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IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó!
„Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a
világot építi tovább.”
Antoine de Saint-Exupéry szavaival köszöntöm a
Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola 15. alkalommal megjelenő kiadványának olvasóit.
Mai világunk nagy kérdése hazai és nemzetközi
szinten is: Milyen irányba haladjunk? Melyek az igazán követendő értékek?
Nem véletlenül választottam Antoine de Saint-Exupéry idézetét. Mindannyian felelősek vagyunk a jövő alakításáért! Szükséges, hogy mindenki
elhelyezze a saját „kövét” a mindennapokban. Követ, stabil, erős anyagból
készültet, mert arra lehet alapozni, s akkor megvalósul a tanítás: „Szakadt a
zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze,
mert szikla volt az alapja.” (Máté 7.25.)
Stabil, életen át alapot adó értéket csak úgy lehet létrehozni, ha a közösség, amelyben élünk igazán akarja, igazán magáénak érzi. A közösség, mely
felelősséggel, kellő alázattal teszi a dolgát, segít ott, ahol csak lehet, legyen
az iskola, óvoda, civil szervezet, sportklub, szűkebb-tágabb lakóhelyi környezet. Úgy gondolom, hogy az iskola az elmúlt évben is sokat tett azért,
hogy igazán értékteremtő tevékenységet végezzen a mindennapokban. Hagyományaink ápolásával, a fiatal nemzedék számára sokszínű programokkal, hiteles nevelő-oktató munkával, gondoskodó odafigyeléssel igyekeztünk
gyermekeink számára a „sikeres jövő kövét” elhelyezni.
Munkánkhoz sok-sok segítséget kaptunk a szülői közösségtől, a helyi civil
szervezet tagjaitól, a fenntartótól, a város vezetésétől. Köszönet érte!
Gyermekeink számtalanszor bizonyították, hogy a vetett mag jó talajba
került, érdemes volt a néha lehetetlennek tűnő magvetés, a fáradtságos nevelő-oktató munka.
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy sok szép, emlékezetes programot
valósítottunk meg.
26. alkalommal rendeztük meg a hagyományos, jótékonysági alapítványi
bált, melyet a 8. osztályos diákjaink angol-bécsi keringős koreográfiájával
nyitottunk meg. Tanulóink az elmúlt esztendőben is sok tanulmányi-, sportversenyen és kulturális rendezvényen vettek részt sikeresen. Megmutatták,
hogy a családokkal - egymást kiegészítve - végzett nevelő-oktató munkánk
eredményes, jövőbe mutató. Tehetséges diákjaink sikeres nyelvvizsgát tettek
német nyelvből, versenyek sokaságán bizonyították kiemelkedő képességüket. A fiatalabbaknak példát mutatva legkiválóbb nyolcadik osztályosaink
- immár sokadszorra - a tanévzáró ünnepélyen kitüntetésekben részesültek,
így kaptak: Öveges Emlékérmet, Díszoklevelet, Jó Sportoló és Kulturális
Díjat. Reményeink szerint a fiatalabb diákjainkat a díjak kiemelkedő tanulmányi eredményre, példamutató magatartásra és szorgalomra, kiváló sporteredményekre ösztönzik majd.
Tovább folytattuk a karitatív tevékenységünket, melynek eredményeként
több, bajba jutott gyermeket, családot segítettünk.
A sikeres pedagógiai munkánk, szolgálatunk nem valósulhatott volna
meg a segítő támogatások nélkül. Köszönünk minden jó szándékú segítséget, s egyben kérem Önöket, továbbra is segítsék mindennapi munkánkat!
Domján István
a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola
intézményvezetője

TANKERÜLETI KÖZPONT KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasók!
“Még mindig nem tudjuk, hogy honnan jöttünk,
még mindig nem tudjuk, hogy hová megyünk vagy
miért, de tudjuk azt, hogy a tudatlanságnak nem kell
szükségképpen örökké velünk maradni.”
Teller Ede szavaival köszöntöm a Zalaegerszegi
Öveges József Általános Iskola Hírmondó című lapjának minden kedves Olvasóját, Pedagógust, Szülőt
és Diákot. Idén 16. alkalommal vehetik kezükbe a tisztelt Olvasók ezt a
hagyományosan minden év elején megjelenő kiadványt.
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ fenntartásában működő Zalaeger-

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasók!
„…mindenki a maga módján látja a világot,
a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit.
Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget.
Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”
Engedjék meg, hogy Paulo Coelho, nagyhírű
brazil író gondolataival szeretettel és tisztelettel
köszöntsem az Iskolai Hírmondó Olvasóit, Tanárokat és Diákokat, Szülőket és Gyermekeket!
A Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskolában már több évtizede színvonalas oktató és nevelő munka folyik,
jól felkészült, szakmai tapasztalatban gazdag, lelkiismeretes pedagógusok
segítik a nebulókat az ismeretek elsajátításában, alapkészségeik fejlesztésében. Az egészségtudatos nevelés, a közvetlen környezetünk szeretete,
védelme, a szellemi és kulturális értékeink megőrzése, a hagyományaink
ápolása mind meghatározó része az iskola eszmeiségének. Az elkötelezett
pedagógiai tevékenység mellett a környezettudatos életmód és a fenntarthatóság is kiemelt szerepet játszik a 2012-ben ökoiskola címmel is elismert
intézmény mindennapjaiban és működtetésében.
A tantermekben és tantermeken kívül folyó tehetséggondozást, a képességek és az adottságok személyre szabott, széleskörű fejlesztését jól példázza a városi, város környéki, regionális vagy országos megmérettetéseken
elért nagyszerű eredmények egész sora. Az andráshidai városrészt mindig
is az erőteljes közösségteremtés, a példaértékű közösségi élet jellemezte,
így nem meglepő, hogy a Jótékonysági Adventi Vásár, az Alapítványi bál, a
Szentiván-éji vigadalom, a Májusfa állítás és számos már hagyományosnak
mondható, hangulatos iskolai esemény szervezésében a szülők is szerepet
vállalnak.
Az értékteremtő pedagógiai, nevelői tevékenység, a családias légkörben
zajló rendezvények, sportesemények, a tanórán kívüli elfoglaltságok harmonikus elegye adja meg az Öveges professzor nevét viselő alma mater
szellemiséget, ahol a coelhoi lehetőségen túl értékes útravalót is kapnak
a diákok.
Az előttünk álló évre további színvonalas munkát, jó egészséget kívánok
az Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola munkatársainak, diákjainak és az andráshidai városrész minden lakójának!
Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
polgármestere

szegi Öveges József Általános Iskola méltán híres közösségformáló erejéről, kiemelkedő kulturális életéről. A 2019-es évben is aktív résztvevői voltak Andráshida településrész rendezvényeinek, de képviseltették magukat
a városi ünnepségeken, eseményeken is. Az intézmény diákjai minden évben kiemelkedő eredményeket érnek el a tanulmányi versenyeken éppúgy,
mint a művészeti, vagy sportrendezvényeken. A városi, megyei, országos
megmérettetéseken túl saját rendezésű versennyel is hozzájárulnak a diákok tudásának bővítéséhez.
Ady Endre verséből kölcsönözve a pedagógusok őrzők. Őrzők a strázsán, akik „Ma sem engedik feledtetni, Az ember Szépbe-szőtt hitét”. Ezért
kellenek olyan pedagógusok, akik – ahogyan a költő is fogalmaz – a szomorú emberlétben is láttatni tudják, hogy az élet mennyi szépet ad.
Egy egészséges iskola nemcsak tudásgyárként viselkedik, hanem érzelmileg befolyásol, társadalmilag hasznos viselkedési mintákat és közösségtudatot táplál a gyerekekbe. Erre szolgálnak az iskolai ünnepek,
szakkörök, vetélkedők, közösségalkotó rendezvények, a pedagógusok által
mutatott személyes példák.
Az itt dolgozó pedagógusok kiemelkedő munkáját bizonyítja a rengeteg
gyermekek által elért eredmény, valamint az intézménybe belépve, a velünk szembenéző csillogó gyermektekintetek.
A gyermekek testi-, lelki-, értelmi fejlődését, ezek egyensúlyát, mint
fenntartó, a legfontosabb feladatunknak tartjuk. Ennek elősegítését továbbra is igyekszünk minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatni.
Ennek szellemében és reményében kívánok egészséget, a pedagógusmunkában megtalált örömet, a tudás átadásának szeretetében megvalósuló sikereket a 2020-as esztendőre.
Kajári Attila
Tankerületi Igazgató
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ÓVODAI KÖSZÖNTŐ
„…dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.”
		
József Attila
Mindig fontosnak tartottam, hogy haladjunk a korral, folyamatosan
újítsuk meg a tudásunkat, hogy gyermekeink a legjobb nevelésben részesülhessenek, a legjobb pedagógusoktól.
2019 májusára elmondhatom, hogy városi szinten is kiemelkedő
eredménnyel büszkélkedhettünk, hiszen minden óvodapedagógusunk
feltöltötte a pedagógus portfólióját és sikeresen megvédte, így minősített pedagógus lett.
Egész évben szívesen vettünk részt óvodásainkkal az általános iskola és a településrészünk minden programjában, pl.: szüreti felvonulás,
idősek köszöntése, betlehemeztünk, lucáztunk, karácsonyi koncerten
szerepeltünk, stb.
A városi rendezvények is jó lehetőséget adtak a művelődésre, pl.
rendszeresen jártunk bábszínházba, felvonultunk a városi farsangon,
többször ellátogattunk a falumúzeumba, a tűzoltóságra, a vízműhöz,
stb.
A város óvodái minden évben megrendezik a jeles napokat (víz-,
föld-, állatok világnapja és A madarak és fák napja). 2019-ben óvodánk
látta vendégül a város óvodáinak képviselőit, az állatok világnapja alkalmából.
Az egészséges életmód keretében óvodánk rendszeresen járt egész
évben korcsolyázni, részesei voltunk a Bozsik foci programnak, heti
rendszerességgel lehetett az oviban játékos mozgáson részt venni, szerveztünk gyalogtúrákat, Mikulás mozdulj-t a szülők közreműködésével.
A szülők segítségével lehetőségünk volt minden nap gyümölcsöt fogyasztani, és a gazdagabb vitaminkészlet érdekében magvakat csíráztattunk, fogyasztottunk.
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DÍSZDIPLOMÁS KOLLÉGÁINK
Zalaegerszegen évek óta szép hagyomány a minden év őszén megrendezett városi ünnepség, a díszdiplomás nyugdíjas pedagógusok köszöntése a Zsinagógában. Az idén az ünnepelteket Vígh László országgyűlési
képviselő és Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte. Azok a nyugdíjas
pedagógusok, akik 50, 60, 65, valamint 70 éve szereztek oklevelet, továbbá oktató-nevelő munkájukat Zalaegerszegen végezték, vehettek át
a fenti felsorolásnak megfelelően arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomát.
Az idei évben is izgalommal vártuk a listát, vajon lesz-e a mi régi kollégáink közül is valaki a kitüntetettek között? Örömmel láttuk három
volt pedagógustársunk nevét is a felsoroltak között: Dr. Kovács Sándorné, Ibi néni, Dr. Sárdy Lászlóné, Angi néni és Tóth Lászlóné, Erika személyében.
Dr. Kovács Sándorné, Ibi néni, 70 éve szerzett orosz szakos általános iskolai tanári diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskolán, majd néhány
évvel később magyar nyelv és irodalom szakon is diplomázott. Ebből
az alkalomból „rubin” diploma kitüntetésben részesült. Iskolánkban
1951-től 1989-ig, nyugdíjba vonulásáig magyar nyelv és irodalmat, valamint orosz nyelvet oktatott, továbbá felelős volt az iskolai könyvtár
működtetéséért.
Dr. Sárdy Lászlóné, Angi néni, 65 éve végzett a Zalaegerszegi Állami
Tanító-Tanítónő Képzőben, ennek kapcsán „vas” diplomát vehetett át.
A Tótszentmártoni Állami Általános Iskolában kezdte pályáját, majd
1967-ben került iskolánkba és egészen 1992-ig, nyugdíjazásáig az alsó
tagozaton tanított.
Tóth Lászlóné, Erika, 50 éve végzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán,
„arany” diplomával ismerték el tevékenységét. 1967-től 2006-ig volt iskolánk meghatározó tanár egyénisége, matematikát és kémiát tanított,
valamint osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, tehetséggondozói és
városi szintű szaktanácsadói tevékenységeket végzett az évek során.
Az ünnepségen intézményünk vezetése köszöntötte a volt kollégákat.
Az óvodás gyerekek és iskolások 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

Az óvoda dolgozói időt, energiát nem kímélve folyamatosan dolgoztak az óvodánk dekorálásán, alkalomhoz illő díszítésén, hogy a hozzánk betérők jó érzéssel töltődjenek fel nap, mint nap.
Novák Piroska
a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Andráshidai
Tagóvodájának vezetője.

ÚJ KOLLÉGA
Katona Valéria vagyok, a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola új
pedagógusa. 2019 szeptemberétől dolgozom az intézményben. Két osztályban tanítok testnevelést, a munkaidőm nagyobb részében pedig a 6.
A osztály napköziseinek délutáni szabadidős tevékenységét és tanulását
felügyelem, irányítom, segítem. Már az első napokban nagyon kellemes
benyomást keltett bennem a barátságos környezet, az iskola sokszínűsége,
pedagógusainak az oktatás és nevelés iránti elkötelezettsége.
A Pécsi Tanárképző Főiskolán szereztem tanári képesítést orosz-testnevelés szakon. Ezeket a tantárgyakat, majd a későbbiekben német nyelvet is
tanítottam. Munkám során az általános és középiskola minden korosztályával volt alkalmam megismerkedni.
Az oktató-nevelő munkára gondolva egyre inkább igaznak érzem Franz J.

