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JELENTÉS

RENDEZVÉNY: Őszi futóverseny
DÁTUM: 2014.10.03.
HELYSZÍN: Id. Kovács Gyula Általános Iskola
CÉLOK: 

- Szülőkkel való együttműködés
- Erőszak megelőzés
- A sport iránti érdeklődés felkeltése a tanulókban

Iskolánkban 2013.10.03-án megrendezésre került az őszi futóverseny, melyen minden osztály tanulói
részt vettek. A verseny vezető-szervezője Bika Lajos, testnevelő tanár. 
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A gyerekeket osztályuk, korosztályuk szerint soroltuk be a megfelelő csoportokba. Külön futottak a
lányok és a fiúk. A diákok izgalommal, vegyes örömmel, várták a megmérettetést, hiszen mindenki
igyekezett kihozni magából a legjobb teljesítményt. 
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A következő eredmények születtek:
1. osztályban – 200 m
(2007-es generáció)

5. osztályban – 600 m
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Lányoknál: I. Móricz Hajnal Csillag 1.b
                   II. Nagy Lilla 1.b
                   III. Nagy Heidi 1.a
Fiúknál: I. Gulyás Zétény 1.b
              II. Holló Balázs 1.b
              III. Mede Zalán 1.a

2. osztályban – 200 m
(2006-os generáció)

Lányoknál: I. Méhes Noémi 2.b
                   II. Vurdelja Vivien 2.c
                   III. Klinovszki Kitty 2.b
Fiúknál: I. Zsebedity Andor 3.a
              II. Kollár Emil 3.a
              III. Nagy Máté 2.c

3. osztályban – 400 m
(2005-ös generáció)

Lányoknál: I. Zsombók Helga 4.b
                   II. Mijić Maja 4.b
                   III. Német Klaudia 3.a
Fiúknál: I. Boros Dávid 3.b
              II. Pirmajer Sándor 4.a 
              III. Zsombók Csanád 3.a

4. osztályban – 400 m
(2004-es generáció)

Lányoknál: I. Kovács N. Katinka 4.a
                   II. Csík Csenge 4.a 
                   III. Fodor Henrietta 4.a
Fiúknál: I. Erdei Dominik 4.a
              II. Dimović András 4.a 
              III. Torok Benjamin 4.a

(2003-as generáció)

Lányoknál: I. Patócskai Zsuzsanna 5.b
                   II. Horváth Tímea 5.b
                   III. Nagy Mirella 5.a
Fiúknál: I. Bika Zalán 5.b
              II. Beszédes Denisz 5.a 
              III. Horváth Huán 5.a 

6. osztályban – 600 m
(2002-es generáció)

Lányoknál: I. Szabó Helga 6.b
                   II. Víg Barbara 6.a
                   III. Nagy Adrienn 6.b
Fiúknál: I. Pintér Ármin 6.a
              II. Kovács Bence 6.b
              III. Gellér Roland 6.a

7. osztályban – 800 m
(2001-es generáció)

Lányoknál: I. Nagy Tünde 7.a
                   II. Torok Kitty 7.b
                   III. Tóth Tünde 7.b
Fiúknál: I. Bika Dominik 7.a
              II. Sőregi Ármin 7.a
              III. Szilágyi Klaudió 7.a

8. osztályban – 800 m 
(2000-es generáció)

Lányoknál: I. Sőregi Lilla 8.b
                   II. Nermes Ines 8.b
                   III. Szoboszlai Enikő-Kitty 8.a
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Fiúknál: I. Mike Dominik 8.a
              II. Komáromi Lajkos 8.b
              III. Daku Hunor 8.a

ÉRTÉKELÉS: A tanulók fáradtan, de elégedetten zárták a versenyt. Mindenki ügyesen teljesítette a
meghatározott távot. A szülők is jól érezték magukat, szurkoltak gyermekeiknek. Mindenki vidám
volt, és jól érezte magát.

