőre? Elmehetünk legközelebb is vadászni? Mimég a hűvös időjárás sem tudta tönkretenni.
kor mehetünk magaslest építeni, vadakat etetni?
Mobilizálható módon állítottuk össze a tábor programjait,
A célok eléréséhez segítőkész szülőket, partnereket találtunk,
amely jó döntésnek bizonyult, mivel a változékony időjárás miatt
így segítségünkre voltak:
többször is fel kellett cserélni a programokat.
Péntek Károly, Kőorra Vadásztársaság Várvölgy Mauz Ferenc
Az események helyszínére gyalogosan, vagy kerékpárral jués Zahorovecz Zoltán, Babati és Társa Kft. Húsüzem Körmend, a
tottunk el. Volt olyan nap, amikor közel 40 km-t kerekeztünk. A
Tourinform vonyarcvashegyi, balatongyöröki és gyenesdiási irosárga láthatósági mellényes, kerékpáros sisakban haladó 100 m-es
dái, a Fenékpusztai Madárgyűrűző Tábor, a Festetics Állatpark, a
menetoszlopunk elhaladása mindenütt pozitív fogadtatásra lelt,
Természetek Háza, BEFAG Lövészklub Gyenesdiás.
nagy feltűnést keltett, néhol meg is tapsoltak minket.
Köszönjük a segítséget!
A programok között szerepeltek: kerékpártúra a balatoni kerékBízunk benne, jövőre ismét együtt táborozhatunk!
párúton, gyalogtúra a Keszthelyi-hegységben, fenékpusztai madárgyűrűzés, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás természeti-, környezeDomján Anita és Domján István
ti értékeinek megismerése, gyenesdiási lőtéren légpuska lövészet,
a tábor szervezői
Festetics Állatpark, a Természetek Háza megtekintése, Livi farmja-kecskefejés, állatsimogatás, a Pele apó tanösvény és a Dolomit
tanösvény megismerése, bowlingozás, számháború, bátorságpróba, Holdfény túra, s egyszer strandolni is el tudtunk menni.
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Ismerkedés egy új sportággal – TEKE

Sportélet 2015-ben

A testnevelés órák száma megemelkedett az elmúlt tanévekben.
Heti szinten már 5 tanítási órában mozoghatnak tanítványaink.
Míg az alsó tagozaton az úszás és a néptánc rejtelmeivel ismerkednek a gyerekek, úgy gondoltuk, hogy a felső tagozaton is egy
kis megújulásra van szükség. Adódott a lehetőség, hogy a közelünkben fekvő Roxy tekecsarnok lehetőségeit használjuk ki. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött arról, hogy a
Roxy csarnok ismét a tekés társadalom kezébe kerüljön, nevesítve
a ZTE ZÁÉV Tekeklub jelenleg a működtetője. ZMJV Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága is felkarolta kezdeményezésünket, valamint fenntartónk, a KLIK is támogatta annak bevezetését. A közvetlen szakmai együttműködő partner a Zalaegerszeg
Városi és Körzeti Tekézők Egyesületének Szövetsége. 2015 novemberétől 6. 7. 8. évfolyamos tanítványaink heti 1 testnevelés órán
a teke sportággal ismerkednek Büki László irányításával.
Az a célunk, hogy megismerjék és megszeressék a felsősök ezt a
sportágat. Reméljük, minél több tanítványunk eljut majd valamelyik női vagy férfi egyesületbe, és kedvet kap ahhoz, hogy versenyszerűen, sportként űzze a tekézést.
Makovecz Tamásné
intézményvezető-helyettes

