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Változatok klasszikus
magy ar gy ermekversekre
Noran Kiadó, Budapest 2009
„a két költő tovább írta
Arany János, Babits Mihály,
József Attila, Kányádi Sándor,
Kormos István, Kosztolányi Dezső,
Móra Ferenc, Móricz Zsigmond,
Nagy László, Nemes Nagy Ágnes,
Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc,
Szép Ernő, Weöres Sándor,
Tamkó Sirató Károly, Zelk Zoltán
és mások jól ismert sorait…”

A v akációt Meiszterics Miklós két v ersével köszöntjük:
A jó tanulók dala

A rossz tanulók dala

Év közben figy elek, gondolkozok,
Haza any ának ötöst hozok.
Jegy em félévben kitűnő, jeles,
Apa rámondja: fiam ez így hely es!

Goromba tábla, goromba könyvek,
Az iskola kény szer, munka és könny ek!
De a Janit is hiába kérem,
Hogy ne lökjön, ha a szöget mérem.

Az órán az agy amat növelem,
A tanárt v égig szemmel követem.
A padszomszédom so sem figyel,
Neki az év lassan telik így el.

Matekból számolni, hogy 360 + 2,
És angolul a roof azt jelenti, hogy tető!
De ha belegondolok a dologba,
A tábla nem is goromba,
A köny v ed is lehet pajtásod,
Ha a táskád aljára beásod.

Unalmas az a jegy em,
Az ötösöket hova tegyem.
Elegem v an ebből… ki ne mondd,
Itt a v akáció! Ez mindent megold!

Ötöst is kapok, ha tanulok,
Akkor nem leszek felnőttnek tulok.
De a suli is v alamiben jó,
A v égén elkezdődik a jó:
V AKÁCIÓ!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

Ballagás: június 1 2., 1 0.00.
Az utolsó tanítási nap: június 1 5., hétfő. Diákönkormányzati nap.
Évzáró ünnepély: június 1 6., kedd, 17.30.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I skolánk jelenlegi helyén - a Pázmány Péter utcában - 1959-ben kezdődött meg a tanítás.
Ennek nemsokára 50. évfordulóját ünnepeljük.
Már most készülünk az évfordulóra azzal, hogy megpróbálunk összegyűjteni minden olyan dokumentumot, fényk épet, leírt
élményt, esetleg tárgyat, ami ezt a fél évszázadot jellemzi.
Ezért kérjük, ha ilyesmi Önnek, vagy ismerősének, az egykor itt tanult diákoknak, a valaha itt tanító tan ároknak, az elmúlt
években itt dolgozóknak birtokában van, tudassa velünk, hogy azt, illetve annak másolatát az évforduló méltó megünneplésére
felhasználhassuk.
Köszönjük segítségét!

SRÁCVÁROS

2009. június

Erdei iskola - 2009
Iskolánkban már hagyománnyá v ált, hogy minden évben a 6. év folyam egy hetet tölt erdei iskolában. Idén hatodik osok lettünk, így az osztályunkkal Orfűre utaztunk. Május 4-én, hétfő reggel mindenki az uránvárosi aut ó bu s z v é g áll omáson gy ülekezett, és izgatottan v ártuk milyen le s z a z e lköv etkezendő hét. Nem v alami jól kezdődött, hiszen
ugy ancsak meglepődtünk, amikor Orfűn a szálláshelyünkre
értünk és láttuk, hogy egy tornateremben, matracokon kell
aludnunk. Lepakoltuk a bőröndjeinket és elmentünk egy
kicsit körülnézni. Utólag bevalljuk, akkor rögtön haza akartunk menni.
Sokat túráztunk, minden nap v égére elfára dtunk, és
kiderült – a lány mosdóban rossz a bojler és nincs meleg
v íz. Éjszaka mindig fáztunk. Emellett nagy on sokat tanultunk a növ ény ekről és az állatokról. Sokat megtudtunk
egy másról is, mert rengeteget beszélgettünk.
Az utolsó nap nagy on v ártuk már, hogy hazaé rjünk, de
szomorúak is v oltunk, mert v égeredmény ben nem v olt
rossz. Otthon még sokáig hiány zott a jó hangulat és a tábor.
Sok-sok élménnyel és tudással lettünk gazdagabbak!
Glück Csilla, Marics Betti, Németh Rebeka,
Niklai Zsófia, Szabó Barbara 6. a