Mörks professzor gondolatait: „A család értéket ad, a tanár kapukat nyit, a
társak, mint katalizátorok hatnak.” Jelenlegi munkakörömben nagy hangsúlyt kap a nevelés, amely sokszínűsége miatt nem egyszerű feladat napjainkban. A gyermekeket úgy terelgetni, úgy hatni rájuk, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki belőlük, és eközben lehetőleg senki és semmi ne sérüljön
– olykor nagyon kemény leckét ad gyermek, szülő és pedagógus számára
egyaránt. Ennek reményében kívánom a munkámat végezni, számítva a
szülők együttműködésére, a gyermekek tanuláshoz való pozitív hozzáállására. 					
Katona Mária Valéria
szaktanár
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ÉNEK-ZENEI TÁBOR
AZ ISKOLÁBAN

ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA
Sikeresen pályáztunk az Örökös
Ökoiskola címre
Iskolánk először 2012-ben, majd 2015-ben
Ökoiskola címet kapott, s 2019. október 18-án
Örökös Ökoiskola címet vett át László Tibor
Zoltán környezetvédelemért felelős helyettes
államtitkártól a budapesti díjkiosztón.
Az ökoiskolák a harmadik évezred iskolái,
mivel környezettudatosan gondolkodó és cselekvő felnőttet nevelnek ki az iskolapadban.
Abban különböznek a hagyományos iskolától,
hogy az iskola mindennapjait és minden területét átszövi a fenntarthatóság és a környezeti
nevelés elve, mely az iskola helyi tantervében,
pedagógiai programjában és arculatában is
tükröződik.
Az Örökös Ökoiskola cím, melyre pályáztunk, hozzájárul az iskola környezeti feltételének javulásához, a környezettudatosság
kialakításához, a sokszínű programok megvalósításához, a folyamatos innovációhoz, az
együttműködéshez, mely vonzóbbá teszi az
iskolát a gyermekek és a szülők részére.
Azt gondolom, hogy minden iskolának
ökoiskolaként kellene működnie ebben a rohanó, elidegenedett, értékvesztett, szennyezett világban, hogy a Földünket megment-

sük, és unokáink is élvezni tudják a kék
bolygó kincseit.
Hisszük, hogy:
„Ha a világ megmenekül, olyan emberek fogják megmenteni, akiknek megváltozott
a szemléletük, akiknek új látásmódjuk van.”
(Daniel Quinn)
Domján Anita
felsős reál és öko munkaközösség-vezető

Három éve, az utolsó tanítási nap után 35-40 diák
részt vesz az iskolában tartott ének-zenei táborban.
Itt különböző stílusú művekkel ismerkedtünk meg.
A repertoárban ott vannak a népdalok, musical-ek,
különböző kórusművek, de a mai könnyű zene sem
hiányozhat. Az egy hetes program során, kézműveskedünk, sokat játszunk. Egy napot eltöltöttünk a Városi Termálfürdőben, de mindig megnéztek a diákok
egy zenés filmet is. Az utolsó nap pedig zárásként
hangversenyt tartottunk iskolánk pedagógusainak,
dolgozóinak.
Az előző évekhez hasonlóan, az idei tanév végén is
várom az énekelni szerető diákok jelentkezését iskolánk ének-zenei táborába.
Horváth Zsoltné
ének-zene szaktanár

ÖKOISKOLAI HÍREK
Megint eltelt egy év, s talán az eddigi legsikeresebb évet zártuk az ökoiskola életében.
Többévi környezeti nevelési munkánk eredményeképpen Örökös Ökoiskola címet vettünk
át Budapesten. Az Önkormányzathoz benyújtott
sikeres pályázatnak köszönhetően állatok világnapját tartottunk, illetve egy madártani tanösvényt és bemutatót alakítottunk ki az ökoudvarunkon és az iskola udvarán, összekötve egy
madártani előadással és madárgyűrűzéssel. Az
ökoszakkör diákjainak köszönhetően a madarainkat ősztől tavaszig etettük, gondoztuk, újabb
madáretetőket helyeztünk ki, pályázaton Madárbarát iskola címet is kaptunk.
Ősszel Vigh László országgyűlési képviselő támogatásával a madárbarát kertbe őshonos gyümölcsfákat ültetett a 4.a és a 7.a osztály, mellyel a
Tündéri intézmény címet is elnyertük.

A fűszer- és gyógynövény kertünket folyamatosan ápoltuk, virágosítottunk, s az előkertben
két felvirágoztatott kerékpárt is elhelyeztünk.
Így különdíjat kaptunk a Virágos Zalaegerszegért pályázaton. A hagyományos szemétszedő
akciónkat is megtartottuk Andráshida településen, Vorhotán és Erzsébethegyen, melyhez
csatlakoztak az óvodásaink, a településen élők

és a Bagodi- valamint a Nimród Vadásztársaság vadászai is. Ezt a programot összekötöttük a
TESZEDD mozgalommal, s a Fenntarthatósági
pályázatán országosan is kiemelkedő, a megye
legjobb eredményét értük el. A díjból sikerült
megvalósítanunk, hogy minden osztály szelektív
hulladékgyűjtőket kapott, így külön gyűjthetik
a gyermekek a hulladékot az osztályokban is. A
kiemelkedő, fenntartható nevelés területén végzett munkánk miatt Ozone Zöld díjra jelölték
iskolánkat. Az Ökosodjunk együtt pályázatban
is részt vettünk, ahol játékos foglalkozásokat tartottam a 3. évfolyamon és a felső tagozatos diákoknak. A környezetvédelmi öko versenyünk
részét képezi a szelektív hulladékgyűjtés (papír,
elektronikai, elem, mobiltelefon), melyet ruhagyűjtéssel bővítettünk ki. Az elem és a mobil
telefonok gyűjtésében Zala megye legeredményesebb iskolája lettünk, melynek jutalmát a
környezetvédelmi programokra fordítottuk.
A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi döntőjét iskolánk rendezte meg. Benke
Boglárka, Mileji Mirella és Domján István alkotta csapat bejutott az országos döntőbe, ahol a
dobogó legfelső fokára állhattak a szolnoki megmérettetés után. Az Öveges- napok keretében

megrendezett városi játékos természetismereti
komplex versenyre óriási érdeklődés volt, hiszen
18 csapat jelentkezett. A nagyon erős mezőnyben
Pongrácz Zoé, Szörényi Lilla, G.-Tóth Zóra az
ötödikesek mezőnyében holtversenyben az első,
Németh Szonja, Molnár Hanna, Simon Zsófia
a hatodikasoknál szintén első, valamint Borsos
Borbála, Gulyás Rebeka, Szopka Zsombor alkotta csapat a harmadik helyet szerezte meg.
Év közben részt vettünk a Bankvelem, a Pénz7
és a Fenntarthatósági7 programjában is. Elsőseink a Zalavíz üzemlátogatására, a másodikosok a
Belvárosi Ökonapra mentek, és Simon István, a
Magyar Olajipari Múzeum munkatársa által tartott előadáson vettek részt.
Iskolánkban rendezte meg a Zalaegerszegi
Pedagógiai Oktatási Központ „Ökoiskola és
fenntarthatóságra nevelés pedagógus kompetencia témakörben” című szakmai programját,
melyen jómagam tartottam előadást Ökoiskola
és jó gyakorlatok címmel.
Ez utóbbi felkérés is mutatja, hogy az Öveges
iskola egyik kiemelkedő területe a fenntarthatóságra nevelés, melyet követendő példaként említenek városi és országos szinten is.
		
Domján Anita
felsős reál és öko munkaközösség-vezető
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HANGSZERESEK AZ ÖVEGESBEN
“Zeneiskola, zeneiskola, ki a csoda jár oda?”

Kezdhette volna így is Gyurkovics Tibor
Iskolanyitogató című versét. Mi kezdjük
most így, és folytassuk együtt! Mert oda jár

ám a folyosón dúdolgató kislány, a buszon
hangszerét szorongató kisfiú, a kottáját gyűrögető kisdiák és a rockbandáról ábrándozó
kamasz. Közös bennük - és ettől talán különlegesek is -, hogy életüket átszövi a zene
szeretete. Ők ezért persze áldozatot is hoznak, hiszen az elméleti és hangszeres órákra
készülniük kell, s ez csak kitartó gyakorlással lehetséges. De higgyétek el, az eredmény
kárpótol, és sokat nem is várat magára. Gondoljunk csak a karácsonyi műsorokra, az adventi gyertyagyújtásra, a stúdió-koncertekre,
amelyeken mindannyian élményt kapunk.
Az ő jutalmuk pedig a hallgatóság tapsvihara, a tanáraik elimerő szavai, a diáktársak
vállveregetései.
S hogy a 2019/20-as tanévben kik segítet-

ték ebben őket?
Válaszul álljon itt a Pálóczi Horváth Ádám
Alapfokú Művészeti Iskola Andráshidára, az
Öveges József Általános Iskolába kijáró tanárainak névsora:
Horváth Barbara – furulya
Székely Andrea – szolfézs
Dobos Sándor – zongora
Farkas Dániel / Cziráki Péter – gitár
Ifj. Horváth Károly – népi hangszerek
Pál János - trombita
Kostyál Ildikó – hegedű
Stépánné Simon Ágnes – furulya
Székely Andrea
A Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola tanára

BiztiBusz
Ez egy „Baleset megelőző játékos program” a 7-14 éves korosztály számára.
Az országos program 2010-ben indult, amelynek megvalósításában önkéntes pedagógusok vesznek részt. A
program a drámapedagógiai módszertanra épül. Szórakoztató, játékos
formában adja át a gyerekeknek azt
a tudást, melynek segítségével biztonságosabban élhetik mindennapjaikat.
Iskolánk a 2015/2016-os tanévben kapcsolódott be a programba. A megvalósító pedagógusok: Makovecz Tamásné és Véberné
Egyed Marianna tanítónők. A foglalkozásokon a harmadik és ötödik évfolyamos

tanulók vesznek részt. Ezeken a tanórákon
a kisiskolás korosztályt érintő veszélyhelyzetekkel, baleseti forrásokkal (esés, égés,
fulladás, mérgezés, vágás) foglalkozunk.
A Baj-Társas óriás társasjátékon mindenki
kipróbálhatja az „élő bábu” szerepét, a csapattagok felváltva dobhatnak az óriás dobókockával. A különböző mezőkre lépve a
csapatoknak feladványokat kell megoldani.
Ezen kívül megismerhetik még a „Kalandjátékot”, a „Sorozatos balesetek NYŰGCITY-ben című játékot a felsős tanulók
vehetik birtokukba.
A gyerekek visszajelzései alapján a játékok tanulságosak, nevettetőek, hasznosak
voltak.

A KUTYA AZ EMBER LEGHŰSÉGESEBB TÁRSA
Igazi emberszeretet csak a kutyákban van.
A kutyák nem a teljes életünk, de ők teszik
teljessé életünket.
Csak néhány igazság, amit minden kutyaszerető ember magáénak vall, és szerencsére nagyon sok gyerek is így érez, ezért várta
izgatottan a két ötödik osztály a magyar kutyafajtákról szóló, rövidfilmekkel és képekkel szemléltetett előadást 2019. december
10-én. A Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesületeinek Szövetsége képviseletében
érkezett előadó révén sok érdekes dolgot
tudtunk meg az ősi magyar kutyafajtákról.
Megtudtuk, hogy kilenc ősi magyar kutyafajta van, akik napjainkban is szerető barátai
gazdájuknak.
A puli, az örökké fürge, elbűvölő egyéniségű, legendásan intelligens és bátor, a
pumi, a bohókás megjelenésű, vakmerő és
ügyes, a mudi, akinek a gazdája az istene. A
kuvasz és a komondor, akik külső megjele-

nésükkel is tiszteletet parancsolnak, bátrak,
magabiztosak, gazdájuk távollétében önálló
döntéshozatalra is képesek. A magyar agár,
az erdélyi kopó, akik a vadászok segítői, a
magyar vizsla, akinek kedves melegbarna szemeiben huncut kópéság csillog, és a
drótszőrű magyar vizsla, aki „mindenes”
vadászkutya.
A filmek megtekintése utána lehetőséget
kaptak a gyerekek arra, hogy saját kutyáikról meséljenek, amit szívesen és lelkesen
meg is tettek.
A program végén ajándékot is kaptak: egy
ismertető füzetet és egy ismertető játékot,
amit örömmel vittek magukkal.
Remélem, ez a program is hozzájárult ahhoz, hogy tanítványaink szeressék és tiszteljék az állatokat, és ez által jobb emberré
váljanak!
Stomfainé Gergye Ágnes
osztályfőnök

Véberné Egyed Marianna és
Makovecz Tamásné
tanítók
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BOLDOGSÁGÓRA PROGRAM
Intézményünk két éve csatlakozott A
Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra
programjához. Több osztályfőnöknek elnyerte a tetszését, így a tanulócsoportjában
alkalmazta ezt a lehetőséget.

hónapjában egy adott témát járunk körül,
mely segíti gyermekeinket a hétköznapi
akadályokkal való szembenézéssel, leküzdésével és fejleszti önismeretüket. Nem az a
cél, hogy gondmentes életmodellt állítsunk
a gyerekek elé, hanem hogy könnyebben
nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek
legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint fejlődjön test-lelki egészségük. A
boldogságórák keretében a tanulóknak lehetőségük van az odafigyelésre, a megértésre, az érzelmek kifejtésére, megbeszélésére.
Az itt szerzett tapasztalataikat be tudják építeni a mindennapi életükbe, és ez meghatározza jövőjüket, boldog gyerekekből boldog
felnőttekké válhatnak.

A Boldogságóra célja, hogy a pozitív pszichológiai kutatásokra építve és annak
módszereit alkalmazva, a tanulók életkori
sajátosságaihoz igazodva, a gyerekek megismerjék a boldogság fő összetevőit. A program foglalkozik a pedagógusok és a tanulók
lelki jóllétével, és az életben szükséges személyes és szociális kompetenciák fejlesztésével.
Hogy is működik ez a program iskolánk
mindennapi életében? A tanév minden

A KENYÉR ÚTJA
A 3.a osztály jutalom tanulmányi
kirándulása Budapesten
Az elmúlt tanév tavaszán iskolánk
3.a osztályos tanulói egy országos
pályázati felhívásra jelentkeztek. Az
OGYÉI által kiírt játékban egy közös
fényképet kellett készíteni a legkedvesebb konyhás néninkkel. E fotó alapján
kiválasztottak intézményünkből egy
hatodikos és egy harmadikos osztályt.
Az ajándék a harmadikasoknak egy
egynapos budapesti kirándulás volt,
melyre nagy izgalommal készültünk.

