Kossuth Hírlap 2018/19-es tanév 9. (május-júniusi) száma
Sziasztok, kedves kossuthosok!! Ez itt az idei tanév utolsó suliújságja.
Olvassátok szeretettel!
Május az év ötödik hónapja a Gergelynaptárban, 31 napos, de ne nekünk
iskolásoknak, a tanév 9.hónapja. Mire
kézhez veszitek újságunkat, már csak
pár nap és vége az idei tanévnek is.
Szinte hihetetlen, hogy ilyen hamar
elrepült! A 18. századi nyelvújítók
szerint a május: zöldönös. A népi
kalendárium Pünkösd havának illetve
Ikrek havának is nevezi.
A sok tanulás, dolgozatírás mellett egész évben rengeteg színes programban volt
részünk, ahogy májusban is.
Május elején, az alsós diákok anyák napi műsorral kedveskedtek édesanyjuknak,
nagymamájuknak.

Anyák napi koncert az Öreghegyi templomban
Iskolánk 1-2. osztályos emelt szintű énekes tanulói adtak templomi koncertet Anyák
napja alkalmából május 3-án délután. A műsoron orgonakísérettel énekeltek, furulyáztak
és verseket adtak elő. Felkészítő tanáruk: Szünder Nóra volt, orgonán kísért: NagyLendvai Melinda és Nagy Izabella 2.a osztályos tanuló
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Seregélyesen a Kamarazenei Találkozón
léptünk fel
Május 8-án délután iskolánk 2. osztályos
emelt szintű énekes tanulói felkérést kaptak
a
Seregélyesi
Művelődési
Ház
színháztermében megrendezésre kerülő
Kamarazenei Fesztiválra. A bemutatón
zongorakíséretes dalokkal és furulyás
művekkel léptek fel és okleveles minősítést
kaptak. Felkészítő tanáruk: Szünder Nóra
volt, zongorán kísért: Nagy-Lendvai Melinda
és Nagy Izabella 2.a osztályos tanuló

Ilyen még nem volt: nyugdíjas találkozó a Kossuthban
„Újra együtt volt a Nagy Csapat! Nyugdíjas találkozó a Kossuthban. Köszönjük az iskola
vezetőjének, Mártikának, hogy ezt lehetővé tette számunkra, és a kedves fogadtatást is
köszönjük! Köszönet Margitkának és az énekkarnak, akik csodálatos műsorral
kedveskedtek nekünk!”- írja egykori iskolatitkárunk, Szabó Sándorné.
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Iskolánkban az alsósok minden évben májusfát állítanak, díszítenek. Nem múlik el május
e szép hagyomány megőrzése nélkül.
A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak
Európa-szerte ismert szimbolikus kelléke. A magyar nyelvterület nagy részén május
1-jére virradó éjszaka állították illetve állítják a májusfát. A május elsején állított fákat
pedig sokfelé éppen pünkösdkor bontják le.
A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az
udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is.
A magyar nyelvterületen a májusfa-állításnak két jellegzetes formája ismert:
az egyik a lányos házakhoz vitt májusfa, a másik a középületek, kocsmák előtt felállított
májusfa.
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Mindenki számára kedves évszak a tavasz. A sok tanulás mellett azért jut idő a
szórakozásra és a szórakoztatásra is.
Hagyományos Kulturális Bemutatónkat május 9-énrendeztükmeg az alsó tagozatosok
szerepléseivel. Az 1. és a 4. évfolyamos kisdiákok mellett az iskolai szavaló verseny 1.
helyezettjei és a Musickell szakkör két tagja lépett a színpadra. A program háziasszonyai
Herédi Hanna és Horváth Lili voltak.
Az estet Márta néni, igazgatónőnk kedves szavai nyitották meg. Majd a legkisebbek
következtek gyönyörű népviseletbe öltözve népi játékkal, népdalokkal, népi tánccal. A
műsorukat Csaba Krisztina néptáncoktató állította össze és tanította. Egy vásári
forgatagba csöppentünk Lídia néni és a 4.a-sok jóvoltából. A másodikos Gelányi Gréta
verse arról szólt, mit gondolnak a lányok a fiúkról. A vers Lackfi János tollából
származott. Orsi néni tanítványai következtek egy-egy musical részlettel: Czombál
András és Jankó Tekla énekeltek csengő hangjukon. Dóri néni tanítványa, Orosz Ádám
próbálta versén keresztül elhitetni a felnőttekkel, hogy csak úgy, magától eltűnhet az
ellenőrző. Hogy meggyőzte-e őket, nem tudni, de a vers előadása tetszett a
közönségnek, a tapsvihar elárulta azt. Vadnyugati produkcióval rukkoltak elő a 4.b-sek
Judit néni vezetésével. A nézők ahelyett, hogy jól megijedtek volna a látottaktól,
igencsak jól szórakoztak. Ismét vers következett. Ruzsa Violetta, Adrien néni tanítványa
a felnőttekre panaszkodott. Szalai Evelin: Nem értem a felnőtteket című versét adta
elő. Jó zene, kevés kellék, mosolygós gyermekarcok. Ez jellemezte Angéla néni
elsőseinek produkcióját. Lufis táncuk címe: Gyermek volt minden óriás. Lídia néni
verselője, Gellér Csongor a népszerű Lackfi János egyik költeményét adta elő, címe:
Ízirájder. Hogy keretes legyen az est, Dóri néni a kicsinyeivel népi gyermekjátékokat
fűzött egy csokorba. Az estet a Fináléval zártuk.
Az egyórás programban mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Színes műsort mutattak
be idén is az alsósok legkisebbjei és legnagyobbjai. Gratulálni tudok a felkészítő
tanítóknak és az előadó gyerekeknek egyaránt. Könnyű volt a szervezők dolga, hisz
összeszokott team felelt az est minden részletéért, akik Gulyás Éva, Mayer Ildikó és
Lakatos Zsuzsanna voltak.
Lakatos Zsuzsa néni

