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       A TARTALOMBÓL 

  

 
A tartalomból: 

 

 Papírgyűjtés 

 Az állatok világnapja 

 Az állatvédelmi 

témahét 

 Órai munkáink 

 Megemlékezések 

 Pro Urbe 

kitüntetés 

 

 

Szemfüles – a Paksi Bezerédj Általános Iskola lapja 
2021/222-es tanév I. szám 

Paks, 2022. február 
 

A lap címének rajzát Bencze Barnabás készítette. A fotókat tanáraink és diákjaink készítették illetve forrásuk az internet. 
 

 

Üdvözlet az olvasóknak! 

 
Ebben a lapszámban mint Öko-iskola 

jelentkezünk. 

Írásaink többsége kapcsolódik ehhez az 
örökös címhez. 

A papírgyűjtéstől kezdve az állatok 
világnapján keresztül egészen az 
adománygyűjtésig kalauzolunk 

benneteket. 

Hagyományosnak tekinthető iskolai 
rendezvényinkről képes beszámolókkal 

készültünk. 

Kellemes időtöltést kívánok! 

Ildi néni 



 

       PAPÍRGYŰJTÉS 

Papírgyűjtés 

2022. szeptember 22-én szép napsütéses időben zajlott 
a papírgyűjtés. Minden évben izgulunk: tényleg lesz-e 
papírgyűjtés, kegyes lesz-e az időjárás, melyik osztály lesz a 
legaktívabb. 

 

A papírgyűjtés eredményeit láthatjátok a táblázatban. 
Gratulálunk az eredményekhez!  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
Atomfutás 

Helyezés Osztály Tömeg/kg 

I. 7 2844 

II. 8. b 2724 

III. 5. b 2569 

IV. 6. b 1601 

V. 6. a 1589 

VI. 5. a 1061 

VII. 8. a 857 

Összesen  13245 



 

 

Az Atomfutáson a 7. osztályosok 3 helyszínen segítették a szervezők munkáját az elemekkel 
dacolva. Talán emlékeztek, hogy elég hűvös, csapadékos volt a szeptember. Az esős idő ellenére 
megközelítőleg 1000 induló állt rajthoz a tizedik alkalommal megrendezett Atomfutáson. A 
versenyen 7, 14, 21 és 31 km-es távra is lehetett nevezni, a 2-3 fős csapatoknak pedig 31 
kilométeres távot kellett teljesíteniük, váltóban. Sokan neveztek az extrém körülményeiről ismert 
BrutálAtomra is. 

A segítők már várják a jövő évet, annyira élvezték a munkát! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Állatok világnapja  

 



 

       ÁLLATOK VILÁGNAPJA 
 
 

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA A BEZERÉDJBEN 
 
Diákjaink projektmunkákkal készültek az állatok világnapjára, valamint sokan elhozták 
kedvenceiket a délelőtti állatsimogató programra, melynek idén is nagy sikere volt, ezt a 
fényképek is bizonyítják. 
Ritkán látni ennyi mosolygós gyerekarcot! 
 
 

  

Lizák-Pető Nóra:  

Panda-vers 

Imádom a pandákat, 
Sajnos ő egy vadállat. 
Az nem kérdés, hogy cuki-e,  
De ez mindenkinek a döntése. 

Örülnék, ha lenne egy ilyen 
állatom,  
De ezt csak kölcsönbe 
kaphatom. 
Ha valaki az előbbit nem érti,  
Nyugi, nyugi! A plakátomon 
megszemlélheti.  

 



 

   ÁLLATOK VILÁGNAPJA  

Menzer Erik 7. osztályos tanuló rajzai  



 

ÁLLATVÉDELMI TÉMAHÉT  
 

 
Az adománygyűjtés az állatvédelmi témahét 

részét képezte. A program célja az volt, hogy 
felhívja a figyelmet a felelős állattartásra, és a 
menhelyen élő állatok támogatására. 