Intézményünkben a sportéletnek nagy hagyományai vannak.
Turisztikai szakosztályunk rendszeresen szervez kirándulásokat
belföldön és külföldön egyaránt.
A nyár eleji focitáborunkban, a labdarúgás mellett szellemi és
ügyességi vetélkedőkön, számháborúban vehettek részt a diákok.
Tanulóink a Balatongyöröki sport és turisztikai táborban folytathatták a nyári vakációt. Tábori programjaink közé tartozott
a mindennapos kerékpártúra, amelynek keretében eljutottunk
Keszthelyre, Szigligetre és Badacsonyba. Estéinket sporttolással és
számháborúzással töltöttük. Az éjszakák nagyon rövidek voltak…
Várhatóan az idén nyáron is visszatérünk a „magyar tenger”
partjára.
Novemberben adventi kiránduláson vettünk részt Ausztriában
és Szlovákiában. Olyan sokan jelentkeztek, hogy két autóbuszt
kellett indítanunk. Ausztriában végigkóstoltuk az összes desszert
csokoládét, a szomszédos Pozsonyban megmásztuk a várat és végigjártuk a belváros nevezetességeit. Folytattuk hagyományos egy
napos síeléseinket is az ausztriai Weinebene síparadicsomában.
Minden korosztályban van focicsapatunk az óvodástól a 7-8.
osztályosokig. Az MLSZ Bozsik Iskolai programjában 4 csapatunk
is szerepel. Örömteli, hogy évről évre egyre több lány választja
kedvenc labdajátékának a labdarúgást. Iskolánk sportköre az év
folyamán 6 labdarúgótornát szervezett és bonyolított le. Sikeresen
rendeztük meg a felsős lányok megyei diákolimpiai döntőjét. A
hagyományos novemberi 5-6. osztályos labdarúgótorna keretében emlékeztünk meg elhunyt kollégánkról, Bozó Tamás Tanár
Úrról, iskolánk legendás testnevelőjéről. Futballcsapataink rendszeres résztvevői voltak városi és városkörnyéki tornáknak, ahol
többször lettek tornagyőztesek. Intézményünk tanulói adják a helyi Andráshida LSC labdarúgó-egyesületének utánpótlás bázisát.
Tanulóink rendszeresen részt vesznek az MLSZ Bozsik Egyesületi
programjának hétvégi rendezvényein.
A legnépszerűbb szellemi sportjátékban, a sakkban is remek
eredményeket értek el tanulóink. Györe Boglárka 2. helyezett lett
a Sakk Diákolimpia Megyei Döntőjében.
Az alsó tagozatosok számára Nagy Gézáné Ica néni tart heti
rendszerességgel kölyök atlétikai foglalkozást. Új sportággal, a kosárlabdával bővültek spottolási lehetőségeink. Gabi néni vezetésével heti 2 alkalommal kosarazhatnak a gyerekek.
Testnevelési órán heti 1 alkalommal - az országban elsőként szintén új sportággal, a tekével ismerkedhetnek meg tanulóink.
Úszóink közül hagyományosan – követve Szekeres Dorina
olimpikonunk sikereit – Betlehem Dávid szerepelt a legeredményesebben országos és nemzetközi versenyeken elért értékes helyezéseivel.
Varró Dezső
testnevelő tanár

Tekeoktatás

Családi nap Grazban
A tanév elején megbeszéltük az osztállyal és a szülőkkel, hogy
nyolcadik osztályban a családi napunkat az advent jegyében a
grazi vásárra tervezzük, összekötve a Zotter csokigyár meglátogatásával.
Már nagyon vártuk mindannyian ezt a napot, hiszen még külföldön nem voltunk így együtt. Korán reggel az iskola előtt találkoztunk, s indultunk Grazba.
Háry Klára néni idegenvezetőnk segítségével nagyon sok információt megtudtunk az ausztriai tartományról, Graz történelméről. Az ő vezetésével ismertük meg Graz belvárosát, felmásztunk
az óratoronyba, megnéztük a jégbetlehemet, a székesegyházat, s
ellátogattunk a híres grazi vásárba is. Ott a szülők forralt boroztak, mi pedig teáztunk, sült gesztenyét és kürtőskalácsot ettünk.

Gyönyörködtünk a kézműves termékekben, az adventi hangversenyben, ami karácsonyi hangulatba varázsolt bennünket.
Nagyon jó volt látni, hogy itt senki nem siet, átengedi magát
az érzéseknek.
Lelkiekben feltöltődve indultunk el a Zotter csokigyárba. Először egy filmet néztünk meg angol és német nyelven a gyár működéséről a kezdetektől napjainkig. Ezt követően bevetettük magunkat a csokigyárba, ahol futószalagon lévő csokikat kóstoltuk,
csoki szökőkutakból mártogattunk, forró csokit készíthettünk, s
a végén megvettük a nekünk legjobban ízlett csokoládét.
Nagyon jó volt ez a nap, köszönet osztályfőnökünknek, Domján Anita néninek, hogy megszervezte ezt a családi napot.
Hantó Melánia 8.a
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A pécsi osztálykirándulás

Az elmúlt évben osztálykirándulás keretében Pécsen töltöttünk
két napot. Első nap ellátogattunk a Zsolnai Kulturális Negyedbe,
ahol kipróbálhattuk az Interaktív varázstér izgalmas kísérleteit.
Részt vettünk a Varázsórán, melynek keretében játékosan, izgalmas kísérletekkel bővíthettük az ismereteinket.
A Planetárium előadásán keresztül egy digitális előadáson
vehettünk részt, ahol megismertették velünk a csillagászat mai,
a végtelen Univerzumról alkotott képét. A Zsolnay Látványmanufaktúrán keresztül betekintést nyerhettünk a - híres és méltán
gyönyörű - porcelán készítésébe. Ellátogattunk a Vasarely Victor