4

Azt hiszem, az év egyik legkedveltebb, legsikeresebb programja a családi nap, melyet
minden évben nagyon várunk. Köszönjük a kedves szülőknek, hogy a szervezés minden
gondját leveszik a vállunkról, és nekünk, tanároknak, (no meg a csemetéiknek is) csak az
önfeledt szórakozás marad.
Az egész hetes eső után az égiek igen kegyesek voltak hozzánk, mert péntek délutánra
egész jó idő lett, néha még a napocska is elő-előbujkált, s próbálgatta erejét. Mi pedig
azt, hogy milyen, ha idén nem szombat délelőtt, hanem egy péntek délután vagyunk
együtt. Azt hiszem bevált, mindegy, hogy péntek vagy szombat, aki jól akarta magát
érezni, s önfeledten együtt lenni, annak sikerült is. Most Kovács Dániel 5. a osztályos
tanuló élménybeszámolóját olvashatjuk élményeiről.
„2019.05.17-én délután megrendezésre került az iskolánkban már hagyománnyá vált
családi nap. Sok gyermek, szülő és pedagógus is részt vett ezen az eseményen. Mikor már
javában folytak a főzéshez való előkészületek, megkezdte előadását a Musickell amatőr
együttes. A lelkes és ügyes gyerekek Erőss Orsi néni felkészítésével remek szórakoztató
műsort adtak elő. Ezt egy rendőrkutyás- bemutató követte. Sokan részt vettek a
sportprogramokon és a remek kézműves foglalkozásokon is. A családi napot Orsovai
Renáta énekesnő színvonalas produkciója zárta. Szép és kellemes délután volt.”
Most pedig egy –egy gondolat, érzés erről a napról:
•
•
•

„Nagyon jó volt a hangulat. Bográcsoztunk, jót pingpongoztunk. Lehetett focizni
is. Finom volt az étel illata.” (Andris)
„Jó volt a hangulat, és sokat lehetett mozogni, sportolni.”(Dorci)
„Jó volt a zene, meg a kaja. Nagyon jók voltak a programok:”(Kitti és Zsófi)
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•
„Jó volt a kutyás bemutató!”
•
„Élveztem, hogy a barátaimmal együtt
lehettem. Jó volt a musical. És látni, hogy mennyit
dolgoztak rajta.(Réka)
•
„Jó volt a társaság, és hogy sokat
szórakoztunk a barátaimmal.”(Alexa)
•
„Örültem, hogy fel lehetett próbálni a
rendőrruhát.”(Simon)
Tehát az együttlét öröme volt élmény mindenki
számára.
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Kossuthos siker: Reiber Péter a városi szövegértési verseny 2. helyezettje lett
(Felkészítő tanár: Ötvösné Almássy Judit)

Május 24- én az alsó tagozatosok gyereknapi sportdélutánon vehettek részt. Ezen a szép
napsütéses délutánon mindenki kedvére mozoghatott. Idén is lehetett horgászni, célba
dobni, hulla-hopp karikázni, vízipisztollyal lőni, „mocsárban" járni és kötelet húzni.
Újdonság volt a nagy memóriajáték, amit sokan kipróbáltak. A játék végén mindenki egy
kis cukorkát kapott jutalmul, amit természetesen azonnal el is fogyasztott.