 
A "Segíts, hogy élhessünk" Állatvédő Alapítvány támogatására Bogi néni december 16-ig 

várta a tápokat, plédeket. Rengeteg adomány gyűlt össze a bezerédjs családok jóvoltából. 
 

 
 
Köszönjük a felajánlásokat a 
menhely nevében is! 

 

  



 

ÁLLATVÉDELMI TÉMAHÉT  
 

Ha a cicám beszélni tudna 

 

Grafit vagyok. Gréta a 10. születésnapjára kapott. Én egy szürke, 
zöldszemű cukiság vagyok. Nagyon szeretek enni, aludni és játszani. 
Lánycica vagyok, de mégis úgy hívnak, hogy Sándor. 

Reggelente szeretek Gréta ágya alá befeküdni, és mikor kikel az 
ágyból, megtámadom a lábát. Ez a mai napon is így történt. Miután 
sikeresen elvégeztem a tervem, lementem a nappaliba és megláttam 
Anyát, ahogy pakolja a ruháit egy bőröndbe. Ilyenkor már tudtam, 
hogy el fognak utazni. 

Már csak azt kellett kiderítenem, hogy Kloé is megy-e velük. Kloé a legjobb barátom, 
annak ellenére, hogy kutya, ő is itt lakik velünk. Azért tettem egy próbát, és befeküdtem a 
bőröndbe, de nem segített. Átmentem a szomszédhoz megnézni, hogy itthon vannak-e, mert ha 
igen, akkor Anya egyik embertársa fog minket etetni. Találkoztam a barátaimmal: Tigivel és 
Bocival. Hazamentem és gondoltam, elmegyek egyet sétálni. Úgy terveztem a sétámat, hogy 
hatra hazaérjek, mert akkor van vacsora. 

Elindultam felfelé az árok menteén, és útközben bementem az egyik barátomhoz 
Cirmihez. Megittunk egy tál tejet és beszélgettünk. Azon kaptam magam, hogy már fél hat van. 
Siettem hazafelé, de útközben megláttam egy kutyát. Gyorsan felszaladtam egy fára, gondoltam 
megvárom, amíg elmegy, de megrezzent egy ág, és a kutya észrevett. Megállt, és elkezdett 
ugatni. Már csak két utcányira voltam a házunktól, ezért összeszedtem minden bátorságomat, 
leszaladtam a fáról és elkezdtem rohanni. A kutya nem bírt utolérni, ezért csak egy utcán át 
követett. Hazaértem, és ott voltak Mamáék. Akkor láttam, hogy épp sikerült hazaérnem hatra. 
Kaptam vacsorát és le is feküdtem aludni, mert nagyon elfáradtam. 

Másnap délben keltem, megmosakodtam, és felmentem a kerítésre nézelődni. 
Észrevettem, hogy egy guruló doboz befordul az utcánkba és megáll a házunk előtt. Már 
tudtam, hogy Grétáék azok. Nyílt a kapu, és én leültem a ház elé, mert nehogy még én menjek 
oda hozzájuk. Megsimogattak és bemehettem a házba. lustálkodtam tovább. Ezt csak 
megsúgom, de nagyon örültem, hogy hazaértek.   

 

Galambos Gréta 6. a 

  



 

            OKTÓBER 6. 
 

OKTÓBER 6-A ESEMÉNYEIRE EMLÉKEZTÜNK 
 

A nemzeti gyásznap alkalmából az 5. b és a 8. b osztályosok adtak műsort az 
iskolarádióban, majd az osztályok diákönkormányzati képviselői gyújtottak gyertyát az ünnepi 

faliújság előtt. 
 
 
 

  
 
 



 
 
 

            PRO URBE 
 
 

Átvette a Pro Urbe emlékérmet Pupp Réka, cselgáncsozó 
 

Pupp Réka, intézményünk egykori diákja az október 23-ai városi ünnepségen vehette át a rangos Pro Urbe 

kitüntetést.  