Különbusszal utaztunk a fővárosba
30 kisdiákkal, két pedagógussal és egy
szülői segítséggel. A program két részből állt: a kenyérséta a kenyérkészítés
folyamatába avatta be a tanulókat egy
izgalmas, budapesti, belvárosi útvonalon haladva, gyerekekre szabott,
játékos tartalommal. A tematikus séta
során egy képzeletbeli időutazáson
vehettünk részt, ahol minden állomás
kötődött a kenyérkészítés évszázadokon átívelő mesterségéhez.
Utunkat a Március 15. téren kezdtük, egy római kori erőd maradványainál, ahol arról beszélgettünk, hogy a
különböző népek milyen kenyeret fogyasztottak. Ezután a belvárosi Nagyboldogasszony templom előtt Pest egy-

kori piacterét képzeltük el, a folyami
kereskedelemről és a régi piaci szokásokról hallgattunk érdekes előadást.
Ezután a Papnövelde és a Cukor utca
sarkára sétáltunk, ahol Pest legrégebbi, ismert kenyérsütő kemencéjét nézhettük meg egy pincében. Érdekes és
izgalmas volt. Itt játékos formában a
különböző gabonafajtákkal is megismerkedtünk.
Utunk innen az Egyetem térre vezetett, ahol remete Szent Pál és a kenyér
legendáját ismertette velünk az idegenvezetőnk.
Sétánk végén egy kézműves látványpékségben tettünk látogatást, ahol természetes anyagokból, hagyományos
technikákkal dolgoznak a pékek. A
pékség egyik dolgozója mesélt munkájukról, illetve arról, hogy miben
különböznek a kézműves termékek a
bolti áruktól. Mindeközben finomabbnál-finomabb péksüteményekkel vendégeltek meg bennünket.
Délután az OGYÉI Albert Flórián
úti telephelyére utaztunk, ahol dietetikusok vezetésével, játékos sportprogramokkal, kvízjátékokkal sajátíthatták
el a gyerekek az egészséges táplálkozás
alapjait. Ezek a programok is színesek,
érdekesek voltak, gyermekeink nagyon
élvezték a játékokat.
Rengeteg élménnyel gazdagodva,
fáradtan, de boldogan utaztunk haza
Budapestről Zalaegerszegre.
Köszönöm Salamon Edit kolléganőmnek és Horváth Gergőnek a segítséget, amit az utazás biztonságos lebonyolítása érdekében tettek.
Molnár Andrásné
osztályfőnök

1. A hála gyakorlása
2. Az optimizmus gyakorlása
3. Társas kapcsolatok ápolása
4. Boldogító jócselekedetek
5. Célok kitűzése és elérése
6. Megküzdési stratégiák
7. Apró örömök élvezete
8. A megbocsátás gyakorlása
9. Testmozgás
10. Fenntartható boldogság
A 2019/2020-as tanévben 1.328 intézmény
pályázott a Boldog Óvoda és Iskola címre.
A programba bevont tanulócsoportok száma: 4.834 A pályázó intézmények tanulólétszáma: 305.097 Boldog Iskolák külföldön:
Ausztria, Horvátország, Románia, Ukrajna,
Szerbia, Szlovákia
A 2019/2020-as tanévben iskolánk is elnyerte a BOLGOG ISKOLA címet, amire
nagyon büszkék vagyunk. Az oklevelet a
Budapesti Kongresszusi Központban megrendezésre került ünnepélyes címátadó gála
keretén belül vettem át. Felemelő érzéssel
töltött el az ünnepségen való részvétel.
Horváth Katalin
tanítónő

A TEJ ÚTJA
A tavalyi tanév elején egy pályázaton vett részt az osztályunk,
amelyben be kellett mutatnunk
iskolánk konyhásnénijét..
Elnyertük a pályázat díját, s
elutazhattunk a polgárdi tehenészetbe, és megtekinthettük a
Mizo Sole túrórudi gyárát. Az
egyik szerdai napon, június 5-én
az iskola elé egy nagy busz érkezett.
Első utunk Polgárdiba vezetett egy tehenészetbe. Amikor
odaértünk, nagyon kedvesen
fogadtak bennünket, majd
pogácsával és tejtermékekkel
kínáltak minket. Miután jóllaktunk, és kipihentük az út fáradalmait, kaptunk védőruhát
és elindultunk a fejőgépekhez.
Megnézhettük a fejés folyamatát, és a hatalmas tartályokat,
amelyekben a frissen szűrt tejet
keverték és hűtötték. Utunkat
ezután a kisborjaknál folytattuk,
ahol megsimogathattuk őket, és

előfordult, hogy megnyalták a
kezünket. A bocikat követően
megtekinthettük a nagyobb állatokat és láthattunk pár órája
született utódokat is.
Ezután visszamentünk a buszhoz, és folytattuk utunkat Marcali felé, ahol a Mizo Sole túrórudi gyárban megtekinthettük
az ízletes édesség létrejöttének
folyamatát. Ezután a látottak
alapján saját magunknak kellett túrórudit „gyártani”. Ennek
köszönhetően igazán érdekes
termékek születtek. Készült túrórudiból macska, szarvas, szív
és sok más figura is.
A nap végén sok érdekes ajándékot kaptunk és persze temérdek
túrórudit is! Aztán kellemesen
elfáradva visszaültünk a buszra,
majd hazaindultunk.
Az egész osztálynak nagyon tetszett ez a kirándulás, és rengeteg
élménnyel gazdagodtunk. Reméljük, hogy az elkövetkezendő
időben is részt vehetünk majd
hasonlóan érdekes programokon!
Benke Boglárka és
Lánczos Janka
7. b osztályos tanulók
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BUDAPESTEN JÁRTUNK – avagy adventi kirándulásunk története
Csodálatos fővárosunk, Budapest minden évszakban kiváló lehetőségeket kínál, hogy jobban
megismerhessük a világot. Tette ezt 2019 decemberében is, amikor iskolánk immár hagyományosnak tekinthető „történelmes” kirándulását
ejtette meg. Utazásunk fő célja – a 2018-as évhez
hasonlóan – a történelem misztikumainak felfedezése volt, hiszen a Tutanhamon- rejtélye és

kincsei című kiállítást tekintettük meg. Páratlan
lehetőség volt ez a 7. és 8. osztályos diákjaink
számára, mivel életre szóló élményt és betekintést kaptak az ókori Egyiptomot kutató régészet
világába. Igazán különleges bemutatóban volt részünk, hiszen a több száz kiállítási tárgy, grafika
és videó megtekintésén túl, átélhettük a világhírű
felfedező, Howard Carter által tett 1922-es ásatás
élményét.
Történelemtudásunk csiszolása mellett irodalmi ismereteinket is bővítettük, mivel utazásunk
következő állomása a Petőfi Irodalmi Múzeum
volt. Itt a Petőfi Sándor életéről szóló tárlatot
csodálhattuk meg, amelynek során betekintést
nyertünk a költő életpályájának fontosabb eseményeibe. A kiállítás látványos, multimédiás eszközökkel hozta közelebb tanulóinkhoz a korszak
légkörét, szereplőit, a rendkívüli életpálya fontos
pillanatainak hangulatát. Megismertük tehát azt a

ADVENT AZ ÓVODÁBAN
Az adventi időszak az óvodai ünnepkörök közül a legkiemelkedőbb, amit áthat a várakozás és a készülődés.
Nekünk felnőtteknek is lehetőségünk adódik a visszavonulásra, elmélkedésre, önmagunk vizsgálatára, szeretteinkkel való kapcsolatunk átgondolására.
Az ünnepi készülődésbe nem csak az tartozik bele, hogy
kitakarítjuk a házat, finom ételeket főzünk, ajándékot veszünk. A lelkünket is ünnepi díszbe kell öltöztetnünk, az
ünnepet elsődlegesen belsőnkben kell megélnünk, magunkévá tennünk az ünnep meghittségét.
Az óvodát is adventi díszbe öltöztetjük, amelyet az ünnep
felé haladva folyamatosan bővítünk. Minden csoport apraja-nagyja átéli a várakozás örömét, miközben folyik az
ünnepi készülődés. Minden héten az iskolásokhoz kapcsolódva közösen gyújtjuk meg a következő heti adventi
gyertyát, ami már évek óta hagyomány nálunk.
Az óvodapedagógusok ebben az időben is különböző tevékenységekkel várják a gyerekeket, mézeskalácssütésre,
adventi koszorú és kopogtató készítésére, Luca napi búzaültetésre.
Nem feledkezünk meg a családnak szánt meglepetésről
sem. A gyermekek koruknak, fejlettségüknek megfelelően
örömmel készítenek apró, jelképes ajándékot szüleiknek,
testvéreiknek, esetleg nagyszüleiknek.
Ebben az időszakban különös varázst teremtünk a meséléssel is. Igyekszünk karácsonyi hangulatot teremteni a
várakozáshoz illő mesékkel, versekkel, történetekkel.
Az óvodai karácsonyra minden csoport egybegyűlik az
aulában, ahol a közös karácsonyfánk alatt együtt ünnepelünk, és a gyermekek előadásában megtekinthetik a betlehemes játékot.
Intézményünk alapítványa, az „Együtt Gyermekeinkért
Zalában” jóvoltából minden évben 200000Ft értékű ajándék is kerül a fa alá.
Domján István intézményvezető elindított egy pályaorientációs programot az iskolában, melyhez felajánlotta,
hogy csatlakozhat óvodánk is. Ha jó szakembereket szeretnénk a jövőben országunkban, akkor érdemes fejlesztésüket az alapoknál kezdeni, és minél több lehetőséget
adni a tehetségük kibontakoztatásához. Programjához
szponzorokat is igyekszik szervezni, így kerültünk kapcsolatba a Mould Tech Kft. –vel, akik minden csoportunkat megajándékoztak olyan fejlesztőjátékkal, mely segíti
a gyermekek kreativitásának, mozgáskoordinációjának,
finommotorikájának stb. fejlesztését.
Így az idei évben még gazdagabb lett a fa alá került ajándékok mennyisége, mely a gyermekek hétköznapjait még
változatosabbá, örömtelibbé varázsolja nap, mint nap.
Novák Piroska
a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Andráshidai
Tagóvodájának vezetője

folyamatot, hogy miként is lett a Petrovics Sándor
nevű gyermekből mindenki PETŐFIje.
Kirándulásunk utolsó állomása a Vörösmarty
tér volt, ahol hazánk legnagyobb és talán legszebb
karácsonyi vásárát rendezik meg immár 1998 óta.
Itt igazán elragadott bennünket a karácsonyi hangulat: a káprázatos fények, a pompás kézműves
tárgyak, a finomabbnál finomabb illatok, a hangulatos karácsonyi dallamok mind-mind a várva
várt ünnep közeledtét jelezték.
Fájó szívvel mondtunk búcsút a csodálatos
fényekbe öltözött fővárosunknak, s kellőképpen
elfáradva, de felejthetetlen élményekkel gazdagodva érkeztünk vissza a kora esti órákban Zalaegerszeg vasútállomására.
Balogh-Gángó Ildikó
történelem szaktanár

ADVENTI CSALÁDI NAP

Rendhagyó családi napot szervezett nekünk osztályfőnökünk, Anita néni. Javaslatára az adventi időszakot választottuk,
hogy a családok együtt készüljenek a karácsonyra. Így Köpcsénybe, a csokigyárba és
Pozsonyba, a karácsonyi vásárra indultunk
egy szombati napon. Jöttek szülők, nagyszülők, kisebb és nagyobb testvérek is.
Köpcsénybe megérkezve, a csokigyár
boltjaiban kóstolhattunk és vásárolhattunk.
Sokféle finomság közül válogathattunk, voltak gyümölcsös, kekszes és egyéb ízesítésű
csokoládék, a hagyományostól a különlegesebbekig. Miután mindenki vett egy-két
csomaggal a neki tetsző édességből, ismét
buszra szálltunk, és Pozsony felé vettük az
irányt. A város nagyon szép, régi és modern
stílusú épültek váltják egymást. Áthaladtunk az UFO hídon, majd egy rövid, buszos
városnézés után Pozsony várától gyalog indultunk tovább. Az idegenvezetőnk elmondott pár érdekes dolgot. Megtudtuk, hogy a
vár pusztító tűz martalékává vált, újjáépítésére a 20. század közepén került sor, ami a
mai napig is tart, hisz láthattuk, hogy az udvar még most is építés alatt áll. Megtudtuk
azt is, hogy Buda elfoglalása után ennek a
várnak az egyik tornyában őrizték a magyar
koronát. Pozsony nem csak a koronázási
ékszereknek, de a magyar nemességnek is
menedéket nyújtott a török megszállás ideje
alatt. A pozsonyi vár után a Szent Márton
dómot látogattuk meg, melynek falai között

számos magyar királyt koronáztak meg, ezét nevezik
Koronázó templomnak. A
templom tetejét a magyar
királyi korona másolata díszíti. A templomtól macskaköves úton haladtunk a Fő
tér felé. A köveken egy-egy
arany koronaminta jelzi a
koronázási felvonulás útját.
Innen már csak sétálgattunk, néha megálltunk egyegy fontosabb nemesi család
palotája előtt, az idegenvezetőnk pedig számos történetet mesélt az
itt élők sorsáról. Mindenkinek ismerősek
ezek a családnevek: Zichy, Pálffy, Erdődi,
Grassalkovich. Útvonalunk mentén elhaladtunk egy olyan birtok mellett, melyet
egy gazdag ember vett meg, hogy ő majd a
mostani ház helyére épít egy újat. Igen ám,
csakhogy mivel ez a birtok a házzal együtt
műemléknek számított, nem bonthatta le.
Így most a természet erejével próbálja leromboltatni, ezért például az ereszcsatorna
a ház belsejébe van bevezetve, hogy az eső
végezze el a romboló munkát. Megálltunk
a Prímási Palota udvarán, ahol egyedülálló
falikárpitokat őriznek, melynek tulajdonjogáért az egyház és a város versengett egy
különleges adásvételi szerződés miatt. Az
út legvégén egy nagyobb karácsonyi vásárra
értünk. Szabadprogramot kaptunk a megjelölt időpontig, így mindenki körülnézett, a
bátrabbak ettek és ittak. Sajnos kicsit meg�gyűlt a bajunk a rendeléssel, hiszen minden
szlovákul volt kiírva.
Ha Pozsony igazi szépségét látni szeretnénk, érdemes visszatérni nyáron, amikor a
város parkjai, kertjei virágba borulnak, vagy
akkor, amikor az itt élők korhű jelmezekben
eljátsszák a koronázási ünnepet. Köszönjük
Anita néninek ezt a tartalmas napot, nagyon szép helyeken jártunk, s a nap végén
kellemesen elfáradva indultunk haza.
Dóczi Jázmin 8. a
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FELKÉSZÜLÉS A TEHETSÉGPONT AKKREDITÁLÁSÁRA
Iskolánk tehetséggondozó tevékenységében
jelentős eredménynek tartjuk a 2018-ban elnyert regisztrált tehetségpont címet. Célunk
az akkreditált tehetségponttá válás. A 2019-es
évben ezen munkálkodtunk. A felkészülést a
Tehetséggondozói munkacsoportot irányítja.