Elmerülés
a
médiában

2015. április 27-én reggel hétkor indultunk az iskola elől Budapestre. Célunk az
ott található Bűvösvölgy volt.
Miután megérkeztünk, letettük kabátjainkat, majd egy rövid bemutatkozó és eligazító szöveg után elindultunk. Kaptunk hideg ebédet és szekrénykulcsokat is, hogy az
értékes dolgokat odategyük. Ezután három
csoportot alakítottunk, melyeknek a neve
egy-egy szín volt: piros, kék és sárga. Ezek
azért voltak fontosak, mert a padlóban égősorok bújtak el. Mindegyik más-más teremhez vezetett, amelyek a megfelelő színekben
világítottak, mutatva az utat, melyik csapat
hová menjen.
Az én csoportom első megállója egy
„Greenbox” feliratú ajtóhoz vezetett, ahol
autós filmet forgattunk. Itt három felé válva
forgattunk három kisfilmet. Az autó, amelylyel „mentünk”, egy kis Polski volt.

Múzeumba, ahol az alkotó szemkápráztató geometriai grafikáit
és építészeti műveit láthattuk. A belvárost egy térképes feladat
segítségével fedeztük fel csapattársaimmal, amit Domján Anita
néni állított össze.
Másnap ellátogattunk a Mecsextrem Parkba, ahol végig mehettünk az alpesi kötélpályán, gyönyörű erdei tájon siklottunk
végig az erdei bobpályán, és még sok izgalmas játékot próbálhattunk ki. Élményekkel gazdagodva tértünk haza.

Lehetett választani: mi legyen a filmben.
A történetek ezek lehettek: rendőrök üldöznek, követnek minket egy titokzatos fekete
kocsival, vagy be kellett parkolni az egyetlen parkolóba, amit el akartak foglalni előlünk. A forgatás a következőképp történt:
beszálltunk a kis Polskiba, ami mögött egy
hatalmas tévéképernyő foglalt helyet, előttünk pedig egy „Ide nézz!” céltábla, ami
mellett egy ugyanolyan képernyő állt, mint
a hátunk mögött. Ott tudtuk követni az eseményeket. A forgatás alatt a csoport néhány
tagja körül állta a kocsit két oldalról és megrázták, mintha tényleg úton döcögnénk.
Második állomásunk: a „Lapszerkesztőség” volt. Itt is választhattunk magunknak
témát, amit kettesével-hármasával megírtunk és képeket is válogattunk hozzá. Ezt a
négyoldalas kis „újságunkat” kinyomtatták
nekünk, aztán indultunk tovább.
Következő megállónkban megtudhattuk
hogyan készül el egy híradó és az utána következő időjárás-jelentés. A „stúdió”, ahová
beálltunk egy greenbox volt. Mögöttünk,
alattunk, mellettünk zöld háttér, amiből a
vezérlőpult melletti képernyőn kékes háttér
lett, és előttünk megjelent egy virtuális pult.
A témákat a kamera fölött lévő képernyő
súgójáról olvastuk fel.
Negyedik és egyben utolsó állomásunkon
beavattak bennünket a rádiózás titkaiba,
majd alapos tervezés után mi is készítettünk
egy rádióműsort, ahol különböző szerepeket töltöttünk be.
Jómagam sztárvendégként meghívott
voltam a műsorba.
Amikor visszaindultunk azon gondolkodtam, jó lenne valamikor még visszatérni
ide.
Szak Dorina 7. a

Kocsis Karolina 8. a

Pályaválasztás gyerekszemmel
Iskolánkban a 8. év elejétől minden a pályaválasztás és a továbbtanulás körül forgott.
Ez teljesen érthető, hiszen ezen múlik életünk, további sorsunk.
Az osztályfőnökeink Anita néni és Józsi
bácsi nagy segítséget nyújtanak számunkra.
Elvittek bennünket a pályaválasztási kiállításra a Keresztury Dezső VMK-ba, ahol a
város összes középiskolájának standja megtalálható volt. A szakközépiskolák és szakiskolák bemutatták a szakmák sajátosságait,
míg a gimnáziumok elsősorban elméletben
térképezték fel az érdeklődő diákoknak az
iskolát.

