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Vakáció Jézussal 

 
Tudjátok mit jelent eredetileg a vakáció szó és hogy honnan ered? A latin eredetű 

vacatio szóból származik, ami nem jelent sem nyári szünetet, sem szabadságot, helyette 
hiányt, ürességet. A szünidő tehát az eredeti jelentés szerint az, amikor hiányt szenvedünk, 
amikor hirtelen ürességben találjuk magunkat. Ezt az ürességet, hogy mivel töltjük meg, 
egyedül rajtunk múlik, s ezáltal lesz a szünidőnk is jó vagy kevésbé emlékezetes. 

A vakáció szó hallatán elsőre a forró nyári napok, a táborok, a strandolás, a fagyizás, a 
sok-sok alvás, a napozás, biciklizések, koncertek jutnak eszünkbe. Végtelen hosszú sorban 
tudnánk még a példákat hozni. Ha ősszel, miután visszajövünk az iskolába és egy képet kellene 
rajzolnunk, melynek Vakáció a címe, akkor bizonyára nagyon szép, idilli kép lenne. De valljuk 
be őszintén, nem csak ilyenek a nyári szünetek. Talán te is éreztél már olyat, amikor a nyári 
szünet alatt unatkoztál, tényleg üresnek érezted a napokat. Nem tudtad, hogy mit csinálj. A 
szabadság ugyanis néha ürességet is hoz magával. 

Amikor a tanítványok elindultak Jézussal a szolgálat útjára, még nem sejtették, hogy 
milyen kalandok várnak rájuk. Az első napok izgalmasak lehettek, az eddig végzett sok-sok 
fizikai munka után talán a szabadságból is túl sok lehetett. Hamarosan csodákat láttak, volt 
idejük körbejárni a Genezáreti-tavat, Jézus tanításainak részesévé válni.  

Kedves Vakációra készülő Testvérek! Két út áll előttünk ezen a nyáron is. A vakáció 
napokon belül el fog kezdődni. Csak rajtad múlik, hogy ezt az ürességet unalommal vagy 
kalanddal töltöd meg. Beszélj Jézussal minden nap!  

Egykor Jézus a tóparton is sétált. Onnan hívta el hálómosás közepette a tanítványait! 
Menj te is a vízpartra és élvezd! Az van az igében, hogy Jézus imádkozik. Tedd meg te is! Kezdd 
vele a napot és zárd is vele! Márk evangéliumában ezt olvashatjuk: „Erre azok a hálókat 
otthagyva azonnal követték őt”. (Mk 1,18) Bátran kövesd Őt te is! Meglátod, akkor lesz igazán 
kaland és élmény a nyári szünet! Igazi vakáció, amit Jézus tölt be! Ámen.  

 
Polgárdi-Németh Katalin  

 

 

 

 



Digitális oktatás 

Sajnos, az elmúlt félévben/időszakban diákjaink ismét hosszú időt töltöttek digitális 

oktatásban.  

Vajon mit éreztek? Mit gondoltak? Hogy élték meg ezt az időszakot? 

Gyerekként szavakkal megfogalmazni nem könnyű mindezt, viszont a képi kifejezés 

lehetősége segíthet a digitális oktatás élményeinek feldolgozásában. E lehetőséget 

megragadva az EPSON kreatív pályázatot hirdetett, melynek keretében rajzzal, képregénnyel, 

de akár mobiltelefonnal készített kisfilmmel is lehetett nevezni.  

A 3. osztályosok egy DIGI-DILI című élményfeldolgozó rajzokból készített tablóval neveztek a 

pályázatra. 

 

A tablón egyszerre humorosan, komolyan, érzelmesen 

mutatták be az online oktatás által adódott nehézségeket, 

furcsa helyzeteket, vicces szituációkat. A rajzok ezek alapján 

különböző csoportosításban kerültek a tablóra, mint 

például: 

- nehézségek - Mindenki itthon! Reggeltől estig tanulok. 

Kis tesó, csendet kérek! 

- furcsaságok - háziállatok az online órán, 

- vicces esetek - Segítség! Felelek! Anya súgj! puska a 

kamera mögött, 

- szomorú esetek - mentő jött anyáért, beteg a háznál. 

 

 

Ugye, számodra is ismerősek a témák? 