A cél elérése érdekében:
Együttműködési megállapodást kötöttünk
a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület Zala
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes
Házzal, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziummal mint Minősített Tehetséggondozó Műhellyel és a Zalabéri Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolával mint Akkreditált
Kiváló Tehetségponttal.
A tehetséggondozással kapcsolatban több
szakmai továbbképzésen, műhelyfoglalkozáson
vettünk részt.
Az együttműködésnek köszönhetően a Zala
Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház
a Nemzeti Tehetség Program „Sokszínűen a tehetségekért” című projektjének „Alkotónapok”
elnevezésű komplex programját hozta el iskolánkba, amelyen az alsó tagozatos tanulóink
vehettek részt.
A 4 órányi program keretében különböző
készségekre, képességekre épülő foglalkozásokon a diákoknak lehetőségük volt megismerkedni saját képességeikkel és tudásukkal. A foglalkoztató szakemberek segítettek a diákoknak
új érdeklődési területek felfedezésében.
A gyermekek körében legnagyobb sikert az
Állat-asszisztált foglalkozás Zserbó kutyával és
a Hősképző jelentette a hegyi mentéssel.
A hálózatban való tanulást kiemelt célnak jelöltük meg, szeretnénk megismerni más iskolák

gyakorlatát a tehetségazonosítás és a tehetségsegítés területén egyaránt. A Tehetséggondozó
Műhellyel és az Akkreditált Kiváló Tehetségponttal megkötött megállapodásban foglaltak
helyi és térségi iskolákkal történő megvalósítása az elkövetkezendő időszakban valósul meg.
Salamon Edit
intézményvezető-helyettes,
tehetségkoordinátor

HATÁRTALANUL! ERDÉLYBEN
A Határtalanul! pályázat segítségével lehetőségünk nyílt megtekinteni a határainkon túl élő,
magyarul beszélő társaink mindennapjait, szokásait és látványosságait. Az egész út érdekesnek
bizonyult, hiszen „Elek apó” legendái és mondái
megismerése érdekében látogattuk meg a városokat. Ez óriási élményt és tudást nyújtott nekünk,
melyre évek múlva is boldogan emlékezünk vissza.
A megállóink érdekesek és tanulmányi szempontból hasznosak voltak. Orbán László, az
idegenvezetőnk óriási odaadással és türelemmel
mesélte nekünk a különböző helyekhez kapcsolódó eseményeket, múltbéli történéseket,
valamint legendákat. Voltak érdekesebbnél érdekesebb helyek, amelyek jelentős történelmi
múlttal rendelkeztek, például Arad, Vajdahunyad, Déva, valamint Nagyszeben is ide sorolható.
A másik kategória, amely lebilincselő mondákkal
rendelkezik és amelyet minden látogató szívesen ismert meg. Ilyen volt a
Gyilkos- tó legendája a Dévánál történő Kőmíves Kelemen esete, vagy a tordai- hasadék, aminek nem csak a mítosza, de a látványa is lenyűgöző volt.

Annak érdekében, hogy jobban beleássuk magunkat az Erdélyi élet mindennapjaiba, segítségünkre volt egy Székelyudvarhelyi iskola, ahol
énekeltünk a gyerekekkel, táncoltunk, valamint
egy barátságos mérkőzés keretében fociztunk.
Mivel az ottaniak étkezési szokása is más és
nagy részben eltérnek a ízek, a programban
szerepelt Erdélyi ételek kóstolása is. Erre Güdücön került sor, amit egy helyi asszony, Polgár Izabella vezérlésével ment végbe. Összességében az ételek finomak voltak és ízletesek.
A kirándulás során busszal utaztunk, nem is
keveset, de ezek a távok egy pillanatnak tűntek
a hangulat miatt. Tény az idő nem volt kegyes
velünk, mi töretlen kedvvel indultunk neki a
hétnek. Az esős időjárás nem volt zavaró tényező, bár az esernyő állandó társunk volt az úton,
valamint a vastag pulcsikból sem volt kevés.
Minden este más- más szálláson
hajtottuk álomra fejünket, a finom
vacsora elfogyasztása után. Reggelente svédasztalos reggeli várt
ránk, amit szívesen fogyasztottunk,
miután a bőröndjeink indulás-

ra készen hevertek az elrendezett szobákban.
Minden egyes nap új élménnyel gazdagodtunk, továbbá egy életre szóló élményt nyújtott Erdély megismerése, ami a határtalanul
pályázat nélkül nem valósulhatott volna meg.
Köszönjük
tanárainknak,
osztályfőnökeinknek, a kísérőknek ezt az utazást!
Bejczi Liliána és Perom Boglárka
7. b osztályos tanulók
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ISMÉT NYUGDÍJBA VONULT EGY KOLLÉGÁNK

„Ha távolodsz Istentől, akkor is közeledsz hozzá,
csak a hosszabbik utat választod.” Lázár Ervin
Mottónak választottam a gyerekek által méltán kedvelt írónak
egyik „Napló”-jában írt gondolatát. Ajánlom mindannyiunk figyelmébe és továbbgondolására is buzdítok mindenkit.
A kisgyermek még nagyon közel van a Teremtőhöz, neki természetes, hogy a természetfeletti dolgokról hall, azokról megoszthatja a gondolatait. Alsó tagozatban hittan foglalkozásokon olyan
imákat fogalmaznak meg, amin mi felnőttek csak ámulhatunk.
Gyermeki hittel fordulnak minden történéshez, személyhez. Nekik természetes, hogy Isten a mi mennyei Atyánk.
A heti egy foglalkozás alkalmával beszélgetünk az ima fontosságáról. Mit tehetünk, hogy a világ egyre szebb legyen körülöttünk, a családban, az iskolában? Tudatosítjuk a gyermekekben,
hogy Isten számára minden emberi személy végtelen érték. Sokat
játszunk, éneklünk, a kicsikkel bábozunk. Alkalmanként a bibliai
történetekhez kapcsolódó filmeket nézünk.
A 2018/2019-es tanévben is választhatnak diákjaink a katolikus, a református és az evangélikus felekezetek közül, emellett az
idei évtől már a Hit Gyülekezet tagjai is részt vesznek az iskola
hitéletében.
Hitoktatóink: Ocsovai Grácián Atya, Török Tamásné Gyöngyi
néni, Nagy Gézáné Ica néni, Pers Tamás, Hodánicsné Bíró Tünde,
Zsugyel Kornél
PROGRAMJAINK
Advent:
Hétfőn reggelente meggyújtottuk a gyertyát az adventi koszorún. Alsós tanulóink és Andi néni énekkarosai rövid műsorral
ajándékoztak meg bennünket. A ferences atyák gondolatai vezettek minket a karácsonyi várakozás időszakában és gyónási lehetőséget is biztosítottak az iskolában.
Karácsony:
Az idei betlehemes játék előadói a 4. osztályosok voltak. Simonné Gál Eszter és Molnár Andrásné tanító néniknek köszönjük a
felkészítést és a színvonalas előadást! Külön köszönet Gál Péternek a zenei kíséretért!
Elsőáldozás, bérmálkozás:
Negyedik osztályosaink az elsőáldozásra készülnek. Idén május
17-én kerül erre sor a Jézus Szíve Plébániatemplomban. Várhatóan 15 tanulónk részesül a szentségben. Ők kéthetente előszítő foglalkozásokon vesznek részt Kercza Csaba Asztrik atya vezetésével.
Hittantábor:
A tanév befejezése után kezdődik a hagyományos hittantábor,
amire tanulóinkat is várják a ferencesek.
Nagy Gézáné
tanító,
hitoktató

Kovácsné Renácz Teréz tanárnő nyugdíjba vonult. 1979-ben végzett a Szombathelyi Tanárképző Főiskola matematika - testnevelés szakán. Ezt követően
szakközgazda oklevelet és mérlegképes
könyvelői képesítést szerzett, majd közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát
tett. 2014-ben a portfóliója feltöltésével
Pedagógus II. minősítést szerzett.
Pályáját a zalaszentiváni iskolában kezdte. 1980-ban került hozzánk, ahol mostanáig, a 2018-19-es tanév végéig tanított.
Személyében iskolánk egyik meghatározó, tevékeny tanáregyénisége távozott.
Nyitott, érdeklődő, az új dolgokra fogékony pedagógusnak tartottuk.
Kezdő pedagógusként Teréz néni – ahogy
a gyerekek szólították – 7 évig úttörőcsapat-vezetőként dolgozott. Akkoriban a
rendszerváltás előtt ez a pozíció nem a
politikai ideológia iskolai megjelenését
szolgálta, hanem a diákok szabadidős
tevékenységének, táborok, kirándulások
szervezését jelentette. Akkoriban ő volt a
motorja a nyári táboroztatásoknak. Pedagógustársaival leggyakrabban a négy
nagy 100-120 fős „állótábor” megvalósítását emlegették. Az ő nevéhez fűződik
1996-ban a természetjáró szakosztály
megalapítása, melynek keretében gyalogvagy kerékpártúrát, kirándulást, nyáron
vízi tábort, télen síoktatást szervezett.
Matematika tanárként gondot fordított a
tehetséges tanulók különböző versenyek-

re való felkészítésére. Számos tanítványa
folytatta középiskolai tanulmányait a
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
speciális matematika tagozatán.
Szaktanári tevékenysége mellett az intézményi közalkalmazotti tanács tagjaként,
majd vezetőjeként, a minőségirányítási
csoport vezetőjeként segítette az intézmény vezetőségének munkáját. A reál
munkaközösség vezetőjeként irányította a szaktanárok munkáját, versenyeket
szervezett. Osztályfőnökként több osztályt koordinált. Törekedett a szülőkkel,
pedagógustársakkal és tanítványaival
egyaránt a korrekt, jó kapcsolat kialakítására, fenntartására. Középvezetőként
csapatban szeretett leginkább dolgozni,
melyet sikeresen és hatékonyan végzett.
Iskolán kívüli sporttevékenységéből az
NB II-es női kosárlabdacsapat edzői feladatainak ellátását emelhetjük ki. De
előkelő helyen szerepeltek iskolai tanítványai is az atlétika versenyeken.
Végül álljon itt a portfóliójában megfogalmazott hitvallása: „Azt gondolom,
hogy az élet a legnagyobb iskola. Sokszor
a megélt nehézségeinkből, az átélt tapasztalatainkból, a problémák megoldásából
kapunk tanításokat. Ezeket a tanításokat,
ha megértjük, válunk egyre jobb, a gyerekek lelki problémáira is figyelni tudó
pedagógusokká. Én már ennek a hozadékát élvezem. Ha egy tanítványom problémáját felismerem és segítek megoldani,
akkor nagyon jól esik, ha így kiált: Most
hadd öleljem meg!”
Mostanában, készülve a nyugdíjas évekre gyakran hallottuk tőle: „Át kell adni a
stafétát, mást is engedni kell égni a munka oltárán!”
Kedves Teri! Kívánok neked az iskola
minden munkatársa, a szülők és a tanítványok nevében is boldog, tevékeny,
egészséges nyugdíjas éveket!
Salamon Edit
intézményvezető-helyettes

ZARÁNDOKLAT KRAKKÓBA
Tantestületünk számára hagyomány Grácián
atya vezetésével a nyári zarándoklat. 2019-ben
úti célunk Wadowice, Krakkó és Zakopane volt
Dél-Lengyelországban.
Utunk első állomásának Wadowicét, II. János
Pál pápa szülővárosát választottuk. Megtekintettük a pápa szülőházát és a templomot, ahol papi
hivatását kezdte. Meghatódva imádkozhattunk
ott, ahol ő is nap mint nap ezt tette. Szállásunk
Kalwaria Zebrzydowska zarándokhelyen volt,
amely a jeruzsálemi Kálvária mintájára épült.
Európa egyik legszebb kálváriája, a Világörökség
része. Festői környezetben, a jó hegyi levegőn
pihenhettünk meg esténként a hűs nyári napokban.
Krakkóban lenyűgözött bennünket az Isteni
Irgalmasság Bazilika modern, monumentális épülete. Különös élményt jelentett a magyar
kápolnában Grácián atya által celebrált szentmise. A bazilika gyöngyszemében, az 50 négyzetméternyi mozaikfelületen azokat a szenteket
ábrázolták, akik a közös történelmünk fontos
személyiségei. Megismertük Szent Fausztina nővér történetét, az Isteni Irgalmasság rózsafüzér

imádságot, melyet többször is imádkoztunk az
út során.
Délután a történelmi belváros nevezetességeivel
ismerkedtünk meg. Három órás sétát tettünk a
helyi idegenvezetővel. A Wawel-dombon a Királyi-palota és a lengyel királyok temetkezőhelye
– köztük Báthory István sírja – a pompázatos
katedrálisban méltó emléket állít a magyar és
lengyel vonatkozású történelemnek. A Visztula
partján járva megnéztük és megismertük a wáveli sárkány legendáját. Járhattunk az egykori
kereskedők elárusítóhelyeként szolgáló Posztócsarnok középkori kövein. Meghallgattuk a
Mária-templom tornyából felhangzó trombitálást, majd a híres Jagelló Egyetem megtekintése
következett.
A harmadik napon Auschwitzba utaztunk.
Megrendülve jártuk be az auschwitz–birkenaui
koncentrációs tábort.
A negyedik napon hazafelé a Tátra lábánál fekvő Zakopanéban álltunk meg. A vállalkozóbb
kedvű utastársaink siklóval felmentek a Gubalowka-hegyre. Mások a szabadprogramban a
híres piacon való vásárlást választották. Posztó

és valódi bőrtáskák, pénztárcák, övek és egyéb
emléktárgyak kerültek az úti csomagba. A finom
lengyel karamella, a grillezett juhsajt kóstolása
jelentette a kikapcsolódást.
Kedves Grácián Atya! Köszönjük a zarándoklatot, hogy a hitünkben megerősödve, élményekkel, ismeretekkel gazdagodva kezdhettük meg a
2019-2020-as tanévet. És már szervezzük a következőt!