Készítette: Egri Bodó Brigitta osztálytanító - master

 

           A mezei futóverseny helyezettjei képviselték iskolánkat Pacséron, a községi futóversenyen,
2014.10.07-én,  ahol  szintén szép eredményeket  értek el  tanulóink.  Felkészítő  tanáruk Bika Lajos
testnevelés tanár volt. A községből 8 általános iskola tanulói mérték össze képességüket, összesen
132 futó. Iskolánkat 8 fiú és 8 lány képviselte. Eredmények: Horváth Tímea III. hely, Mike Dominik
I. hely, Víg Barbara II. hely, Bika Zalán II. hely és Szabó Helga I. hely. Csapatversenyben a lányok
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és a fiúk csapata is I. helyen végzett. Összesített versenyben az Id. Kovács Gyula Általános Iskola I.
helyet hozta haza.
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Rendezvény: Mèzkarnevàl Topolyàn

A szombati  rendezvènyek keretèben lezajlott  a VII.  Mèzkiàllítàs  ès vàsàr,  valamint  a  IV.

Topolyai Mèzkarnevàl.

Immàr  ötödik  ève  megszervezett  mèzkarnevàl  tartalmi  jegyei  közè  tartozik  a  különböző

iskolák  tanulòinak  tàncànak  is  a  bemutatàsa.  Az  ezen,  az  igazi  nèpünnepèllyè  formàlòdott

rendezvènyen az idei èvben a bácskossuthfalvi iskola kèt osztàlya is kèpviselte magàt: a 6.a osztàly

ès a 7.a osztàly. A 6. osztàly a Greese c .musicalből vàlasztott betètdalra tàncolt, mìg a hetedikesek a

Ròmeò  ès  Jùlia  c.  musical,  Lehetsz  kiràly  c.  dalàra  mutatta  be   jòl  előkèszìtett  koreogràfiàjàt.

Felkèszìtő  tanàraik  egyben  osztàlyfőnökeik  is,  Szabò  Gàbor  ès  Tòth  György  Ibolya.  Ezeket  a

produkciòkat az osztàly màr bemutatta az iskoli farsangon, ahol kitűnő minősítèst kaptak. Amìg a

gyerekek a fellèpèsre vàrtak a többi több szàz rèsztvevővel együtt, igazi trèfamesterek szòrakoztattàk

őket, udvari bolondok és bohòcok.

A gyerekek a szereplèsi lehetősègnek nagyon örültek. Jò hangulatban ès nagyszerű èlmènnyel

gazdagodva tèrtek haza a topolyi közsèg àltal szervezett autòbusszal.
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                                                                                                            Tóth György Ibolya

Rendezvény: Gyerekhét az alsós tanulók részére - jelentés

Dátum: 2014.10.06 - 2014.10.10.
Helyszín: Id. Kovács Gyula Ált.Isk.

Célok: A középkori élet megismerése
            Erőszak megelőzés
            Szülőkkel való együttműködés

Feladatok: A középkori építkezés, a települések kinézése, az ötlözködési szokások,  a minden napi
élet, munka, a minden napi eszközök megismerése. Hangsúlyt kapott a középkori lovagi kultúra. Az
emberek,  mint  különböző  társadalmi  csoportok  egymáshoz  való  viszonya,  az  emberek  közötti
igazságtalanságok elitélése, egymás munkájának, egyenjogúságának tiszteletben tartása. A különböző
foglalkozások  és  egymás  munkájának  tiszeletbe  tarása,  az  emberek  egymásra  utaltságának
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metgértése.  Egymás  emberekhez  méltó  elfogadása.  Szolidaritás  és  a  türelem  fejlesztése.  A
különbségek tolerálása és elfogadása. Bele tudják képzelni magukat az akkor élt gyerekek, főleg a
jobbágyok gyermekeinek nem könnyű helyzetébe.
Iskolánkban hagyományosan idén is megrendeztük a gyermekhetet. Bőséges érdekesség, foglalkozás
és játék várta a tanulókat. 

5 nap a lovagi korban

Hétfő – Lovagi tematika

Hétfőn  a  tanítási  órák  tananyagába  beleszőttük  a  középkor  tematikáját.  Beszélgettünk  a
mindennapi  élet jellegzetességeiről, a középkori építkezésről, az akkori öltözködési szokásokról, a
lovagi kultúrának jellegzetességeiről. Szó volt a gazdag és a szegény népréteg életmódja és jogai
közötti  különbségekről.  Hangsúlyt  kapott  a  középkori  lovagi  kultúra  is.  A  középkori  világ
ismertetését képekkel is illusztráltuk. Az órák közötti szünetekben középkori dallamvilág csendült
fel  a  hangszórókból.  A hangosításért  Horák Réka zenetanárnő felelt.  Minden osztály  elkészítette
hammer papírból a saját pajzsát, amit saját címer díszített. 