A tablót megnézhetitek az aulában a faliújságon! 

Neked is van hasonló élményed? 

 

Hogyan éltük meg a digitális oktatást? 

       2. osztály érzései, gondolatai: 

- Sokkal nehezebb volt tanulni otthon. 

- Rossz volt, hogy nem volt együtt az osztály. 

- Hiányoztak az osztálytársak, barátok. 

- Hiányoztak a tanárok. 

- Néha elgondolkoztam, hogy milyen lenne „most” a suliban. 



- Nem tudtunk gyorsan haladni a leckével. 

- Hiányzott a közös játék. 

- Unalmas volt otthon egyedül. 

- Végre mindenkinek a saját hangját hallottam, nem a digitálisat. 

- Élőben sokkal jobb minden. 

- Sokkal jobb a suliban leckét írni, mint otthon. 

 

A COVID-19 miatti digitális oktatásra sokféleképpen lehet gondolni. Annyiból volt jó, hogy 8 

óra helyett (kivéve szerdán) 9 órakor kezdődtek az órák. Ez így ment 5 héten át. Meg kell 

hagyni, azért hiányzott az iskola. A barátaim nélkül unalmasak volta a napok. 

Az elején még jó volt, de a végére már a hátam közepére sem kívántam. Először úgy volt, hogy 

csak a tavaszi szünet végéig lesz, de teljesen kiakadtam, mikor bejelentették, több mint egy 

hónapig online oktatás lesz. Napról napra, monoton ugyanaz ment.  8-kor angol, 9-kor magyar, 

10-kor matek.  

Örülök neki, hogy újra itt lehetek a suliban, barátaimmal és tanáraimmal. Remélem már nem 

lesz több digi oktatás, és megszűnik a járványhelyzet! 

Dudinszky Leila 4. osztály 

 

A második digitális oktatáskor már a tanároknak és a diákoknak is volt tapasztalata. Tanáraink 

videó chaten keresztül tartották az órákat. Kitartóan magyarázták a leckét a néha eltűnő 

fejeknek és monogramoknak. Volt, hogy néha el-elfeledkeztünk egy tanóráról. feleléskor 

jobban izgultam, mint az iskolában. Videó chat után megbeszéltük, mi történt velünk, de a 

végén mindig arra jutottunk, hogy az iskolában jobb. Két másik iskolás testvérem miatt nálunk 

három különböző helyiségben folyt az oktatás, az óvoda pedig az egész házban volt. Csak a 

menza volt jobb itthon. Bennem a digitális oktatás jó emlékként maradt meg, de jobb a 

személyes találkozás. 

Király Péter 4. osztály 

 

Te melyiket választanád? 

Az utóbbi időben rengeteg gyereknek vált rémálmává a digitális oktatás. Mint mindennek, 

ennek is megvannak az előnyei. Később kelhetsz, nem kell annyit stresszelni, röpkék sincsenek. 

Te állítod össze a napirendedet, és még óra közben is ehetsz. Több időd marad a családodra 

és magadra is. Mind ezek mellett kevesebbet találkozol a barátaiddal, maximum 

telefonálhatsz velük. A tananyagot is nehéz megérteni. Több segítséget kell kérned, mint 

ahogy alapból tennéd. 



Számomra a digitális oktatás jó élmény volt, és hiányzik. Nekem jobban tetszett, mint a rendes, 

személyes oktatás. Viszont abban egyetértek, hogy kevesebbet találkozom a barátaimmal, és 

ezért gyakran voltam szomorú. 

Összefoglalóan én úgy gondolom, hogy a személyes oktatásban jobban, könnyebben meg 

lehet érteni az anyagot, de a digitális oktatás kényelmesebb, szórakoztatóbb volt. 

Porpáczy Réka, 7. osztály 

 

Digitális, vagy személyes oktatás? 

A technika fejlődése az oktatásra is kihat. Manapság, a világjárvány idején különösen aktuális 

a kérdés. Sok érv szól a digitális oktatás mellett, de legalább ugyanennyi ellene is. 

Szerintem a digitális oktatás azért jó, mert nem kell korán kelni, utazni. Ezzel időt takaríthatunk 

meg, főleg a pihenés javára. Mindenki a saját szobájában, kényelmesen tanulhat. Ha nem kell 

online órára bejelentkezni, akkor a szabad idejével mindenki kedve szerint gazdálkodhat. 

