
2016-2017. tanév horvát eredményei - 1. félév 

 

 

 

1. Október 3.-Baja- Ady Endre Városi Könyvtár 

 

A minden ősszel megrendezett horvát nyelvű , játékos , könyvtári  foglalkozáson 

vettünk részt , melyet a horvátországi Pélmonostor Könyvtár szervezett. 

 Iskolánkból 10 tanulóval vettünk részt a foglalkozáson:  8. osztályos  horvátos 

tanulókkal. 

/Útiköltség: Dusnoki  Önkormányzat/ 

 

2. Október 19.  –Baja – Kultúrpalota – Horvát Pécsi Színház 

 

A Horvát Pécsi Színház gyermek színdarabot adott elő a horvátos gyermekeknek  

„ Mala pčelica – Maja „  azaz „ Maja,  a méhecske „ címmel.  

Az előadáson a 2. és a 7. osztályos horvátos tanulók vettek részt 13 fővel. 

/Útiköltség : Dusnoki Önkormányzat, Horvát Önkorményzat/ 

 

3. Október 29.- Bátya- Megyei Horvát tanulmányi verseny 

 

A versenyt minden évben Bátyán rendezik meg.  

A Dusnoki Általános Iskola két 5 fős csapattal indult a versenyen. 

Az alsósok Mališani  névvel  az előkelő 1. helyezést érték el, 

 

a felsősök csapata Dušenici VIR névvel 5. helyezettek lettek. 

Alsó tagozatos csapat tagjai:  

 

- Deutsch Judit 

- Karaszi Zsófia 

- Karaszi Enikő 

- Vincze Angéla 

- Farkas András 

A felsősök csapata: 

- Csorba Etelka 

- Facskó Dorina  

- Juhász Nóra  

- Kelcz lilla 

- Facskó Roland 

 

/ Útiköltség: Dusnok Önkormányzat / 

 

 



4. November 23.- Nyílt tanítási óra 2.osztály 

 

A 2. a osztályban 9 tanuló tanulja a horvát nyelvet, heti 5 óra nyelvi és 1 óra 

népismereti óra keretében. 

A nyílt órán gyakoroltuk és bemutattuk a szülőknek az eddig megtanult 

ismereteinket. A tananyagunk ezen az órán egy rövid történet volt, „Bakini crtići” 

vagyis „ A nagymama rajzfilmjei „ címmel- gyakorló óra keretében. 

A tanulók igen nagy fegyelemmel és intenzitással vettek részt az órán. Mindenki 

igen szépen teljesített . 

 

5. November 30.- Ady Endre Könyvtár –Baja 

A bajai könyvtár szervezésében minden évben részt vesznek a horvátos tanulóink a 

könyvtár által meghirdetett horvát nyelvi feladatok megoldásában, amelyeknek 

beküldési határideje november 30-a volt. 

Az összes horvát nyelvet tanuló diákunk-53fő- sikeresen megoldotta és beküldte a 

feladatokat, ezt később kiértékelve a bajai könyvtártól a tanulóink mindegyike 

karácsonyi ajándékcsomagban részesült. 

6. December 7. – Karácsonyi koncert –Szekszárd 

A horvát nyelvet tanuló 7-8. osztályos tanulók énekkara horvát karácsonyi műsort 

adtak elő a Garai-téren , a város főterén „Sretan Božić” címmel. 

/útiköltség: Dusnok Község Önkormányzata/ 

 
 

A Szekszárdi Advent szabadtéri rendezvényei  

a Mentálhigiénés Műhely szervezésében 



7. December 8.- Horvát nyelvi szavalóverseny- Baja 

 
Az Ady Endre Városi Könyvtár , a Bajai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közös 

szervezésében – horvát nyelvű szavalóversenyen vett részt iskolánk 3 tanulója. 

Szereplésük sikeres volt, helyezést nem értek el. 

A verseny résztvevői: 

- Skaczel - Varga Mira 2.a 

- Karaszi Zsófia 4.a 

- Fonyódi Sára 7.b     osztályos tanulók. 

/Útiköltség: Dusnoki HNÖ / 

 

8. December 20. -Templomi karácsonyi műsor –Dusnok 

 

Karácsonyi dalokat énekeltek horvátos tanulóink a karácsonyi játék előtt a 

templomban, majd a műsor után az iskolában kiosztásra került minden horvát 

nyelvet tanulónak-53 fő- a tanulmányi ösztöndíja, mely 2500 Ft/fő. 

