
 
 

 
 

BETEKINT Ő A SÁRMELLÉKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBE 
 
 
A 2014/2015-ös tanév rendkívül mozgalmasnak 

bizonyult a Sármelléki Általános Iskola 

életében.  

Augusztus végén konkretizálódott, hogy a 

zalavári Cirill Metód Általános Iskola a 

Sármelléki Általános Iskola tagiskolája lett. A 

gyerekeket ez 

csak annyiban 

érintette, hogy 

a sármelléki 

osztályok „a” 

osztályok, míg 

a zalavári osztályok „b” osztályok lettek. 

Iskolánk pedagógusai közül többen áttanítanak, 

valamint a zalavári tagintézményből is járnak 

hozzánk óraadó tanárok. 

 
 
 
A harmadik osztályosok már augusztusban nagy 

munkában voltak, hiszen készültek a Tanévnyitó 

ünnepségre osztályfőnökük, Zsótérné Kalmár 

Ibolya segítségével. 

 
 
 

Még el sem kezdtük az iskolát, máris mindenki 
lázasan készült a „Szüreti felvonulásra”. 
Az őszi mulatságot a SHIPKERÓZSIKA 
Színjátszó csoport nyitotta meg Palotás táncával. 
A rendezvényen a 3. osztályosok és a 8. 
osztályosok vettek részt a legnagyobb 
létszámmal, ezért az Önkormányzat 
pénzösszeggel jutalmazta őket. 

 

„BENEDEK ELEK MESEOLVASÓ NAP” 

Az idén sem feledkeztünk meg híres 

mesemondónk, Benedek Elek születésnapjáról. 

Évek óta szeptember 30-án mesefelolvasó napot 

tartunk, ahol a gyerekek egymásnak olvasnak fel 

meséket Benedek Elek gyűjtéséből. A gyerekek 

örömmel készülnek, figyelmesen hallgatják 

egymást, egy teljes délelőttöt töltenek el a mesék 

világában. 

  TANÉVNYITÓ 
 



 
 

    

ZENEI VILÁGNAPZENEI VILÁGNAPZENEI VILÁGNAPZENEI VILÁGNAP

A nótázás a szüreti 

mulatsággal nem ért véget, hiszen október 

a Zene Világnapján együtt dalolt az iskola. Kicsik 

és nagyok közös dallal kezdték a reggelt, majd az 

osztályok egyenként is megmutatták dalos 

tehetségüket. Az év „Dalos osztálya” címet alsó 

tagozaton a 4. osztály nyerte el, felső

7. osztály kapta. 

 

 

HALLOWEEN NAPI HALLOWEEN NAPI HALLOWEEN NAPI HALLOWEEN NAPI 

DÉLUTÁNDÉLUTÁNDÉLUTÁNDÉLUTÁN    
    
 

Október végén hagyományteremtő szándékkal

„Borzongjunk együtt” címmel, Halloween napi 

délutánt szerveztünk. 

Reggel lehetett nevezni az általuk faragott tökkel, 
mely egész nap megtekinthető volt és a 
legötletesebbek, legszebbek jutalomba 
részesültek. 
A nap folyamán a gyerekek rémisztő
öltözhettek, melyek díjazva lettek, valamint 
különböző helyszíneken játsz
borzonghattak, majd diszkóval zárult a délután.

 
 

ZENEI VILÁGNAPZENEI VILÁGNAPZENEI VILÁGNAPZENEI VILÁGNAP    

A nótázás a szüreti 

któber 1-jén, 

a Zene Világnapján együtt dalolt az iskola. Kicsik 

és nagyok közös dallal kezdték a reggelt, majd az 

ztályok egyenként is megmutatták dalos 

tehetségüket. Az év „Dalos osztálya” címet alsó 

l, felső tagozaton a 

ő szándékkal, 

címmel, Halloween napi 

Reggel lehetett nevezni az általuk faragott tökkel, 
ő volt és a 

legötletesebbek, legszebbek jutalomba 

sztő jelmezekbe 
lettek, valamint 

hattak és 
borzonghattak, majd diszkóval zárult a délután. 

Nemzeti ünnepünk: október 23.

 

 

Az október 23-i ünnep m

készítették, osztályfőnökük, Gyulassy Ákos 

vezetésével. Nagyon színvonalas, szép m

láttunk. 