Talán az egyetlen, igazán hasznos előnye ennek a módszernek, hogy a diákok megtanulják 

beosztani az idejüket. Ugyanakkor a digitális oktatás csak kényelmi szempontból előnyös. azt 

gondolom, hogy így a tanulás nem olyan hatásos és rendszeres, mint a személyes oktatás 

esetében. Fő hátránya, hogy nem lehet visszakérdezni a tanártól, ha valaki nem ért valamit. 

Továbbá szinte egész nap a számítógép előtt kell görnyedni, kevés idő marad testmozgásra. A 

kényelem miatt a diákok szorgalma is lankadhat. Hiszen nincs kellő motiváció. 

A személyes oktatás legnagyobb előnye, hogy személyes, azaz működnek az emberi 

kapcsolatok. A diákok találkozhatnak egymással és tanáraikkal. Közösségi programokat 

szervezhetnek. A tanulás sokkal eredményesebb. Hátránya, hogy a diákok ideje szinte teljesen 

be van osztva, és több a feladat is. 

Véleményem szerint a személyes oktatás a jobb, hiszen, ha nem is olyan kényelmes, hosszú 

távon hatékonyabb vele a tanulás. 

Mészáros Lili, 7. osztály 

Elsőáldozás 

2021. május 15-én, szombaton a 3. osztály 10 tanulója először részesült a bűnbocsánat 

szentségében. Miután a szentgyónásban megtisztították szívüket, másnap 16-án délután 15 

órakor magukhoz vették az Úr Jézus szent testét és vérét. A gyönyörű ünnepre a Szent József 

templomban került sor. 

 

Bérmálás 

2021. május 9-én a 8. osztály 7 tanulója a bérmálás szentségében részesült. A gyerekek hosszú 

felkészülés után fogadták szívükbe a Szentlelket, hogy felnőtt életük kezdetén megerősítse 

Őket a katolikus keresztény hitükben.                                                                                     Erzsi néni 



Nyelvvizsga 

A 8. osztályból 3 tanuló (Sárvári Baján, Hevesi Flóra, Szabó Sarolta) készült az alapfokú angol 

nyelvvizsgára.  

Hevesi Flóra szerint könnyű volt az alapfokú vizsga, de hozzátette, hogy 2 évet keményen 

tanult rá. Furcsa érzés volt, hogy a vizsgán voltak olyan tanulók, akik középfokú vizsgát tettek, 

és vele egy teremben írták.  

 

Bráder-díj 

Az idei Bráder-díjat több jelölt közül a tantestület szavazással ítélte oda Bálint András 

tanulónak.  

Először nagyon meglepődtem, amikor Vera néni hívott, hogy a digitális oktatás alatt menjek 

be az iskolába. Nem értettem, miért? Csak ott derült ki, hogy miről is van szó. Nagyon boldog 

voltam, hogy rám esett a választás. Szerintem több tanuló is megérdemelte volna a díjat az 

osztályból. Hálás vagyok a tanáraimnak az egész általános iskolai tanításért. Köszönöm! 

 

 

 

Szakkör 

Az idei évben bővült a szakkörök száma. A tankonyha elkészültével Lívi néni Konyhatündér 

szakkört indított. Nagyon sokan jelentkeztek, hogy megtanuljanak főzni, sütni, s nem titkolt 

szándékkal, hogy jókat egyenek. Néhány vélemény a résztvevőktől: 

- Újfajta ételek, nassolnivalók elkészítését tanultuk meg. 

- Amit készítettünk, azt el is fogyasztottuk. 

- Érdekes, egészséges ételek repectjeivel ismerkedhettünk meg. 

- A digitális oktatás alatt is kaptunk pár receptet. 

- Hiányzik, hogy most nincs. 

- Reméljük jövőre is indul ez a szakkör! 

 
 



 
 

Marticsek Julianna, Hevesi Csongor, Adorján Tamás 
 

 

Versenyek 

Az idei év nem kedvezett a versenyzésnek. Sok versenyt meg sem hirdettek, s a meghirdetett 

versenyek is online zajlottak. Ilyen verseny volt a Húsmentes vetélkedő is. Fotópályázatra is 

küldtünk be képeket. Nagy Hanna (7. osztály) képei egy pályázatra.  

