
1Iskolai Hirmondo‘ ‘

2018

AZalaegerszegiÖvegesJózsefÁltalánosIskolakiadványa•14.évfolyam



2 Iskolai Hirmondo‘ ‘

IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasók!

„Nem tudom, mi lesz a sorsotok, de 
egy dolgot tudok: csak azok lesznek iga-
zán boldogok, akik keresték és meg is 
találták, hogyan szolgálhassanak.”

Albert Schweitzer szavaival köszön-
töm a Zalaegerszegi Öveges József Ál-
talános Iskola évente megjelenő „Isko-
lai Hírmondójának” olvasóit.

Régi hagyománya intézményünknek, 
hogy visszatekintve az elmúlt év történéseire, csokorba foglal-
juk azokat. Egyre szebb, színesebb, tartalmasabb kiadványban 
adjuk közre őket.

Nem véletlenül választottam Albert Schweitzer szavait. In-
tézményünk a helyi óvodával, közművelődéssel egyetemben, 
egymást segítve igyekszik Andráshida és a környék települé-
sein élő családokat, közösségeket szolgálni.

Iskolánk lelkiismeretes nevelő-oktató munkája mellett to-
vábbra is nagy hangsúlyt fektettünk hagyományaink megőr-
zésére, továbbadására, a sokszínűségre. Büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy az elmúlt esztendőben immár 25. alkalom-
mal rendezhettük meg hagyományos alapítványi bálunkat, 
melyet 8. osztályos diákjaink angol-bécsi keringővel nyitottak 
meg. Tanítványaink az elmúlt esztendőben is sok tanulmá-
nyi-, sport- és kulturális rendezvényen szerepeltek sikeresen. 
Megmutatták, hogy a családokkal együtt - egymást kiegészít-
ve - végzett nevelő-oktató munkánk eredményes, jövőbe mu-
tató. Legkiválóbb diákjaink alapfokú nyelvvizsgát tettek angol 
nyelvből, versenyek sokaságán bizonyították tehetségüket. A 
fiatalabbaknak példát mutatva legkiemelkedőbb nyolcadik 
osztályosaink a tanévzáró ünnepélyen kitüntetésekben is ré-
szesültek, így kaptak: Öveges Emlékérmet, Díszoklevelet, Jó 
Sportoló és Kulturális Díjat. Reményeink szerint a díjak ki-
emelkedő tanulmányi eredményekre, példamutató magatar-
tásra és szorgalomra, kiváló sporteredményekre ösztönzik 
majd a diákjainkat.

Tovább folytattuk karitatív tevékenységünket, melynek kö-
szönhetően több, nehéz sorsú gyermeket, családot segíthet-
tünk. 

Programjaink közül kiemelkedtek névadónk, Öveges József 
professzor emlékére rendezett „Öveges-hét” programsorozat, 
állami ünnepeink, kulturális és környezetvédelmi jelesnapok 
megemlékezései, a 25. alapítványi bálunk, az adventi, kará-
csonyi programok.

A sikeres pedagógiai munkánk, szolgálatunk nem való-
sulhatott volna meg a helyi közösség, támogatóink, a civil 
szervezetek, az alapítványunk, a Zalaegerszegi Tankerületi 
Központ és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta támogatása nélkül. Köszönünk minden jó szándékú, segítő 
támogatást, egyben kérem Önöket, továbbra is segítsék min-
dennapi munkánkat!

Domján István
a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola

intézményvezetője

Tisztelt Olvasók!

„Magát a tanulást kevesen szeretik. (...) 
Tudni jó. Amikor már tudjuk a dolgokat. 
A tudás hatalom… Nem, ne ringassuk ma-
gunkat ábrándokba: a tudás által az ember 
nem valamiféle külső, látványos hatalom 
birtokosa lesz, igaz, aki tudja a dolgok lé-

nyegét, erre nem is pályázik - hanem egyszerűen csak meg 
tudja hosszabbítani saját határait... Minél többet tud, annál 
kevésbé lesz idegen a világban és annál kevésbé tudja a világ 
átejteni.” 

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Zalaegerszegi 
Öveges József Általános Iskola Iskolai Hírmondó című lapjá-
nak valamennyi Olvasóját, minden kedves Pedagógust, Szü-
lőt és Diákot Jókai Anna Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 
kétszeres Kossuth-díjas és József Attila-díjas magyar író és 
költő gondolatával, mely akár afféle útravalóul is szolgálhat. 
A tudás biztonság, a tudás növeli az esélyét annak, hogy az 
ember elérje céljait. Az elmúlt esztendő számtalan színes ese-
ménye tanúsítja, hogy az andráshidai intézmény falai között 
dolgozó pedagógusok nem csupán a tanórákon, de azokon túl 
is gondoskodnak arról, hogy diákjaik – önfeledten szórakoz-
va, játékos formában is - újabb és újabb ismereteket szerez-
hessenek. A zalai megyeszékhely egyik leggazdagabb törté-
neti és kulturális hagyományait magénak tudó városrészében 
ez persze természetes. A tenni vágyás, az értékteremtés, mely 
átszövi az Andráshidán élők mindennapjait, a helyi iskola 
tantermeiben katedrára lépőket is arra ösztönzi, hogy a kö-
telező tananyagon túl egyéb szellemi és kulturális kincseinket 
is megismertessék az alma mater padjaiban ülő fiatalokkal.

Legyen szó természettudományról vagy sportról, történe-
lemről vagy képzőművészetről, irodalomról, nyelvtanról vagy 
környezetvédelemről, a tanulók évről évre megmutathatják, 
mire képesek, miben a legtehetségesebbek. Tantárgyi verse-
nyek, szakköri foglalkozások sarkallják mindannyiukat arra, 
hogy minél több tudást szerezzenek. Az önzetlenségre, a má-
sokról való gondoskodásra a különféle jótékonysági, karitatív 
rendezvényekkel irányítják a diákok figyelmét tanáraik. Fel-
sorolni is lehetetlen, mi mindennel gazdagodhatnak az intéz-
mény tanulói.

És, ahogy a városrész hatással van az oktatási intézmény 
szellemiségére, úgy az iskolai élet is túlmutat az osztályterme-
ken. Azzal, hogy elkészült 360 millió forintos beruházással az 
új óvoda, kiteljesedhetett a minőségi nevelés: szerves egységet 
alkotva, egy helyre koncentrálódnak az óvodai, iskolai és köz-
művelődési funkciók.

Nem is kívánhatok mást az előttünk álló évre, mint jó 
egészséget, hiszen az Öveges Általános Iskolában, úgy vélem, 
minden más adott a sikerhez, eredményes munkához!

Balaicz Zoltán 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

polgármestere

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
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Tisztelt Olvasók!

“Tisztelettel gondolunk vissza nagyszerű 
tanárainkra, de hálát azok iránt érzünk, 
akik megérintették a lelkünket. A tanterv 
nagyon fontos, új ismeretanyag, de a meleg-
ség életfeltétel a sarjadó növény és a gyerme-
ki lélek számára.” 

Carl Gustav Jung szavaival köszöntöm a Zalaegerszegi Öve-
ges József Általános Iskola Hírmondó című lapjának minden 
kedves Olvasóját, Pedagógust, Szülőt és Diákot. Idén 14. alka-
lommal vehetik kezükbe a tisztelt Olvasók ezt a hagyományo-
san minden év elején megjelenő kiadványt. 

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ fenntartásában mű-
ködő Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola a zalai me-
gyeszékhely pezsgő életének aktív résztvevője, méltán híres 
közösségformáló erejéről, kiemelkedő kulturális életéről. A 
2018-as évben is aktív résztvevői voltak Andráshida telepü-
lésrész rendezvényeinek, de képviseltették magukat a városi 
ünnepségeken, eseményeken is. Az intézmény diákjai min-
den évben kiemelkedő eredményeket érnek el a tanulmányi 
versenyeken éppúgy, mint a művészeti, vagy sportrendezvé-
nyeken. A városi, megyei, országos megmérettetéseken túl sa-
ját rendezésű versennyel is hozzájárulnak a diákok tudásának 
bővítéséhez. 

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ az üzemeltetésében 
lévő épületein fotovoltaikus rendszerek kialakítását tűzte ki 
célul a KEHOP-5.2.11 kódszámú pályázat keretében. Ennek 
keretében 13 intézményre került fel napelemes rendszer, köz-
tük a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskolára. Ez nem 
csupán energetikai korszerűsítést jelent, hanem költséghaté-
konyságot is, hiszen a napelem által megtermelt energiával a 
villamos energiára fordított kiadások is csökkennek.

2018. márciusában 14 fő 4. évfolyamos tanuló vett részt az 
Oktatási Hivatal NTP-MTKM-M-17 számú MaTalent3 – ma-
tematikai tehetségazonosítás című tehetségpályázat program-
jában, az  online  matematikai  mérésben.  A mérés eredmé-
nyeképpen 4 fő tehetségígéretet azonosítottak.

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Hangver-
seny- és Kiállítóterem által elnyert 

EFOP-3.-3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés ered-
ményességéért” című pályázatban a Zalaegerszegi Öveges Jó-
zsef Általános iskola partnerintézményként vett részt.

A projekt keretében az intézmény tanulói számára zenetör-
téneti, zeneelméleti és hangszerismertető foglalkozássoroza-
tot tartottak a zeneiskola tanárai. A foglalkozásokra 5 alka-
lommal került sor. 

A gyermekek testi-, lelki-, értelmi fejlődését, ezek egyen-
súlyát, mint fenntartó, a legfontosabb feladatunknak tartjuk. 
Ennek elősegítését igyekszünk minden rendelkezésünkre álló 
eszközzel támogatni a jövőben is. Kívánok egészséget, sikere-
ket, boldogságot a 2019-es esztendőre. 

Kajári Attila
Tankerületi Igazgató

TANKERÜLETI KÖZPONT KÖSZÖNTŐ KÖSZÖNTŐ
Kedves Gyerekek,!

Tisztelt Szülők, Pedagógusok,

Olvasók!

Valljuk meg őszintén jó érzés év-

ről-évre kézbe venni ezt a kiadványt. 

Olvasni gyermekeink, unokáink, tanít-

ványaink sikereiről, öröméről, életéről. 

Tudni, hogy biztonságban töltik napjaikat. Látni, hogy figye-

lem és szeretet veszi körül őket, mert ez az igazi iskola lénye-

ge. 

Mindannyiunk számára, akik itt élünk, és akik ide hozzák 

gyermekeiket megnyugtató látni az „Övegesi Közösséget”. 

Gyermekeket, szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat, isko-

lai dolgozókat, akik mind-mind azért serénykednek, hogy az 

épület falai között érték szülessen, érték őrződjön, növeked-

jen.

A tanulók iskolai és verseny eredményei, a programok és 

rendezvények sokasága bizonyítja, hogy az Öveges Isko-

la több mint oktatási intézmény. Településrészünk kovásza, 

ahol karöltve az óvodával, a helyi civil szervezetekkel létrejön 

valami, amire azt mondjuk, erre büszkék vagyunk, most jó 

andráshidainak lenni. Mert az otthon, a szülőföld több mint 

házak összessége, az az egymás kezét fogó emberek közös-

sége, akik tudnak egy célért, egységesen dolgozni. Az and-

ráshidai rendezvények, a karácsonyi ünnepség, az alapítványi 

bál, ilyen események. Jogosan vagyunk büszkék életük első 

megnyitó táncát eljáró nyolcadik osztályosainkra. Arra a több 

mint 400 emberre, aki évről-évre részt vesz a helyi bálon. 

Kívánom, hogy még hosszú-hosszú ideig legyen mit meg-

jelentetni ezen kiadvány lapjain, szülessenek továbbra is 

jobbnál jobb eredmények, koptassák az iskola padjait olyan 

fiatalok, akikre évtizedek múltán is büszkék lehetünk, akik 

évtizedek múltán is büszkén vállalják: én is az Övegesbe jár-

tam!

Ehhez kívánok a pedagógus kollégáknak és tanítványaik-

nak sok sikert és szép eredményeket.

Sümegi László

önkormányzati képviselő
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„A legfontosabb, amit egy gyereknek 
megadhatsz, ha szereted, védelmezed, 
segítesz neki felnőni és megtalálni, hogy 
kicsoda valójában.” (Tom Cruise)

Kedves Olvasó! 
Ismét eltelt egy esztendő, és az Öve-

ges József Általános Iskola vezetése to-
vábbra is fontosnak tartja, hogy a kör-
nyezetében élő embereket tájékoztassa a 
2018-as év eseményeiről.