Kedd – Nagy játék

Az alsósok állomásos játékban vettek részt a tornateremben. Először bevonult a tornaterembe
a  „király”  és  a  „lánya”,  akik  arra  kérték  „alattvalóikat”,  hogy  a  játékok  folyamán  fejlesszék
ügyességüket, hogy meg tudják védeni az országot. Azután a királylány megadta az engedélyt a játék
megkezdéséhez,  ami  17  állomásból  állt.  Az  állomásokon  a  gyerekeknek  szükségük  volt
ügyességükre, türelmükre, figyelmükre valamint az okosságukra. Volt itt lovagi puzzle, mocsárjárás,
lovagi kaszinó, ügyességi-, és célbadobó játék,  arcfestő, stb. A játék végén a király megköszönte
„alattvalói”   hűségét,  és  miután  elmondták  a  fogadalmat,  a  király  mindenkit  lovaggá  ütött.  Sok
mosoly és vidámság vezette a versenyt.
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Tartsd a kardot!

  - ügyességi játék

   Találj a célba!  
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A lovaggá ütés 
pillanatai

Szerda – Lovagi torna

Ezen  a  napon  sportnapot  tartottunk.  Minden  osztály  az  elkészített  pajzsokkal  az  élükön
felsorakozott az ünnepélyes megnyitóra. A lovagi himnusz után megérkezett egy igazi lovas Méhes
Arnold 5.  a  osztályos  tauló személyében,  aki  egy tiszeletkőr  után kitűzte  a  zászlót.  A most  már
lovaggá előlépett  alatvalók  feladata  az volt,  hogy védjék meg a királyt  az embereivel  fosztogató
Robin  Hood-tól.  Ennek  során  különböző  próbákat  kellett  kiállniuk,  akadályokat,  leküzdeniük.
Először megnéztük az iskola íjjász szakkörének látványos bemutatóját, azután az 1. és 2. osztályosok
staféta  játékokat  játszottak,  a 3.  és 4.  osztályosok pedig  négytűzközöttöztek.  Majd megnéztük a
felsősök ló és lovas küzdelmét.   A nap végén az eredményhirdetés  és mindenki  számára valami
ajándék zárta a napot. A szervezést Kasza Kinga és Tóth György Ibolya vállalták.
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   Az ünnepélyes felsorakozás a sportnap elején
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Az alsósok stafétáznak az udvaron…

Csütörtök – Bolhapiac

Ekkor  kezdett  virágozni  a  kézműipar,  a  kisipar  és  megkezdődött  a  városiasodás.  Fontos
szerep  jutott  a  felesleges  termékek  áruba  bocsátásának  valamint  fellendült  a  keleti  országokkal
történő  keredkedelem  is,  amely  során  fűszereke,  különböző  növények  terméseit,  szebbnél  szebb
anyagokat hoztak be. Az emberek cserekereskedelmet és  pénzzel történő kereskedelmet is folytattak.
A  gyerekek  is  buzgón  várásároltak  és  csereberéltek  is.  A  játékvásár  a  gyermekeknek  is  és  a
felnőtteknek is nagyon érdekes volt.  A tanulók árulták apró portékáikat. Volt ott játék, sütemény,
növények stb. A vásár végén vevő is és vásárló is egyaránt elégedetten távozott. A szervezők Bencsik
Tímea és Benedek Eleonóra tanárnők valamint a diákparlament volt.
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A vásári forgatag...