     

Hanna a Rügyek és ripacsok fotó és videópályázaton kategóriájában 2. helyezést ért el. 

Gratulálunk Hannának a szép eredményért! 

Iskolánkból többen jelentkeztek a Kertelj te is kiskertet! pályázatra, aminek majd csak a nyáron 

lesz az eredményhirdetése. Szurkoljatok nekik!  

A fűszernövénykert készítése - Veres Hanna, 7. osztály 

               



Kántor Csongor (7. osztály) kiskertje 

                            

 

A matek izgalmas is lehet… 
 

Másodikas koromban voltam először matek versenyen. A Zrínyi 

és a Kenguru versenyen nagyon jó helyezést értem el és ekkor a 

pápai Észkerék egyesület vezetője felkért, hogy csatlakozzak az 

egyesülethez. Előtte apukámmal gyakoroltam otthon, és az 

iskolai matek szakkörön, de ma már járok az Észkerékbe is.  

Legbüszkébb a nemzetközi Bátaszéki matekversenyen elért első 

helyezésemre vagyok. Nagyon tetszett az, hogy ezen a 

versenyen a kb 200 gyereknek tartottak városnézést, 

múzeumlátogatást és előadásokat. Szegeden is voltam már egy 

nemzetközi versenyen (Bonifert), ahol egy olyan szállodában aludtunk, ahol volt csúszdapark.  

Sajnos a Covid helyzet miatt a tavalyi döntőket és az idei versenyeket a suliban vagy online 

kellett megírni. Eddig mindig oklevelet vagy érmet kaptam díjként, de idén egy kupának is 

örülhettem a Megyei Matekon elért első helyezésért. 

Sokat gyakorlok, néha nehezen veszem rá magam, de boldog vagyok, amikor jól sikerül egy 

verseny. 

  Rákli Levente, 5. osztály 

 
Idei év versenyei és eredményei: 
 Kalmár László matematika verseny 4. osztály országos 5.  
Országos Logika Verseny 4. osztály 4.  
XXXII. BÁTASZÉKI MATEMATIKAVERSENY országos DÖNTŐ 6.  
XVII. Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny országos 2.  
Megyei Matematika verseny 1.  
Kalmár László matematika verseny 5. osztály megyei 1. és országos 19. 

 

 

 



Pápai járási történelmi verseny 

 

Csiszár Ágoston (7. osztály) 3. helyezést ért el  
A 7. osztályosok készítettek interjút Ágostonnal: 
- Mióta érdekel a történelem? 
- Alsós korom óta. 
- Melyik korszak érdekel a legjobban? 
- A XX. század történelme. 
-Melyik a kedvenc történelmi eseményed? 
- Az 1956-os forradalom. 
- Kinek, minek a hatására indultál el a versenyen? 
- A történelem tanárom (Zoli bácsi) és a családom 
hatására. 
- Mikor volt a verseny? 
- 2021. május 13-án. 
- Mi volt a verseny témája? 
- Magyarország történelme. 
- Okozott-e nehézséget valamelyik feladat? 
- Igen, az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája. 
- Hány kérdést tartalmazott a verseny? 
- 32 kérdést kellett megválaszolni. 
- Mennyi idő alatt sikerült kitöltened a feladatlapot? 
- Egy és fél óra kellett hozzá. 
- Mi volt a jutalom a 3. helyezésért? 
- Egy könyv, emléklap, oklevél. 
- Elégedett vagy-e az eredményeddel? 
- Többé-kevésbé. 
- Szeretnél jövőre is indulni a versenyen? 
- Ha lesz, szeretnék újra indulni. 
- Gratulálunk az eredményedhez és köszönjük az interjút! 
 

 

 Kosárlabda 

Iskolánk három 5.-es tanulója (Mórocz Marcell, 

Rákli Levente, Stribl Ábel) eredményesen szerepelt 

a kosárlabda utánpótlás bajnokságban. Az idei 

szezonban sikerült megszerezniük a 2. helyet. 

Elmondásuk szerint, nagyon rosszul kezdték a 

sorozatot, csak az 5. meccsen tudtak győzni. 