Nagy megtiszteltetés, hogy mi óvodá-
sok is részesei lehetünk ennek a kiad-
ványnak.

A gyermek megszületésekor egy biz-
tonságos, szerető család tagjaként kezdi 
meg az életét.

Az óvodáskorú gyermek nevelésének 
elsődleges színtere a család. Az óvoda a 
családi nevelés kiegészítője a gyermek 
harmadik életévétől az iskolába lépésig. 

Óvodánk feladata az, hogy minden 
gyermek számára egyformán magas 
színvonalú és szeretetteljes nevelést 
biztosítson.  Az egyéni bánásmód elvét 
alkalmazva, csökkentenünk kell a meg-
lévő hátrányokat, és lehetőséget adunk 
a tehetségek kibontakoztatásának, hogy 

mire iskolaköteles lesz a gyermek, tes-
tileg, értelmileg és lelkileg felkészülten 
kezdhesse meg az általános iskolai ta-
nulmányait. Ennek eléréséhez 3-4 év 
szervezett, kitartó, lelkiismeretes mun-
ka szükséges szülők és pedagógusok ré-
széről egyaránt, mivel eredményt csak 
összedolgozva, azonos követelmények-
kel lehet elérni.

A zökkenőmentes óvoda-iskola kö-
zötti átmenethez az óvodapedagógu-
soknak és az iskolai pedagógusoknak is 
össze kell dolgozniuk.

Ősszel mi, óvónők meglátogatjuk az 
első osztályosokat, megnézzük milyen 
ügyes iskolás lett belőlük. Tavasszal a 
nagycsoportosokat vendégül látja az 
iskola egy tanítási órán, ahol a padban 
ülve belekóstolhatnak az iskolai életbe. 
A leendő tanító nénik minden évben el-
látogatnak az óvodai csoportokba, ahol 
játékidőben ismerkedhetnek egymással. 

Az óvodai és az iskolai pedagógusok 
igyekeznek segítséget adni a szülőknek 
a sikeres beiskolázással kapcsolatban 
szülői értekezlet keretében. Egymás 
programjait színesítjük, például lucá-
zunk, betlehemezünk, újévet köszön-

tünk az ovisokkal, bekapcsolódunk a 
szüreti mulatságba, a karácsonyi kon-
certbe, a Jótékonysági gálába.

Sok lehetőségünk adódik az év folya-
mán, hogy az iskolába menő gyermeke-
ink, ne idegen, ismeretlen intézménybe 
kezdjék meg a tanulmányaikat, hanem 
egy olyan helyen, ahol jól kiismerik 
magukat már az épületben, ismerik az 
igazgató bácsit és a tanító néniket, és 
nagyon fontos, hogy a már jól ismert 
ovis-, és csoporttársaikkal folytathassák 
tovább  kis életüket.

Novák Piroska
a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda 

Andráshidai
Tagóvodájának vezetője.

Az idén negyven éve, hogy nincs köztünk Öveges József ta-
nár úr. A Zalaegerszegen örök nyugalomba helyezett profesz-
szor munkássága előtt tisztelegve viseli iskolánk is büszkén az 
Öveges József nevet. 

 A hagyományokat követve minden évben megrendezik az 
Öveges nevet viselő iskolák találkozóját. 2018. április 27-én 
abban a szerencsében volt részünk, hogy a mi intézményünk 
is képviselhette magát az immár XXI. Öveges-iskolák talál-
kozóján a Győr melletti Péren. Ebben a kis faluban járta ki 
elemi iskoláit a majdani piarista fizikus. Ápolják is hűségesen 
a helybeliek a neves professzor szellemi hagyatékát.

 Az eseményt megelőző este egy háromfős nyolcadikos 
fiúcsapattal (Németi Gábor, Babos Milán és Sohár Dilen), 
valamint Bodnárné Németh Katalin kolléganőmmel kíván-

csian vágtunk neki a számunkra is ismeretlen településre ve-
zető útnak. Az Öveges-szellemiség megtette a hatását, hiszen 
megérkezésünk pillanatától az elbúcsúzásig olyan szeretet-
teljes gondoskodásban részesültünk, hogy a mai napig sem 
feledhetjük el. Hálásak vagyunk mindezért a szervező isko-
lának.

 A találkozó a barátság ápolása mellett a fizika tudomá-
nyának az emberközelivé tételéről is szólt. Az iskolák által 
bemutatott kísérletek után egy igencsak szórakoztató fizika 
előadást tartott a meghívott Dr. Kovács László professzor 
úr is, akinek mókás bemutatójából újra felismertük a tudo-
mány gyönyörűségét. A látványos kísérletek sora még tovább 
folytatódott. Mészáros Péter a Futura -tól vezető demonst-
rátorként a folyékony nitrogén, valamint a szappanbuborék 
adta bemutatható csodákkal kápráztatott el bennünket. Egy 
kiadós ebéd után még Pannonhalmára is ellátogathattunk. A 
nap végén a jutalmazás sem maradt el, az ajándékok mellett 
még egy szép serleget is hozhattunk haza. Nagy büszkesé-
günkre az iskolánk nagyszerű bemutatásáért Németi Gábor 
külön jutalomban is részesült.

 Példaértékű volt számunkra ez a látogatás, hiszen úgy érez-
hettük, hogy Öveges professzor szelleme jótékonyan kísért a 
jelenben is. A jövő évre már meghívottként tekinthetjük ma-
gunkat a következő, Pákán megrendezett találkozóra. Addig 
is azt kívánom magunknak, hogy hasson Öveges professzor 
szellemisége minden közösségben!

Jakabné Kiss Emese
szaktanár

ÖVEGES-ISKOLÁK TALÁLKOZÓJA

ÓVODAI KÖSZÖNTŐ
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2018. január 8-án nyílt meg a Megyei 
Könyvtárban a Petőfi Irodalmi Múze-
um vándorkiállítása, amely Molnár Fe-
renc születésének 140. évfordulója előtt 
tisztelgett.

A Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár olvasótermében a diákcso-
portokkal és az egyéni látogatókkal 
együtt több, mint ezer látogató tekin-
tette meg a tárlatot. Iskolánkból is több 
osztály látogatott el a kiállításra, ahol a 
könyvtárosok feladatlapot is készítettek 
a gyerekek számára, így az ott hallotta-
kat és látottakat játékos formában rög-
zíthették a diákok. A 780 diáklátogató 
közül számosan töltötték ki a feladatla-
pot, s közülük 40-en vehették át a kiállí-
tást záró programon az emléklapokat és 
az ajándékokat.

(Az Öveges, az Ady, Dózsa, Petőfi, 
Eötvös, Izsák, Liszt, Landorhegyi Álta-

lános Iskola, valamint a Zrínyi Gimná-
zium tanulóin kívül a salomvári, zala-
csányi, gellénházi és a csonkahegyháti 
iskola diákjai is elmélyülhettek a józse-
fvárosi grundért küzdők történetében.)

A díjátadón Kiss Gábor, a könyvtár 
igazgatója elmondta, hogy a jutalomban 
részesülők közül mindenki kiválóan 

teljesített, hiszen a legjobb csapat mind-
össze egy ponttal kapott többet, mint a 
mögötte álló díjazottak.

 A mi iskolánk győztes csapata az 5. 
b osztály tanulói közül került ki, Fehér 

Viktor, Dervalics Bálint, 
Németh Flávió és Orsós 
Zlatkó személyében. A fiúk 
emléklapot kaptak és tárgy-
jutalomban részesültek. A 
tárlatzáráson Gyapay Vera 
és dr. Gyenes Imre zenés 
műsora idézte meg a Pál 
utcai fiúk c. musicalt, amely 
még szebb élménnyé vará-
zsolta ezt a napot. 

Soósné Keszte Andrea
 osztályfőnök

A „PÁL UTCAI FIÚK”-KIÁLLÍTÁSON JÁRTUNK

Napjaink szokásai szükségessé teszik 
a nyomtatott média mellett az interne-
tes jelenlétet is. Iskolánk médiacsoport-
ja ezzel a szándékkal készíti több-ke-
vesebb rendszerességgel az Öveges 
Sulitévé adásait. Ezek olyan magazin 
műsorok, amelyek bemutatják az intéz-
mény mindennapjait és beszámolnak az 

aktuális esemé-
nyekről.

Ig y e k s z ü n k 
változatos, in-
formatív és 
egyben szóra-
koztató adáso-
kat készíteni, 
bemutatni az 
iskolai élet sok-
színűségét. Mi-

vel a műsorok elkészítése komolyabb 
számítástechnikai ismereteket igényel, a 
technikai lebonyolítás általában a nyol-
cadikosok feladata. Az egyes műsorok 
szereplői viszont valamennyi évfolyam-
ból kikerülnek.

A 2018-2019-es munkában a követke-
ző tanulók vettek részt: Horváth Luca, 

Szakmeiszter Alexandra, Tóth Dorina, 
Fehér Gergő és Belső Fanni. Az Egérke 
és Nyuszika jelenetek állandó szereplői 
Borsos Borbála és Molnár Flóra voltak.

A médiacsoport tagjai természetesen 
folyamatosan cserélődnek, az elballa-
gott tanulók helyére újak érkeznek, ez-
által is megújulnak és átalakulnak mű-
soraink.

Az Öveges Sulitévé adásai a YouTu-
be-on megtekinthetők, de az iskola és 
az iskolai könyvtár honlapjain is meg-
találhatók:

http://www.ovegesiskola.hu/index.
php/kapcsolat/8-hirek/161-suliteve 

http://www.ovegeskonyvtar.eoldal.
hu/cikkek/video.html 

Kérjük a kedves Olvasót, keresse fel 
és nézze meg adásainkat, valamint ha 
tetszett, lájkolja! Az építő jellegű hozzá-
szólásokat is szívesen fogadjuk.

Jó szórakozást és hasznos időtöltést 
kíván a médiacsoport vezetője:

Kocsis Csaba
könyvtáros

BEMUTATKOZIK AZ ÖVEGES SULITÉVÉ
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A történelem, a múlt mindennapi életünk 
része. Tanulunk róla az iskolában, olvasha-
tunk róla könyvekben, de az évek múlásával 
mindenkinek kialakul a saját élettörténete, 
az egyéni múltja is. S bár testünk a múlan-
dóság áldozatává válik, vannak olyanok, 
akiknek szándékosan, vagy a véletlennek 
köszönhetően fennmaradt a teste az utókor 
számára. Őket nevezzük múmiáknak. 2018 
decemberében páratlan lehetőséget kaptak 
iskolánk 5., 6. és 7. osztályos tanulói. Meg-
látogathatták ugyanis az egyedülálló Világ 
Múmiái címet viselő kiállítást Budapesten. 
Mivel a kirándulás 110 diákot érintett, így 
két turnusban kerestük fel országunk fővá-
rosát, az 5.a, 5.b és 6.b osztályosok decem-
ber 14-én, míg a 6.a, 7.a és 7.b osztályosok 
december 12-én. Az utazás mindkét esetben 
vonattal történt, a gyermekek nagy örömére, 
hiszen nagy baráti társaságok alakultak a vo-
natfülkékben. 

Budapestre érkezve elsőként az Országhá-
zat tekintettük meg, ahol rengeteg érdekes 
információt tudhattunk meg a magyarok 
történelméről, az ország kormányzásáról, 
Magyarország működéséről. A parlament 
épülete, díszítettsége, monumentalitása 
mindannyiunkat elkápráztatott. 

Következő állomásunk a már említett 
múmia kiállítás volt, amit már hónapokkal 

indulásunk előtt is nagyon vártunk. Itt a 
tárlatvezetésen túl diákjaink egy valóságos 
múmiakutató expedíción vehettek részt, 
ugyanis a Kalandorfüzet megoldá-
sához a kiállításon elrejtett informá-
ciókat kellett felkutatniuk. A látotta-
kon túl meglepettségünket tovább 
fokozta, hogy a kiállított múmiák 
egytől-egyig valaha élt emberek ere-
deti múmiái voltak.   

Az örök élményt nyújtó tárlat 
mellett ugyancsak maradandó pil-
lanatokkal gazdagodtak diákjaink az 
utazási eszközöket illetően is, hiszen 

voltak, akik ekkor ültek először metrón. 
Utolsó programunk már kötetlenebb volt, 

mivel egy közös séta során megtekintettük 
az adventi varázslatba öltözött Vörösmar-
ty teret. A karácsonyi illatoknak, a gőzölgő 
forró italoknak, finom falatoknak, a porté-
káikat árusító kereskedőknek és a pompás 
fényeknek köszönhetően az adventi vásár 
karácsonyt idéző hangulatba ejtett minket. 
Ezen érzésekkel telve érkeztünk meg az esti 
órákban Zalaegerszegre, ahol a szülők már 
nagyon vártak bennünket.