Péntek – Divatbemutató

A gyermekhét utolsó napján az akkori divat is képviseltette magát.  Beszéltünk arról, hogy
az emberek hogyan fejezték ki az öltözékkükkel a társadalmi hovatartozásukat. A több váltás ruha és
a finom színes anyagok csak az előkelő réteg kiváltsága volt. A korhű ruhákban történő felvonulást a
tornateremben tartottuk meg. Míg az alsó osztályokban minden tanuló be volt öltözve, addig a felsős
tanulók osztályonként  egy-egy fiút  és lányt öltöztetett  be lovagnak illetve udvarhölgynek.  Valódi
középkori hangulat alakult.  A zsűri értékelte a látottakat és kiválasztotta a legötletesebb öltözéket
viselő  udvarhölgyet  és  lovagot.  A zsűri  tagjai  Kasza  Kinga,  Győrfi  Anna  és  Benedek  Eleonóra
tanárnők voltak, a szervezés Jónás Tünde és Horák Réka tanárnők munkáját dicsérte. A rendezvény
végén minden osztályt megjutalmaztak ötletes jelmezeikért, lelkes munkájukért. 
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  A díjazottak...
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Értékelés:A  gyerekhét  kellemes  hangulatban  telt  el,  játékkal,  vidámsággal  megtöltve.  Minden
előrelátott foglalkozást és célt teljesítettünk.

Boros Tünde osztálytanító

JELENTÉS

Rendezvény: Felső tagozatos tanulók részére szervezett programok gyermekhét alkalmából 

Dátum: 2014. október 7—11. 

Helyszín: Idős Kovács Gyula Általános Iskola

                24340 Bácskossuthfalva, Táncsics M. u. 2. 

Cél: 

- Élményben gazdag programok biztosítása a gyermekhét alkalmából

- A tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése

- Korreláció teremtése a tantárgyak, tanult ismeretek között

- Részképesség területek összekapcsolása a játék segítségével

Résztvevők: 

A rendezvény fő koordinátora a Rendezvényszervező Bizottság, tagjai Tóth György Ibolya, Jónás

Tünde,  Benedek  Eleonóra,  Kasza  Kinga,  Bencsik  Tímea,  Horák  Réka.  Segítőként  részt  vett  a
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programban minden, felső tagozatban tanító tanár. A programba valamennyi felső tagozatos tanuló

be lett vonva. A 8. osztályos diákönkormányzati képviselők koordinátor-segítőként közreműködtek

az alsó osztályban szervezett programok színvonalas lebonyolításában. 

Beszámoló a heti programsorozatról: 

A 2014. évi gyermek heti programok a lovagkor téma jegyében szerveződtek. 

2014. október 7.  

A  felső  tagozaton  tanító   tanárok  összekapcsolták  a  kötelező  tananyagot  a  kora  középkorra,

lovagkorra jellemző jegyekkel: növény- és állatvilág, irodalmi vonatkozások, zenei, képzőművészeti

jellemzők,  stb.  Az óraközi  szünetekben  középkori  dallamok  csendültek  fel  a  hangszórókból,  így

hangolva a tanulókat az egész heti programokra. 

A szünetekben középkori dallamok csendültek fel a
hangszórókból Az udvari lakomára hívogató plakát
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2014. október 8. 

A tanórák után a tanulók állomásos játékban vettek részt, a csapatok az osztályokból szerveződtek. A

csapatok a játék megnyitóján jelképesen térképet, menetlevelet kaptak, ennek segítségével jutottak el

egyik állomástól a másik állomásig.  A sikeresen megoldott  feladványok, játékok után a csapatok

markát  egy-egy  állomáson  maximum  10  dénár  ütötte,  amelyet  bőrből  készült  erszényükben

gyűjtöttek.  A csapatkapitányok a hetedik próbát a tolvajok fejedelme, Robin Hood előtt állták ki. Itt

kapták meg az osztályok a csütörtöki napra szóló, királyi pecséttel ellátott árusítási engedélyt. Az

eredményhirdetést követően egyik csapat sem távozott üres kézzel, finom falatok, illetve szomjoltó

italok ütötték a csapatok markát. 

Helyezések: 

I. hely 5. b osztály, 6.b osztály, 7.a osztály

II. hely 5. a osztály, 6.a osztály, 7.b osztály

A dicső hadjárat útja
A dénárokat rejtegető erszény
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Igazi csapatmunka

Minden képességet megmozgató feladat

Vásári árusítási engedély

Utolsó próba kiállása Robin Hood birodalmában

2013. október 9. 
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A nap a sport, a lovagi torna jegyében telt. Ünnepélyes lovagi tornabemutató megnyitóra került sor.