Fárasztóak voltak a mérkőzések, sokat kellet érte 

dolgozniuk, de megérte a heti két edzés, hisz a 

végén nagyon örülhettek az ezüstéremnek. Gratulálunk, további szép sikereket! 



Megemlékeztünk Jeles napokról is 

A 2. osztályosok alkotásai a Föld napjára és a Madarak és fák napjára     

                        

                       

                     

Az 5. osztályosok alkotásai:  

                   



Játék és tanulás kamerán és mikrofonon keresztül 

 

  Hogyan fogunk Fekete Pétert, vagy dobble-t játszani, hogyan tudunk helyesírást vagy 

fejszámolást gyakorolni virtuálisan? Efféle kérdések cikáztak a fejemben, amikor az idei 

tanévben is ránk köszöntött a digitális oktatás. Mi lesz a fejlesztő foglalkozásokkal? Mit kell 

tennem pedagógusként? 

Hamar jött a válasz, mert dönteni kellett: messenger-csoportokat hoztunk létre, és a második, 

harmadik alkalomra már a technikát is remekül kezeltük. Egyre rövidebb idő alatt sikerült 

mindenkinek csatlakoznia és egyre kevesebbszer szakadt meg a kapcsolat. 

 Ha bekapcsoltuk a kamerákat és a mikrofonokat minden oldalon, akkor minden remekül 

működött.  

Ha valaki mégis úgy döntött, hogy valamit nem kapcsol be, sajnos nem tehettem semmit; ez 

volt a legnagyobb bánatom. Tudom, hogy a technikára, a wifi-re sok mindent rá lehet fogni, 

de azért mindig tudtam, ki az, aki egyszerűen csak meg akarja úszni a feladatot. Szerencsére 

ez volt a kevesebb. 

Ha végre láthattuk és hallhattuk egymást, remekül tudtunk helyesírást, olvasást, számolást 

gyakorolni, fejleszthettük a memóriát, a megfigyelőképességet és még játszani is sikerült! 

Az aktuális tanulni valót is mindig tudtam, mert az online matek és magyar órákra magam is 

bekéredzkedtem ötödik és hatodik osztályban. 

Úgy érzem, hálásak voltak fejlesztős tanítványim, hogy ott vagyok velük a virtuális térben, igaz 

többnyire csak némán figyeltem. Volt olyan eset is, hogy valakit én feleltethettem és nagyon 

jól esett, hogy a gyerekek megkértek, hogy legyek ott számonkéréskor is. Szerencsére az 

esetek többségében büszke lehettem fejlesztős tanítványaimra! 

Jutka néni 

 

 

Könyvtár 

 

Már kiskorom óta tagja vagyok az iskolai könyvtárnak, mivel nagyon szeretek olvasni. 

Hatodikos korom óta pedig rendszeresen segítek Lívi néninek a könyvtárban, néhány 

osztálytársammal együtt.  

Rengeteg könyv van itt az iskola tanulói számára. Vannak kifejezetten kicsiknek (elsősöknek, 

másodikosoknak) szóló történeteket tartalmazó könyvek, mesék, továbbá művészeti, sportról 

szóló, ismeretterjesztő és nyelvkönyvek, szótárak stb.  



Lívi néni mindig gondoskodik róla, hogy sok érdekes könyv kerüljön polcokra. Az iskola tanulói 

közül főleg az alsósok, a felső tagozatból pedig az ötödikesek azok, akik leginkább látogatják a 

könyvtárat.  

Mi segítők, sokat tanulunk Lívi nénitől a könyvtáros szakmáról:  

A könyvek számítógépen vannak nyilvántartva. Kikölcsönzéskor kódolvasóval beolvassuk a 

könyveket; más szóval „becsippantjuk” őket. A visszahozott könyveket visszatesszük a 

polcokra.  

Tudjuk, hogyan kell új könyvtártagot felvenni a tagok nyilvántartásába a gépen, hogyan 

történik a könyvek kategorizálása. Mit jelentenek a könyvek gerincén lévő jelek, stb. 

Mindig jól érzem magam, ha itt lehetek.   