 
 

TESTÁPOLÁSI VETÉLKED
 
November hónap az egészséges életmódra 
nevelés hónapja. Mint minden évben az idén is 
megtartottuk testápolási vetélked
csapatok testápolással, tisztálkodással 
kapcsolatos feladatokat
sportjátékokon vettek részt. 
ismerkedtek, 
zöldségeket 
 

 
 
 
 
 
 

Nemzeti ünnepünk: október 23. 

 
 

 

 

 

 

 

 

i ünnep műsort a 7. osztályosok 

készítették, osztályfőnökük, Gyulassy Ákos 

Nagyon színvonalas, szép műsort 

TESTÁPOLÁSI VETÉLKEDŐ 

November hónap az egészséges életmódra 
nevelés hónapja. Mint minden évben az idén is 
megtartottuk testápolási vetélkedőnket. A 
csapatok testápolással, tisztálkodással 
kapcsolatos feladatokat oldottak meg, valamint 
sportjátékokon vettek részt. Egészséges ételekkel 

gyümölcsöket, 
kóstolhattak.  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Vártuk a   

Mikulást 

 

 
 

 
Nagyon gyorsan teltek a hetek. Alig értünk vissza 
az őszi szünetről, már lázasan készültünk a 
decemberi ünnepekre. Délelőtt az alsó 
tagozatosok Hilda néni és Timi néni vezetésével 
felléptek az óvodába és az Idősek otthonában. 

Hozzánk délután érkezett a MIKULÁS . 
Először a testvérosztályok találkoztak és 
ajándékozták meg egymást, majd közös énekkel 
vártuk a Télapó érkezését. Az alsósok itt is 
színvonalas műsorral fogadták az ősz szakálló 
öregembert.  
Nagy meglepetés volt a Szülői Szervezet 
ajándéka, minden gyermek kapott 
mikuláscsomagot.  
A délutáni discóban nagy volt a mulatozás és a 
tánc. 

 

KARÁCSONYKARÁCSONYKARÁCSONYKARÁCSONY    
 
Az ünnepi készülődés 

iskolánk hagyományát képezi.  
A gyerekek önállóan készülnek a karácsonyi 
asztaldíszítő versenyre. Karácsonyi témájú 
foglalkozásokon vehetnek részt, pl. mézeskalács 
díszítés, karácsonyi képeslapkészítés, 
karácsonyfadísz készítés, karácsonyi játékok, 
asztaldíszkészítés, stb.  

 
A meghitt hangulatot ünnepi műsor fokozta. 
Az idei évben a karácsonyi műsorban az alsó 
tagozatos Színjátszó szakkörös, Dalos szakkörös 
és Táncszakkörös tanulók közös produkcióját 
láthattuk. Gyönyörű színpadi díszlet készült. 
Láthattunk különböző táncokat, színdarabot és 
hallhattuk a Dalos Szakkör pacsirtáit. 
A műsort követően a gyerekek átvehették a falu 
Önkormányzatától kapott ajándékaikat. 
 
 
 

 
 

 
A gyerekeket Karácsony Éva, Zsótérné Kalmár 
Ibolya és Décsy Lászlóné Hilda néni készítették 
fel. Nemcsak az iskolai ünnepen szerepeltek, 
hanem felléptek a „Falu Karácsonyán” is. az 
óvodásokkal együtt. 

 
A felső tagozatos színjátszó csoport az Ádventi 
Vásáron lépett fel. A kis gyufaárus lány megható 
történetét elevenítették meg. A gyerekeket 
Hontváriné Lasics Henrietta készítette fel. 



 
 
Magyar Kultúra Napja  

 

A Himnusz megírásnak évfordulóját évek óta 
ünnepeljük a Magyar Kultúra Napján január 23-
án. 
Az idei évben országos programot szervezett az 
Oktatási Hivatal, mégpedig a Himnusz és a 
Szózat iskolánkénti közös szavalására. 
Iskolánk is részt vett a programban. 

 

 

FARSANGOLFARSANGOLFARSANGOLFARSANGOLTUNKTUNKTUNKTUNK
  

 

Farsangunk éppen Valentin-napra esett, február 
14-én tartottuk. A témája ezért Retro Valentin- 
nap, vagy amit akartok…. 
Az osztályok nagy izgalommal készültek a 
karneválra. Voltak egyéni és csoportos fellépők, 
minden osztály versenyzett. A Szülői Szervezet 
hozzájárulásával díjazva lett az első helyezett 
alsó és  
felső tagozaton is, valamint osztottak ki két 
közönségdíjat a Dominó Pizzéria 
támogatásával. 
Alsós osztályok közül a 4. osztály nyert, felsős 
osztályok közül a 6. osztály. A két 
közönségdíjas a 3. és az 5. osztály lett. 
 