A gyermekhetet  megelőző héten az osztályok elkészítették egyéni címerpajzsukat. Az osztályok e

pajzs oltalma alatt felvonultak a hadszíntérre.  A királyi lobogót, az iskola zászlaját a legjobb lovas,

Méhes  Arnold  tűzte  ki.  A  lobogó  kitűzése  után  íjászbemutatóra  került  sor,  amelyet  a  KÁLÍZ

Íjászcsoport tagjai mutattak be. A szalmabábu elégése után a versengés megnyitásra került. Az 5—6.

osztályos  lányok  „négy  tűz  között”  játékban  mérték  össze  erejüket,  a  7—8.  osztályos  lányok

kosárlabdáztak.  Az  5—6.  és  7—8.  osztályos  fiúk  futballban  mérkőztek  meg  egymással.  A  nap

csúcspontját jelentette a közös szurkolás az osztálytársakért. Az 5., 6., 7. és 8. osztályos fiúk lovagi

tornán mérték össze erejüket. 

„Királyi zászló fogadása”
Díszes címerpajzsok készültek a viadalra
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A „Kálíz” Íjász Szakcsoport bemutatója a játékok

tiszteletére Mérkőzés

2013. október 10. 

Nagy  hagyományra  tekint  vissza  az  iskolában  a  játékvásár.  Ezt  a  hagyományt  követve  került

beillesztésre ez az esemény a témanapba. A tanórák után a sportpályán középkori vásári hangulatot

idéző játékvásár zajlott, ahol gazdát cserélt jó néhány gyermekjáték. Az árusítás megkezdése előtt az

árusok  az  írástudó  szerzetesektől  átvették  árusításra  feljogosító  engedélyüket.  Ez  az  esemény

nevelési,  oktatási  szempontból  is  hasznos  volt.  Fejlesztettük  a  gyermekek  kommunikációs

képességét, illetve numerikus képességeit. A vásár rendjére a 8. osztályos tanulók vigyáztak, akik a

rendbontókat zárkába csukták, és csak ügyességi feladatok teljesítését követően engedtek szabadon. 
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Árusítás szabályosságát ellenőrző szerzetesek Vásári kavalkád

2013. október 11. 

A  tanórák  után  a  tornateremben  lovagkor  hangulatát  idéző  divatbemutatóra  került  sor.  A

ceremóniamesterek köszöntötték e programot jelenlétükkel megtisztelő vendégeket és az osztályokat.

Ezt követően felvonultak az ifjú lovagok és udvarhölgyek. A háromtagú zsűri (Jónás Szabina, Győrfi

Anna és Kasza Kinga) értékelték a lovagok és udvarhölgyek öltözetét. 

Vidám hangulatú közös tánc zárta a programhét eseményeit. 

Legszebb udvarhölgy: Kovács Patrícia 5. b osztály

Legszebb lovag: Mike Dominik 8. a osztály

Dicséretben részesített udvarhölgy: Víg Barbara 6.a osztály és Hajas Zsuzsanna 5. a osztály

Dicséretben részesített lovag: Méhes Arnold 5. a osztály és 
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Szakmai zsűri Kerestetik a legszebb lovag és udvarhölgy 

Az 5. b osztály lovagja és udvarhölgye

A zsűri által kiemelt legszebb udvarhölgyek 

és lovagok

Értékelés: 
A  témahét  jegyében  eltelt  gyermekhét  igen  eseménydús  volt.  Elősegítette,  hogy  a  tanulók  egy
kellemes, jó hangulatú környezetbe érkezzenek, és  az iskolában eltöltött órák megmozgassák minden
képességük  kibontakoztatását.  A  visszajelzések  alapján  a  tanulók  pozitívan  értékelték  a  hetet,  s
örülnének, ha a következő évben is hasonló izgalmas, élménydús programok várnának rájuk. 
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Bácskossuthfalva, 2014. októbere                                     Tóth György Ibolya tanár

                                                                                           Crnković Éva jelentést készítő tanár



      Októ
ber

2014..



      Októ
ber

2014..
2014.10.11-én  iskolánk  íjászcsapata  vendégszerepelt  Miskolcon.  A  tanulók  a  versenyzés

mellett egy kellemes rendezvényen vehettek részt, egész napos szórakozás várta őket. Felkészítő és

kísérő tanáruk Nagy Tibor, történelem tanár volt.

2014.10.13-án  az  Idős  Kovács  Gyula  Általános  Iskola  adott  otthont  a  községi  kispályás

labdarugó mérkőzésnek.  A moravicai  csoportban négy iskola  versenyzett,  összesen 42 tanulóval.