Mészáros Lili, 7. osztály    

Ikervári kirándulás 

 

A TTT szakkör keretében ellátogattunk az Ikervár közelében lévő vízerőműhöz.  

Egy dolgozó segítségével megismerkedtünk az erőmű történetével, megnéztük a régi 
gépeket, körbevezetett minket az épületben, elmagyarázta az erőmű működését. Az épület 
2. szintjén megnéztük a kiállítást, ami nagyrészt a Rába mentén található erőműveket, a 
folyó élővilágát mutatta be. Maketten megnézhettük a megújuló energiával működő 
házakat. Ezután Sárvárra mentünk, a Rába partra. Megebédeltünk egy étterem mellett, az 
étterem dolgozóitól házi készítésű kólát kaptunk ajándékba. Majd miután mindenki jóllakott 
csoportokba rendeződtünk. Minden csoport kapott egy feladatsort, amit együtt próbáltunk 
kitölteni eddigi tudásunk és az ott hallottak, látottak alapján. Miközben válaszoltunk a 
kérdésekre beborult az ég. Mire észrevettük a felhőket már elkezdett esni az eső, majd a 
jégeső. Gyors léptekben visszasiettünk a buszhoz, ahol folytattuk tovább a feladatsort. 

A hazafele út zökkenőmentesen ment és mindenki egy jó élménnyel térhetett haza. 

Szabó Sarolta, Baki Brigitta 8. osztály 

 

 

Osztálykirándulás 

 

Korán reggel indultunk az osztálykirándulásra, hisz távoli úticélt választottunk. Először 
Etyekre mentünk ahol a Korda Filmstúdiót néztük meg. Mindenki kapott egy jelvényt, 
amelyen egy név volt, ami jelezte, hogy milyen szerepünk lenne egy film rendezésénél. Végig 
jártuk a filmkészítés lépéseit, majd az udvaron megnéztük a makettvárost.  

 



         

A várost fából és nikecellből építették fel, még ami 
vasnak nézett ki az is fából volt. Az ajándékboltban 
néhányan vásároltak Oscar-szobrot is.    

Utána Zsámbékra mentünk, hogy megnézzük a XII. 
században épült romtemplomot. Itt volt 
lehetőségünk egy kicsit rohangálni, a lányok 
táncoltak (egy férfi fel is vette a táncot). 

Ez után Visegrádra utaztunk, hogy megtekintsük a 
Dunakanyart. Beszélgettünk, vitáztunk a Duna 
vizének hasznosításáról, a vízierőmű építéséről. Volt 
lehetőségünk szabadprogramra is.  

Hazafelé megálltunk a Mekiben vacsorázni. Későn 
érkeztünk haza, de nagyon jó hangulatban, 
énekelve. Szerintem jó volt ez a kirándulás. 

Barth Móric 7. osztály 

 

 

Projektoktatás 

A 7.-8. osztályosok több projektet is készítettek ebben a tanévben.  

7. osztály: Társasjáték, memóriajáték, naptár az év élőlényeiből: 

             

 



Makettek: olajkút                                         Golden-Gate 

       

Sivatag makett                                          Afrika tabló 

                     

 

8. osztály: Víz projekt 

                       

 

       



Egy kis játék a nyárra! Szeptemberben a helyes megfejtésért jutalomban részesülhetsz! 

Alsósoknak! 

 

 

Kánikula  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfejtés:   

1.      2.          3.           4.          5.          6.             7.         8.          9.        10.         11. 
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Miről ábrándoznak 

a gyerekek a nyári 

melegben? 

Megtudod, ha 

megfejted a 

rejtvényt, majd a 

számok sorrendjében 

összeolvasod a 

betűket! 



 

Felsősöknek! 

A megfejtés a virágcsokor értéke, valamint az állatok eszmei értéke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Láttam a napot, súgta a szélnek: 

Várnak a tavak, csónakok, stégek. 

És tényleg a táblán virul egy szó, 

csupaszín betűkkel: 

 

 

Andók Veronika: Vakáció (részlet) 

 

 



V a k á c i ó !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Láttam a napot, súgta a szélnek: 

Várnak a tavak, csónakok, stégek. 

És tényleg a táblán virul egy szó, 

csupaszín betűkkel: 

 

 

Andók Veronika: Vakáció (részlet) 

 

 