Május v égén egy hetet töltöttünk az erdei iskolában, Orfűn. Jól felszerelkezve érkeztünk. Berendezkedtünk a tornaterembe, ami a hálóhelyünk v olt. Tornaszivacsokon aludtunk.
Első nap körbesétáltuk a Pécsi-tavat. Csütörtökön átgyalogoltunk Abaligetre, ahol megnéztük a barlangot és a De n e v ér-múzeumot. Térképet készítettünk a faluról. Szalonnát sütöttünk. Sokat kellett mosogatn i. Ma g u n k ké s zít e tt ü k a
reggelit és a v acsorát is. Ági néni zsonglőrügyességgel szedte le a labd ákat a tornaterem pla fon já ró l. Es t é nké n t s zé p
poháralátéteket készítettünk Á gi nénivel. Utolsó éjszaka sok embert b ekentek fogkrémmel.

A legjobb az v olt az erdei iskolában, hogy együtt voltunk. Sokat nev ettünk. Minden nap sokáig fenn v o ltu n k. A z e g é s z
nagy on jó v olt.
A 6. b
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Orfű a bolygó
(sci-fi paródia)

Történt réges-régen egy Messi Messi galax isban, egy
boly gón, a földön.
Aznap korán reggel indultunk a táborba.
Első napokban hozzá kellett szokni a szörny ű és megerőltető feladatokhoz. Egy kérdés volt: maradunk és kibírjuk v agy haza megyünk CoD-ozni.
Aznap fel kellett még deríteni a furcsa bolygót és térképet készíteni róla.
A Mihály i leírta a térkép készítésnél, hogy Kelemen
Anna út. XD
V olt egy vértenger és kis gonosz békaha lm óku sok r o hangáltak mindenhol =) Az egy iket Ábelnek hív tá k, r ó la
majd később írunk.
Éjszaka szörny ű dolgok v oltak, nem lehetett aludni,
mert hideg és kemény v olt az alv óhely
Minden este szinte Amcsi fociztunk(persze mi ny ertünk, mert a másik csapatban hurkák v oltak:D) Egy szer
v alami ronda berohant, a lámpák v illogni kezdtek, érdekes v olt, de v alami megette a papucsokat.
Minden nap jártunk túrázni. Egy ik nap amikor jöttünk hazafele, a Miki behozott egy ugató szőrcsomót amit elneve ztünk Herererének. Azt hittük aranyos, de csak a chipset akarta ez a kis v alami. Biztos egy helyi s p e cialit ás v olt , m e r t
később sokat láttunk belőle. És elrágta a PinPong asztal lábát, ezért összedőlt (v agy 1 0 -20x)
Utolsó este nagy tábortűz v olt. Visszatérve Ábelre, mert ezen a napon jött át. Nagy on nagy arc volt. De csak álma ib a n
x D A tanár egy ből elzavarta, mert lehetséges, hogy ő ette meg a papucsokat. Mellesleg iszonyatos ronda cipője v olt. Ezen
az estén jött még két muki, akikkel az éjszakába bámultunk, néztünk és láttunk egy....CSILLAGOT XD. Am iko r e lm e n tünk WC-re láttunk egy ... SAJTOT, ami barátságosan nem csinált semmit :D
Eljött az utolsó nap. Mindenki pakol. Nagy kosz v an. A kuka tetejét a Pista megette XD És v ehetett újat. Sie tnünk kellett, mert úgy tűnt, hogy lekéssük a kukásautót, de kiderült, hogy a v ezetője egy bé kahalmókus volt, aki
egy hely i lény volt és ezért 1 órát késett
Mikor v isszaértünk Pécsre mindenki örült, hogy helyi légtérbe került és mehetett haza gépezni és pihe nni

A vég
Készítette:

Közreműködött.:

Zábó Tamás

Az összes békahalmókus és Ábel

Szatmári Márk
Meiszterics Miklós
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Sellővé változok a víztől? Na ne!
Emily édesanyjával egy kisváros kikötőjében él egy
hajón. Emily már 13 éves volt, de még sohasem
úszott. Apját nem ismeri. Édesanyját hiába kérdezi,
mert nem tud emlékezni az édesapára. Mindig, mi ndent újra és újra elfelejt.
Emily végül úgy döntött, hogy megtanul úszni. A ví zben nagyon jól érezte magát, ügyes volt, de ré mülten
tapasztalta, hogy sellővé kezd változni. A kíváncsiság
azonban erősebb volt a félelménél. Egyik éjszaka
egyedül ment úszni a tengerre és egy új világ nyílt ki
előtte. A tengeri világban barátot is talál, akinek a
segítségével talán kiderül a múltja is.
A különlegesen izgalmas regényt Liz Kessler írta, a
könyv a Jonatán Könyvmolyképzőnél jelent meg.
Igazi nyári olvasmány!
Nagy Sára 5. osztály

A légy írja a regényt?
Bosnyák Viktória Tündérboszorkány c. regényében
megismert szereplőkkel találkozunk a Balaton közelében egy írói alkotóházban. Ide érkeztek az
írók, költők, hogy írjanak verseket és re gényeket,
DE nem tudnak.
Csak a légy…
Vajon miért nem kapnak ihletet az írók?
Milyen kapcsolat van az alkotóház vezetője és a
fekete macska között?
Miért ázott be a könyvtár a viharban, amikor mi nden más szárazon maradt?
Vajon boszorkányok-e a konyhalányok itt is?
Izgalmas, fordulatos a regény, amelyben választ
kaphatunk a kérdéseinkre.
Kicsiknek, nagyoknak – mindenkinek ajánlom.
Máté Kinga 5. osztály
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Robin Hood-túra
Péntek reggel indultunk. Will Hood (Benedek V ilmos) v ezetett bennünket egész úton.
A buszpály audvar volt az első állomás, a buszon nagy a tömeg, de az utazás mégis jó. Megérkeztü n k a Dö m ö r kapuhoz, néhány fény kép meg a reggeli. Azután elindultunk Robin Hood erdejébe, nemsokára két ember v árt be n nü n ket az út mellett – Robin Hood kémei. Azt mondták, csak akkor mehetünk tovább, ha megoldjuk a ránk v áró fe la d a t okat.
Az első akadály egy csúszós, v izes fatörzs v olt, azon kellett átkelni csalánok felett. Folytattuk utunk a t , é s n e m sokára még két kém állított meg bennünket újabb akadállyal. Kötélmászás egy árok felett. Majd n e m s o ká ra e g y m é ly
v ölgybe kellett leereszkedni kötélen párban fiú lánny al. Miv el nálunk kev és a lány , ezért a fiúk lettek egy más párjai.
Aztán kaptunk egy levelet Robin Hoodtól – ebben szabályok v oltak, amiket az erdőben b e ke lle t t t a r t a nu n k.
Ily enek:
„Aki erdőmbe lép, embereimnek szót fogad!
Aki erdőmbe lép, nem ordít mindenfelé!
Aki erdőmbe lép, nem szemetel!
Aki erdőmbe lép, szeme és füle legyen nyitva!
Aki erdőmbe lép, bátor legyen az!”
Aztán egy alagúton kellett átkelni. Tovább menve egy szerr csak egy pillanatra megláttuk Robin Hoo d ot , m e g dermedtünk, aztán mindenki egyszerre szaladni kezdett. De az egy ik kém elkiáltotta magát: Állj! És nekünk szót kelle t t
fogadni.
Egy hasadékban haladtunk tovább, egy hang kiáltja: Támadás! És v izibombák repültek körülöttünk. Mindenk iről csöpögött a v íz. A következő feladat egy kis építés volt, egy kis szekeret kellett összeraknunk . Lá t t u k, h o gy e g g y e l
több a kerék, de rájöttünk, hogy az a pótkerék!
Mentünk tov ább, újabb levél, olvassuk, pontosan ugyanaz, mint az előbb. V ajon miért? A z egyik ké m m e g s z ó lalt: Azért, mert nem tartottátok be pontosan a szabályokat.
Nemsokára megérkeztünk a tettyei kilátóba. Ott megebédeltünk. Aztán irány tovább. A következő fe la d a t lá n dzsadobás v olt, majd csúzlizás. Két fa közé egy gumi v olt kötve és két labdát, mint ágy úgolyót kellett kilőni vele.
Az utolsó akadály kötélhúzás Robin Hood emberei ellen, akik addigra már v agy tízen lettek. A gy erekek győztek,
ám ekkor a kémek megkötöztek mindenkit, hogy mozdulni se bírtunk. Ekkor megjelent Robin Hood, beszé det mondott,
elköszönt tőlünk és v égül megmutatta a csokitermő fát.
Ezután hazamentünk és elaludtunk.
Illés Viktória – 3.b
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English Page
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Amerikai Angol
Civilizációs Verseny