 

Iskolánkban mindenki ismeri a nevét, eredményeit, és - ahogyan a méltatásban is elhangzott - számos 

judósunknak példaképe nemcsak a sikereivel, hanem kitartásával, sportemberi magatartásával is.  

A Bezerédj tantestülete és tanulói közössége nevében büszkén gratulálunk az iskolaújságon keresztül is. 

"Pupp Réka a Bezerédj Általános iskolában ismerte meg a dzsúdó sportágat. A cérnavékony, törékeny 

kislány még olvasni sem tudott, amikor hazavitte a toborzó szórólapot, és kijelentett a szüleinek, hogy ezt szeretné 

csinálni. Márpedig, ha ő kijelent valamit, akkor azt nagyon komolyan gondolja. Bár (szinte mindig) ő volt a 

legkisebb a csoportjában, hamar megmutatkozott tehetsége, de még inkább kitűnt szorgalmával, 

fegyelmezettségével, vasakaratával, maximalizmusával. Az iskola mellett minden szabadidejét a sportnak 

szentelte, és sorra jöttek is a szebbnél szebb eredmények." 

Paks Város Önkormányzatának egyik legrangosabb elismerésében azok részesülnek, akik tevékenysége a 

város életében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult. Pupp Réka az Atomerőmű SE dzsúdósa számos 

eredménnyel öregbítette a város hírnevét. Többek között World Tour Masters Grand Slam és Grand Prix 

versenyeken 3-szoros aranyérmes, 3-szoros ezüstérmes, 5-szörös bronzérmes, felnőtt Európa-bajnoki bronzérmes 

és Olimpiai V. helyezett.   

 

 

  



 

1956. OKTÓBER 23. 
 

 
 
 
 
 

MEGEMLÉKEZÉS 
 

     Október 21-én délelőtt iskolánk 8. a osztályos tanulói adtak 

                        színvonalas műsort iskolatársaiknak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A túloldalon látható tablót Flaisz Emese 8.a osztályos iskolatársunk készítette. 

 

 



 

1956. OKTÓBER 23. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

HALLOWEEN

 

 ANGOLOS PROJEKTNAPOK A FELSŐ TAGOZATON ÉS HALLOWEEN 
 
Ezt a hetet játékos vetélkedők, kreatív feladatok, egyéni és csapatversenyek színesítették: 
rajzverseny, tökfaragás, kincsvadászat és sulibuli várt a gyerekekre és felnőttekre. 
A sulibulin vetélkedő volt az osztályok között. A sorversenyen mindenki részt vehetett, jót 
játszottunk, majd táncoltunk a jelmezeinkben. 
 
 

 



 

       MIKULÁS ÉS KARÁCSONY 

 

VOLT EGYSZER EGY MIKULÁS... 
 

December 6-án került sor a felsősök hagyományos Mikulás-vetélkedőjére a csarnokban. 
 

Az utolsó tanítási napba belefért az osztálykarácsonyok mellett a játék és a tánc is, 
 a 7. és 8. évfolyam pedig moziba is eljutott. Jó hangulatban kezdtük meg a szünetet! 

 
 



 

        A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

 

Együtt szavalt az iskola a Himnusz 200. születésnapján 
 

Évtizedes hagyomány iskolánkban, hogy a magyar kultúra napját közös versmondással 
ünnepeljük. 
Idén nem volt kérdés a versválasztás: 200 éves Himnuszunkat szavalták el a felső tagozat 
diákjai és tanárai. 
 

1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy a kézirat 
tanúsága szerint, Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a hazafias költészetének 
remekét. 

 
 

  



 
 

 

 

 

A következő félévben folytatjuk… 

 

Ötleteiteket, írásaitokat, rajzaitokat, fotóitokat szívesen fogadjuk a 
Szemfüles hasábjain! 

 

Kitartást az új félévre! 