Napunk összefoglalójaként egy ötödikes 
tanítványunk dicsérő szavait idézem: „Éle-
tem egyik legjobb napja volt”. 

 Balogh-Gángó Ildikó
 történelem szaktanár

A MÚMIÁK BIRODALMÁBAN – AVAGY BUDAPESTI KIRÁNDULÁSUNK TÖRTÉNETE

Osztályunk örömmel fogadta tavaly a 
hírt, miszerint az év végi tanulmányi kirán-
dulásunk helyszíne a botfai Hüvös- kastély 
lesz. Nagy izgalommal töltött el bennünket, 
hogy egy éjszakát ott is alszunk majd. A 
„hűvös” miatt kicsit aggódtunk, de nem kel-
lett volna. Kiderült ugyanis, hogy az épület 
nem a hőmérsékletéről, hanem utolsó tulaj-
donosáról, Hüvös Józsefről kapta a nevét.

Májusban már alig vártuk, hogy elérkez-
zen az indulás napja.

Csütörtökön délelőtt még tanultunk, 
majd ebéd után helyijárattal utaztunk el 
szálláshelyünkre.

A kastély ugyan nem forgott kacsalábon, 
és hercegek és hercegkisasszonyok helyett 

dr. Illyés Zoltán biológus, a ház intézmény-
vezetője fogadott bennünket, de nekünk így 
is nagyon tetszett. 

A mi szobáink a tetőtérben voltak, a tár-
salgó és a konyha pedig a földszinten. 

Megérkezésünk után birtokba is vettük 
a hálókat, majd az udvart. Zoli bácsi meg-
mutatta a rovarhotelt, a madárhálót és az 
odúkat. Elmagyarázta, hogy melyik hogyan 
szolgálja az állatok érdekeit. 

A játszótér, az udvari játékok, a magasles 
és a foci pálya igazán kedvünkre valók vol-
tak. Mindemellett az udvar elkerített részé-
ben tyúkokra, kakasra, libára is leltünk. Sőt 
átmenetileg egy vízgyűjtő dézsa lakója volt 
egy termetes mocsári teknős is!

Délután agyagedényeket készítettünk, 
valamint agyagdíjakat is, a párhuzamosan 
folyó íjászverseny győzteseinek.  

Az est befejezése a tábortűz volt, ahol 
szalonnát, virslit, kenyeret pirítottunk ma-
gunknak vacsorára. Mivel meleg, nyárias 
este volt, sokáig maradtunk a tűz mellett, és 
énekeltünk, táncoltunk.

Másnap reggel korán keltünk, hogy az 
előre megbeszélt madárvárta egyetlen ér-

dekes pillanatáról se maradjunk le. Gyűrűz-
tünk kék cinegét, fenyőrigót és szalonkát is.

A közös reggeli után túrára indultunk. 
Vezetőnk Zoli bácsi volt, aki minden útunk-
ba akadó élőlényről tudott valami érdekeset 
mesélni. 

Visszaérve pizzát rendeltünk, majd pihe-
nésképpen az árnyas fák alatt heverésztünk, 
kártyáztunk, társasoztunk, rajzoltunk.

Már szüleinket vártuk, amikor nagy ro-
bajjal „leszakadt az ég”. Hatalmas viharban 
autóztunk hazafelé, ami még emlékezete-
sebbé tette számunkra a kirándulás napjait.

Írták: a 3. b osztályosok, osztályfőnökük,
Simonné Gaál Eszter segítségével

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS BOTFÁN
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„Minden írás, amit az Isten sugalma-
zott, jól használható a tanításra, az ér-
velésre, a feddésre, s az igaz éltre való 
nevelésre, hogy az Isten embere tökéle-
tes legyen és minden jóra kész legyen.” 
(Jézus példabeszéde a magvetőről.)

Hitoktatás
Ebben az évben 185 tanuló vesz részt 

a hittan foglalkozásokon. Diákjaink vá-
laszthatnak a katolikus, a református és 
az evangélikus felekezetek közül. 

Hitoktatóink: Zsunyel Kornél evangé-
likus lelkész,

Hodánics Bíró Tünde református lel-
kész,

Ocsovai Grácián plébános, 
Török Tamásné hitoktató, 
Nagy Gézáné hitoktató.
Az első osztályban játékos formában 

ismerkednek a kicsik a bibliai történe-
tekkel. Főként a liturgikus év esemé-
nyei adják a témát a foglalkozásokhoz 
(advent, Mikulás, karácsony és húsvét.) 
Második osztálytól készülünk az elsőál-
dozásra, amire negyedik osztályban ke-
rül sor. A nyolcadik osztályban lehető-
ségük van a tanulóknak bérmálkozni, de 
később is megtehetik ezt, akár a közép-
iskolában.

Programjaink
Szeptemberben zökkenőmentesen 

megkezdődött a hitoktatás. Iskolánkban 
ehhez a tárgyi és személyi feltételek is 
adottak. A tanítók, tanárok sokat segíte-
nek abban, hogy zavartalan legyen a hit- 
és erkölcstan tanítása egyaránt.

Adventben sorra gyulladtak a gyer-
tyák az aulában elhelyezett koszorún. 
Hétfőn reggelente még kissé álmosan 
érkeztek az alsós osztályok szereplői, 
akik rövid műsorral ajándékozták meg 
az érdeklődő, korán érkező társaikat. 
Kercz Csaba, Asztrik atya és Grácián 
atya szép gondolatai vezettek bennünket 
a karácsonyi várakozás időszakában. A 
karácsonyi szentgyónást az iskolában is 
elvégezhették a tanulók. A hagyományos 
karácsonyi műsorunkon Grácián atya 
áldásával kezdtük Jézus születésének 
megünneplését. A negyedik osztályosok 
betlehemes játéka az idén is élményt je-
lentett minden résztvevő, szereplő, néző, 

szülő, gyermek és pedagógus számára. 
Köszönet érte Kovács Marianna és Vé-
berné Egyed Marianna, Marica tanító 
néniknek!

Zarándoklat
Tantestületünk vállalkozó tagjai Grá-

cián atya vezetésével 2018. augusztu-
sában ismét útra keltek. Úticélunknak 
Olaszországot, Padovát és a Garda-tavat 
választottuk.

A többórás utazás első állomásaként 
egy csodálatos városba érkeztünk, Pado-
vába. A város ókori és középkori jellégét 
mind a mai napig megőrizte. Kulturális 
központ, történelmi, művészeti és épí-
tészeti műkincsekben gazdag. Szállást 
közvetlenül a 13. században épült Szent 
Antal-bazilika mellett foglaltunk. Le-
nyűgözött bennünket a bazilika  impo-
záns épülete, ahol részt vehettünk Grá-
cián atya által celebrált szentmisén és 
megérinthettük a Szent Antal csontjait 
őrző márványkoporsót. 

Esti sétánk során felfedeztük a város 
nevezetességeit, melyek közül a legna-
gyobb élményt a bazilikától nem messze 
található Scrovegni-kápolna jelentette, 
ahol Giotto értékes freskóiban gyönyör-
ködhettünk.

A második napon a Garda-tóhoz 
indultunk Verona érintésével. Az 
észak-olaszországi nagyváros az UNES-
CO által adományozott világörökségi 
státusszal rendelkezik. A hely roman-
tikája, középkori hangulata, rózsaszín 
mészkőből épült reneszánsz palotái, ősi 
épületei elvarázsoltak bennünket. Az 

Arena mellett Verona leghíresebb tu-
ristalátványossága Júlia háza. A roman-
tikus helyszínen, a ház udvarában az 
erkéllyel emlékül mi is megörökíttettük 
magunkat. 

Este érkeztünk meg szállásunkra, a bé-
kés és nyugodt helyen fekvő,  Garda-tó 
déli részén található Peschierába. Szál-
lásunk a Santuario della Madonna del 
Frassino kolostorban volt. 

Zarándoklatunk harmadik napján 
kedvünk szerint szabadprogram kereté-
ben maradhattunk a szállásunkon a Má-
ria-kegyhelyen, ahol szentmisén vehet-
tünk részt. A csapat másik fele a páratlan 
fekvésű Sirmionébe hajózott, melynek 
óvárosi része a Garda-tóba beékelő-
dő szigetnyúlványon fekszik. A város a 
Garda-tavi legnépszerűbb helyek egyike, 
ugyanis a fekvése, a látnivalói, a panorá-
ma és az óváros történelmi hangulata 
mellett még stranddal is rendelkezik. A 
tikkasztó hőségben a strandolás jelentett 
tengerparti érzést a mély vizű tó partján.

Kedves Grácián Atya! Köszönjük az 
élményt, a szép helyeket, a pazar szál-
lásokat, a programokat! A utazásnak 
köszönhetően hitben, szeretetben meg-
erősödve kezdhettük az új tanévet szep-
temberben. Reméljük az idén is együtt 
zarándokolhatunk egy másik vidékre!

Nagy Gézáné
tanító, hitoktató

Salamon Edit
intézményvezető-helyettes

HITÉLET
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„A természet hatalmas, az ember 
parányi. Ezért aztán az ember léte attól 
függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a 
természettel, mennyire érti meg, és ho-
gyan használja fel erőit saját hasznára.”

/Szent-Györgyi Albert/

Szent-Györgyi Albert szavai örök ér-
vényűek. Biológia- környezetvédelem 
szakos tanárként fontosnak tartottam és 
tartom ma is, hogy már kisgyermekkor-
tól kezdődően megtanítsuk gyermeke-
inket a természet szeretetére, a környe-
zet adta lehetőségek kihasználására, a 
környezettudatos életmód kialakítására. 
Meggyőződésem, hogy minden iskola 
alkalmas lenne ennek a felvállalására, 
de ehhez megfelelő támogatásra, elfoga-

dásra és elkötelezettségre van szükség. 
Szerencsére a mi iskolánkban mindez 
megvan, így 2012 óta ökoiskolaként 
működünk és tevékenykedünk. 

Minden évben megemlékezünk a 
környezetvédelmi jeles napokról műsor, 
kirándulás, verseny, témanap, téma-
hét keretében. Az idén a víz és az álla-
tok világnapjának szenteltünk egy-egy 
napot, mely során üzemlátogatáson, 
előadáson, versenyeken, kutyabemuta-
tón vagy kutyaterápiás órákon vehettek 
részt iskolánk tanulói. Majd témahete-
ken valósítottuk meg a fenntarthatóság 
és a takarékosságra irányuló „Pénz7” 
programjait. Ezek nagyon jó alapot 
biztosítottak a versenyekre való felké-
szüléshez. Így nem csoda, hogy a vá-
rosi víz világnapi, állatok világnapi és 
az Öveges-napok komplex természet-
ismereti csapatversenyeken nem talál-
tunk legyőzőre Benke Boglárka, Mileji 
Mirella, Simon Tamás, Domján István 
jóvoltából. A megyei Kaán Károly ter-
mészetismereti versenyen Dancs Lili, 

Dóczi Jázmin és Szabó Dzsenifer Gina 
is jeleskedett, hiszen a 4-6. helyezéseket 
hozták el Nagykanizsáról. A legszebb 
eredmény, hogy a Curie Környezetis-
mereti emlékverseny országos döntő-
jébe három csapatunk is bejutott. Isko-
lánk nevét öregbítette a kis Ökomanók 
csapata: Bogi, Miri és Isti, akik ezúttal 
a döntőben a dobogó harmadik foká-
ra állhattak az 5-6. évfolyamosok kö-
zött. Az elmélet mellett a gyakorlatban 
is jeleskedtek az öko-szakkörösök. A 
fűszer- és gyógynövénykertet rendsze-
resen gondozták, a virágokat öntözték, 
ápolták. A kis madarainkról sem feled-
keztek meg a gyerekek, hiszen egy ma-
dárpark, Madárbarát kert kialakítását 
kezdtük meg az évben. Mindezek nem 
valósultak volna meg a gyerekek és a 
nyertes pályázatok, támogatások nélkül. 
Anyagi forrásainkat a rendszeres hulla-
dékgyűjtéssel is gyarapítottuk, hiszen a 
papír, az aludoboz, az elektronikai hul-
ladék, az elem és a mobiltelefon gyűjtése 
mellett ruhagyűjtéssel is próbálkoztunk. 
Így kapcsolódtunk be a „Sulizsák” és a 
„Bankvelem” programjaiba, ahol a gye-
rekek interaktív foglalkozásokon is részt 
vettek. A sok program mellett iskolánk 
gazdaságos, környezetbarát működé-
sére is odafigyeltünk. A csapokat per-

látorokkal, az iskola tetejét napkollek-
torokkal láttuk el, esővízzel öntöztünk, 
komposztálót üzemeltettünk, szemetet 
gyűjtöttünk Andráshidán és a környé-
ken, s a Zöld Kommandó is ellenőrizte 
az osztályok környezettudatos viselke-
dését. A legkörnyezettudatosabb osztály 
vándorkupát és egy kirándulást kapott 
ajándékba. 