American Civilizational English
Our school organized the American civilizatio na l En g lish's competition this y ear. More classes s t a r te d, a n d
they came from other schools to compete. Beautiful
places were born with much preparation and
teamwork. Our team won alway s in the ov ertaking
three y ears, but this we were able to o ccu py t h e t h ir d
place only with an occasion. They are v ery in t e res t in g
and good tasks. Who heard about him already and took
a liking to worthy future to it to try.

Iskolánk idén is megrendezte az Amerikai c iv ilizációs
angol v ersenyét. Több évfolyam is indult, és m á s is k o lákból is jöttek v ersenyezni. Sok felkészüléssel é s c s a patmunkáv al szép helyezések születtek. A mi csapatunk
az előző három évben mindig nyert, de ez a lk a lo m m al
csak a harmadik hely et tudtuk elfoglalni. Nagy on érde kes és jó feladatok szoktak lenni. Aki már hallot t r ó la ,
és kedv et kapott hozzá érdemes jövőre megpróbálni.

Noemi Hegedüs class 8.

Hegedüs Noémi 8. b

Angol Nap

English Day
The English day was v ery interesting.the usual tea
canceled but I enjoy it.The question is easy but some
question is v ery
hard an hav en’t got a lot of time.We hav e 1 our.The
question is misssing word,puzzzle,and another word
game, picture puzzle and more more intersesting
question.I think it was great fun,and good englis h le s son.

Az Angol Napok nagy on érdekesek v oltak. A s z o ká s os
tea ugy an elmaradt, de ettől függetlenül jól éreztük
magunkat. A legtöbb kérdésre egyszerű volt a v álasz, de
v oltak nehéz kérdések is. A nehé zséget az is okozta,
hogy kev és időnk v olt a v álaszokra. Mindössze egy
óránk. Feladattípusok: mondat kiegészítések, puzzle é s
egy éb szójátékok és további kreatív feladatok. N a g y on
jó móka és egy ben egy jó angol lecke is v olt.
Pozsgai Péter 8. b

Peter Pozsgai class 8.

Aradi Tamás – 3.b - versei
Kelkáposztafőzelék

Világűrben jártam

Kelkáposzta, kelkáposzta,
kikel magából a káposzta:
- Miért is lennék főzelék,
ha uborkából v an elég?

V ilágűrben jártam,
csillagokat láttam.
Keringett a Szaturnusz,
Kékült a Neptunusz.
Szikrázott a Nap,
bámulta egy pap.
A fekete ly ukak
csak körbe keringtek,
elny elték a tetejét
az űristen fejének.

Amíg ezen gondolkodott.
egy gy erek odalopakodott.
Megijedt a káposzta,
most lesz belőle kelkáposzta?
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Beszélgetés

osztályos tanulónkkal, aki hihetetlenül rövid idő alatt ért el hihetetlenül szép eredményeket,
mint a PVSK judo szakosztályának sportolója

-

-

-

-

Hogy kerültél kapcsolatba a judo-val?
Édesapám barátja – Kersics Antal a PV SK-nál
v ersenyző és edző is. Őt látogattuk meg, és né ztük
meg ahogy edzi a gy erekeket. Kedvet kaptam én
is.
Mikor történt ez?
Tav aly , 2008-ban.
Mikor v annak edzések?
Minden héten, kedden és pénteken, este héttől
ny olcig.
Miért jó ez a sport neked?
Megtanulok esni, meg tudom v édeni magam. Az
állandó sportolástól rugalmas marad a testem.
Lev ezeti a dühömet.
Kik a társaid?
Sokat nem tudunk még egy másról, mert az edzőteremben edzünk, v ersenyekre pedig kocsival
v isznek bennünket. Csak az igazán nagy v erseny ekre megyünk busszal. Kevés időnk v an beszé lgetni.
Honnan v an a ruhád?
Rendelni lehet a szakosztálynál.
Nem félsz a sérülésektől?