Nagy Gézáné, tanító, hitoktató
Salamon Edit, intézményvezető-helyettes
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PÁLYAVÁLASZTÁS

Mindenki életében vannak nagy pillanatok, amikor döntenie kell a jövőjéről.
Az első ilyen fontos választásra 8. osztályban kerül sor, ekkor kell kiválasztani azt
a középiskolát, amelyikben folytatni szeretnénk tanulmányainkat. Ezt a döntést
szeretné megkönnyíteni több pályaválasztási rendezvény, amire már 7. osztálytól
kezdve várják a szülőket, gyerekeket és az
osztályfőnököket is.
A tavalyi és az idei évben is sok hasznos eseményen vettek részt iskolánk 7. és
8. osztályos tanulói. Volt olyan, amin a két
évfolyam együtt, és olyan is, amire a szülőket is meghívták.
Ilyen rendezvény volt az idén ősszel
megrendezésre kerülő pályaválasztási
szülői értekezlet, amit különleges helyszínen, a Zala Zone-ban tartott iskolánk. Itt
megismerhettük az új szakképzési rendszert, amit a 2020-2021-es tanévtől vezetnek be. Több fontos cég is bemutatkozott,
amelyeknél majd a mi diákjaink is végezhetik szakmai gyakorlatukat a középiskolában, vagy akár a jövőben a munkahelyük is lehet.
A másik közös nagy rendezvény, a Zala
Megyei Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató. Ez az esemény minden évben az Apáczai ÁMK-ban kerül lebonyolításra, ahol a város azon középiskolái
mutatják meg magukat, ahol valamilyen
szakmát lehet elsajátítani. Itt szabadon

oda lehetett menni, kérdezni azokhoz a
középiskolásokhoz, tanárokhoz, akik abban az intézményben tanulnak, tanítanak.
A kiállítás mellett egy beszélgetős fórumon is részt vettünk, így még pontosabb
képet kaptunk az egyes iskolákról.
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is tartott pályaválasztási szülői értekezletet, ahová a 7. és 8. osztályos szülőket, osztályfőnököket várták.
A 7.-es tanulók üzemlátogatásokon
vehettek részt novemberben, ami több
helyszínen zajlott. Ellátogathattak a Zala
Megyei Szent Rafael Kórházba, a Zalaegerszegi Űrhajós Bölcsődébe, jártak az
Europ Tec és a Mould Tech Kft. – nél.
Nagyon érdekes esemény a minden tavasszal megrendezésre kerülő szakmák
éjszakája. Itt a város azon iskolái, ahol
szakmát tanulhatunk, este 10 óráig várják
érdekes programokkal a 7.- 8. osztályosokat. A múlt tanévben a tanulókkal közösen látogattuk meg az egyes helyszíneket.
A kormány 2 évvel ezelőtt hozott egy
rendelkezést, miszerint az általános iskoláknak tartaniuk kell minden évben egy
pályaorientációs napot. Ennek keretében
zajlott nálunk is, immár másodszor, ez
az érdekes rendezvény, amelyen iskolánk
minden tanulója részt vett.
A felsősök és alsósok külön helyszíneken, forgószínpad szerűen mentek a különböző helyszínekre.

A kicsiket ügyességi feladatok, játékos
versenyek várták, amit tanító nénijük segítségével valósítottak meg. Balesetszimulációban is kipróbálhatták magukat, ezt a
Vöröskereszt szervezte. A tornateremben
sportversenyek zajlottak, ami szintén hozzájárult a sikeres naphoz.
A felsősöknél már a szakmák megismerése volt a cél. A Csány, Deák, Munkácsy,
Báthory, Széchenyi és Ganz iskolák képviselői mutatkoztak be, felkeltve a tanulók
érdeklődését az egyes szakmák iránt.
Nagyon élveztük a fodrászkodást, esztergálást, pincérkedést, babagondozást.
Kipróbálhattuk a robotikát, letesztelhettük, hogy mennyire ismerjük a fűszernövényeket. Hajtogathattunk szalvétát, és
egy szimulációs játék során beleképzelhettük magunkat egy-egy szakma csodálatos
világába.
Ezeken kívül még külön is ellátogattak
a nyolcadikosokhoz a Kölcsey, a Ganz és a
Széchenyi iskolákból, hogy osztályfőnöki
órán tájékoztassanak minket az új lehetőségekről, változásokról.
A döntés nehéz, de ezek a rendezvények
megkönnyíthetik a választást.
Kernné Orbán Gabriella
osztályfőnök
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EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA ÉS TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁSRA NEVELÉS
Az egészséges életmódra és a társadalmi
szerepvállalásra nevelésünk összekapcsolódik az iskolai vöröskeresztes tevékenységünkkel.
Az iskolai védőnő, Berczkné Bajsz Judit
vezetésével 5-7. évfolyamos tanulók részvételével Vöröskeresztes szakkör működik. Az
elsősegélynyújtó versenyre történő felkészülést Preis Péter megyei elsősegély-koordinátor is segíti.

A teljes körű iskolai egészségfejlesztési programunk megvalósításában kapunk
támogatást a Zalaegerszeg Járási Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI)
munkatársaitól. A szakemberek az együttműködés megvalósítása során az egészséges
táplálkozás témákban nyújtanak segítséget
diákoknak és nevelőknek.
A 7-8. osztályos tanulók az egészséges táplálkozásról tanultak, kóstolással egybekötött
modern táplálkozási ismeretekkel gazdagodtak. A 6 alkalmas foglalkozást Végvári
Viktória dietetikus vezetette. Az interaktív
órákon hallhatták és megtapasztalhatták,
mit jelent többek között az „Okostányér”,
amely a legújabb táplálkozási modell bemutatására szolgál. Ismereteket szereztek az
élelmiszerekről. A tudatos vásárlást készítette elő az élelmiszercímke értelmezése. Végezetül szó volt az ún. „divatdiéták”, a túlzott
étrendi megszorítások káros következményeiről.

Sikeres rendezvényünk, a májusban tartott
Öveges sport- és egészségnap, amely a
NTP-SR-16-0028 „Öveges sportágválasztó”
és a TÁMOP-6.1.2-14-1 „Teljes körű iskolai egészségfejlesztés” pályázatok témanapja. Iskolánk tanulói körforgó rendszerben
sport- és életmód programokon vettek részt.
A rendezvényünkhöz művészeti programot
kapcsoltunk, melynek keretében rajzkiállítást rendeztünk „Mit szeretek sportolni?”
címmel. A tanulók sportszakemberek irányításával ismerkedtek a megjelenő 7 féle
sportággal: aerobic, judo, tájfutás, ökölvívás,
labdarúgás, lövészet, exatlon. Az életmód
programokat az EFI iroda munkatársai, védőnők, egészségfejlesztők, táplálkozási szak-

emberek segítették. A Hungast Nyugat Kft.
az egészséges éltelek kóstolását biztosította.
Ebben a tanévben új elemként jelent meg
az egészségfejlesztési munkánkban, hogy
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázatának köszönhetően két osztály egy-egy egész napos
kiránduláson vehetett rész. A 3.a osztály Budapesten a „Kényérséta”, a 6.b osztály Marcaliban („Túró Rudi Gyár”) és Polgárdiban
(tehenészet) „A tej útja” programon dietetikusok vezetésével sajátították el az egészséges táplálkozás alapjait.
A szolidaritásra nevelést szolgálta, hogy
alapszervezetünk két alkalommal adománygyűjtést szervezett az idei évben is. Az első
ilyen gyűjtés a HATÁRTALANUL pályázati programhoz kapcsolódott, melynek keretében jótékonysági akciót hirdettünk a
dévai Böjte Csaba atya által alapított Dévai
Szent Ferenc Alapítvány Gyermekvédelmi Központjában élő gyermekek javára.
Számos felajánlás érkezett: jó állapotban
lévő játékokkal, magyar nyelvű könyvekkel ajándékoztuk meg a rászoruló, nehéz
sorsú gyermekeket. A második alkalom a
hagyományos adventi jótékonysági vásár
volt, melynek bevételét a rászoruló családok

megsegítésére ajánlották fel az osztályok.
A tanulóink szociális érzékenységét fejlesztette az osztályfőnöki órák keretében
megtartott „Esélyórák” programja. A Zala
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes
Ház kínált érzékenyítő foglalkozást a 2-6.
évfolyamos diákjainak számára. A foglalkozásokat tapasztalati szakértők vezették. Az
előadók saját életük bemutatásával játékos
gyakorlatokon keresztül ismertették meg
a diákokat az érintett fogyatékossággal, a
hátrányos helyzettel. A látássérült, a hallássérült, valamint a mozgássérült „esélyórán”
terápiás felvezető kutyával, jelnyelvi tolmáccsal találkozhattak a gyerekek.
Az év során két véradást szerveztünk. A
tavaszi véradást az áprilisban megrendezett
Öveges sport- és egészségnaphoz kapcsoltuk. A második véradást decemberben tartottuk az adventi jótékonyági vásár napján.
A véradók száma minden eddigi létszámot
felülmúlt, hiszen 52 fő segített ily módon a
rászoruló embertársain. Ezúttal is versenyt
hirdettünk iskolánk osztályai között: Amely
osztály a legtöbb véradót regisztrálta, az a
termálfürdőben tölthet egy délutánt. Díjazásban részesítettünk további osztályokat is.
Köszönjük az önzetlen segítségét a véradóknak! Köszönjük a sikeres szervező tevékeny-

ségét mindenkinek! Köszöntjük azokat a
véradókat, akik első alkalommal szánták rá
magukat, hogy a rászoruló embertársaikon
ily módon segítsenek. Különös tisztelet annak a teskándi fiatalembernek, aki a véradás
napján lett 18 éves és első véradóként mi köszönthettük ebből az alkalomból.
A 2015-ben alapított vöröskeresztes alapszervezetünk létszáma az alapító 74 főről
az idei tanévben már 140 főre emelkedett.
A szervezetet tantestületünk tagjai, az andráshidai óvoda óvónői, dajkái, szülők, tanulók valamint Andráshida lakossága alkotja.
A tagság megoszlása: 89 fő felnőtt, 45 fő tanuló és 6 fő nyugdíjas. Örömmel fogadjuk
a további tagok csatlakozását, mivel a tagdíjak 60%-át az alapszervezet által szervezett
programokra, jutalmazásokra fordíthatjuk.
A nyertes osztályok díjazását is a befizetett
tagdíjakból fedeztük.
Örömmel töltött el a Magyar Vöröskereszt
Országos Vezetőségének kitüntetése. A
Vöröskeresztes Tevékenységért Bronz fokozatot adományozták részemre, melyet a
Vöröskereszt napján a megyei ünnepségen
vehettem át. Az elismerés – bár a nevemre
szól, de – minden Vöröskeresztes tag munkáját dicséri: A lelkes, támogató kollégákat,
a szülőket és a település segítő lakóit egyaránt, hiszen az elért eredmények közös tevékenységünk nélkül nem jöhettek volna létre.
Köszönet a sikeres programok és véradások
megszervezéséért a kollégáknak, a szülőknek, a település segítő lakóinak. Köszönetet
mondunk Domján Istvánnak, Andráshida
városrész önkormányzati képviselőjének,
intézményvezetőnknek, Dr. Berki Barnabás háziorvosnak, alapszervezetünk elnökének, Mánfay Erzsébet tanítónak, alapszervezetünk gazdasági felelősének, Molnár
Andrásné tanítónak, aki a szervezési feladatokban nagy szerepet vállal. Külön köszönet Dormánné Babolcsai Évának, az
Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület elnökének, aki az andráshidai civil szervezetek részéről segíti a munkánkat.
Salamon Edit
intézményvezető-helyettes, vöröskeresztes
titkár
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NYELVVIZSGA
Iskolánkban már több éve hagyomány az
alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés. A
nyelvi tagozat zárásaként fontosnak tartjuk,
hogy gyermekeink megmérettethessék magukat ezen a vizsgán, és bizonyíthassák felkészültségüket idegen nyelvből.
Tavaly az angol tagozatosok, az idei tanévben pedig a német nyelvi emelt szintű csoportból tettek többen sikeres nyelvvizsgát. A
10 tanuló közül 3-an írásbeliztek, 7-en pedig
C típusú, azaz komplex írásbeli és szóbeli
alapfokú német nyelvvizsgát tettek. A 7 tanuló C típusú nyelvvizsga bizonyítványt kapott. Nagyon büszke vagyok rájuk!
A gyerekek nagy szorgalommal és kitartással tanultak a vizsgákra, a 8. osztályban egész

Kerékpáros KRESZ verseny

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.
A szülők és az alapítvány fele-fele arányú
anyagi támogatására volt szükség ahhoz,
hogy mindez megvalósulhasson. Köszönet
érte. A következő tanévben újra az angol
nyelvi tagozatosok tesznek alapfokú nyelvvizsgát, remélhetőleg ők is sikerrel.
Soósné Keszte Andrea
szaktanár

ISMÉT ORSZÁGOS ELSŐ HELYEN VÉGEZTÜNK!
2017 óta minden évben részt veszünk a
Curie Környezetvédelmi Emlékversenyen.
Először alsósként sikerült a legjobbnak lennünk a szolnoki országos döntőn, 2017-ben.
A csapat felsőben átalakult, mivel Botond
egy másik iskolában folytatta tanulmányait. Anita néni javaslatára Mirit választottuk.
2018-ban az 5.-6.-osok évfolyamában országos harmadik helyen végeztünk, mint a
legfiatalabb versenyzők. Ekkor már eldöntöttük, hogy jövőre visszajövünk a kupáért!
Így indultunk neki a 2018/2019-es tanévnek. A három levelező forduló elkészítése
után a területi döntőbe jutottunk. Sajnos,
Bogi lebetegedett, nélküle is megpróbáltunk
tisztességesen, a legjobb tudásunknak megfelelően helytállni. Az alapos felkészülésnek,
Anita néni következetes, precíz munkájának
köszönhetően sikerült újra bejutnunk az országos döntőbe, a legjobb 10 csapat közé.
Minden nap készültünk a végső megmérettetésre. A szolnoki döntőn az írásbeli
teszten a Körös-Maros Nemzeti Park és a

A 2019-ben megrendezett kerékpáros
KRESZ verseny Landorhegyi Általános Iskolában lebonyolított fordulóján iskolánk
ismét részt vett. Minden tanulónk nagyon
ügyesen teljesített, magabiztosan hajtották végre a gyakorlatokat. A versenyen a
legjobb tesztíró lány kategória nyertese az
Öveges József Általános Iskola tanulója,
Borsos Borbála lett. Iskolánkban továbbra
is folytatódik a kerékpáros KRESZ elméleti és gyakorlati oktatása az 5. évfolyamon,
mellyel célunk, hogy gyermekeink tudatos
biztonsággal közlekedhessenek mind gyalogosként, mind kerékpárral.
Lakatos-Soós Tamara
szaktanár

levegőszennyezés volt a téma, míg a szóbelin egy mesét adtunk elő a levegőszennyezés
egészségkárosító hatásáról. Dokumentációként egy felhívó jellegű plakátot készítettünk a levegő tisztaságának védelme érdekében.
Az írásbeli teszt írása után a harmadik helyről vártuk a szóbeli döntőt. Úgy éreztük,
hogy kiemelkedő volt a prezentációnk és az
előadásunk is.
Az eredményhirdetést nagy izgalommal
vártuk. Sosem feledjük el azt az érzést,
amikor kimondták a nevünket, nyakunkba

akasztották az aranyérmet, és kézről-kézre
adtuk az első helyezettnek járó vándorkupát. Immár másodszor is sikerült!
Álmunk akkor válna valóra, ha a vándorkupa végleg itt maradna Zalaegerszegen, az
iskolánkban. Ehhez azonban az kell, hogy
az idén is mindenkit legyőzzünk.
Azért fogunk dolgozni, hogy még egyszer
átélhessük azt a csodálatos érzést, mint az
előző években.
Benke Boglárka 7.b
Mileji Mirella 7.b
Domján István 7.a