Bízom abban, hogy az elvégzett mun-
ka meghozza gyümölcsét, s majd egy-
szer mindenki megérti, hogy: ” Földet 
nem szüleinktől, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön!”

      
 Domján Anita

öko-egészségfejlesztési
munkaközösség vezető

ZÖLD GONDOLATOK AZ ISKOLÁNKBAN
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Sokszínű programok minden kor-
osztálynak!

Az Andráshidai Művelődési Ház a Ke-
resztury Dezső VMK részegységeként a 
helyi civil csoportok, a településrész igé-
nyeihez igazodva kiemelten fontosnak 
tartja a legszélesebb korosztály kiszolgá-
lását a kultúra minden területén.

Az Öveges József Általános Iskola 

és az Andráshidai Tagóvoda fiatalja-
inak 2018-ban is igyekeztünk színes, 
tartalmas programokat biztosítani. 
Nagyrendezvényeink, ünnepeink az 
egész évet átszövik, s ennek megfelelő-
en minden programunkon lehetőséget 
adunk a gyerekek bemutatkozásának is 
(Szent Iván-éji mulatság, Szüreti Fesz-
tivál, Mindenki Karácsonya). Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy ezeken a ren-
dezvényeinken a gyerekek fellépései-
nek ugyanúgy teret engedjünk, mint a 
számukra tartott játékos tevékenysé-
geknek. Fontos, hogy sikerélményt s 
megmutatkozást biztosítunk számukra! 
Minden alkalommal bemutatják műso-
raikat, aztán tevékenyen részt vehetnek 
játszóházi foglalkozásainkon is: kézmű-
ves foglalkozást, arcfestést, ügyességi 
játékokat, légvárat biztosítunk részükre, 

hogy családjaikkal, szüleikkel együtt ők 
is jól érezhessék magukat. Ezt két alka-
lommal tavaszi, és őszi kézműves foglal-
kozással egészítjük ki.

Történelmi megemlékezéseinket a 
gyerekekkel, és a helyi civil csoportok-
kal közösen tartjuk. Az iskola, illetve 
óvoda műsorát a Szélrózsa Tánckör és 
az Igazgyöngy Hagyományőrző Egye-
sület programjába ágyazzuk. Különösen 
fontosnak tarjuk, hogy történelmi ün-
nepeinkről méltóképpen megemlékez-
zünk.

Néhány éve, hagyományteremtő szán-
dékkal indult az Andráshida Torna Egy-
lettel közösen a nagy gyermeknapi ren-
dezvényünk, ami a városi rendezvényt 
kiegészítve nyújt színes programot a 
kicsiknek itt Andráshidán is. 2018-ban 
a téli ünnepkört újításként, egész And-
ráshida területét bejárva, „Télapó ke-
reső”versennyel gazdagítottuk. Ezzel az 
óvodásoktól a felső tagozatig minden 
korosztályt mozgósítottunk egy vidám 
program keretében.  A helyi Magnetic 

Áruház jelentős anyagi támogatásának 
köszönhetően „gazdag” élményt nyújt-
hattunk, így egyre többen érezhették jól 
magukat ezen a napon is! A támogatást 
ezúton is szeretném megköszönni!

2019-ben is szeretnénk tartalmas 
programokat nyújtani mindenkinek, 

az iskola tanulóinak, és családjaiknak 
is! Szeretném megköszönni az isko-
la támogató, minden munkát segítő, a 
gyermekek érdekeit előtérbe helyező  
hozzáállását! Jó érzés nap, mint nap 
megtapasztalni egy összetartó közös-
séghez való tartozást, ahol mindennek 
a gyermekközpontú gondolkodás az 
alapja, ahol figyelünk egymásra, ahol 
minden jobbító szándék a gyerekek fej-
lődését szolgálja.

Az itt folyó oktató-nevelő tevékeny-
ség meghatározó eleme az egymásra 
figyelés, ami nemcsak a nevelők, de az 
osztályközösségek között is az egyik leg-

meghatározóbb morális érték, amit itt 
minden fiatal nap, mint nap megtapasz-
talhat. Mindennek az alapja a kiváló 
oktatómunka, mely kiegészül a helyi ér-
tékek megbecsülésével, a gyermekekért 
való tenni akarással, Zalaegerszegért, 
Andráshidáért.

2019-re is  tartalmas évet kívánok 
minden ide kötődő család és kolléga 
számára!

Léder Anita
Keresztury Dezső VMK

Andráshidai Művelődési Ház
Művelődésszervezője

ANDRÁSHIDAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

MILYEN LENNE A FÖLD ÁLLATOK NÉLKÜL?
Az biztos, hogy nagyon 

furcsa.

Az állatok hiánya felborí-
taná a Földünk egyensúlyát 
és az élet körforgását. Nél-
külük elég unalmas lenne az 
életünk és színtelen. Hiszen 
nagyon sok embert egy kis 
kedvenc üdvözöl, amikor ha-
zatér egy fárasztó nap után. 

Vannak, akik egy igazi társat, 
barátot látnak háziállatuk-
ban. Az ilyen kötődésről ren-
geteg film szól, mint például 
a Lessie, az Egy kutya négy 
élete, a Delfines kaland és 
a Menedék. Sok-sok könyv 
íródott az ember-állat barát-
ságról. Ilyen a Vadon szava, 
a Kisherceg, a Bogáncs és 
a Hú. Sokaknak az állatok 
említéséről csak kisállatuk 

jut eszükbe, pedig a többség 
gyakran meglátogatja az ál-
latkerteket, hogy más orszá-
gok állataiban gyönyörköd-
hessen. Vagy elmegyünk egy 
tropikáriumba, hogy meg-
nézzük a tengerek lakóit. Ál-
latok nélkül az élelmiszeripar 
termékeinek száma csökken-
ne, nem ihatnánk több tejet, 
nem ehetnénk sem sajtot, 
sem húst, így kevesebb len-
ne a természetes vitamin-, 
fehérje- és ásványianyag be-
vitelünk.

Régen emberek megél-
hetése függött az állatoktól. 
Nélkülük nem tudtak volna 
földet művelni, kereskedni, 

valahol még közlekedni sem.
Szóval az állatok nagyon 

fontosak nekünk, ezért vi-
gyáznunk kell rájuk. Azon-
ban, ha továbbra is elpusz-
títjuk élőhelyüket, akkor 
évezredek alatt el fognak 
tűnni a Föld színéről.

Dóczi Jázmin 7.a
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A tehetséggondozás iránt elkötelezett 
a tantestületünk. Négyen rendelkez-
nek szakmai felkészítéssel, tanfolyami 
végzettséggel, öten pályázatírási és pro-
jektmegvalósítási, heten pedig kiemelt 
szintű tehetséggondozási tapasztalat-
tal bírnak. A MaTalent programot 1 fő 
koordinálja, a rendszeres témanapok 
és városi versenyek, sportrendezvények 
szervezője pedig 15 fő. 

Az idegen nyelvi, angol és német nyel-
vi tehetséggondozást 1991. óta az emelt 
szintű nyelvoktatás szolgálja. Célja a ta-
nulók idegen nyelvi kompetenciájának 
fejlesztése. Intézményünk hagyománya 
szerint a végzős tanulók alapfokú nyelv-
vizsgát tesznek. Az elmúlt tanév végén 
tíz tanuló tett sikeres C típusú, komplex 
nyelvvizsgát angol nyelvből. Felkészítő-
jük Kocsis Csaba tanár úr volt.

Iskolánk diákjai szívesen indulnak ta-
nulmányi, művészeti- és sportversenye-
ken.  A felkészülésüket szakkörök kere-
tében biztosítjuk.

Iskolánkban a  tehetséggondozás ma-
tematikából közel 30 éves hagyomány. 
Diákjaink rendszeresen eredményesen 
szerepelnek a különböző versenyeken, 
mellyel hírnevet szereznek iskolánknak 

2009. óta partneriskolaként veszünk részt 
a Szegedi Tudományegyetem „Diagnosz-
tikus mérések fejlesztése 1-6. évfolyamon” 
című pályázatában olvasás, matematika és 
természettudomány területeken. Kutatásuk 
célja egy online diagnosztikus rendszer ki-
dolgozása általános iskolás diákok részére. 
A rendszer alkalmas arra, hogy a tanulók 
fejlődését évente több alkalommal felmérje, 
az esetleges lemaradásokat időben jelezze, és 
így támogassa a pedagógusok oktatómunká-
ját. 

A tesztek megoldása után a diákok szá-
zalékos formában azonnal látják, hogyan 
teljesítettek a tantárgyi tudást, a tanultak 
alkalmazását és a gondolkodási képességek 
fejlettségi szintjét vizsgáló feladatokon. A 
pedagógusok képességszint alapú, országos 

adatokhoz viszonyított objektív visszacsato-
lást kapnak diákjaik eredményeiről. A mérés 
lezárta után letölthetővé válnak a tanulókra 
szabott egyéni szöveges visszajelzések is.

Az interneten keresztül történő mérések 
változatosabbá teszik a szokásos papíralapú 
felméréseket, mivel olyan érdekes felada-
tokkal találkozhatunk, melyek az országos 
kompetenciamérés feladataihoz hasonlóak.

Az egyetem programjában való rész-
vételünk hatását, tanulóink jártasságát a 
kompetenciaméréshez kapcsolódó felada-
tokban az Oktatási Hivatal által közzétett 
listára való felkerülésünk is bizonyítja. A 
legutóbbi ilyen listát 2018. tavaszán láthat-
tuk, amely a 2015/2016-os kompetencia-
mérés eredményei alapján sorolja fel azokat 
az intézményeket, amelyek a nyolcadikosok 

eredményei alapján az átlagosnál nagyobb 
mértékben fejlesztik a tanulók képessége-
it, így az átlagosnál nagyobb a pedagógiai 
munka fejlesztő hatása. Az Oktatási Hivatal 
listáján matematikából 290, szövegértésből 
172 ilyen iskola szerepel, ebből az egyik in-
tézmény a miénk. 

Büszkék vagyunk iskolánk tanulóira, pe-
dagógusaira!

Az iskolai mérések segítője Bodnárné Né-
meth Katalin informatika szaktanár és Baga-
rus András rendszergazda.

Salamon Edit
intézményvezető-helyettes,

a program koordinátora

A KOMPETENCIAMÉRÉST, A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁST SEGÍTIK A SZEGEDI
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Zala Megyei Matematika verseny 2017. évi eredményei:
Tanuló Felkészítő pedagógus Helyezés
Domján István 5.a Horváth Zsoltné 1. hely
Benke Boglárka 5.b Horváth Zsoltné 3. hely
Dancs Lili 6.a Horváth Zsoltné 3. hely
Simon Tamás 5.a Horváth Zsoltné 8. hely
Sali Rebeka 8.a Bodnárné Németh Katalin 10. hely
Zala Megyei Matematika verseny 2018. évi eredményei
Takács Nóra 3.a Salamon Edit                  10. hely
Fábián Benedek 4.a Salamon Edit  és Nagy Gézáné                  4. hely
Domján István 6.a Horváth Zsoltné 5. hely
Benke Boglárka 6.b Kernné Orbán Gabriella 3. hely
Kelemen Zsombor 6.b Kernné Orbán Gabriella 8. hely
Dóczi Jázmin 7.a Kernné Orbán Gabriella 9. hely
Czotter Bálint 8.b Kovácsné Renácz Teréz 2. hely

a városi, megyei és országos versenye-
ken.

A legutóbbi eredmények:
A humán területen is eredményes fel-

készítés folyik az iskolánkban. A leg-
kiemelkedőbb ezek közül 2018-ban 
Gellén Ágnes tanárnő felkészítésével a 
„Szép magyar beszéd – Kazinczy szép-
kiejtési versenyen” Németi Gábor volt 
8.a osztályos diák teljesítménye, aki  
megyei 1. helyet szerzett, az országos 
versenyen pedig arany fokozattal díjaz-
ták.