-

-

-

A leggy akrabban a rossz esés miatt a lábam sérül,
de lehet használni térdvédőt, ami v éd a sérülésektől.
Mily en eredményeid v annak? Csak néhány at sorolj fel!
Nemzetközi Judo V erseny, Domaszék kategória 2.
hely , Budapest Kupa Nemzetközi Judo verseny
kategória 3. hely….
Hogy an juttok el ezekre a v ersenyekre?
Általában a szüleim v isznek autóval.
Úgy hallom a testv éreid is ezt a sportot űzik, nem
is eredménytelenül.
Igen, Szabolcsot és Dórit is Kersics Antal edzi.
Dóri legjobb eredménye?
Országos Diákolimpia kategória 1 . hely.
És Szabolcs?
Országos bajnokság kategória 5. hely.
Az edződ a példaképed?
Igen. V ersenyző és edző is egyben. Rutinos és
eredményes.
Dóri húgod még csak 1 0 éves. Hány év es kortól
lehet kezdeni ezt a sportot?
Már óv odáskorban.
Szép sikereket, minél kevesebb sérülést és jó ny arat kív ánunk!

…Gyula, francia író magyar neve.
Indiai király.
Lehel „fegyvere”.
Ő vezette be a magyarokat a Kárpát-medencébe
Olasz sziget.
Uralkodó – más szóval.
Törpe ellentéte.
8
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Országos első hely

Papíron kellett összerakni a Kepler-féle távcsöv et, a Naprendszer makettjében elhely ezett
labdához képest meg kellett határozni, hogy
lehet a Föld és a Jupiter, A Naprendszeren b e lül a boly gók sorrendjének meghatározása. Aztán ét előzetes feladatunk is v olt. Egy Mars
utazást kellett bemutatni 5 percben. Konkrétan, hogy an zajlana le egy ilyen utazás. Nagyon
érdekes v olt! A kedv encünk a szabadon v álasztott csillagászati jelenség bemutatása 2 percben c. feladat v olt. Kísérlet a meteor és az üstökös becsapódásából keletkező képződmény e kre. Mi a kráterképződést v álasztottuk.
Mit éreztél az eredményhirdetéskor?
Nagy on örültem és meglepődtem. Nagy on jó
csapatok v oltak. Büszkék v agyunk az e r e d m é ny ünkre!
Mit kaptatok ajándékba?
Mindhárman gazdagabbak lettünk néhány
köny vvel, de a legnagyobb ajándék egy 90 -szer es
nagy ítású távcső v olt.
Mit lehet ezzel már látni az égen?
Például a Szaturnusz gy űrűit, a Jupiter holdjait,
v agy mély-ég objektumokat…
Mit jelent a mély -ég objektum?
Például ily enek a galax isok v agy a gömbhalm azok.
Mily en v isszhangja v olt az országos első h e ly ne k
Pécsett?
Május 1 8-án a Mediterrán rációban egy elő b eszélgetésen v oltunk, a TIT pénteken (1 5 -én) ünnepséget rendezett a tiszteletünkre, a Pécsi Na p ilap is írt róla.
A csillagászat megmarad hobbinak, v agy befoly ásolja a pály aválasztásodat?
Hobbi marad. Bár még nem tudom, hogy mi leszek felnőtt koromban, de az irodalom é rdekel é s
magam is szoktam írni.
Mit?
Regény t.
Mily en témában?
Fantasy és sci-fi. A köny v eket magam illusztrálom.
Rajzolsz is?
Igen, sőt a borítót is én tervezem.
Kedv enc íróid?
Tolkien-t a v arázslatos v ilágáért, Gárdonyit a tö r ténelmi tudásáért, Fekete Istv án a stílusáért és
humoráért szeretem.
-

