
Lángocska
Nyári kiadás

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccssssssssssssssssssssssskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááárrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááád s



Lángocska
Nyári kiadás

2

Kedves
Gyerekek,
Tisztelt Olvasó!

Egy év elteltével is-
mét fellobban a Sze-
merényi Károly Ma-
gyar Tanítási Nyelv�
Alapiskola kedvenc 
újsága a „Lángocs-
ka”. A szerkeszt�ség
nagy odaadással ké-
szítette a lapot bízván, 
hogy elnyeri minden-
ki tetszését. 
A pedagógusok és a 
diákok igyekeztek 
átfogó képet adni az 
iskolánkban folytatott 
munkáról, a különbö-
z� rendezvényekr�l,
- versenyekr�l, felejt-
hetetlen kirándulá-
sokról. A lap hasáb-
jain nem hiányozhat 
a szlovák- és német 
nyelv� fejtör�k, a di-
ákok tollaiból szár-
mazó versikék, fogal-
mazások.
A szerkeszt�ség ne-
vében szeretném min-
denki munkáját meg-
köszönni, aki vala-
milyen módon hoz-
zájárult e színvonalas 
újság megjelenésé-
hez, s kívánok vala-
mennyi olvasónak iz-
galmas pillanatokat 
az olvasáshoz. 

Tisztelettel: 
a Szerkeszt�ség

 Közel tíz hónappal ezelőtt nagy 
lendülettel indultunk neki az új isko-
lai évnek, nem tudván mi érdekessé-
get, újdonságot tartogat számunkra. 
Ahogy a hetek, hónapok telnek úgy re-
pült el ez az iskolai évad is.
 A szeptemberi élményekből (is-
kolakezdés, belépő dolgozatok) fel-
ocsúdva, indítottuk el immár harma-
dik alkalommal az óvodások részére 
a készségfejlesztői 
foglalkozásunkat, 
szerveztük meg az 
egészséges élet-
móddal kapcso-
latos napunkat. 
A rendezvény szín-
vonalát MUDr. 
Pósa Éva doktor-
nő előadása és 
a gyógypedagó-
gusok bemutatója 
tette színvonalassá. 
Nem maradhattak 
el az egészséges 
étkek terítéke ill. 
a diákok bemutatói a témával kapcso-
latosan. Az ősz hangulatát az őszi kiál-
lítás színesítette és emelte.
 Az ősz az elmúlás hangulatát sej-
teti, ez idő tájt az elhunyt pedagó-
gusokra emlékezünk. Az iskola kop-
jafája előtt halottak napján ünnepi 
verssel, tisztelegtünk példaképeink 
előtt. A holokauszt fogalma minden 
felső tagozatos tanuló előtt ismert. 
Egy rendhagyó történelmi óra kere-
tén belül Buda Ferenc ismertette fa-
lunk zsidó lakosainak történelmét, ill. 
az előadás végén Kertész Imre: Sors-
talanság c. fi lme segített szembesülni 
a múlt kegyetlen gyötrelmeivel. Kul-
turális programjainkat folytatva, tanu-
lóink két ízben Komáromba látogat-
tak el, hogy megtekintsék Hófehérke 
és a törpék valamint Gulliver utazásai 
c. színdarabokat. 

 A sokoldalú őszi évszakot, a válto-
zatos tél – a Mikulás jövetele, a kará-
csonyváró rendezvényeink – váltotta. 
Diákjaink örömére, a farsang idősza-
kában megrendeztük nemcsak tanu-
lóinknak, hanem szüleik részére a ha-
gyományos „Szülők és pedagógusok 
bálját”. Kellemes meglepetést tarto-
gatott számunkra a beiratkozás napja. 
A tardoskeddi vasutas egyesület köz-

reműködésével színes és tartalmas ki-
állítással kedveskedtünk a 32 kis diák-
nak, akik szeptember 1-jétől az isko-
lánkat fogja látogatni. A beiratkozási 
programunk része egy kiadvány meg-
jelentetése, amely vázolja a pedagó-
gusi-, oktatói-nevelői munkát. A feb-
ruár a kilencedikesek számára is tar-
togatott meglepetést: osztály tanulói 
magyar-, szlovák nyelv és irodalom-
ból valamint matematikából megírták 
a MONITOR- 9 elnevezésű tudásszint 
felmérő dolgozatot. 
 Az évad legmeghittebb ünnepe és 
egyben iskolánk legszebb rendezvé-
nye az anyák napi gálaműsorunk volt, 
ünneplőbe öltöztek nemcsak tanuló-
ink, hanem a szívünk is. Június 1-je min-
denki számára kedves, de leginkább 
a diákjaink örültek a legjobban. Igaz, 
ez évi gyermeknapi rendezvényünk 

Itt a vége,
fuss el véle...
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már május 15-én elkezdődött, ugyanis e napon
100 tanuló Budapestre a Margitszigetre látogatott, 
hogy megcsodálja a történelmi tájat illetve meg-
hallgassa Halász Judit koncertjét. A fergeteges han-
gulatot a piliscsévi barátaink, a testvériskola peda-
gógusai fokozták, ahová május utolsó hétvégéjén 
látogattunk el. A lovasbemutatót, a kézműves fog-
lalkozások a különböző küzdő sportok bemutatója 
követték.
 Az iskola vezetősége a tanulók számára a sport-
pálya udvarán ill. annak nagytermében szervezett 
zenés és táncos gyermeknapot. 