Testnevelés és sport terén iskolánk ki-
emelt feladatának tekinti a gyermekek 
nagyfokú mozgásigényének kielégíté-
sét, a mindennapi testedzés és az egész-
séges életmód iránti igény felkeltését. A 
mindennapos testnevelés keretében a 
2-5. osztály heti 2 órában úszni tanul. 
Iskolánk 3 éve vesz részt a Magyar Úszó 
Szövetség „Minden gyermek tanuljon 
meg úszni” elnevezésű pályázatában. 
Büszkék vagyunk volt tanítványainkra, 
akik közül Szekeres Dorina a 2012-es 
nyári olimpiai játékokon képviselte or-
szágunkat. Napjainkban úszóink közül 
Betlehem Dávid, az előző tanév végzős 

diákja szerepel a 
legeredményeseb-
ben, országos és 
nemzetközi verse-
nyeken ér el kima-
gasló eredménye-
ket. Az úszásban 
jeleskedik még 
Scheffer Eszter 5. b 
és Belső Fanni 8.a 
osztályos tanulók. 
A tekeoktatást is a 
testnevelésórák ke-
retében szervezzük 
meg. Korosztályos 
utánpótlás bázist 
alakított ki nálunk 

a Teke Szövetség. Volt tanítványaink 
közül vannak leigazolt teke utánpótlás 
versenyzők. A mini-judo program a ta-
nórán kívüli időben nyújt sportolási le-
hetőséget az érdeklődő tanulók számá-
ra. Az edzések kapcsán felkészülhetnek 
az övvizsgákra. Többen sikeresen szere-
peltek a diákolimpián. Labdarúgás fiúk 
számára: az 1. és a 2. osztályosok iskolai 
szakköri keretben, a felsőbb évfolya-
mosok a tanítási időn túl, külsős edzők 
bevonásával, egyesületi keretekben űz-
hetik a gyerekek ezt a sportot. Labdarú-
gás leányok számára: A tanórán túl van 
lehetőségük a sportág kipróbálására. A 
legtehetségesebbeket továbbirányítjuk 
labdarúgó egyesületekbe. Több diákunk 
a ZTE női csapatának tagja. Birkózás-
ban kiváló eredménnyel szerepel Varga 
Zalán 5.a osztályos tanuló, aki a szabad-
fogású birkózásban 2018-ban diákolim-
piai bajnok.

Tanulmányi, művészeti és sportver-
senyeket mi is hirdetünk. A város és a 
tankerület iskolái az általunk meghir-
detett versenyekre meghívást kapnak, 
mi pedig részt veszünk más iskolák által 
rendezett versenyeken.

Salamon Edit
intézményvezető-helyettes
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A célunk az, hogy kialakítsuk tanulóink-
ban az egészségmegőrzést, az egészségtuda-
tos magatartást, az egészségismereten ala-
puló szemléletet.

Célunk továbbá: 
• az aktív és egészséges életmódra nevelés és 
a testmozgás népszerűsítése,
• az egészséges táplálkozás iránti igény fel-
keltése,
a testi-lelki egészség védelme,
• az önzetlen segítségnyújtás kialakítása, a 
rászorulók segítése.
Örömmel számolhatok be egyik sikeres 
rendezvényünkről, a májusban tartott  
NTP-SR-16-0028 „Öveges sportágválasz-
tó” és a TÁMOP-6.1.2-14-1 „Teljes körű 
iskolai egészségfejlesztés” pályázatok té-
manapjáról. A nap programja során 9 féle 
sportággal ismerkedhettek meg a résztve-
vők (judo, triatlon, kerékpározás, labda-
rúgás, kosárlabda, ökölvívás, ugrókötél, 
atlétika, aerobik). Az életmód programok 
sorában az egészséges süti készítés mellett 
a jóga megismertetése is szerepelt. Szakmai 
segítők, egészségfejlesztők, védőnők, első-
segély-koordinátorok, edzők, sportszak-
emberek, rendőrök, polgárőrök bevonásá-
val prevenciós programokat szerveztünk. 
Drog-, alkohol-, dohányzás megelőzés, 
bűnmegelőzési szabadulós játék, előadás 
a HPV-ről, endometriózisról, elsősegély-
nyújtási ismertek a gyakorlatban, retró vé-
radás, valamint sportfelszerelésekből kiállí-
tás szerepeltek a témanap programjában. A 
szakemberek bevonásán túl a civil szerve-
zeteket is meghívtuk: a Borbarát kört és az 
Andráshidai Gazd’asszonyokat.

Az egészségprogramokban szeptember 
óta egy nemrégiben alakult szervezet segít 
bennünket: A teljes körű iskolai egészség-
fejlesztési programunk megvalósításában 
kapunk támogatást a Zalaegerszeg Járási 
Egészségfejlesztési Iroda munkatársaitól. 
A szakemberek az együttműködés megva-
lósítása során az egészséges táplálkozás, a 
tartásjavítás, valamint önismereti foglal-
kozás diákoknak és nevelőknek témákban 
nyújtanak segítséget.

Gaál Boglárka mentális egészségfejlesztő 
koordinátor vezetésével művészetterápiás 
csoportban az érdeklődő 45 tanuló számára 
az önismeret fejlesztés, a kommunikációs 

gyakorlatok elsajátítása, valamint szoron-
gásoldó technikák megtanulása volt a cél. A 
művészetterápiás technikák alkalmazásával 
a gyerekeknek lehetősége nyílt önmaguk 
kifejezésére, megmutatására, továbbá prob-
lémáik megfogalmazására sajátos eszkö-
zökkel.

Dancsné Balogh Kornélia gyógytornász 
irányításával megvalósított mozgásterá-
pia programban a 3-6. évfolyamig vehetett 
részt minden tanuló. A foglalkozásokon az 
eddigiektől eltérő mozgásanyag megismer-
tetése szerepelt, mely a helyes testtartást 
több oldalról a hagyományostól eltérő esz-

közökkel szemléltette.
A Zalaegerszegi Öveges Iskola Vörös-

keresztes Alapszervezete 2015. szeptem-
bertől működik intézményünkben. Jelenleg 
105 főt számlálunk. Ebből 60 fő felnőtt, 36 
fő ifjúsági  és 9 fő nyugdíjas tag. Az alap-
szervezetet tantestületünk tagjai, az and-
ráshidai tagóvoda óvónői, dajkái, szülők, 
tanulók, valamint Andráshida lakossága 
alkotja. Alapszervezetünk elnöke Dr. Berki 
Barnabás háziorvos, titkára Salamon Edit 
iskolai intézményvezető-helyettes, gazdasá-
gi felelőse Mánfay Erzsébet tanító, munka-

közösség-vezető. Az andráshidai civil szer-
vezetek részéről Dormánné Babolcsai Éva, 
az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület 
elnöke segíti a szervezet munkáját.

Az iskolai védőnő, Berczkné Bajsz Judit 
vezetésével  5-7. évfolyamos tanulók rész-
vételével Vöröskeresztes szakkör működik. 
A tanulók körében egyre népszerűbbé váló 
szakkör célja a tanulók területi elsősegély-
nyújtó versenyre történő felkészítése, ame-
lyet Preis Péter megyei elsősegély-koordi-
nátor segít rendszeresen.

A szolidaritásra nevelést szolgálta egy-
részt a hagyományos adventi jótékony-
sági vásár, melynek bevételét a rászoruló 
családok megsegítésére ajánlották fel az 
osztályok, másrészt csatlakoztunk a Zala-
egerszegi Városi Diákönkormányzat által 
meghirdetett "Legyél Te is Titkos Mikulás" 
adománygyűjtő akciójához. A Családok Át-
meneti Otthonába és a Pózvai Fogyatékos 
Otthonba juttattuk el az összegyűlt ajándé-
kokat a rászorulóknak.

A tanulóink szociális érzékenységét fej-
lesztette az osztályfőnöki órák keretében 
megtartott „Esély Órák” programja. A Zala 
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház kínált érzékenyítő foglalkozást a 3-7. 
évfolyamos diákjainak számára. A foglal-
kozásokat tapasztalati szakértők vezették. 
Az előadók saját életük bemutatásával, já-
tékos gyakorlatokon keresztül ismertették 
meg a diákokat az érintett fogyatékosság-
gal, a hátrányos helyzettel. A látássérült, a 
hallássérült, valamint a mozgássérült „esély 
órán” terápiás felvezető kutyával, jelnyelvi 
tolmáccsal találkozhattak a gyerekek. Szep-
temberben partneriskolaként kaptunk le-
hetőséget, melynek keretében az 5.a osztá-
lyos tanulóink egy rendhagyó és interaktív 
Esélyudvarba látogathattak el. A Kvártély-
ház udvarán kialakított Ability Parkban egy 
lakásbelsőbe érkezhettek, ahol kipróbálhat-
ták, milyen lehet látássérültként a reggeli 
készülődés, milyen lehet mozgássérültként 
kerekesszékben ülve vendéget várni, vagy 
éppen sportolni, valamint milyen lehet si-
ketként kommunikálni, nagycsaládosként 
a gyerekeket reggel útnak indítani, terápiás 
kutyával dolgozni.

Az év során két véradást szerveztünk. 
A tavaszi véradást a május 9-én megren-
dezett Öveges sport- és egészségnaphoz 
kapcsoltuk. A véradók száma ismét hozta 
a megszokott létszámot: 47-en adtak vért.  

Ez alkalommal is különös vonzerővel bírt 
a „RETRÓ véradás” virslivel és sörrel. Az 
osztályok közötti versenyt a 7.a osztály 
nyerte, akiknek jutalma a szokásos termál-
fürdős program volt. A téli véradást decem-
ber 5-én tartottuk az adventi jótékonysági 
vásár napján. A véradók száma a tavalyi 
csúcslétszámot megismételve ismét 50 fő 
volt.  Az osztályok között ezúttal is versenyt 
hirdettünk. Díjazásban részesült az első há-
rom helyezett osztály. A nyertes a 4.b osz-
tály lett. Köszönetet mondunk a vöröske-
resztes tagok népszerűsítő tevékenységéért 
és külön köszönet illeti azokat, akik első al-
kalommal szánták rá magukat a véradásra, 
hogy önzetlen segítségükkel beteg ember-
társaikon segítsenek!

A nyertes osztályoknak, az Öveges sport- 
és egészségnap szakmai előadóinak és a 
sportszervezetek vezetőinek apró ajándék-
kal köszöntük meg a segítséget. Iskolánk 
diákjai számára egészséges sütit sütöttek az 
ötödikesek, az ehhez szükséges alapanya-
gok megvásárlását a befizetett tagdíjakból 
fedeztük. 

Köszönet mondunk Kajári Attila tanke-
rületi igazgató úrnak a programok támo-
gatásáért! Köszönet a rendezvényeinken 
foglalkozást tartó ÁNTSZ egészségfejlesz-
tőinek, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság 
és a Zala Megyei Vöröskereszt munkatár-
sainak, valamint Salamon Adriennek, az 

„Együtt Könnyebb” Női Egészségért Ala-
pítvány kuratóriumának elnökének, aki 
nemcsak előadóként, hanem szervezőként 
is támogatott bennünket. Köszönetünket 
fejezzük ki a Magnetic Áruház vezetőjé-
nek, Péntek Károlynak, aki felajánlásával 
rendszeresen hozzájárul a véradások sike-
res megrendezéséhez. Köszönet az egész-
séges táplálkozás népszerűsítésében való 
segítségért, a témanapok vendéglátásának 
megszervezéséért Mateisz Rolandnak, a 
Hungast Nyugat Kft. területi vezetőjének, 
továbbá Dr. Ágostonné Kovács Ildikónak, 
az Egészségfejlesztési Iroda vezetőjének a 
programok koordinálásáért. Köszönet il-
leti a lelkes kollégákat, a szülőket, a tanu-
lókat, a település segítő lakóit és a szakmai 
szervezeteket, hiszen segítségükkel tudjuk 
megvalósítani a sikeres programokat, véra-
dásokat!