- Máté, honnan indult az út, az érdeklődésed a csi llagászat felé?
Negy edikes koromban édesapám Hobolon tartott
egy előadást a barlangászatról, ahov a az egész
család elkísérte. Ott hallottam először dr. Gy e n izse Péter tanár urat csillagászatról beszélni. Azóta
érdekel a téma.
Így kerültél a TIT Kis Csillagászok Baráti Körébe?
Igen, a tanár úr megkérdezte, hogy van-e kedvem,
és nekem v olt.
Kik a tagjai a Körnek?
Általános iskola alsó tagozatától a gimisekig mi n denki megtalálható. Péntekenként délután t a lá lkozunk egy -egy órát. Általában 12-1 4-e n jöv ü n k
össze. V an év es programunk, de minden bennünket érdeklő témáról is beszélgetünk.
Ki v agy kik v ezetik a Kört?
Dr. Nagy v áradi László és Dr. Gy enizsei Péter.
Hogy an indult a v etélkedőre v aló felkészülés?
2009 a Csillagászat Nemzetközi Év e. Galilei első
táv csöves megfigyeléseinek és Kepler könyvé n ek
400. év fordulója alkalmából a Nemzetközi Csilla gászati Unió és az UNESCO (az Egy esült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete) hirdette meg. Ennek keretében több inté zmény összefogásával indították a Kepler Országos
Csillagászati V etélkedőt. Mi hárman, a felső tago zatosok v erseny én indultunk. Gy enizse tanár úr
készített fel bennünket. Feladatlapokat oldottun k
meg és köny veket is olvastunk. A háromfo rd ulós
rendszerben 9 csapat jutott be a május 9 -i Ta t á n
megtartott döntőbe.
Mily en feladatokat kellett megoldanotok?
V oltak v illámkérdések, feladatlapok, gy ako rlati
feladatok…
Mondj néhány at!

-

-

-

-

9

SRÁCVÁROS

2009. június

Iskolánk v állalkozó szellemű diákjai köve tkező történelemi megmérettetéseken vettek rész a 2008-2 009 -es t a n é v ben.
– Reneszánsz V erseny, Bártfa Utcai Ált. Isk. szervezésében. Itt iskolánkat : Szabó Barbara 6.a, Meiszterics Miklós
6. a, Krtiston-Vizi Dóri 7 . a, Szabó Attila 8. b képv iselte kiválóan, hisz elhozták a II. hely et.
– Máty ás mondák v etélkedő sorozat, melyet a TÁSI írt ki. Itt az I. hely et szerezte meg: Szabó Barbara, Meiszterics
Miklós és Tilesch Dáv id a 6. a-ból.
– Az egész év foly amán Levelezős TITOK Történelmi V etélkedőben v ett részt a 6. b -ből: Herczeg Leóna , Ma za g a
Zsófi, Undi Kata. Kitartóan dolgoztak, dicséret nekik!
– V árosismereti V ersenyen is jártak diákjaink, a Bánki szerv ezésében. Ezen a 7 . b az 5. hely et hozta el 1 6 c s ap a tból. Ők: Balázs Alíz, Kaska Emese, Kis Rebeka.
– Saját szerv ezésű V árosi Történelem V ersenyünkre a v áros sok iskolája eljött. Itt az 5 -6. oszt.-ból: Szabó Ba r b a ra, Niklai Zsófia, Babocsán Dániel és Tóth Zoltán a II. hely et; a 7 -8. oszt.-ból pedig: III. helly el Zalán Máté,
Kriston-V izi Dóri, Fazekas Noémi és Ferenci Enikő képv iselték a Pázmány t.
– „Év ezredek örksége” vetélkedő sorozaton 7 csapattal v oltunk jelen az 5 -6. oszt-okból.
– OÁTV Történelem: Szabó Attila a 8. b -ből a megy ei 5. helyet szerezte meg.
– Kálti Márk Országos Történelem V erseny döntőjébe: Szabó Attila, Meiszt erics Miklós és Kriston-V izi Dó r i j u tottak be. Attila sajnos más v erseny miatt ere nem mehetett el, Miklós a 1 1., Dóri pedig a 2 2 . h e ly et s ze re zte
meg.
Pozsgai Ildikó történelemtanár