 
NYÍLT NAP ALSÓ- ÉS FELSŐ TAGOZATON 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
Nemzeti ünnepünk: március 15. 

 
A rendhagyó ünnepi műsorral az 5. 
osztályosok készültek. Petőfit hozták vissza 
közénk. Az Ő szemszögéből tekinthettük az 
1848-49-es Forradom és Szabadságharc 
fontosabb eseményeit. 

 
 

TEHETSÉG KERESTETIK 
KOMPLEX TANULMÁNYI 

VERSENY 
 
Immáron öt éve szervezi meg iskolánk 
komplex tanulmányi versenyét, mindig 
valamilyen állathoz kapcsolódó tréfás 
címmel. Az idei év témája a kutya volt, 
ezért a tanulmányi versenyünk a  
Tehetség kerestetik, avagy hol van a kutya 
elásva címet viselte. 
8 általános iskola 64 diákja versenyzett 
csapatban és egyénileg. A sármelléki diákok 
nagyon szép egyéni eredményeket értek el, a 
csapatversenyben is I. helyezettel lettek. 

 
 

Tanévünket még számos 
program és esemény 

színesítette: 
 

- Szakkörök 

- Elsősegélynyújtó tanfolyam 

- DADA program 4. és 5. 

osztályosoknak 

- Alaptörvény átadás-átvétel 

- Színházi előadások 

- Gyermeknap 

- Pedagógusnap 

- Ballagás 

- Tanévzáró 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



 
 
Tanulmányi versenyek eredményei: 
 
 
A 2014/2015-ös tanévben számos versenyt hirdettek a környező településeken. A sármelléki 
diákok lelkesen készültek, és szép eredményekkel öregbítették iskolánk jó hírét. 
 
 

Verseny Résztvevő tanuló 
neve 

Elért helyezés Felkészítő tanár 

Helyesírási Verseny Zalavár Vörös Balázs 8.o. III. hely Feiler Zsuzsa 
Bárczi Géza Anyanyelvi verseny 
– megyei forduló -  

Varga András 5.o. 
Horváth Zsombor 5.o.  

megyei V. hely 
megyei VIII. hely 

Feiler Zsuzsa 

Zrínyi Ilona matematika verseny 
 

Vörös Balázs 8.o 
Varga András 5.o 

megyei  22. hely 
megyei  47. hely 

Horváth Judit 
Marancsics Imre 

Hangos olvasási verseny – 
Zalaapáti 

Magas Bendegúz 2.o. III. hely Karácsony Éva 

Rajzpályázat Zalaapáti Németh Benedek 3.o. 
Györey Luca 1.o. 

 Zsótérné Kalmár 
Ibolya 
Lázárné Mátés Tímea 

Tehetség kerestetik” komplex 
tanulmányi verseny 
Sármellék 

Németh Melinda 1.o. 
Németh Gergely 1.o. 
Magas Bendegúz 2.o. 
Potyondi Ádám 3.o. 
Tamás Márton 3.o. 
Varga András 5.o. 
Gosztonyi Dániel 6.o. 
Németh Bence 6.o. 
Móricz Patrícia 7.o. 
Gosztonyi Zoltán 8.o. 
Vörös Balázs 8.o. 
 

2.hely 
3.hely 
3.hely 
1.hely 
2.hely 
3.hely 
1.hely 
2.hely 
1. hely 
2.hely 
1.hely 

Karácsony Éva 
Décsy Lászlóné 
Zsótérné Kalmár 
Ibolya 
Hontváriné Lasics 
Henrietta 
Horváth Judit 
Marancsics Imre 
Gyulassy Ákos 
Feiler Zsuzsa 
Dufkáné Vincze Mária 

Rajzpályázat Zalavár 
Németh Benedek 3.o. 
Friebert Szonja 2.o. 

 
Zsótérné K. Ibolya 
Décsy Lászlóné 

Mesemondó Verseny Zalavár Németh Melinda 1.o 3. helyezett Karácsony Éva 

 
Szövegértés Gyenesdiás 

Tamás Márton 3.o.  
Varga András 5.o. 
Horváth Zsombor 5.o. 

