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Az első féléves eredmények a következőképpen alakultak: Az alsósoknál tanulásban 88
kitűnő, 35 jeles, 11 jó, o elégséges, 5 tanulónak 9 elégtelen osztályzata van, 1 osztályzatlan. Az
elsősök leíró osztályzatokat kaptak. A negatív osztályzatok száma: matematika 5, magyar nyelv
1, angol nyelv 1, környezetünk1, természet és társadalom 1. A magaviselete  162 tanulónak
példás, 12 tanulónak jeles, 1 tanulónak jó.

A felsősöknél tanulás terén 51 kitűnő, 40 jeles, 26 jó, 1 elégséges és 23 tanulónak 42
elégtelen osztályzata van. Tantárgyanként: földrajz 2, angol nyelv 5 , biológia 3, matematika 6,
történelem 18, szerb nyelv 1, fizika 4, kémia 1 német nyelv 2. 

Magviselet: 120  példás, 17 jeles, 1 jó, 3 elégséges. Az igazolatlan hiányzások száma az
iskolában összesen 775. 

Nevelési-fegyelmi  intézkedéseink:  szóbeli  osztályfőnöki  figyelmeztetés  16,  írásbeli
osztályfőnöki  figyelmeztetés  8,  osztályfőnöki  megrovó  14,  osztálytanácsi  megrovó  3,
tantestületi megrovó 2, igazgatói megrovó 2. 

A téli szünetben az elégtelen osztályzattal rendelkező tanulók pótóráztak. 

Az iskolában nagy munkálatok folytak. Befejeződött a fűtésrendszer teljes felújítása az
egész iskolában, kisiskolában. A személyzet elvégezte a nagytakarítást. 

Január  15-én  elkezdődött  a  2.  félév.  Készülünk az  iskolabálra  a  tavalyihoz  hasonló
szervezéssel, amelyre februárban kerül sor.

Lak Ilona
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Rendezvény:Venyige szentelő

Dátum: 2015.01.22.
Helyszín: bácskossuthfalvi szőlőskertek

2015.01.22-én  a  bácskossuthfalvi  Rizling  Szőlészek  és  Borászok  Egyesülete
hagyományosan megrendezte a venyige szentelőt a szőlőskertekben. A rendezvényen iskolánk
diákjai is felléptek szavalattal, Lak Ádám 5.a és Sátáló Natália 7.b osztályos tanulók.
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Rendezvény:Nálunk járt a Jó Pajtás riportere
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Szent Száva ünnepe
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Minden  évben  az  Idős  Kovács  Gyula  Általános
Iskolában  megünnepeljük  Szent  Szávát,  az  iskolák
védőszentjét. A szerb mint környezetnyelv szakos tanárok,
Uzelac  Valerija  és  Tóth  György  Ibolya  előkészítették  az

ünnepi  műsort,  amelyet  mind  a  felsős  mind  az  alsós  tanulók  sikeresen  jelenítettek  meg
színpadon. A zenetanárnő, Horák Rèka és Molnár Csilla tanítónő gondoskodtak arról, hogy  a
program kerek legyen és legyen zenei színezete is.

A műsor Szerbia nemzeti himnusz és a Szent Száva himnusz éneklésével kezdődött. A
két  himnuszt  a  nagykórus  ènekelte.  Horák  Rèka  tanárnő  készítette  fel  őket.  Ez  után  a
màsodikos ès harmadikos tanulòk szavalatokkal járultak hozzá az ünnep szìnvonalasságához.
Kèt negyedikes tanulò pedig nagyon ügyesen egy kis jelenetet mutatott be, amely Szent Szàva
èletèhez  fűződik.  A  dràmacsoport  keretein  belül  kèszültek  fel.  Hàrom  harmadikos  diàk
elszavalt egy  verset, amely a mi tanìtònkròl szòlnak.  
 

A negyedikes diákok bábszínház formájában mutattak be rèszt Szent Száva életéből. 
Életének és munkásságának legfontosabb eseményeit tartalmazta olyan módon, hogy érthető
legyen  az  elsősöknek,  de  még  a  felnőttek  is  èrdekesnek  találják.  Ezutàn  a  harmadikos  és
negyedikes  tanulòk  fergeteges  tàncügyessége  következett.  Nèptànc  formàjàban  öt  fèle
vajdasàgi nèp táncàt mutattàk be.

Molnár  Csilla  tanítónő  felkészítette  a  nyolcadikosokat,  akik  gitár  és  ütőshangszer
kíséretével adtak elő egy dalt.

Az  előadást  az  énekkar  zárta  egy  dallal,  dob  ès  klarinèt  kisèretèben.  Végül  a  két
bemondó megköszönte a jelenlétet és figyelmet a  tanároknak, diákoknak és szülőknek, akik
először vettek részt a Szent Száva műsoron nyíltóra formájában.  

A műsorban 51 diák vett részt.

Tóth György Ibolya
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Az évkönyvet összeállította: 
Benedek Eleonóra