 A karaoké mellett nagy sikert aratott 
a Varjas népzenekar játéka és a Váska 
tánccsoport táncosainak bemutatója. 
A kiváló hangulatban zajló táncház pil-
lanatait a támogatóknak köszönhetően  
az ízletes frissítő (fagyi, szendvics, süte-
mény) tette egésszé.
 A számos verseny (Szép magyar be-
széd, szlovák és magyar nyelvű szava-
lóverseny, rajzverseny, futball bajnoksá-
gok, népdal-, matematikai-, helytörténeti verse-
nyek stb), a különböző olimpiászok (német, mate-
matika, biológia stb.) rendhagyó nyitott órák, szak-
mai továbbképzések mellett akadt idő a külön-
böző kirándulásokra (Bécs, Budapest, Kovácspatak, 

Kokava-Háj: erdei 
iskola), foglalkozások-
ra, melyek az iskola jó hírne-
vét viszik előre.
 A számos oktatói- nevelői tevékenység mellett 
az igazgatóság 5 pályamunkát nyújtott be különbö-
ző szervezetekhez ill. a minisztériumhoz. Az iskola 
önrészéből sikerült kicserélni az alsó évfolyam tanu-
lói szekrényeit, míg a felsősök egy korszerű fi zika-ké-
miai laboratóriumnak örülhettek.
 S, hogy mi vár ránk jövőre? Érdekes pillanatok, 

megannyi újdonság, amit az új közoktatási 
törvény (is) elő idéz. A rendelet értelmében 
az első és az ötödik osztály tanulóit fogja 
a kerettanterv kezdetekben érinteni, majd 
fokozatosan, évfolyamonként a további 
osztály is rákapcsolódik. Belép a hatodik 
osztálytól a második idegen nyelv, melynek 
előzménye a harmadik osztályba keresen-
dő, ahol elindul az első kötelező idegen 
nyelv. 
 Mint, ahogy a cím is mutatja az ajtón-
kon kopogtat a vakáció, a pihenés idő-

szaka. Ehhez az idényhez

kívánok minden-
kinek felejthetetlen perceket, kellemes pihenést, 
s az új iskolai évhez nagy lendületet.
 A viszont látásra!
 PaedDr. Tóth Szilvia

FEL
HÍ
VÁ

S A Szent István Alapítvány felhívja a Szemerényi 
Károly Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskola 
valamennyi tanulója figyelmét, hogy a tanévzáró 

ünnepélyen négy kerékpárt sorsol ki 
azon tanulók között, akik félévben és az év
végén is tiszta egyes bizonyítványt kapnak.

nyi 

záró 
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Emlékezünk

Mátyás Lajos 
tanító bácsira

 Utolsót dobbant a drága, mindannyiunkhoz 
közel álló ember, Mgr. Mátyás Lajos tanítónk 
szíve, akit a feln�ttek és a tanulók egyaránt tisz-
teltek, szerettek. A halál, a természet könyörte-
lenül beteljesül� �si jele, törvénye kiragadta 
sorainkból 66 éves korában. 

 Közeli szerettünk pótolhatatlan elvesztése, 
a megtört gyászoló család fájdalma tudatosít-
ja bennünk a szívszorító valóságot. Az emberi 
élet a lánghoz és a fényhez hasonlít. A láng he-
vít, a fény áraszt, világít, hogy a sötétben el ne 
tévedjünk. Ilyen volt a pedagógusunk élete is, 
aki betegsége kezdetéig megértéssel, szeretettel, 
áldozatkészséggel vett körül mindannyiunkat. 
Diákjainak mutatta a helyes utat, hogy a ma-
gány és a közöny s�r�jében el ne tévedjenek. 

Szeretetének lángja melengette a tanulókat 
még akkor is, amikor a fi zika rejtelmeibe vezet-
te �ket a kísérletek során. 

 Soha nem feledjük, amit iskolánkért tet-
tél, bár eltávoztál közülünk, emléked tovább él. 
„Ha megtanulsz dolgozni, van esélyed rá, hogy 
jó ember légy!“ – mondogattad. Te is bizonysá-
got tettél arról, hogy nem éltél hiába. �szinte
emberséged tovább él, meghatványozódik em-
lékezetünkben, keblünket a szeretet napsugár-
ként melengeti, és felszárítja az él� ember vesz-
tesége fölötti gyász könnyeit.