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR
Intézményünk könyvtára a városrész fiókkönyvtáraként is működik, ennek megfelelően színvonalas felnőtt könyvtári anyaggal
rendelkezünk. A kölcsönzési időben szeretettel várjuk a városrész lakosságát. A beiratkozás és a kölcsönzés ingyenes.
Könyvtárunk két részből áll. Az olvasóteremben délelőtt nyelvi órákra kerül sor,
délután pedig az olvasók vehetik birtokba.
A sokféle kézikönyv mellett számítógépek
is segítik az információkeresést. Az olvasóterem ezen kívül számtalan rendezvény
színtere: előadások, író-olvasó találkozók,
vetélkedők és művészeti bemutatók kerülnek megrendezésre.
Állományunk nagy részét a gyermekirodalom teszi ki. Kiemelt feladatunknak tekintjük a kisdiákok olvasóvá nevelését, amelyet
számos mesekönyv segít. A nagyobbak szá-

mára bőséges ifjúsági irodalom áll rendelkezésre.
Külön állományegységet alkotnak az ismeretterjesztő könyvek, amelyek szinte valamennyi tudományág köréből nyújtanak
ízelítőt.
Legnépszerűbb könyveink:
A Mi micsoda? sorozat, Geronimo és Tea
Stilton sorozat, Bartos Erika könyvek, Paulo Coelho és Wass Albert művei, a Magyar
Nemzeti Könyvtár kötetei, Ropi naplója,
Harry Potter könyvek.
Könyvtárunk egyedi sajátossága a bábgyűjtemény, amelyet szakkörökön, tanórákon és
különféle műsorokon használnak diákjaink
és pedagógusaink.
Az iskolai könyvtár önálló honlappal is rendelkezik, amely megújult külsővel az iskola

honlapjáról vagy az alábbi címen érhető el:
http://www.ovegeskonyvtar.eoldal.hu
Továbbra is szeretettel várjuk kedves olvasóinkat!
Kocsis Csaba
könyvtáros
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ANDRÁSHIDAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

A gyerekek is ismerkedjenek a kultúra széles palettájával!
Az Andráshidai Művelődési Ház 2019ben is minden korosztálynak igyekezett tartalmas kulturális programot kínálni.
Éves nagyrendezvényeinken a nagyon
aktív civil csoportok mellett a fiatalokra is
fokozott figyelem irányul (Szent Iván-éji
mulatság, Szüreti Fesztivál, Mindenki Karácsonya). Színpadi műsorainknak meghatározó szereplői a gyerekek: óvodások,
iskolások. Minden alkalommal népszerűek
fellépéseik, a szülők, nagyszülők örömére.
Fontos, hogy ne csak az iskola falai között
mutathassák meg magukat, színvonalas kis
produkcióikat.

Amíg a családok, szülők főzőversenyen
vesznek részt, a gyerekek kézműves foglalkozásokon múlathatják az időt: légvárral,
kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel,
lovaglással, bábműsorral… megannyi hasznos és érdekes időtöltéssel.

Az évszakokhoz igazítva két alkalommal
tartottunk (farsangi, ill. őszi- kézműves)
foglalkozást, ahol az egész alsós évfolyam
készíthetett valami kis kedves ajándéktár-

gyat. Húsvétkor ez kiegészült tojáskereséssel, nyuszi simogatóval. E nélkül már elképzelhetetlen a húsvétvárás. Második éve,
hogy a hagyományos Télapó műsor mellett,
a nagyobb gyerekek, családok részvételével
vidám „Mikulás-keresést” szerveztünk, ami
egy érdekes, napközi utáni esemény volt
Andráshida utcáin kalandozva, a célba éréskor meglepetéssel.

Hatalmas sikere volt az Andráshida Torna
Egylettel s a Magnetic Áruházzal közösen
szervezett andráshidai gyereknapunknak is,
ahol rengeteg gyerek megfordult a távolabbi
környékről is.
Ezúton szeretném megköszönni a Magnetic Áruház mindenkori támogatását, nekik köszönhetően programjainkon a gyerekek rengeteg édességet is kaphattak!
Történelmi megemlékezéseinket minden
alkalommal a tanulók rövid műsorával átszőve rendezzük, a Szélrózsa Tánckör, s az
„Igazgyöngy” Hagyományőrző Egyesület
programjába ágyazzuk. Ezt különösen fontosnak tartjuk, hiszen ezek azok a rendezvényeink, ahol a gyerekek a városrész idősebb,
több mindent megélt tagjaival közösen, az
ő példáikon keresztül jobban megérthetik
történelmünk eseményeit, fordulópontjait,
s ezáltal nemcsak „formális” eseményként
élhetik meg ünnepeinket.
Kiállításainkon minden esztendőben

megjelenhetnek a gyerekek alkotásai is (suliba hívogató rajzverseny, kiállítások több
alkalommal a diákok munkáiból…). Különösen nagy öröm, ha a valaha itt tanuló,
tehetséges diákok is bemutathatják csodás
munkáikat.
Egyre népszerűbbek a tanulóknak szervezett komolyzenei koncertek. Évente két vagy
több alkalommal is szervezünk koncertlátogatásokat a Városi Hangverseny-és Kiállító
Terembe. Itt tanulóink a komolyabb műfajjal ismerkedhetnek meg, figyelemfelkeltő, beavató jelleggel. Különösen fontosnak
tartjuk, hogy bár a városba való csoportos
autóbuszos bejutás nem kis feladat, a gyerekek ilyen alkalmakra is eljuthassanak! Ha a
szülőkkel csak ritkán, legalább így, csoportosan mindenki hallgathasson komolyzenét
is, hiszen ezzel a kultúra egy újabb szeletét
ismerhetik meg. (Volt rá példa, hogy felsős
osztályoknak ez akkora élmény volt, hogy

más alkalommal is elmentek koncertre!)
A 2020-as évben is tartalmas programokat
tervezünk minden korosztálynak. Mindebben természetesen köszönettel tartozom az
iskola vezetésének, pedagógusainak! Hiszen
ez csak velük közösen valósulhat meg! Azért
ilyen jó itt a légkör, összetartó a közösség,
mert itt minden a gyerekeinkért van. A
színvonalas oktató munka, az értékek megbecsülése, a tenni akarás jó példával jár elöl.
Idén is szeretettel várjuk a családokat kulturális programjainkra!
Léder Anita
a Keresztury Dezső VMK
Andráshidai Művelődési Ház
művelődésszervezője
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ÖVEGES ISKOLÁK
TALÁLKOZÓJA
Az előző évi - Péren megrendezett
- Öveges József nevét viselő iskolák
találkozója olyan kellemes élmény volt
számunkra, hogy idén tavasszal már
alig vártuk az újabb találkozást. Nem
is csalódtunk, mert Páka, mint Öveges József szülőfaluja a legalkalmasabb
hely a professzor szellemét megidéző
baráti összejövetelekre.
Az idén is Némethné Bodnár Katalin kolléganőmmel és ezúttal négy
hetedikes tanulóval (Bejczi Liliána,
Harmath Jázmin, Perom Bogi és Szalai Nikolett) vágtunk neki 2019.április
17 -én reggel a Páka felé vezető útnak.
Ráhangolódásképpen a kocsiban megbeszéltük Öveges professzor életútját.
Érdemes volt készülni, mert a lányok
nagyon jól szerepeltek a rendezvény
elején sorra kerülő Öveges József életéről szóló vetélkedőn. A tanulók arról
is beszámoltak, hogy miként őrizzük
a professzor emlékét a saját intézményünkben. Ezt követően a csapatok
tagjai, diákok és pedagógusok egyaránt külön-külön mutattak be fizikai
kísérleteket. Nagyon izgalmas volt!.

Ebéd után egy kis séta következett ebben a csodálatos dombokkal körülölelt
kis faluban. Meglátogathattuk a falu
templomát, majd a híres fizikus szülőházát. Nem csoda, hogy a professzor
úr öregkorában olyan jól érezte magát
ezen a vidéken. Előzetes feladatként
egy Öveges képet kellett elkészíteni
természetes anyagokból. Mi magokból
az iskolánk címerét raktuk ki mozaikszerűen. Szinte sajnáltuk, hogy nem
hozhattuk vissza, mert igazán jól sikerült. Helyette viszont olyan sok tárgyi
és eszmei ajándékkal térhettünk haza,
hogy máig se feledjük. Nagyon jól
éreztük magunkat, és hasznosan telt ez
a nap. Reméljük, hogy lesz folytatása
ennek a kezdeményezésnek, és jövőre
is részünk lesz majd ilyen kedves vendéglátásban!
Jakabné Kiss Emese
szaktanár

KUTYAHÁZ KÉSZÍTÉSE A BOGÁNCS ÁLLATMENHELY SZÁMÁRA

A DOWN – Mosolyambulancia Egyesület és a Zalai Civil Életért KHE KÖSZ
programjának keretein belül kutyaház építési versenyen vett részt az Öveges József
Általános Iskola 7.a osztálya.
A feladat egy, a kiírásoknak megfelelő

kutyaház készítése volt, mellyel a Bogáncs
Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület menhelyén élő állatok gazdagodnak. A gyerekek
szívvel-lélekkel és annál nagyobb lelkesedéssel alkották meg az új házat, hiszen
mindig nagy öröm, ha eszközöket, szerszámokat vehetnek kezükbe, és ha ezzel még
jót is tehetnek, nagy az elszántság.
Köszönjük a lehetőséget, köszönjük,
hogy jót tehettünk.
"Építs Te is mosolyt!"
					
Lakatos-Soós Tamara
szaktanár

LABORGYAKORLAT A KÖLCSEYBEN
Már szinte hagyománnyá vált, hogy minden évben ellátogathatunk a Kölcsey Ferenc
Gimnáziumba egy „igazi fizika laborba”. Fehér köpeny, rend, tisztaság és minden tanuló
kezében kísérleti eszközök. Nagy élmény. Az
idén két alkalommal is éltünk ezzel a lehetőséggel. Tavasszal a volt hetedikesekkel,
szeptemberben meg a jelenlegi hetedik évfolyammal vehettünk részt ezeken a gyakorlati órákon. Az első alkalommal a különböző
anyagok hőtágulásával kapcsolatosan kísérleteket mutattam be a gyerekeknek, majd
azt követően ők is kipróbálhattak jó néhány
eszközt. Ugyancsak hőtanhoz kapcsolódóan
a halmazállapot változás folyamatát követhették figyelemmel a szalol és a víz esetében.
Szeptemberben az aktuális tananyagrészhez
kapcsolódóan a fizikai mennyiségek és mértékegységeikhez tartozó mérési gyakorlatokat végeztünk. Különböző mérőeszközöket
használva szabályos alakú testek (kocka,
téglatest, henger, gömb) szükséges elemeinek hosszát megmérve kiszámíthatták a tanulók a testek térfogatát. Az élhosszúságok,
illetve átmérők hosszának meghatározására a beosztásos vonalzón kívül még kézi és
digitális tolómérőt (sublert) használhattak.
Eszközhasználat és pontos mérés, majd azt
követően - matematikai képletek alkalma-

zásával- a számolások mind nagyon fontos
megtapasztalások. A másik két órán a testek
egyenletes mozgását tudták tanulmányozni a
gyerekek Mikola cső segítségével. Csoportban dolgoztak, mindenkinek megvolt a szerepe. Fontos volt a kísérlet elvégzése során
a pontosság és az összhang. Ehhez egymásra is nagyon kellett figyelni.
Minden
ilyen laborgyakorlatra nagy izgalommal készülök. Örömmel tapasztalom, hogy milyen
jó- egy kicsit kimozdulva a megszokott környezetből - újra átélni azt, amit Öveges professzortól megtanultunk, hogy a fizikának a
megértéséhez és megszerettetéséhez ”kísérletezzünk és gondolkozzunk”.
					
		
Jakabné Kiss Emese
szaktanár

ISKOLAI GYÜMÖLCSPROGRAM
A Golden Garden Invest Kft. a 2019/2020-as Iskolagyümölcs-program kísérő intézkedéseként "Egészségkosarakat" juttat el a programban részt vevő iskoláknak, így
köztük az Öveges József Általános Iskola is kapott a zöldség-gyümölcsválogatásból. A kosárban fejessaláta, zeller,
cékla és kígyóuborka kapott helyet, melyből tanulóink alkottak egészséges ételeket. Ennek megfelelően készítettünk
sütőben sült, fűszeres zeller-csíkokat, zöldsalátát és joghurtos céklasalátát. A saját kézzel készült finomságokat előszeretettel fogyasztották el a diákok, az
iskola folyosóin pedig igazán finom illatok terjengtek.
Lakatos-Soós Tamara
szaktanár
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SPORTÉLET 2019

Iskolánk évek óta kiemelt feladatának tekinti a gyermekek nagyfokú mozgásigényének kielégítését, a mindennapi testedzés és
az egészséges életmód iránti igény kialakítását.
Intézményünkben a sportéletnek nagy
hagyományai vannak, és sok sportolási lehetőség közül választhatnak tanulóink. Turisztikai szakosztályunk rendszeresen szervez
kirándulásokat. November végén adventi
kiránduláson vettünk részt Ausztriában és
Szlovákiában. Pozsonyban megmásztuk
a várat, és végig jártuk a belváros nevezetességeit. Az Ausztriai Köpcsényben végig
kóstoltuk az összes desszert csokoládét és a
hosszú téli estékre gondolván, bevásároltunk
édességből. Szabadprogramra is maradt idő,
amikor is csoportunk belevetette magát a
város karácsony előtti ünnepi forgatagába. A
„régi” Pozsony mindig szép, jó ide eljönni.

nap kirándultunk gyalog vagy kerékpárral.
A túrák során elkerekeztünk Keszthelyre,
Szigligetre, Badacsonyba, és láttuk a Zala –
folyó torkolatát. Fürödtünk a Balatonban,
fociztunk a tábor melletti pályán. Esténként
számháborúztunk és kártyáztunk, és mire
észrevettük, vége lett a négynapos önfeledt
időtöltésnek.
Szeptemberben végén már második alkalommal az Európai Diáksportnap keretében iskolai futóversenyeket szerveztünk. A
délelőtt folyamán tanulóink jól kifuthatták
magukat. Öröm volt nézni az egészséges, kipirult, többnyire mosolygós arcokat.
Folytattuk az egynapos síeléseinket az
ausztriai Weinebene síparadicsomában.
Hihetetlen élmény volt, esőben kezdtük a
napot, amely átment havazásba és délután
pedig szikrázó napsütésben siklottunk a hóborította lejtőkön.
Minden korosztályban van labdarúgó csapatunk, az óvodásoktól a legidősebbekig. Az
MLSZ Bozsik Iskolai Programjában 4 csapatunk szerepel. Van alsós és felsős lány csapatunk. A ZTE korosztályos lány csapataiban
több tanulónk szerepel. Büszkék vagyunk
Sali Rebekára, aki az U-17 – es Magyar Válogatott oszlopos tagja és a Győr felnőtt csapatában is rendszeresen szerepel.