A 8. évfolyam tanulói egy tanítási napot
igénybe véve üzemlátogatásokon vehetett
részt. Elmentünk a Technika Centrumba,
ahol Háry András cégvezető dióhéjban
összefoglalta számunkra a gépészet tudnivalóit, megnéztük a forma 1-es autók
szerelőműhelyeit is. Ezután elmentünk a
Mould Tech-be, ahol CNC forgácsolással
foglalkoznak. Végigvezettek bennünket
a gyárban, megmutatva nagyon érdekes
dolgokat. Ezután különváltunk, hiszen a
lányok elmentek a Zala Megyei Kórházba,
a fiúk pedig az Europ Tech-hez. Az Europ
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Tech-nél Belső Gábor röviden tartott egy kis ismertetőt a céggel és
a szakmával kapcsolatban. Ezt követően megtekintettük a gyárat.
Ennél a cégnél a CNC műanyag-forgácsolással foglalkoznak.
Minden, amit láttunk, sokat segített nekünk a pályaválasztásban. Érdekes dolgokat ismerhettünk meg, ennek köszönhetően
talán mindenki megtalálta a neki tetsző iskolát vagy szakmát.
Kovács Bálint 8.a

A szülészeti osztály gyerekszemmel
Osztályfőnökünk, Domján Anita tanár néni segítségével egy
nap bepillantást nyerhettünk a zalaegerszegi kórház szülészeti
osztályára, pályaválasztásunk segítése érdekében.
A nap első felében gyárlátogatásokon vettünk részt, ez a program főleg a fiúk érdeklődését keltette fel. Mi lányok izgatottan vártuk a kórházi látogatást, bár voltak félelmeink, amiknek egy része
később be is igazolódott.
Először bemutatták az osztályt, végigvezettek bennünket minden emeleten. Ezután a kismamák szívhangos vizsgálatát csodálhattuk meg. Élmény volt látni a babát váró nők boldog arcát. Volt
lehetőségünk arra, hogy személyesen megtapasztaljuk a magzat
mozgását az anya hasán keresztül.
Az újszülött osztályon pár napos kisbabákat nézhettünk. Számomra nagyon egyformának és aprónak tűntek, de miután megláttam egy koraszülött babát, megváltozott a véleményen. Inkubátorban vannak, ami melegen tartja, mesterségesen táplálja őket a
megfelelő súly eléréséig.
Az orvosi eszközök és a kórházi levegő hatására egyik osztálytársam elájult. Valószínűleg ő nem ezt a foglalkozást fogja választani.
A következő állomás a nőgyógyászati rendelő megtekintése
volt. Beszéltek a vizsgálat fontosságáról, a betegségek következményeiről.
Igaz, hogy ez a nap csak egy pályaválasztási tanácsadásnak indult, de sokkal többet nyújtott ennél. Betekinthettünk a nagybetűs
élet egy részébe, és bebizonyosodott számomra, hogy a lányoknak
mennyivel nehezebb, de boldogabb sors jutott az életben.
Vörös Vivien 8.a
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A 2015. év rendezvényei
Újévi köszöntő
Megemlékezés a „doni áttörésről”
A kultúra napja
Ovis szombat – beiskolázási program
Alapítványi bál
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
Farsang
Kiszejárás, téltemetés a Zalán
Március 15-i ünnepség
„A víz világnapja” kiállítás, üzemlátogatás a Zalavíznél
Leendő iskolás gyermekek látogatása az 1. osztályokban
Nemzetközi gyermekkönyvnap
Környezetvédelmi akció
„Tavaszi zsongás” népdaléneklési verseny
A költészet napja
Angol-német nyelvi „Ki mit tud”
Húsvéti forgatag
„Föld napja” program
„Könyv napja” könyvtári program
Májusfaállítás az iskolaudvaron
Anyák napi ünnepségek az osztályokban
Ovisok látogatása az 1. osztályokban
„Tavaszi zsongás” népdaléneklési verseny
„Nemzedékek kézfogása” jótékonysági gála
Városi prezentációs verseny
Zeneiskolás diákjaink hangversenye
Diákönkormányzati nap, májusfa kitáncolás
A nemzeti összefogás napja
Környezetvédelmi nap, városi környezetvédelmi verseny
Ballagás, tanévzáró ünnepély és bizonyítványosztás
Szentiván-éji vigasság
Takarítási világnap: PET, aludoboz-, papír- és elektronikai
hulladékgyűjtés
ÖKO nap
Zenei világnap, Európai népek napja
Az állatok világnapja
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Zarándoklat a zalaszentmihályfai templomhoz
Földünkért világnap, udvartakarítás,
1. osztályosok faültetése
Öveges-hét
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc
hőseiről
Adventi gyertyagyújtás
Mikulás
Lucázás
Karácsonyi ünnepély
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