5. helyezett 
1. helyezett 
3. helyezett 

Hontváriné L. 
Henrietta  
Feiler Zsuzsa 

Hangos olvasás- és helyesírás 
verseny Zalakomár 
 

Kósa Flórián Olivér 3. o. 
Kiss Enikő 4.o. 
Tamás Flóra 3.o. 
 

3.hely 
3.hely 
3.hely 

Hontváriné Lasics 
Henrietta 
 

Helyesírási Verseny Rezi Kovács Adrián 1.o.  3. hely Karácsony Éva 
KGYTK verseny 
regionális 

Belovári Júlia 
Koltai Viktória 
Ágoston Patrícia 

2. hely Feiler Zsuzsanna 

KGYTK verseny 
országos 

Belovári Júlia 
Koltai Viktória 
Ágoston Patrícia 

3. hely Feiler Zsuzsanna 

 
 
 
 



 
 
TÁBOROZTUNK 
 
A Sármelléki Általános Iskola 28 diákjának nyílt lehet
 
A Nemzeti Tehetségprogram keretein belül

hagyományőrző és tehetség táborban vett részt.

A hagyományőrzőknek a tábor keretein belül lehet

megtekinteni a Vörsi Tájházat, valamint megismerkedni a Balaton, 

Sármellék hagyományaival, népi kultúrájával, népviseletével, 

szokásaival. Betekintést nyerhettek a sármelléki hímzés motívumaiba, 

gyermekjáték készítésbe.  

A tehetség tábor részvev

tartalmi és formai követelményeivel. A Balatoni Múzeum megtekintése 

után tovább kutattak a Balaton témakörében. Az általuk gy

információt megtanulták szelektálni, rendszerezni, a megadott 

szempontoknak megfelel

PowerPointos bemutató készítésének lépéseit.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kedves Szülők, Gyerekek! 
 
A tankönyvek kiosztására 
előreláthatólag szeptember 1
kerül sor. A részleteket 
kiplakátoljuk és az iskola 
Facebook oldalán közzétesszük.

Kedves leendő 1. osztályosok! 
 
Timi néni és Andi néni szeretettel vár 
Benneteket 2015. augusztus 27
augusztus 28-án az Iskola elő
napokra. Reggel  kilencre gyertek,
tízórait  és tolltartót hozzatok 
magatokkal!  
 

A Sármelléki Általános Iskola 28 diákjának nyílt lehetősége a nyári szünetet táborozással kezdeni.

Nemzeti Tehetségprogram keretein belül először 28 fő sármelléki diák és 4 f

 és tehetség táborban vett részt. 

tábor keretein belül lehetősége nyílt 

megtekinteni a Vörsi Tájházat, valamint megismerkedni a Balaton, 

Sármellék hagyományaival, népi kultúrájával, népviseletével, 

szokásaival. Betekintést nyerhettek a sármelléki hímzés motívumaiba, 

A tehetség tábor részvevői megismerkedtek a KGYTK rendszerével, 

tartalmi és formai követelményeivel. A Balatoni Múzeum megtekintése 

után tovább kutattak a Balaton témakörében. Az általuk gy

információt megtanulták szelektálni, rendszerezni, a megadott 

szempontoknak megfelelően felhasználni, valamint elsajátították a 

PowerPointos bemutató készítésének lépéseit. 

 

 

yvek kiosztására 
reláthatólag szeptember 1-jén 

részleteket 
kiplakátoljuk és az iskola 
Facebook oldalán közzétesszük. 

A 2015/2016

tanév szeptember 1

kedden kezdő

órakor várunk Benneteket a 

Tanévnyitó ünnepségünkre!

 

Timi néni és Andi néni szeretettel vár 
Benneteket 2015. augusztus 27-én és 

án az Iskola előkészítő 
napokra. Reggel  kilencre gyertek, 

és tolltartót hozzatok 

sége a nyári szünetet táborozással kezdeni. 

 sármelléki diák és 4 fő kísérő pedagógus 

megismerkedtek a KGYTK rendszerével, 

tartalmi és formai követelményeivel. A Balatoni Múzeum megtekintése 

után tovább kutattak a Balaton témakörében. Az általuk gyűjtött 

információt megtanulták szelektálni, rendszerezni, a megadott 

en felhasználni, valamint elsajátították a 

A 2015/2016-os 

tanév szeptember 1-jén, 

kezdődik, reggel 8 

órakor várunk Benneteket a 

Tanévnyitó ünnepségünkre! 