Városi Történelem Verseny
Iskolánk hatodik éve szervezi meg a – mindig v alamilyen nevezetes történelmi esemény évfordulójával ka pcsolatos –
v árosi v ersenyt. 2009-ben a pécsi püspökség milleniumát ünnepeljük, ezért a v erseny a péc s i p ü s p öks é g e zer é v e é s
Szent Istv án köré szerveződött. Két korosztály versengett: az 5 -6. és a 7 -8. A v áros különféle iskoláiból jöttek hozzá n k a
v ersenyző 4-4 fős csapatok. Mindenki az előzetes feladat megoldásával érkezett, ami egy István kir á lly a l ka p cs ola tos
monda megrajzolása volt.
Maga a v erseny is bővelkedett érdekes feladatokban: v olt olyan, amelyikben egy egész szöveg ré szt ke lle tt p ó t oln i,
aztán keresztrejtvényt és totót is kellett fejteni, megoldani. A felkészülést előre me gadott könyvek, é s e g y I ld ikó n é n i
által készített weblap is segítette. Izgalmas pillanatokat éltünk át a v er seny előtti napon, amikor me g t ud tu k, h o gy a 4
fős csapat 2 tagja lemondta a v ersenyt. Szerencsére találtunk helyettük másokat. A korosztályunkban elért II. h e ly e zés
nagy örömet szerzett minden csapattagnak.

Babocsán Dániel 6. a

Városismereti verseny
Honfoglaló lett a nev ünk a v ersenyen, de rosszul indult az egész. Nem találtuk a hely ünk, ahol megtudha tt u k v o ln a
az utat. Hiába kérdeztük a járókelőket – nem tudták, v agy nem akarták megmondani. V égre ismert lett a cél és mi e li n dultunk. A cél azonban messze v olt, azt hittük sohasem érünk oda. Aztán a sok műemlék, templom! Az ott , a m it ke r e sünk? Talán. De jó, hogy már félig kész ! Most merre menjünk tov ább? A feladatlapon azt kérdezték amire v álaszo ltunk?
Nagy v olt a hőség, teljesen kitikkadtunk. Muszáj v olt innivalóval frissíteni magunkat. A nagy izgalmak után v isszaé rtünk a megfelelő helyszínre és otthon nagyokat pihentünk a jól v égzett túra után.
Balázs Alíz 7 . b
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Néhány versenyeredmény a második félévből

V erseny neve

Fajtája

Kategória

Angol Örszágismereti

Országos

Egyéni

Amerikai Civilizációs Angol
Verseny

Megyei

Csapat

Litterátum
tesztverseny

Országos

Egyéni

Öveges József

Megyei

Egyéni

Jedlik Ányos

Regionális

Egyéni

Alapműveleti

T erületi

Bátaszéki

Korcsoport

Résztv evők

Osztály

Eredmény

Felkészítő
pedagógus

Szabó Attila
Bárdos András

8. b

Hegedűs
Noémi, Pozsgai P éter,
Bárdos András, Sánta
Adrienn
Bárdos András
Szabó Attila

8. b

97,5 /100
pont
81/100
pont
3. hely

Fromvald
Nikolett,
Vranesics
Gabriella
Fromvald
Nikolett,
Vranesics
Gabriella

8. b

13. hely
19. hely

Fromvald
Nikolett

Szabó Áttila

8. b

1. hely

Sebők Zsolt

Szabó Attila
Király Bertalan

8. b
7. a

1. hely
1. hely

Sebők Zsolt

Egyéni

Szabó Attila

8. b

1. hely

Országos

Egyéni

Szabó Attila

8. b

1. hely

Zrínyi

Országos

Egyéni

Szabó Attila

8. b

1. hely

Kalmánr

Megyei

Egyéni

Szabó Attila

8. b

1. hely

Németh
Norbertné
Németh
Norbertné
Németh
Norbertné
Németh
Norbertné

A jövő városa

Városi

Egyéni

3. a

1. hely

Horváthné
Sz. Mária

Apró dalosok
versenye

Városi

Egyéni

4. a

1. (arany)
2. (ezüst)

Ács Szilvia

ANGOL

7-8. osztály
II. kategória

FIZIKA

MATEMATIKA

RAJZ
Horváth
Krisztina

ÉNEK
Meiszterics
Luca
Szinnay Mercédesz
Király Bertina

2. (ezüst)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Bendegúz
nyeltanverseny
Bendegúz
NyelvÉSZ
Simonyi Zsigmond Helyesíró Verseny