A hagyományos novemberi 5.-6. osztályos labdarúgó-torna keretében emlékeztünk meg Bozó Tamás Tanár Úrra, iskolánk legendás testnevelőjére. Iskolánk több
labdarúgó tornát szervezett meg városi és
városkörnyéki csapatok részvételével. A foci
csapataink több torna győzelmet értek el, és
a városi diákolimpia küzdelmeiben is sikeresek voltak. Mi rendezhettük meg a Megyei
Teremlabdarúgó Diákolimpia felső tagozatos női döntőjét, ahol női csapatunk a 3.
helyezést érte el. Intézményünk tanulói adják a helyi andráshidai labdarúgó csapatok
utánpótlás bázisát.
Iskolánk tanulói számára – a focin kívül is
- többféle sportolási lehetőség van. A szellemi sportjátékban, a sakkban is remek eredményeket érnek el diákjaink. A kötélugró
foglalkozások főleg az alsós lány tanulóink
körében igen népszerűek. A táncot kedvelők
akrobatikus rock and roll foglalkozásokon
vehetnek részt. Az alsó tagozaton Ica néni
tart kölyök atlétikai foglalkozásokat. Gabi
néni vezetésével a kosárlabda foglalkozások
rendkívül népszerűek és látogatottsági rekordokat döntenek. Szilvi néni közreműködésével, a cselgáncs alapjait is elsajátíthatják
tanulóink.
Diákjaink a tavaszi sportágválasztó keretében ismét több sportággal ismerkedhettek
meg. A novemberi Öveges Napok keretében
megrendezett osztályok közötti Mozdulj!-váltóversenyek mindig emlékezetesek és
remek hangulatúak.
A tanévet sportosan - már 4. éve - vízi
sportnapot tartva az Aqua City-ben zártuk,
az évet pedig decemberben a hagyományos
labdarúgó Mikulás–kupák megtartásával
búcsúztattuk.
Varró Dezső
testnevelő tanár

Nyár elején a hagyományos 5 napos focitábort már az Andráshidai Torna Egylet keretében rendeztük, ahol a sok focizás mellett
szellemi és ügyességi vetélkedőkön és a nagyon kedvelt számháborúzásban élvezhették
tanulóink a szünidőt. A vakáció a balatongyöröki sport -és kerékpáros táborban folytatódott. Az időjárás szerencsére kegyeibe
fogadott minket. Itt 26 diák élvezhette a nyár
örömeit, a tábori élet vidámságait. Minden

ÖVEGES-EMLÉKÉREM
A 2007/2008-as tanévtől ismerjük el a legkiválóbb 8. osztályos tanulóink teljesítményét
az iskolánk névadójáról elnevezett emlékplakettel. Az emlékérmet a tantestület ítéli
oda azoknak a tanulóinknak, akik nyolc
éven át kitűnő tanulmányi teljesítményt
nyújtottak, példamutató közösségi munkát
végeztek, megyei és országos tanulmányi

versenyeken szerepeltek, vagy kimagasló
eredményeket értek el a sportban és a kulturális megmérettetéseken.
A 2018/2019-es tanév végén:
Öveges-emlékérmet vehetett át Czotter
Bálint, 8.b osztályos tanuló.
Kulturális díjat kaptak: Lábodi Liza és
Pendli Zsófia Flóra 8.b osztályos diákjaink.

Jó Sportoló Díjban részesült: Belső Fanni
8.a és Mátéffy Márton Gábor 8.b osztályos
végzőseink.
Gratulálunk szép teljesítményükhöz!
Kovács Marianna, tanító
Képek a díjazottakról a hátsó borítón!
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PÁLYÁZATOK AZ ISKOLÁNKBAN
Iskolánk életében, az innovációs tevékenységünk területén a pályázatok jelentős szerepet
töltenek be.
A pályázati koordinációban többféle feladat
adódik:
• kötelességünk a nyertes pályázatokat öt évig
fenntartani,
• új pályázatokat készítünk,
• a fenntartó által koordinált központi pályázatokat valósítjuk meg,
• továbbá más intézmények pályázataiban
partnerintézményként együttműködünk.

1. A nyertes pályázatok fenntartása
1.1) A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001
számú Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés
pályázat fenntartása 2019.11.30-ig tartott. Az
NTP-R-16-0028 számú Öveges sportágválasztó fenntartási ideje 2021.06.30-ig terjed. A két
pályázat programja hasonló célokat képvisel,
ennek érdekében sport- és egészségnapot szervezünk minden év tavaszán.

1.2) Az Oktatási Hivatal MaTalent4 – online
matematikai tehetségazonosítás a negyedik
évfolyamon című tehetségpályázat programjának keretében 16 fő 4. évfolyamos tanulót
választottunk ki, akik részt vettek a mérésben.
Közülük az 5.a osztályból Fábián Benedek
kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló, Derzsi
Réka, Farkas Bálint, Kovács Boldizsár Miklós
pedig tehetségígéret. Az 5.b. osztályból Láncos
Bálint, Pongrácz Zoé és Vörös Kinga tehetségígéret.
A program felelőse: Salamon Edit intézményvezető-helyettes, tehetség-koordinátor.

képzésen vettek részt.
Iskolai koordinátorok: Bodnárné Németh
Katalin informatika szaktanár és Bagarus András rendszergazda.

2. Új pályázatunk
Már harmadik alkalommal pályáztunk sikerrel a HATÁRTALANUL! programra, melynek köszönhetően ismét Erdélybe utazunk! A
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott „Erdély
legjava-tanulmányút Partium, Belső Erdély és
Székelyföld tájain” című pályázati projektünket
a Bethlen Gábor Alap Bizottsága 3 039 500 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A program célja a külhoni magyarok életének megismerése, a kortárs diákokkal való
találkozás, a nemzeti összetartozás érzésének
erősítése, a külhoni kulturális és természeti értékek megismerése.

A 7. évfolyamos tanulók úti célja 2020. májusában Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely,
a Tordai Sóbánya, a Gyilkos-tó, a Békás-szoros,
Csíksomlyó, Székelyudvarhely, Farkaslaka, a
Parajdi Sóbánya, Korond, Szováta és Körösfő
felfedezése lesz.
A program projektmenedzsere: Salamon
Edit intézményvezető-helyettes, kísérő tanárai: Domján István intézményvezető, Horváth
Zsoltné, a 7.a osztály és Soósné Keszte Andrea,
a 7.b osztály osztályfőnökei.
3. Központi pályázatok
3.1) Az EFOP-3.2.3-17 számú „Digitális
környezet a köznevelésben” című pályázattal
a legfontosabb pedagógiai célunk, hogy az informatika korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltsük az érdeklődést a tanulás iránt, és
lehetővé tegyük, hogy a tanulók a rendelkezésükre álló informatikai eszközök segítségével
hatékonyabbá tehessék a tanulási folyamatot.
A pályázatba bevont pedagógusok matematika, természetismeret, valamint fizika órán
alkalmazzák a korszerű digitális eszközöket:
Bodnárné Németh Katalin, Domján Anita, Jakabné Kiss Emese szaktanárok a felső tagozaton, Császár Erika, Horváth Katalin, Véberné
Egyed Marianna, Tubolyné Hartmann Éva tanítók pedig az alsó tagozaton.
Iskolai koordinátor: Salamon Edit intézményvezető-helyettes.
3.2) Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt EU-s projekt keretén belül
a korszerű pedagógiai módszerek szerinti
tanítási-tanulási folyamat biztosítására intézményünkben is kiépítésre került a Wi-Fi lefedettség. A projekt keretében a pedagógusok
ingyenes tanári notebookot kaptak, ismereteik
bővítésére pedig ingyenes pedagógus-tovább-

4. Partnerintézményként történő együttműködés
4.1) A Keresztury Dezső Városi Művelődési
Központ, Hangverseny és Kiállítóterem által
elnyert EFOP-3.3.2-16 számú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért”
című pályázatban a projekt keretében iskolánk
tanulói számára zenetörténeti, zeneelméleti és
hangszerismertető foglalkozássorozatot tartottak a zeneiskola tanárai.
Iskolai koordinátorok: Salamon Edit intézményvezető-helyettes és Molnár Andrásné tanító, a művészeti munkacsoport vezetője.
4.2) A Zalaegerszegi Tankerületi Központ
EFOP-3.1.6-2017-00018 számú „Együtt egymásért” című pályázatának célja a lemorzsolódással veszélyeztetett, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, vagy azzal
veszélyeztetett, valamint a sajátos nevelésű
igényű, hátrányos és halmozottan hátrányos
tanulók előmenetelének támogatása. A projekt
a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zalaegerszegi Tagintézménye megvalósításában
zajlik. A szakszolgálat szakemberei által tartott
órákon vehetnek részt az érintett tanulók. A
pedagógusok számára szakmai műhelymunka
foglalkozás-oktatást tartanak ebben a témában.
Iskolai koordinátor: Makovecz Tamásné intézményvezető-helyettes.
4.3) A határon átnyúló Interreg Austria-Hungary 2014-2020 program AT-HU074 számú
„A kompetencia-alapú oktatás az alsó tagozaton az osztrák-magyar határrégióban” című
projekt célja a határ menti régióban olyan oktatási intézményekből felépülő hálózat kialakítása, amely hatékonyan tudja segíteni alsó
tagozaton a 6-10 éves életkorú tanulók kompetenciafejlesztését. A pályázati munka során kifejlesztett pedagógiai eszközök, feladatbankok
és szolgáltatások az alábbi négy területen fejlesztenek: szövegértés, matematika, természettudomány-technika és interkulturális-szociális
kompetencia. A projektben a vezető partner a
Bécsi Iskolai Hatóság, megvalósító partnerek
osztrák részről a Bécsi Pedagógiai Főiskola,
Burgenland Tartomány, a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola, az Alsó-Ausztriai Pedagógiai
Főiskola, magyar részről pedig az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ.
Iskolai koordinátor: Salamon Edit intézményvezető-helyettes.
4.4) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által meghirdetett „Három generációval az
egészségért” pályázaton belül „Az EGÉSZSÉG
ÉRTÉK – Új együttműködések az egészségügyi
alapellátás fejlesztése érdekében Zalában” című
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projektbe Andráshida körzeti orvosa, Dr. Berki Barnabás kezdeményezésére került be iskolánk. A partneri együttműködés keretében
intézményünkben egészségfejlesztési programok valósulnak meg.
A decemberben indult program keretében a
pályázati programba bevont tanulóknak Végvári Viktória dietetikus és Kocsis Ágnes gyógytornász tartott és tart még további foglalkozásokat. A projekt célja az egészséges életmód
elősegítése, a rendszeres fizikai aktivitás és az
egészséges táplálkozás népszerűsítése a gyermekek körében.

Iskolai koordinátor: Salamon Edit intézményvezető-helyettes és Molnár Andrásné
munkaközösség-vezető.
Köszönetet mondunk a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatójának, Kajári Attila
úrnak, hogy támogatja pályázati törekvéseinket, lehetővé teszi a pályázatokban való a részvételünket, segíti a programok megvalósítását,
valamint biztosítja számunkra munkatárasai
segítségét a dokumentumok és az elszámolások elkészítésében.
Salamon Edit
intézményvezető-helyettes

SZÍNHÁZ ÉS NEVELÉS
Intézményünkben több évtizedre visszanyúló hagyománya van a közös színházlátogatásoknak. Az alsó tagozatos diákjaink
rendszeres látogatói a zalaegerszegi Griff
Bábszínháznak, ahol tanévente öt alkalommal bérletes előadást tekinthetnek
meg. A felső tagozatos tanulók is tanáraik
szervezésében vásárolhatnak bérletet a Hevesi Sándor Színházba. A színház szakmai
vezetése olyan előadásokat ajánl az ifjúsági bérletsorozatba, amelyek megfelelnek
a diákok életkori sajátosságainak. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy minden
tanévben 100-120 felsős tanuló jelentkezik
színházi programjainkra. A szervezési osztály minden évad előtt tájékoztat bennünket az előadások témájáról, a bemutatók
várható időpontjáról. A bérletsorozatunk
három előadást tartalmaz, minden alkalommal a délutáni szabadidő terhére.
A művek megtekintése előtt magyar irodalom órákon a pedagógus kollégák felkészítik tanítványaikat a várható színházi
élményre, igyekeznek segíteni a ráhangolódást, befogadást. Drámajáték órákon beszélgetünk a színház varázslatos világáról,
a színésztechnikákról, a ,,mintha '' megtartó erejéről.
Az előadást követően igyekszünk segíteni
a látottak feldolgozását sok beszélgetéssel,
irányított kérdések megfogalmazásával,
gondolatébresztéssel. Az alsós gyerekekkel

lehetőséget teremtünk a kapcsolódó művészeti ágak bevonására, így feldolgozhatják
élményeiket rajzolással, festéssel is.
Városunk kőszínházával szoros szakmai kapcsolatot ápolunk, így rendszeresen
szervezünk pedagógusnak is színházlátogatásokat, hiszen közösségünk színházat
értő- és kedvelő tantestület.
Az idei tanévben elindulhatott a Lázár
Ervin Program, amely azt a célt tűzte ki,
hogy az oktatási intézmények minden
egyes tanulója legalább évente egyszer eljusson egy, a tanuló életkorának, kulturális befogadóképességének, érdeklődésének
megfelelő előadó-művészeti intézménybe,
ahol színvonalas előadással találkozhat,
pozitív élményeket szerezhet.
A program elindulását megelőzte egy

szakmai továbbképzés a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából, ahol Simonné Gaál Eszter
kolléganőmmel részletes tájékoztatást kaptunk a program
művészeti és pedagógiai elemeiről. Valóban minden korosztály igényes és színvonalas
produkcióra számíthat. Számunkra is óriási élmény volt a
Fővárosi Nagycirkuszban a Hófödte álom című előadás megtekintése, várhatóan a hatodikos évfolyam tanulói mehetnek
majd a cirkuszba.
Bízom benne, hogy a felkínált lehetőség
olyan élményekhez juttatja tanítványainkat és a kísérő pedagógusokat, hogy a későbbiek során is szívesen vesznek részt az
előadó-művészeti programokban.
Szeretnénk, ha tanítványaink a jövőben
is nyitottak és érdeklődőek lennének a
művészeti élmények iránt. Hiszem, hogy
műértő-és kedvelő közönséget kicsi korban
kell elkezdeni nevelni, formálni, érzékenyíteni.
					