Salamon Edit
intézményvezető-helyettes,

szakmai munkacsoport-vezető

EGÉSZSÉGNEVELÉS ÉS A VÖRÖSKERESZT
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A kezdeményezésnek köszönhetően 
2018 tavaszán megrendezésre került a 
IV. Zalaegerszegi Kerékpáros Kresz- 
verseny, melynek idén a Zalaegerszegi 
Öveges József Általános Iskola adott 
otthont. A versenyt nagy felkészülés 
előzte meg, melynek során a város kü-
lönböző iskoláiból is érkeztek hozzánk 
diákok, hogy meghallgassák a rendőr-
ség által prezentált bemutatót, Kresz 
alapismereteket. Ezen kívül a polgár-
őrség segítségével felállított akadály-
pályán gyakorolhatott mindenki, hogy 
a verseny napján a legjobb eredményt 
hozhassa. A megmérettetés két részből 
állt, gyakorlati és elméleti szintfelmé-
résből. A tanulók több díjat is „bezse-
belhettek”, melyből hármat az Öveges 
diákjai nyertek el. Az összesített ver-
senyben III. helyezést ért el Mezőfi 
Márk (4.b), legjobb elméletet író lány 
Bödör Barbara (5.b), míg a fiúk közül 

Németh Barnabás (4.b), valamint kü-
lön díjazottként a legjobb gyakorlatot 
végző lány Takács Blanka (5.a) volt.

Ezúton is gratulálunk minden díja-
zottnak!

Lakatos-Soós Tamara
szaktanár

BRINGA AKADÉMIA

2018. június elején egy országos meg-
mérettetésen vettünk részt iskolánk 
nyolcadik osztályos tanulóival. 

Pécs városa adott otthont ennek a 
versenynek, amiről először csak keveset 
tudtunk, és a neve is sejtelmesen hang-
zott: „Bátrak Ligája”. Aztán kaptunk a 
verseny feladatairól tájékoztatót és en-
nek ismeretében választottuk ki Dezső 
bácsival a nyolcadikos gyerekek közül a 
leggyorsabb, legügyesebb és legbátrabb 
lányokat és fiúkat. Korán reggel izgatot-
tan indultunk el a másik zalaegerszegi 
iskola diákjaival, egy közös busszal. 
Amikor odaértünk, már a busz ablaká-
ból lehetett látni, hogy jó dolgok várnak 
ránk, ugyanis sok ügyességi játékot állí-
tottak fel már az udvaron is. Az ország 
több városából érkeztek 8 fős csapatok 
erre a versenyre, ahol már az első pil-
lanattól folytak a küzdelmek. Minden 
iskola egységes pólót kapott, különböző 
színekben, így hamar fesztivál hangulat 
kerekedett. A küzdelmek során zömé-
ben sportos, ügyességet és gyorsaságot 
igénylő feladatok szerepeltek. Puskával 
is lőttek a gyerekek, emellett még szá-
molási képességeiket is bizonyítaniuk 
kellett. A diákok kitartását vidám, élve-
zetes feladatok tették próbára. 

Nagyon jól vették az akadályokat is-

kolánk tanulói, a selejtezőből elsőként 
jutottunk a döntőbe, ahol sor került a 
legjobbak csatájára. Ezen a napon ver-
hetetlennek bizonyult csapatunk, több 
mint 20 iskola közül mi lettünk az el-
sők. Nagyon büszkén álltunk fel a do-
bogó legmagasabb fokára, ahol ismert 
emberektől vehettük át az érmeket és a 
kupát. Minden csapat kapott még egy 
500 000 forintos sportszercsomagot, 
amit iskolánk tanulói azóta örömmel 
használnak.

Fáradtan, de nagyon boldogan indul-
tunk haza.

A versenyen a következő tanulók sze-
repeltek: Holes Viktória (8.b), Németh 
Letícia (8.b), Kaczor Cintia, (8.b) Sali 
Rebeka (8.a), Sohár Dilen (8.a), Vincze 
Dávid (8.b), Stárics Kristóf (8.a), Buzo-
gány András (8.a).

Kernné Orbán Gabriella
testnevelő

BÁTRAK LIGÁJA

Tóth Pál matematika – fizika szakos 
pedagógus több mint tíz éve döntött 
úgy, hogy lecseréli egy időre a tanári 
katedrát egy kis busznyi mozgó fizi-
kaszertárra. Így indult el iskoláról-is-
kolára elkápráztatva a tanulóifjúságot 
az egyszerű eszközökkel bemutatott 
kísérletekkel. Mint a mesében: bejárta 
az ország iskoláit, több mint 1500-at. 
Szerencsére a mai napig sem tud leállni. 

Így jutott el hozzánk is egy szép október 
eleji délelőttön. 

Miközben a kolléga kipakolta a tor-
nateremben az eszközeit, a hatodikos és 
hetedikesek diákok is elfoglalták körü-
lötte a helyeket, így aztán kezdődhetett 
a csoda… Valóban varázslatban volt ré-
szünk, ahogy ezek az egyszerű tárgyak 
megelevenedtek és – a tanár úrnak kö-
szönhetően – tartalommal teltek meg. 
A tudományos alap sem maradt el, de 
mindez olyan humorosan, ugyanakkor 
érthetően történt, hogy még mi felnőt-
tek is gyereknek érezhettük magunkat. 
A diákokat is nagyon jól be tudta vonni 
a bemutatókba. Hátborzongató volt a 
hasonlóság a néhai Öveges professzor 
és a tanárkolléga egyénisége között. Bi-
zonyítékként idéznék egy pár sort Öve-
ges Józsefről:

„A lobogó hajú, lelkesülten magya-
rázó alak hangja szenvedéllyel telt meg, 
még a legegyszerűbb kísérlet bemuta-
tásakor is. Olyan volt felnőtt, gyerek 
számára egyaránt, mint egy középkori 
varázsló.”(Forrás: http://www.paka.hu). 
Ez a leírás tökéletesen illik az iskolánk-
ba látogató pedagógusra.

  
Tóth Pál tanár úr ki tudja, már merre 

jár az országban, de a ” fizikás varázs-
por”, amit elhintett az iskolánkban, még 
mindig itt csillog az emlékezetünk-
ben…

Jakabné Kiss Emese 
szaktanár

ENERGIA SULI.
MOZGÓ FIZIKA

KÍSÉRLETEK
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Ebben az évben vettem részt negyedik 
alkalommal Anita néni és István bácsi ál-
tal szervezett ÖKO-kerékpáros táborban. 
Idén elhagytuk jól megszokott helyünket, 
Vonyarcvashegyet, és Reziben kezdtük 
meg a hetünket. 

Szerettük Vonyarcot! Remek volt a 
szállás, közel volt a strand, és a 3 év alatt 
úgy megismertük a kisvárost, hogy ha 
akárcsak autóval haladunk rajta keresz-
tül, szívesen emlékszünk vissza az itt átélt 
élményekre: a lövészetre, a kvízekre és a 
felejthetetlen homokviharra.

 Ennek ellenére örültünk, amikor meg-

tudtuk, hogy ezen a nyáron új helyre köl-
tözünk. Kíváncsiak voltunk a szállásra, az 
új programokra és a helyszínekre, ahová 
majd elbiciklizünk. Amikor hétfőn meg-
érkeztünk, örömmel állapítottuk meg, 
hogy idén is egy tiszta és rendezett helyen 

fogjuk eltölteni a hetet. Rengeteget bicik-
liztünk, sokszor nehéz terepen. Teljesen 
kimerültünk egy-egy ilyen tekerés után, 
de a remek ételek, az izgalmas programok 
és mindenekelőtt a jó társaság újra feltöl-
tött minket. Sok helyen jártunk. Megnéz-
tük Rezi várát, a zalaszántói sztúpát, és 
részt vettünk egy bátorságpróbán is, de 

ami számunkra talán a legélvezetesebb 
volt, az a fürdőzés a keszthelyi strandon. 
Akkor már kellően kimerültek voltunk 
ahhoz, hogy másra se vágyjunk, mint egy 
kellemes strandolásra a Balaton hűsítő vi-
zében.

Szerettem ezeket a táborokat. Minde-
gyik életre szóló élményekkel ajándéko-
zott meg, amiket szívesen fogok mesélni 
majd akár a gyerekeimnek is. Valahány-
szor eszembe jut egy-egy szép hely, vagy 
vicces mondat, mindig visszavágyom a 
biciklim nyergébe…

 
Köszönöm!

Németi Gábor 8.a
                

4 ÉV AZ ÖKO-KERÉKPÁROS TÁBORBAN

Iskolánkban a hagyományápolás ki-
emelt pedagógiai feladat. A néptánc 
oktatása az 1990-es években is szerepelt 
már a tanított tantárgyak között. Több 
év kihagyás után Domján István intéz-
ményvezető úr élesztette újjá. Kezdemé-
nyezésére 2009. óta ismét tantervi óra az 
első négy évfolyamon. A néptánc ma-
gasabb színvonalú elsajátítása további 
lehetőségként az érdeklődő, tehetséges 
gyermekek számára a délutáni szaba-
didőben, a néptánc szakkörön valósul 
meg. Az oktatást neves szakemberek 
bevonásával kezdtük. Első oktatónk 
Takács Mária néptánc oktató, majd a 
néhai Kiss István tanár úr volt, akinek 
munkáját fia, Kiss Norbert folytatta. 
Tőle iskolánk tanítói, Kovács Marianna, 
Mánfai Erzsébet, Simonné Gaál Eszter 
és Sümeginé Horváth Anita vette át a 
tanítást. Négy éve Rácz Petra néptánc-
pedagógus vezeti az órákat és a szakkört. 

A néptánc mellett a népdalcsoportok 
felkészítését szakköri keretben Hor-
váth Zsoltné Andrea, ének-zene szakos 
tanárnő vállalta. A csoportok gyakran 
indulnak népdaléneklési versenyeken, 
ahol ezüst, arany vagy kiemelt arany mi-

nősítést szereznek. 
A néptánc és a népdaléneklés színvo-

nalas felkészítéséről városi szereplések 
alkalmával adhatnak számot diákjaink. 
Az idei tanévben három alkalommal 
mutatkozhattunk be neves városi ün-
nepségeken, rendezvényeken. Az első 
ilyen alkalom októberben a díszokleve-
les pedagógusok köszöntése volt a Városi 
Hangversenyteremben, majd felléptünk 
a Márton-napi vigasságok keretében a 
Göcseji Falumúzeumban és végül szak-
mai nap programnyitó műsorszámaként 
szerepeltünk a Kertvárosi Óvoda And-

ráshidai Tagóvodájában.
Az 5. évfolyamos „Rózsák” népdalé-

neklő csoportja zalai népdalcsokrot mu-
tatott be. Tagjai: Borsos Borbála 5.b, Büki 
Regina 5.a, Farkas Klarissza 5.a, Háry 
Anna 5.a és Németh Boglárka 5.a osz-
tályos tanulók. A 4.a osztályos tanulók  
néptánc előadásában szigetközi polgári 
táncokat láthatott a közönség. „A pozso-
nyi sétatéren megy a villamos, Benne ül 
egy barna kislány, jaj de aranyos,…Csip 

csap, csopodár, kanárimadár, engemet 
a babám a kapuba vár.”- szólt a nóta és 
pörögtek a karok, lábak. A Göcseji Fa-
lumúzeumban az előbbi fellépők körét 
kibővítettük a néptánc szakkörösökkel, 
akik zalai gyerekjátékokat és polgári tán-

cokat adtak elő, valamint a 3. a osztályos 
tanulók csoportjával, akik moldvai tán-

cokat táncoltak.
Mindhárom helyszínen a jelenlévők 

örömmel, nagy figyelemmel kísérték az 
előadást, majd fergeteges vastaps volt a 
jutalom. A műsorok után büszkén fo-
gadtuk a gratulációkat. Elismerés illeti a 

tanulókat és a felkészítő tanárokat.

Salamon Edit
intézményvezető-helyettes,
a programok koordinátora

„A POZSONYI SÉTATÉREN MEGY A VILLAMOS”- SIKERES VÁROSI SZEREPLÉSEK
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„JÓ GYAKORLAT”
Iskolánkban a 2018/2019- es tanévben megalakult a „Jó 

gyakorlatok” munkacsoport. Vezetője Salamon Edit intéz-
ményvezető- helyettes. A koordinátori teendők ellátására a 
felső tagozaton Balogh- Gángó Ildikó tanárnő, az alsó tago-
zaton pedig én kaptam a megbízást.

A munkacsoport célja, hogy az iskolánkban folyó oktatá-
si és nevelési innovációkat nyilvánossá tegye, valamint hogy 
más intézmények számára is hozzáférési- és adaptációs lehe-
tőséget biztosítson a nálunk kitalált és megvalósított újszerű 
ötletekhez, „jó gyakorlatokhoz”.