Megyei

Egyéni

Sónyák Soma

4. a

1. hely

Országos

Egyéni

Sónyák Soma

4. a

11. hely

Megyei
forduló

Egyéni

Szabó Attila

8. b

1. hely

Kálti Márk
Országos
T örténelem
Verseny

Országos

Egyéni

6. a

11. hely

Városi T örténelem Verseny

Városi

Csapat

5-6. osztály

6. a

22. hely
2. hely

Bod P éter
Országos
Könyvtárhasználati
Verseny

Országos

Egyéni

7-8. osztály

8. b

3. hely

Ladocsi
Erzsébet
Ladocsi
Erzsébet
Király T ímea

TÖRTÉNELEM
5-8. osztály

Meiszterics
Miklós
Kriston-Vizi
Dorottya
Szabó Barbara, Niklai
Zsófia,
T óth Zoltán,
Babocsán
Dániel

P ozsgai
Ildikó

P ozsgai
Ildikó

KÖNYVTÁR

Szabó Attila
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Sportv ersenyek
V erseny neve

Fajtája

Kategória

Korcsoport

Résztv evők

Osztály

Eredmény

Felkészítő
pedagógus

Floorball P ázmány Kupa

Városi

Csapat

3. korcsoport
Fiúk

5. osztály

1. hely

Bábics P éter

6. a
7. b.

1. hely

Bábics P éter

6. a
6. b

1. hely

Bábics P éter

7. b
8. a

2. hely

Bábics P éter

6. b

4. hely

külső

Országos

Egyéni

Barics Zoltán,
Beck Balázs
Gergely István,
Szatmári Márk,
T ilesch Dávid
Galamb Dávid,
Gálovics Szabolcs,
Motil Norbert,
Réti Zoltán, Szabó
Valentin
T óth Máté, Buczkó
Richárd,
Keszthelyi Roland,
Kispál Gábor, Németh Attila, Pozsgai
P éter, Németh Attila, T remmel Ronald
Máté Melinda,
Gera Viktória, Sziládics Liliána, Babám
Eszter, Sashalmi
Csilla, Takács Gréta, T óth Kinga,
Kis Rebeka ,
Al-Abboud Názha
Imola, Mókus Valentina, Hegedüs
Noémi, Sánta Adrienn
Mazaga Zsófia

T erületi

Egyéni

Mazaga Zsófia

6. b

4. hely

külső

Körzeti

Csapat

Bogyó Dániel, Sónyák Soma, Csapláros András, Szűcs
Roland,
Szabó Levente,
Gazdag Richárd

4. a

1. hely

Fazekas
Nándorné

Floorball P ázmány Kupa

Városi

Csapat

4. korcsoport
Fiúk

Floorball P ázmány Kupa

Városi

Csapat

3. korcsoport
Lányok

Floorball P ázmány Kupa

Városi

Csapat

4. korcsoport
Lányok

Judo Diákolimpia
Eszéki Judoverseny
Atlétika Diákolimpia
T öbbpróba

Atlétika Diákolimpia
T öbbpróba

Körzeti

Csapat

Fiú 2. korcsoport

Lány 2. korcsoport

Meiszterics Luca
Gergely Eszter,
Szinnay Mercédesz,
Glück Dominika,
Gera Diána,
Rudán Renáta

6. a
6. b

8. b

5. osztály
2. b
4. a

3. hely

Mohácsi Táncverseny
Klubközi
T áncverseny
Kaposvári
Judobajnokság
Vívó Bajnokság
Atlétikai Diákolimpia

Országos

P áros

Glück Dominika

4. a

3. hely

Gyöngyösiné
Balogh Melinda
Külső

Országos

P áros

Glück Dominika

4. a

2. hely

Külső

Kéméndy Tamás

4. a

2. hely

Külső

Bambi korcsoport
Fiúk 2. korcsoport

Horváth P atrik

4. a

10. hely

Külső

Sónyák Soma,
Csapláros András,
Szabó Levente

4. a

3.

Fazekas
Nándorné

Atlétikai Diákolimpia

Fiúk 2. korcsoport

Szabó Levente

5. osztály
5. osztály

3.

T erületi
Országos

Egyéni

Megyei

Csapat

Megyei

Egyéni

4. b

Bábics P éter
Ács Szilvia
Fazekas
Nándorné

Felelős kiadó: Kárpáti Piroska igazgató
Felnőtt segítő: Vincze Mária, Horváth János
Pécs, 2009. június
Készült házi sokszorosításban, 50 példányban.
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