Szép időben, sportszerű körülmények között zajlott az esemény. 

A következő eredmény született:  I. Csáki Lajos Általános Iskola - Topolya

II.Moša Pijade Általános Iskola - Pacsér

III. Id. Kovács Gyula Általános Iskola - Bácskossuthfalva

I.  Vuk Karadžić Általános Iskola - Krivaja
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Jelentés
(Színházi előadásról)

A rendezvény időpontja: 2014. október 14.

A rendezvény helyszíne: Gyermekszínház Szabadka

Program: Carlo Collodi: Pinokkió című előadás megtekintése, amit Veres András rendező vitt 

színre.

Előkészítő  tevékenység:  A  tanulókkal  való  beszélgetés  a  színházban  való  viselkedésről,  a

programról, figyeljék meg a szereplőket, a díszletet, események sorrendjét és a zenei kíséretet. 

A program megvalósulása: 16,30-kor indultunk az iskola elől.  Szabadkára  való megérkezésünk

után egyenesen a színházba mentünk. A tanulók érdeklődve figyelték az előadást. Azonosulhattak a

figurával, megfigyelhették hogyan változik a báb Pinokkió élő kisfiúvá. Közben a gyerekekhez közel

álló  élethelyzetekben  találta  magát. Az  előadás  amellett,  hogy  humoros  volt,  bemutatta,  milyen
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fejlődéstörténeten  megy  keresztül  Pinokkió.  Az  előadás  elnyerte  a  tanulók  tetszését  és  elégedett

hangulatban mentek haza. 

Jelen levő tanulók a 2.b osztályból: Bodó Kornél, Kasza Csongor, Klinovszki Kitti, Kókity Zoltán,

Méhes Noémi, Milicev Jovan, Pék Mrazovac Meggi, Pirmajer Rebeka, Szente Kitti, Szűcs Marianna,

Tóth Fanni és Varga Lilla.

Befejező tevékenység: Az előadást követő napon röviden megbeszéltük a látottakat és hallottakat, a

résztvevő tanulók lelkesen beszéltek élményeikről. Rajzokat is készítettünk. 

                   A nézőtéren az előadásra várva

                 Az előadás pillanatai
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                 Pinokkió a bábok között

         Előadás után az indulást várjuk.

                                                                                                               Osztálytanító:

                                                                                Boros Tünde

2014.10.17-én iskolánk dolgozói  kétnapos szakmai  kiránduláson vettek  részt Karcagon.  A

Kováts Mihály Általános Iskola dolgozói láttak vendégül bennünket. A kétnapos program magába

foglalta a városnézést, szakmai beszélgetést, óralátogatást is. 
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Városnéző sétánk alkalmával lehetőségünk volt megtekinteni az újonnan létrehozott Tűzoltó

Múzeumot és a tűzoltóság épületét,  a Református Templomot, a Városházát, a Kun Múzeumot, a

Fazekas Múzeumot, valamint a városközpontot.

A helyi általános iskolában bemutató órákon vett rész minden tanár a saját szakterületén, ezt

szakmai beszélgetés követte.

Jelentés – Néphadsereg nyílt napja
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Dátum: 2014.10.31.

Helyszín: Topolya – Néphadsereg laktanya

Résztvevők: 8.a és 8.b osztályos tanulók

A 8.a és 8.b osztályos tanulók pályaorientációs foglalkozás keretein belül meglátogatták az

osztályfőnökök  vezetésével  (Benedek  Eleonóra,  Uzelac  Valerija)  valamint  Crnkovity  Gábor

iskolaigazgató kíséretében a topolyai hadsereget, ahol nyílt napot tartottak. 

A tanulóknak lehetőségük volt kipróbálni a katonaság által használt gépjárműveket, tankokat,

teherautókat, mentőkocsikat, valamint a kiállított fegyvereket, szereléseket is megtekinthették. Ezen

kívül az épületben a gyakorló termekbe, hálótermekbe is benézhettek.

A tanulók érdeklődéssel járták végig a terepet.
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Néphadsereg nyílt napja 8.a és 8.b osztály 2014.10.31.
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Az évkönyvet összeállította: Benedek Eleonóra tanár