Valamint külön ajándékban részesültek azok a tanulók, akik az év folyamán 

aktívan részt vettek a különböző versenyeken, fellépéseken stb. 

17 tanuló részesült külön ajándékban, ez 50 000 Ft értékben. 

Mind a tanulmányi ösztöndíj, mind a külön ajándékcsomagok a Dusnoki Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatása az általános iskolások horvát nyelvet 

tanulói részére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dusnok, 2017-01-25.                                              Varga Szilvia  

 

 

 

 



Horvát eredmények           2016-2017.     II. félév 

 

 

9. 2017 . január 27. – Rác Fonó  Horvát nap 

 

A már tradícionálisan megrendezett Horvát napon a Fonó keretén belül a 

 Dušenici Mališani alsós horvát tánccsoport bunyevác táncokat adtak elő, majd 

Skaczel Varga Mira 2.a oszt. és 

Karaszi Zsófia 4.a oszt. tanuló horvát verset szavaltak, valamint a  

Dušenici VIR felsős tánccsoport szintén bunyevác táncokat táncolt és a felsős 

horvátos tanulók drávamenti dalokat adtak elő. 

 

10. Március 28.- Országos horvát nyelvű szavalóverseny – Budapest, HOŠIG 

 

Az alsó tagozatos szavalók: 

Skaczel-Varga Mira 2.a osztályos tanuló,  

Karaszi Zsófia 4.a osztályos tanuló,  

a felsős tagozatot  

Fonyódi Sára 7.b osztályos tanuló képviselte szavalatával. 

Helyezést nem értek el a tanulók, eredményesen szerepeltek. 

 

11. Április 3.- Szülői értekezlet a dusnoki óvodában leendő 1. osztályosok részére 

 

Az óvodavezető- Földesiné Jagicza Andrea - , valamint az iskola részéről 

Gorbay-Nagy Tihamér intézményvezető, 

Nagyné Óvári Ágnes- leendő 1. osztályos osztályfőnök, valamint 

Varga Szilvia horvát nyelvet tanító pedagógus  

az óvodában közös szülői értekezleten ismertettük a leendő elsősök szüleinek a 

dusnoki Általános Iskola által felkínált lehetőségeket az iskolai oktatáson kívül, a 

délutáni különböző szakköri foglalkozások témakörében, valamint a 

horvát oktatás rendjét iskolánkban, és meghívást kaptak a szülők, és gyermekeik 

egy nyílt horvát órára, melynek megtekintésével, megtapasztalásával,  

motiválni szerettem volna a nyelvre beiratkozók létszámának növelését. 

 

 

 

12. Április 10. – Nyílt horvát óra leendő elsősöknek 

 

A nyílt órán a 2. a osztály csoportja mutatkozott be tudásával, ismereteikkel , igen 

lelkesen mutatták meg horvát tudásukat a vendégeinknek. 

Sajnos a szóbeli meghívás ellenére csak 3 szülőt és leendő elsősét érdekelte a 

nyelvoktatás adta lehetőség, nagyobb érdeklődésre számítottam. 

 



 

 

 

13. Április 22.- Rác-Horvát nap- Dusnok 

 

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében ezen a napon rendezték meg 

Dusnokon a horvát napot, amely egybeesett a Rác séta rendezvényével, a  

kispályás horvát focikupa megrendezései is ezen a napon történt, valamint  

Horvátországból érkezett Spliti focicsapat is megmérettetett a Dusnoki 

labdarúgócsapattal. 

Ez a nap valóban fémjelezte községünk horvát, rác nemzetiségi hovatartozását, az 

események minden területén a jó programok, a barátságok, a jókedv dominált.  

Az egész napos rendezvények záró programja volt a kulturális műsor a Művelődési 

Házban, ahol a Dusnoki kultúrcsoportok majdnem mindegyike képviseltette magát 

 

- Dušenici Mališani táncokkal, 

- Horvát nyelvet tanulók alsósok csoportja dalcsokrot adott elő Balogh János 3.a 

osztályos tanuló harmonika kíséretével, 

- Skaczel-Varga Mira és Karaszi Zsófia horvát és magyar nyelven szavalt. 

 

Az est zárásaképpen táncház és bál követte a kulturális programot. 

 

 

 

 

2017-05-01     Varga Szilvia 

 

 

 

 