Kedves Kossuthosok!
Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a városi és megyei diákolimpiai bajnoki cím
után atlétika többpróbában országos diákolimpiai bajnok lett egyéniben Langmár
Zsófia, csapatban a Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola csapata: Langmár
Zsófia, Fein Fruzsina, Kárász Anna, Nádasi Dorottya, Orczi Dóra és Pánczél Kincső .
Testnevelő: Bárány Rita
Felkészítő: Miklós Éva és Halász Géza
Hajrá Kossuth!! S.T.
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Humorsarok:
• Az apa nyitogatja a gyerek ellenőrzőjét.
Matek egyes, durr egy pofon.
Olvasás egyes, durr egy pofon.
Ének ötös, durr egy pofon.
A gyerek méltatlankodva így szól:
- De apa, ének ötös, miért kaptam a pofont?
- Mert két egyes után még volt kedved énekelni.
•

Napközis gyerekek beszélgetnek az ebédlőasztalnál:
- Tök jó fej az új apukám!
- Tudom, tavaly még az én apukám volt!

•

A nyári szünetben Móricka felmegy játszani Pistikéhez, azok 10. emeleti lakásába.
Délután hazajönnek Pistike szülei és kérdezik a gyereküket:
- Pistike, mit csináltatok Mórickával?
- Versenyeztünk, hogy melyikünk mer messzebbre kihajolni az ablakomból.
- És hol van Móricka?
- Ő nyert.

A pedagógusnapon, június első vasárnapján köszöntik a köznevelésben és
a felsőoktatásban dolgozókat.
Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a napot, s ez alkalomból
adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket, később egyes kitüntetéseket az ország
legjobb pedagógusainak.
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Május végén minden osztály a fárasztó és kimerítő tanév végi felmérések,
kompetenciamérések után a megérdemelt kirándulásokon vesz részt.
A 7. évfolyam a „Határtalanul” program keretében kirándul május 28-tól 31-ig.

Júniusi előzetes:
•
•
•
•
•
•
•

június 3-án: a jövendő elsősök szülői értekezlete
június 5-én néptáncbemutató, megemlékezés az összetartozás napjáról
június 6-án tartjuk az emelt szintű ének-zeneis osztályok fellépésével szokásos
tanév végi hangversenyünket, melyre várjuk a kedves szülőket
június 10-én nem kell iskolába jönni (Pünkösd hétfő!)
június 11-én lesz a DÖK nap. A felsősökkel a sóstói tanösvényre kirándulunk. (A
busz költsége 500 Ft/fő)
június 14-én délután 17 órakor ballagnak a búcsúzó nyolcadik osztályosok
június 20-án reggel 8-kor tartjuk a tanévzáró ünnepségünket

Június az év hatodik hónapja a Gergely-naptárban, és 30
napos.
Nevét Júnóról (római
istennőről)
kapta,
aki Jupiter felesége volt. A 18. századi nyelvújítók szerint a
június: termenes. A népi kalendárium Szent Iván havának
nevezi.
A diákoknak a június az év végét, a VAKÁCIÓ közeledtét
jelzi!
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Nyakunkon a nyár, így összegyűjtöttem néhány nyári
verset, mondókát.
Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz
Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De legjobb, ha lerajzolom.

Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.
Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
hasát veri a nyári fű,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,

ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég, ez itt a nyár.
Majd télen ezt előveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó,
ez volt a ház, ez volt a tó.

Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra?
Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt - száz napot!
Zelk Zoltán: Vakáció
Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?

Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?
Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a
vakáció!

Folyópartra
vagy erdőre?
Faluszéli
zöld mezőre?
Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
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Kellemes, vidám, élményekkel teli, napsütéses, pancsolós nyarat kíván a
DÖK nevében: Judit néni
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