Az Iskolatáska (https://iskolataska.educatio.hu) oldalon, a 
TÁMOP 3.1.1 pályázat II. szakaszában megújult felületen a  
Pedagógusok/ Jógyakorlatok/ Gyűjteményfelület elérési út-
vonalon már olvasható az alábbi két, kipróbált „Jó gyakor-

latunk”:
Kocsis Csaba: "Európa színei"- témanap az általános isko-

lák alsó és felső tagozata számára.
Dr. Pardavi Andorné: Hallottad-e hírét...?" - helytörténeti 

séta gyakorlati ismeretekkel Zalaegerszegen.
Hamarosan feltöltésre kerül az általam kitalált és lejegyzett 

„Iskolássá avató délután” című projekt, amely a 2016/2017- 
es tanév 1. b osztályában került bevezetésre. A programot a 
2018/2019-es tanévben intézményünkben sikeresen adaptál-
ta Szekeresné Simon Mária és Tubolyné Hartmann Éva taní-
tónő a jelenlegi 1. a osztályban.

 
Simonné Gaál Eszter

tanító

JÖN A MIKULÁS!
Bár nem hullott nagy pelyhekben a 

hó, a diákönkormányzat nyolcadik osz-
tályos Mikulása már korán reggel meg-
érkezett iskolánkba. Krampuszaival az 
ajtóban várta az érkező diákokat és ta-
nárokat.  Mivel mindenki jól viselkedett 
egész évben, nem maradt senki ajándék 
szaloncukor nélkül. Az alsósokat meg-
lepetés műsor várta a tornateremben, 
majd iskolánk hagyományát követve 

a délelőtt folyamán a testvérosztályok 
tanulói megajándékozták egymást. A 
nap további része az ajándékcsomagok 
bontogatásával és a sok finomság elfo-
gyasztásával telt. 

Ragán Tünde
dms pedagógus

A 2007/2008-as tanévtől az iskola 
névadójáról elnevezett emlékplakettel 
ismerjük el a legkiválóbb 8. osztályos 
tanulóink teljesítményét. 

Az emlékérmet a tantestület ítéli oda 
azoknak a tanulóknak, akik nyolc éven 
át kitűnő tanulmányi teljesítményt 
nyújtottak, példamutató közösségi 
munkát végeztek, vagy kimagasló ered-
ményeket értek el sport- és tanulmányi 
versenyeken.

A 2018-as tanév végén Öveges
Emlékérmet vehettek át:

Németi Gábor 8.a
Betlehem Dávid 8.b
Fábián Boglárka 8.b
  osztályos tanulók.

Díszoklevelet vehetett át:
Hollósi Angéla 8.a
Sali Rebeka 8.a 

Kulturális Díjat kapott:
Babos Milán 8.a

Jó Sportoló Díjat kapott:
Pócsik Karina 8.a

Gratulálunk kitartásukhoz, és további 
szép sikereket kívánunk!

  
Kovács Marianna

tanító

ÖVEGES EMLÉKÉREM
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Intézményünkben a sportéletnek 
nagy hagyományai vannak. Turisztikai 
szakosztályunk rendszeresen szervez ki-
rándulásokat. November végén adventi 
kiránduláson vettünk részt Ausztriában. 
Riegersburgban betekintést nyerhettünk 
a minőségi csokoládéjáról híres Zotter 
manufaktúra gyártási folyamataiba és 
megkóstolhattunk vagy 150 féle csokit. 
A finom csokoládétól eltelve folytattuk 
utunkat Grazba, Ausztria egyik legszebb 
és legnépesebb nagyvárosába. Graz ün-
nepi díszbe felöltözve és adventi han-
gulatban fogadott minket. Gyalogtúra 
keretében felkerestük a belváros neveze-
tességeit, felmentünk a várba, ahonnan 
ahol gyönyörködhettünk a belváros pa-
norámájában. Messzebb nem láthattunk 
a párás idő miatt. A kötelező városnézés 
után, szabadprogram keretében min-
denki belevetette magát a város ünnep-
váró forgatagába. Szép volt, ide még 
visszajövünk! 

Az idén is folytattuk az egynapos  síe-
léseinket az osztrák Weinebene sípara-
dicsomában. A síelést a korai kelés miatt 
nehéz elkezdeni, de annál nehezebb ab-
bahagyni. A hóval fedett hegyvonulatok 
szépsége, a síklás máshoz nem hason-
lítható érzése, a „Hütték” hangulata… 
teszi vonzóvá ezt a szabadidős „családi” 
tevékenységet. Ajánlom mindenkinek 
kipróbálásra! 

Nyár elején folytattuk hagyományos 
délelőtti foci táborunkat, ahol nem csak 
fociztunk, hanem szellemi és ügyessé-
gi vetélkedőkön, és a legjobban kedvelt 
Gébárti – tó melletti számháborúban 
vehettek részt tanulóink. A vakáció a 
balatongyöröki sport - és  kerékpáros 
táborban folytatódott. Az időjárás nem 
fogadott minket a kegyeibe – nem volt 
strandidő, de igazán meg sem áztunk, és 
kevesebbet kellett izzadnunk.  Különben 
is, nem vagyunk cukorból!

 A kerékpár túrák során – tenger 
eljutottunk Keszthelyre, Szigligetre, 
Badacsonyba és láthattuk a Zala – fo-
lyó torkolatát. Estéinket főleg focival 
és számháborúzással töltöttük. Hamar 
elröppent a 4 tábori napunk, pedig az 
éjszakák igencsak rövidre sikeredtek….. 
Reméljük az idén is visszatérhetünk a 

Magyar – tenger partjára. 
Szeptember végén az Európai Diák-

sport Nap keretében iskolai futó verse-
nyeket szerveztünk. Diákjaink jól kifu-
tották magukat! Minden korosztályban 
van focicsapatunk az óvodától a leendő 
ballagókig. Az MLSZ Bozsik Iskolai 
programjában hagyományosan 4 csa-
patunk szerepel.  Nagyon népszerű a 
labdarúgás a lányok körében is. Van al-
sós és felsős lány focicsapatunk. A ZTE 
korosztályos lány focicsapataiban több 
tanulónk szerepel. Az U-16 korosztály-
ban Mezőfi Emma (7. a) és Sali Rebeka 
(8. a) az Országos Döntőben 3. helyezett 
ZTE csapatának meghatározó, kezdő já-
tékosai voltak. Az MLSZ az iskolai foci 
programban való részvételünket sport-
szerekkel támogatta. 

A hagyományos novemberi 5-6. osz-
tályos labdarúgó torna keretében emlé-
keztünk meg Bozó Tamás Tanár Úrról, 
iskolánk legendás testnevelőjéről. Isko-
lánk Sportköre öt labdarúgó tornát szer-
vezett meg városi és városkörnyéki isko-
lák részvételével. Labdarúgó csapataink 
sikeresen szerepeltek a különböző ver-
senyeken, ahol többször tornagyőztesek 
lettek. Minden induló labdarúgó csapa-
tunk érmet szerzett a városi diákolimpia 
küzdelmeiben. Intézményünk tanulói 
adják a helyi andráshidai labdarúgó csa-
patok utánpótlás bázisát. Az új egyesület 
az Andráshidai Torna Egylet csapatá-
ba ovisaink és alsó tagozatos tanulóink 
vannak leigazolva. Iskolánk tanulói 
számára – a focin kívül is – nagyon sok 
lehetőségük van a rendszeres sportolás-

ra. A szellemi 
sportjátékban, 
a sakkban is 
remek eredmé-
nyeket érnek el 
„szellemi atlétá-
ink”.

 A kötélugró 
foglalkozások a 
lányok körében 

igen népszerűek. A táncot kedvelők ak-
robatikus rock and roll foglalkozásokon 
vehetnek részt. Alsó tagozatosok számá-
ra Ica néni tart kölyök atlétika foglalko-
zásokat. Gabi néni vezetésével a kosár-

labda szakkör igen sikeres, sok fiú és 
lány pattogtatja szorgalmasan a labdát. 
Szilvi néni közvetítésével, a cselgáncs / 
Judo/ edzések is igen kedveltek tanuló-
ink számára. Mátéffy Gábor tanulónk 
(8.b) korosztályos Európa Kupán szere-
pelhetett. A cselgáncs Országos Diáko-
limpia Döntőjében: Mezőfi Márk (5.b) 
2., Furák Tamara (7.b) és Mátéffy Gábor 
(8.b) 3. , Volner Fanni (7.b) 5. helyezést 
ért el.  Van egy fantasztikusan tehetséges 
és eredményes birkózónk, Varga Zalán 
(5.a), aki kötöttfogásban jeleskedik.

A tanévet sportosan - már harmadik 
éve – vízi sportnapot tartva az AQUA 
City- ben, zártuk, a 2018-as évet pedig 
decemberben, a hagyományos Mikulás 
– kupák megtartásával búcsúztattuk.

Varró Dezső
 testnevelő tanár

SPORTÉLET 2018
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PÁLYÁZATOKRÓL

Intézményünk innovációs tevékeny-
ségében jelentős szereppel bírnak a pá-
lyázatok. Elsősorban kötelesek vagyunk 
a nyertes pályázatokat öt évig fenntar-
tani, másrészt új pályázatokat készí-
tünk, vagy a fenntartó által koordinált 
központi pályázatokat valósítjuk meg, 
továbbá más intézmények pályázata-
iban partnerintézményként veszünk 
részt.

1. A pályázatok fenntartása
A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 

számú Teljeskörű Iskolai Egészség-
fejlesztés pályázatot 2019.11.30-ig 
szükséges fenntartanunk. Éves ciklu-
sokra bontva beszámolóban kell szá-
mot adni a végzett tevékenységről.  Az 
NTP-R-16-0028 számú Öveges sport-
ágválasztó fenntartása 2021.06.30-
ig terjed. Ennek érdekében sport- és 
egészségnapot szervezünk minden év 
tavaszán.

2. Új pályázatunk
Második alkalommal is sikerrel pá-

lyáztunk a HATÁRTALANUL! prog-
ramra.

Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma által meghirdetett "Tanulmányi 
kirándulás hetedikeseknek" című pá-
lyázatra benyújtott  Elek apó meséi - er-
délyi legendák és mondák útján című 
pályázati projektünk 2 098 250 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesül. 

Az utazás időpontja: 2019. május 
6-10. (5 nap, 4 éjszaka)

Útvonal: Zalaegerszeg – Arad – Ma-
rosillye – Vajdahunyad – Déva – Nagy-
szeben – Fogaras– Brassó – Székelyud-
varhely – Gyilkos-tó – Békás-szoros 
– Farkaslaka – Tordai-hasadék – Tor-
dai sóbánya – Kolozsvár – Körösfő – 
Bánffyhunyad – Zalaegerszeg.

A program projektmenedzsere Sala-
mon Edit intézményvezető-helyettes, 
kísérő tanárai: Domján István intéz-
ményvezető, Domján Anita, a 7.a osz-
tály és Kernné Orbán Gabriella, a 7.b 
osztály osztályfőnökei.

3. Központi pályázatok
3.1) EFOP-3.2.3-17  számú „Digitális 

környezet a köznevelésben” című pá-
lyázat:

A pályázat célja: 
a digitális pedagógiai módszertani 

csomagokra épülő programok megva-
lósítása az intézményben, amelyek el-
terjeszthetőek más iskolákban is,

a pedagógusok digitális felkészültsé-
gének, módszertani kultúrájának növe-
lése a digitális kulcskompetenciák haté-

konyabb fejlesztése érdekében.
A legfontosabb pedagógiai célunk, 

hogy az informatika korszerű eszköze-
ivel és módszereivel felkeltse az érdek-
lődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, 
hogy a tanuló a rendelkezésre álló in-
formatikai eszközök segítségével haté-

konyabbá tegye a tanulási folyamatot.
Célunk továbbá az intézmény szá-

mára a tanulók természettudományos, 
valamint problémamegoldó és kreatív 
kompetenciáinak fejlesztése.

A pályázatnak köszönhetően új di-
gitális eszközökkel gazdagodtunk. Két 
tanterembe digitális táblát kaptunk, 
ezenkívül 34 db tabletet is kaptunk, 
amelyeket a diákok a tanórákon hasz-
nálhatnak.

A pályázatba bevont pedagógusok: 
1 fő iskolai koordinátor: Salamon Edit 
intézményvezető-helyettes, valamint 6 
fő pályázati megvalósító: Domján Ani-
ta biológia, környezetvédelem szakos 
tanár, az öko-munkaközösség vezető-
je; Véberné Egyed Marianna tanító, az 
alsós humán munkaközösség vezetője; 
Császár Erika tanító; Bodnárné Né-
meth Katalin matematika, számítás-
technika szakos tanár; Jakabné Kiss 
Emese matematika, számítástechnika, 
fizika szakos tanár; valamint Tubolyné 
Hartmann Éva tanító.