Molnár Andrásné
tanító, drámapedagógus, a művészeti
munkaközösség vezetője

TechEredő vetélkedő
A Pannon Fejlesztési Alapítvány által megrendezett TechEredő versenyen az Öveges
Team különdíjat nyert. Ismét egy szórakoztató, pörgős versenyen vehettünk részt, nagyon élvezték tanulóink. A verseny témája a műszaki smeretek és a pályaválasztás
egybefonódása volt, melynek keretein belül
megismerkedhettünk bizonyos szakterületek részleteivel, így például a robotikával,
informatikai fejlesztésekkel, a Zalaegerszeg

körzetében épülő tesztpálya munkálataival. Emellett szükség volt diákjaink ügyeskedésére is, hiszen nem csupán elméleti
számonkérés, hanem gyakorlati versenyek
is voltak, súlymérések, kerékpárszerelés,
ördöglakat kinyitása. Köszönjük az alapítványnak a fantasztikus rendezvényt.
Lakatos-Soós Tamara
szaktanár
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TEHETSÉGGONDOZÁS MATEMATIKÁBÓL
Iskolánkban, mind alsó, mind felső tagozaton fontosnak tartjuk matematikából a tehetséges diákokkal való foglalkozást. Erre
a tanórákon kívül szakkörökön kerül sor. Évről évre különböző
matematika versenyeken indulunk. A 2018/2019. tanévben elért
versenyeredményeink közül kiemelkedik Győrfi Mór Levente 1.b
osztályos tanuló, aki a „Szorgos matekosok” városi versenyen 6. helyezést ért el. Felkészítői Horváth Katalin és Tubolyné Hartmann
Éva tanító nénik voltak. A második évfolyamosok is szép teljesítményt nyújtottak a „Kis tudorok” városi matematika versenyen,
amelyet az Ady Ende Általános Iskola és Művészeti Gimnázium
rendezett. Volner Panna 2.a és Csalló Dominik Csanád 2.b osztályos tanulók a 9. helyen végeztek. Felkészítő pedagógusaik Császár
Erika, Mánfay Erzsébet és Tubolyné Hartmann Éva voltak. A Zala
megyei Matematikaversenyen Takács Nóra 3.a osztályos tanuló 10.
helyezett, míg Fábián Benedek 4.a osztályos tanuló 4. helyezett lett.
Jól szerepelt Iván Jácint 3.a osztályos tanuló a Landorhegyi „Észpörgető” városi matematika versenyen, ahol 10. helyezést ért el.
Felkészítőik Salamon Edit és Nagy Gézáné tanítók voltak. Az intézményünk által rendezett „Öveges” városi matematika versenyen az
elmúlt tanévben Böjte Katalin 3.a osztályos tanítványunk 4. helyezett, míg osztálytársa Iván Jácint 9. helyezett lett. Felkészítő pedagógusuk Salamon Edit tanítónő volt.
Szép helyezéseket érnek el tanítványaink a Kenguru és Zrínyi matematika versenyeken, de városi csapatversenyeken is. 2019 tavaszán iskolánk hozta el a Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola „Együtt, okosabban!” csapat-

versenyének, Petőfi Matematika Vándordíj kupáját. Itt két első helyezett csapatunk lett, melynek diákjai: Czett Szénia, Szakmeiszter
Alexandra, Komáromy Ádám volt nyolcadikos diákok és Benke
Boglárka, Mileji Mirella, Kelemen Zsombor, volt 6. évfolyamos
diákok. Felkészítő tanáraik: Kernné Orbán Gabriella, Bodnárné
Németh Katalin, Jakabné Kiss Emese, Kovácsné Renácz Teréz és
Horváth Zsoltné.
Az idei évben a legkiemelkedőbb sikert, az ősszel megrendezésre
kerülő megyei matematika versenyen értük el, hiszen 9. helyezett
lett Takács Nóra 4.a,, 3. helyezett lett Domján István 7.a, 4. helyezett
Dóczi Jázmin 8.b, 5. helyezett Fábián Benedek 5. a, 9. helyezett Bödör Barbara 7.b, 10. helyezett Derzsi Réka 5.a, 11. helyezett Benke
Boglárka 7.b osztályos tanulók. A felkészítők Kernné Orbán Gabriella, Bodnárné Németh Katalin, és Horváth Zsoltné matematika
szaktanárok és Salamon Edit tanító volt Az iskolánk által rendezett
Öveges Városi Matematikaversenyen a legjobb eredményt Zsédely
Hunor 2.a és Csalló Dominik Csanád 3.b osztályos tanulók lettek.
Mindketten 1. helyezést értek el a saját évfolyamukban. A felkészítést Mánfay Erzsébet és Tubolyné Hartmann Éva tanítók végezték.
Büszkék vagyunk a matematikában tehetséges, eredményes tanítványainkra!
Mánfay Erzsébet, tanító, munkaközösség-vezető
Horváth Zsoltné,matematika szaktanár
Képek a díjazottakról a hátsó borítón!

TEKEOKTATÁS A FELSŐ TAGOZATON
A testnevelés órák keretein belül iskolánkban a felső tagozaton a teke sportág
oktatása tovább folytatódik. Hatodik és hetedik évfolyamos tanítványaink teketudásának fejlesztése szakemberek irányításával
a Roxy csarnokban zajlik. Büki László elköltözése után új oktató folytatja a munkát
diákjainkkal Airizer Emese személyében, és
Nagy Ferenc továbbra is segíti a munkát. A
több mint 80 diák közül már mintegy 8-10
tanuló vesz részt rendszeresen a korosztályos utánpótlás versenyeken. Számukra a
kötelező foglalkozásokon kívül különórákat
is tartanak az edzők.
A Zalaegerszeg Város és Körzeti Tekézők

Egyesületeinek Szövetsége még karácsony
előtt, december 14-én díjakat és elismeréseket adott át a hagyományos zenés-táncos
évzáró rendezvényén. A 2019-os évet záró

díjátadón és bálon 110 vendég vett részt.
Közöttük volt két tanítványunk: Bogdán
Ramóna 7.b osztályos tanuló, aki „Az év leány amatőr utánpótlás felfedezettje” díjat és
Tuboly Ádám 7.a osztályos tanuló, aki „Az
év fiú amatőr utánpótlás felfedezettje” díjat
vehette át Makovecz Tamástól, a ZMJV Oktatási Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottsága
elnökétől. Gratulálunk!
Bízunk benne, hogy a teke sport iskolánkban egyre népszerűbb lesz, s további tehetségekre bukkanunk.
Makovecz Tamásné
intézményvezető-helyettes

ÚSZÁSOKTATÁS ÉS KORCSOLYÁZÁS AZ ÖVEGESBEN
Iskolánk évek óta kiemelt feladatának tekinti a gyermekek nagyfokú mozgásigényének kielégítését, a mindennapi testedzés és
az egészséges életmód iránti igény felkeltését.
Ehhez nyújt jó lehetőséget számunkra a
Zalaegerszegi Városi Strandfürdő és Fedett
Uszoda, ahová a testnevelés órák keretében
heti egy órában járnak úszni tanítványaink.
A második évfolyamtól kezdődően a negyedik osztály végéig minden évfolyamon két
félévben tanulják az úszást a gyermekek.
Ebben a formában szinte minden tanuló a
negyedik évfolyam végére kellő vízbiztonságot szerez, és három úszásnemben – hátúszás, gyorsúszás, mellúszás – megtanul
úszni. Az ötödik évfolyamon egy féléven keresztül még lehetőségük van a gyermekeknek az elsajátított úszásfajták gyakorlására.

Az úszás oktatását hosszú évek óta Horváth
Csaba, a Zalaegerszegi Úszóklub vezetőedzője végzi. Iskolánk 4 éve vesz részt a
Magyar Úszó Szövetség „Minden gyermek
tanuljon meg úszni – egy hosszt” elnevezésű
pályázatában.
Szekeres Dorina, a 2012-es nyári olimpiai
játékok résztvevője, iskolánk tanulója volt.
Betlehem Dávid, az EuropTec ZÚK úszója, szintén intézményünkben tanult. Dávid
nagyszerű idénnyel zárta a 2019-es évet.
Hazai és nemzetközi szinten is szép teljesítményt nyújtott, több éremmel gazdagította
kollekcióját.
Napjainkban úszóink közül Scheffer Eszter szerepel a legeredményesebben, országos és nemzetközi versenyeken ér el jó eredményeket.
Intézményünk évek óta részt vesz a Zala-

egerszeg Jégsportjáért Alapítvány szervezésében zajló „KORISULI” programban. Ennek keretében az iskolába járó gyermekek
számára korcsolya oktatást tartanak a zalaegerszegi jégcsarnokban dolgozó szakképzett edzők. A 10 alkalomból álló foglalkozás végére teljes jég-biztonságot szereznek
tanítványaink. Azoknak a gyermekeknek,
akik a korit megkedvelik, további lehetőség a sportolásra a jégkorong vagy a szinkronkorcsolya. Intézményünk tanulói közül
Domján István és Wappel Zalán az Egerszegi Titánok csapatának tagjai, részt vesznek
az U14-es jégkorongbajnokságban.
Az elmúlt tanévben az 1.b osztály, a 2.a
valamint a 2.b osztály tanulói vettek részt
iskolánkból a „KORISULI” programban.
Mánfay Erzsébet
alsós reál munkaközösség-vezető
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VÉGZŐSÖK KIRÁNDULÁSA A TANÉV VÉGÉN
2019. május 31-én indultunk a két nyolcadik osztállyal és Merth Annamária kísérőnkkel az utolsó közös általános iskolai kirándulásunkra.
Az előző években is együtt utaztunk, hiszen a sok közös élménynek köszönhetően nagyon jó kapcsolat alakult ki a két „csapat” között.
Ez alkalommal a Dunakanyar és Budapest volt a célunk. Szerencsére
az időjárás kegyes volt hozzánk, ragyogó időben vághattunk neki az útnak. A gyerekek alaposan „felfegyverkeztek” rágcsálnivalóval, mobilokkal, hogy útközben ne unatkozzanak.
Első állomásunk Esztergom volt, ahol megcsodáltuk a Bazilikát, sőt
a bátrabbak felgyalogoltak a toronyba is, ahonnan valóban szép panoráma tárult eléjük. Utunkat Visegrád felé folytattuk. A fellegvárba tett
hosszú séta, a panoptikum megtekintése során felidéztük Mátyás király
alakját, bepillantást nyerhettünk a korabeli étkezési, ruházkodási szokásokba. Szentendre egy valódi „ékszerdoboz”, ahol irányított szabadidőt
kaptak gyerekeink, felfedezhették a kisváros szépségeit, megkóstolhatták a különleges fagyikat.
Négy óra körül indultunk tovább Budapestre, hogy elfoglaljuk szállásunkat, majd vacsora után hosszú sétát tegyünk a lassan sötétedő, de
szépen kivilágított városban. „Sétánk” utolsó állomása a Margit-sziget
volt. A gyerekek nagyon élvezték a nyüzsgést, de bizony már egyre fáradtabbak voltak, és szerettek volna minél hamarabb a szállásra visszamenni.
Az éjszaka nyugodtan telt, reggel pedig újult erővel indultunk Budapest felfedezésének. Kiadós reggeli után villamossal, autóbusszal,
metróval megközelítettük a Budai Várat, gyönyörködtünk a Mátyás
templom lenyűgöző méreteiben, a Halászbástya csipkézett tornyaiban.
Ezután a Parlament mellett lesétáltunk a Duna- partra, ahol a bronzcipők látványa bizony néhányunkat elgondolkodtatott a történelem sötét
időszakairól.
Kirándulásunk utolsó állomása a Westend volt, ahol végre szabadon
kószálhattak, vásárolhattak, ebédelhettek gyerekeink. Délután négy óra
körül indultunk vissza Zalaegerszegre. Hét órakor fáradtan, de jókedvűen szálltunk le az autóbuszról. Az élményekről aztán a tanév hátralevő részében még sokat beszélgettünk.
Stomfainé Gergye Ágnes és Varró Dezső
osztályfőnökök
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A 2019. év rendezvényei
Újévi köszöntő
Ovis péntek – beiskolázási program
Kultúra napja
Alapítványi bál
Curie környezetvédelmi verseny területi döntő
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
Ruhagyűjtés
Farsang
Kiszejárás – téltemetés a Zalán
Ovis szombat – beiskolázási program
Esély órák
Nyílt órák
Március 15-i ünnepély
Animal show - angolosoknak
Víz világnapi programok, üzemlátogatás a Zalavíznél
TEszedd országos környezetvédelmi nap - szemétszedés
Idegen nyelvi keresztrejtvény vetélkedő
Teke Kupa
Holokauszt emléknap
Húsvéti forgatag – nyuszi simogató és tojáskereső verseny
Leendő iskolás gyerekek látogatása az 1. osztályokban
Költészet napja
Föld napi megemlékezés
Thi Big Plenet Show – idegen nyelvi vetélkedő
„Tavaszi zsongás” népdaléneklési verseny
Májusfaállítás
Sportágválasztó
Madarak fák napi megemlékezés
Anyák napi ünnepségek az osztályokban
„Nemzedékek kézfogása” jótékonysági gála
Zeneiskolás diákjaink hangversenye
Környezetvédelmi nap
Májusfa kitáncolás
Nemzeti összefogás napja
„Egy nap az egészségért” diák önkormányzati nap az Aqua city-ben
Ballagás, tanévzáró ünnepély és bizonyítványosztás
Szünidei foci
Énekkari tábor
Szentiván-éji vigadalom
Balatongyöröki sport és túratábor
Takarítási világnap:
PET, aludoboz-, papír- és elektronikai hulladékgyűjtés
Zene világnapja – rendhagyó óra
Állatok világnapja
Megemlékezés az aradi vértanukról
Földünkért világnap, udvartakarítás
1. osztályosok faültetése
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről
Öveges-hét
Szerepeim, helyeim a közösségben – támogató program felsősöknek
Földtani bemutató, előadás
Adventi gyertyagyújtás
Mikulás
Adventi jótékonysági vásár
Testvérosztályok Mikulás találkozása
Karácsonyi ünnepély

Heti rendszerességgel működő programok

Grafika • ÖKO szakkör • Kötélugrás • Akrobatikus rock&roll
Zeneiskola: szolfézs, klasszikus hegedű és furulya, zongora, gitár, népi hangszerek tanulása
Fiú és leány labdarúgás • Kosárlabda • Korcsolyázás • Úszás • Sakk • Énekkar, népdaléneklő csoportok
Tantárgyi tehetséggondozó szakkörök • Kölyök atlétika
Kiadó: Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola, Zalaegerszeg, Iskola u. 1. • Felelős kiadó: Domján István intézményvezető
Felelős szerkesztő: Makovecz Tamásné intézményvezető-helyettes • Felelős munkatárs: Kocsis Csaba
Lektorálta: Soósné Keszte Andrea és Ragán Tünde
Elérhetőségek: Tel.: 92-596-693, honlap cím: www.ovegesiskola.hu • E-mail cím: titkarsag@oveges-zala.sulinet.hu
Készült: 1200 példányban a Műhely Nyomdában. A lap kiadását támogatta: Andráshida Településrész Önkormányzata.

20

‘
‘
Iskolai Hirmondo