3.2) EFOP-3.2.4-16-2016-00001 szá-
mú „Digitális kompetencia fejlesztése” 
című projekt:

A Klebelsberg Központ konzorcium-
vezetésével megvalósuló EFOP-3.2.4-
16-2016-00001 azonosítószámú, „Di-
gitális kompetencia fejlesztése” című 
kiemelt EU-s projekt keretén belül 
lehetőség nyílik a nevelési-oktatási in-
tézmények támogatására. A támogatás 
keretében alapvetően 3 feladat valósul 
meg: 

Tanulás-tanítás pedagógiai módszer-
tanának megújítása: a digitális pedagó-
gia elterjesztése érdekében a pedagó-
gusok módszertani tudásának célzott 

fejlesztése.
Korszerű informatikai infrastruktúra 

biztosítása a köznevelési intézmények 
számára.  

A korszerű pedagógiai módszerek 
szerinti tanítási-tanulási folyamat tá-
mogatása a tankerületi központok által 
fenntartott valamennyi köznevelési in-
tézmény Wi-Fi lefedettségének biztosí-
tásával.

A projekt keretében a pedagógusok 
ingyenes tanári notebookot kaptak, is-
mereteik bővítésére pedig ingyenes pe-
dagógus-továbbképzésen vesznek részt.

Iskolai koordinátorok: Bodnárné Né-
meth Katalin, informatika szaktanár és 
Bagarus András  rendszergazda.

4. Partnerintézményként történő 
együttműködés

4.1) A Keresztury Dezső Városi Mű-
velődési Központ, Hangverseny és Ki-
állítóterem által elnyert EFOP-3.3.2-
16 számú „Kulturális intézmények a 
köznevelés eredményességéért” című 
pályázatban intézményünk, a Zala-
egerszegi Öveges József Általános is-
kola partnerintézményként vesz részt. 
A projekt keretében iskolánk tanulói 
számára zenetörténeti, zeneelméleti és 
hangszerismertető foglalkozássoroza-
tot tartanak a zeneiskola tanárai.

Iskolai koordinátorok: Salamon Edit 
intézményvezető-helyettes és Molnár 
Andrásné tanító, a művészeti munka-
csoport vezetője.

4.2) A Zalaegerszegi Tankerületi 
Központ  EFOP-3.1.6-2017-00018 szá-
mú „Együtt egymásért” pályázatának 
célja a lemorzsolódással veszélyezte-
tett, beilleszkedési, tanulási, maga-
tartási nehézséggel küzdő, vagy azzal 
veszélyeztetett, valamint a sajátos ne-
velésű igényű, hátrányos és halmozot-
tan hátrányos tanulók előmenetelének 
támogatása. A projekt a Zala Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Zalaegerszegi 
Tagintézménye megvalósításában zaj-
lik. A szakszolgálat szakemberei által 
tartott órákon vehetnek részt az érintett 
tanulók. A pedagógusok számára szak-
mai műhelymunka foglalkozás-okatást 
tartanak ebben a témában. 

Iskolai koordinátor: Makovecz Ta-
másné intézményvezető-helyettes.

Salamon Edit
intézményvezető-helyettes
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ÚJABB SIKEREK A TEKEOKTATÁSBAN

Iskolánkban immár harmadik éve folyik a tekeoktatás 
a felső tagozaton. Hatodik és hetedik évfolyamos tanítvá-
nyaink teketudásának fejlesztése szakemberek irányításával 
a Roxy csarnokban valósul meg. Az órákat Büki László és 
Nagy Ferenc tekeoktatók irányítják. A 77 diák közül már 
mintegy 8-10 tanuló vesz részt rendszeresen a korosztályos 
utánpótlás versenyeken. Számukra a kötelező foglalkozáso-
kon kívül különórákat is tartanak az edzők.

Zalaegerszeg Városi és Körzeti Tekézők Egyesületeinek 
Szövetsége december 15-én az évzáró rendezvényen díjakat 
adtak át. Tanítványaink közül az alább felsoroltak vehettek 

át elismerést.
Teke- tehetség díjat kaptak:

Lábodi Liza VIII/B. osztályos tanuló, a Botfai LSC Városi 
bajnokságban szereplő női csapat versenyzője,

Bános Szabolcs VII/B, Boncz Máté VIII/A, Német Ferenc 
Dániel VIII/A. Mindhárom tanuló a LAUF – B TK utánpót-
lás csapatának igazolt versenyzője.
2018. év „Tekesportág kezdő tehetségei” 

Varga Villő és Tornyos Kevin VI/B. osztályos tanulók.
2018. év „Az Év Amatőr Utánpótlás Felfedezettjei”

Lánczos Janka és Kelemen Zsombor VI/B. osztályos tanu-
lók.
2018. év „Teke Reménység díjat” kapott

Stárics Kristóf a LAUF – B TK utánpótlás csapatának ver-
senyzője, a Botfai LSC amatőr csapatának is tagja, aki már a 
felnőtt – NB-I-es csapatban is bemutatkozott.

Bízom benne, hogy az elkövetkező évben is találnak tanu-
lóink között teketehetségeket. További jó gurítást!

Makovecz Tamásné
intézményvezető-helyettes

PÁLYAVÁLASZTÁSI PROGRAMOK

Mi leszel, ha nagy leszel? 

Gyakran felteszik ezt a kérdést a pá-
lyaválasztás előtt álló gyerekeknek, 
akik valóban nehéz feladat előtt állnak 
14 éves korukban. A Zalaegerszegi 
Szakképzési Centrum, a Zala Megyei 
Iparkamara minden évben igyekszik 

segítséget nyújtani gyerekeknek és szü-
leiknek a döntéshozatalban, aminek 
előkészítését már az ötödik osztályban 
érdemes elkezdeni

November 23-án az Apáczai Csere Já-
nos Művelődési Központban a hetedik 
és nyolcadik osztályokkal vettünk részt 
a Pályaválasztási Napok rendezvényén, 
ahol a diákok csoportos foglalkozás 
keretében, illetve a kiállítás kötetlen 
megtekintésével információkat kaptak 
a középfokú intézményekről. Sok min-
dent kipróbálhattak, kérdezhettek a kö-
zépiskolás diákoktól, akik készségesen 
válaszoltak és segítettek.

November 30-án iskolánkban láttuk 
vendégül a Szakképzési Centrum min-
den intézményét egy egész délelőttöt ki-
töltő pályaválasztási nap keretében. 

Jó hangulatú, tartalmas tájékoztatókat 
hallhattak, izgalmas feladatokat oldhat-
tak meg tanulóink. Szívesen irányítot-
ták a drónt, esztergáltak, pincérkedtek, 
fodrászkodtak és tesztelték magukat 

különböző képességvizsgáló műszerek 
segítségével.

 
Reméljük, hogy tanulóink jó döntése-

ket hoznak jövőjüket illetően! 
     

 Stomfainé Gergye Ágnes 
8. a osztályfőnöke
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2018-ban másodszor került megren-
dezésre egy, az épülő járműipari tesz-
tpályához kapcsolódó műszaki témájú 
verseny, melyen ezúttal a Sportcsar-
nokban a 7. évfolyam tanulói vettek 
részt. Ismét színvonalas és izgalmas 
versenyen lehettünk jelen, ahol fontos 
volt a technikai tudás és gondolkodás 
megléte. A feladatok során erős csapat-
játékra volt szükség, a feladatok időre 
mentek. A csapatnak meg kellett ter-
veznie és építenie egy tesztpályát, szer-
számokat kellett felismerniük, gyur-
mából „vakon” autót építeni, puzzlét 
kirakni, térben tetriszezni, menetes 
száron ügyeskedni, gyújtógyertyát be-
hajtani, valamint előre kellett készül-
niük egy bemutatkozó előadással. A 
felkészülésnek és talpraesettségnek kö-
szönhetően az Öveges ZONE Team a 
megtisztelő II. helyet érte el!

 Gratulálunk!
Lakatos-Soós Tamara

szaktanár

II. MŰSZAKI TÉMÁJÚ VERSENY
A PANNON FEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY RENDEZÉSÉBEN

ÚTBAN A MŰSZAKI VILÁG FELÉ
Decemberben került megrendezésre 

a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 
Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája által rendezett „Út-
ban a műszaki világ felé" elnevezésű 
vetélkedő, melyen első ízben vett részt 
a Zalaegerszegi Öveges József Általá-
nos Iskola 8. évfolyamos csapata, az 
Öveges Technic Team (Holdosi András 
Levente, Boncz Máté, Molnár Máté és 
Iván Márk). Izgalmas versenyben volt 
részünk, ahol bepillantást nyertünk a 
műszaki pálya rejtelmeibe. A verseny-
zők különböző technikákat próbál-
hattak ki és ismerhettek meg, többek 
között CNC forgácsolást, robotikát, 
áramerősségmérést, sűrűségmérést, 
hegesztő-szimulátort, kerékpárszere-
lést, kerékcserét, fémmegmunkálást, 
menetvágást. A csapat nagyszerű tel-
jesítménnyel a megtisztelő III. helyet 
érte el és értékes szerszámokat, eszkö-
zöket nyertek.

 Gratulálunk a csapatnak! 

Lakatos-Soós Tamara
szaktanár
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HANGSZERESEK AZ ÖVEGESBEN

Képzeljenek el egy baráti társaságot, ahol a beszélgetés egy 

pontján a zenére terelődik a szó, és sorjában előkerülnek a 

hangszerek is. Lesz, aki a gitárját emeli maga elé, más talán 

éppen zongorához ül. Persze sokak életéből kimaradt a ze-

neoktatás élménye, s közülük nem kevesen szeretnék ezt az 

élményt gyermekeik számára biztosítani. 

A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola és az 

Öveges József Általános Iskola egymást támogatva kínálja 

ezt a lehetőséget az andráshidai intézményben tanuló diá-

koknak. Mindezt úgy, hogy nyolc zenepedagógus itt, az Öve-

ges falai között vezeti be a gyermekeket a hangszertanulás és 

elméleti ismeretek rejtelmeibe. 

A 2018/19-es tanév az állandóság mellett változást is 

hozott, hiszen négy új szaktanár is segíti a gyerekek zenei 

képzését.

Velük együtt az Övegesben tanító zenetanárok: 

Csongár Edit – klarinét 

Dr. Félegyháziné Székely Andrea – szolfézs 

Dobos Sándor – zongora 

Farkas Dániel – gitár 

Ifj. Horváth Károly – népi hangszerek 

Katona Bálint - trombita 

Kostyál Ildikó – hegedű 

Stépánné Simon Ágnes – furulya

S hogy a gyerekekkel való közös munka valóban értékes 

és eredményes, azt évről évre stúdió-koncerteken, ünnepsé-

geken, jeles eseményeken bizonyítják az andráshidai zeneis-

kolások.

Dr. Félegyháziné Székely Andrea 

a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola tanára

A 2018. ÉV RENDEZVÉNYEI

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: Stomfainé Gergye Ágnes és Balogh-Gángó Ildikó
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.

Újévi köszöntő
Ovis péntek – beiskolázási program

Kultúra napja
Biztibusz – biztonságos iskolai program

Alapítványi bál
Farsang

Curie környezetvédelmi verseny területi döntő
Teke Kupa

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
Ovis szombat – beiskolázási program

Esély órák
Március 15-i ünnepély

Animal show - angolosoknak
Víz világnapi programok, üzemlátogatás a Zalavíznél

Kiszejárás – téltemetés a Zalán
Húsvéti forgatag

Leendő iskolás gyerekek látogatása az 1. osztályokban
„Tavaszi zsongás” népdaléneklési verseny

Költészet napja
Holokauszt emléknap

Idegen nyelvi keresztrejtvény vetélkedő
Föld napi megemlékezés

Te szedd! – szemétszedési akció
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
Szentiván-éji vigadalom

Takarítási világnap: PET, aludoboz-, papír- és elektronikai hul-
ladékgyűjtés

ÖKO nap
Állatok világnapja

Megemlékezés az aradi vértanukról
Bűnmegelőzési órák

Földünkért világnap, udvartakarítás
1. osztályosok faültetése

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről
Tanulástechnikai tréning – 4. osztályosoknak

Öveges-hét
Szerepeim, helyeim a közösségben – támogató program felső-

söknek
Adventi gyertyagyújtás

Mikulás
Adventi jótékonysági vásár

Karácsonyi ünnepély
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a karácsony itt van már!

Dóczi Jázmin 7.a

Karácsonyi vers

                 

Kint havas a táj,
Csengettyű hangja száll. 

Karácsonyi szösszenet

Bent fenyőfa, ajándék alatta,
Mindent betölt a bejgli illata.
A szeretet mindent átjár, 