 Már soha többé nem szorítasz velünk kezet, 
nem mondasz több biztató szót, de tovább élnek 
bennünk tartós, örök emberi értékeid. Meg�riz-
zük fényes, múlhatatlan emlékedet. Tisztelettel 
adózunk lelkiismeretes munkádnak: 

 „Ne tudd, hogy búcsúzunk t�led, ne tudd, 
hogy fáj a szívünk, ne tudd, hogy elszállt az él-
ted, ne tudd, hogy könnyezünk. Legyen könny�
a föld, mi jelzi sírhantodat, szíved felett fakasz-
szon majd a tavasz virágokat.“ 

Nyugodj békében!
Kollégáid és volt tanítványaid

Diákjainak mutatta a helyes utat, hogy a ma
gány és a közöny s�r�jében el ne tévedjenek.

nem mo
bennünk
zük fény
adózunk

 „Ne 
hogy fáj
ted, ne tu
a föld, m
szon majj
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Akire büszkék vagyunk 

 Mgr. Hlavička Iré n
„Aki az órán nemcsak oktatott,
 s aki belőlem embert faragott,

 arra végtelen hálával gondolok. 

 Aki helytállni megtanított, 
 aki ha csüggedtem hittel biztatott,

 arra naponta gondolok.”

 Az 1980/81 – es tanév augusztusában magyar – szlovák szakos pedagógus jött az akkor huszon-
nyolcas létszámú tanári karba – Kočkovič Irén, később Hlavička Irén. Évekig tartó csendes, szorgal-
mas munkával okította falunk i� úságát. Nemcsak oktatott, de embert próbált faragni a sok szorgos, 
ügyes nebulóból. Sok mindenre megtanított, oktatott és versenyekre kísérte diákjait. Tanítványaival 
kerületi helyezéseket ért el a „Dobré slovo”, „Poznaj slovenskú reč” szlovák nyelvi versenyeken, orszá-
gos harmadik helyezést a „Szép magyar beszéd”, a „Tompa Mihály szavaló- és prózamondó verseny 
kerületi első helyezésével sikerült eljutni az országos megmérettetésre is, valamint a Palóc Társaság 
által kiírt pályázatról a 3. helyetet hoztta el tanítványával Budapestről. Évről – évre sok sikeres diák 
szerepel segítségével járási szavalóversenyeken. 
 Hogyan is jellemezhetnénk ezt a 28 évet? Szorgalmas mindennapi oktató – nevelő munkával.
Az elrepült 28 év nem látszik meg a tanító néni töretlen jókedvén. Fiatal marad az ember lelke annak, 

aki fi atalok között van – szépség és jóság áramlik belőle.
 Egy – egy évvégi kirándulás alkalmával örömmel mu-
tatta meg hazánk szépségeit diákjainknak. Bebarangoltuk 
Szlovákiát Vöröskő várától Krasznahorkán át a Domicai 
karsztig. Sok – sok emlékezetes, sőt vicces jelenet azóta 
szállóigévé vált a tanári karban.

 Kedves Ircike!

 Engedd meg, hogy az ezévi pedagógusnapi kitün-
tetésedhez gratuláljunk és kívánjuk, hogy egészségben, 
szeretetben sokáig oktasd, neveld falunk legféltettebb kin-
cseit – diákjainkat: Végül engedtessék meg nekünk, peda-
gógusoknak, hogy egy latin közmondást így módosítsunk: 
„Quem dii odere, pedagogum fecere.” – „Akit az istenek 
szerettek, abból nevelőt csináltak.”

 A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Érsek-
újvári Választmánya Hlavička Irén pedagógusnak kiváló 
pedagógiai munkájáért emléklapot adományozott.

Mgr. Tóth Mária, valamennyi kolléga nevében
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Egy nem
mindennapi 

rendezvényen

Mesét mondok, valóságot 
nagyszüleim emlékeiből

 A 2. világháború sem 
különbözött semmiben az 
összes el�z� pusztítótól. 
„Igazságos háború nin-
csen“ - mondják. Ez igaz. 
Amikor egy-egy ország (s�t

országok) épületei romba 
d�lnek, a történelmi em-
lékm�vek, értékek meg-
semmisülnek, s�t az emberi 
élet sem jelent semmit, ez 
a túlf�tött, nemzetgyilkoló, 

érzéktelen er�szak.
 Sajnos a felszabadulás 
után is elhangzottak hason-
ló kéredések, mint: „Te ma-
gyar nemzetiség� vagy?“
„Mit keresel Csehszlováki-

ában, ha nem beszélsz töké-
letesen szlovákul?“ A bom-
bázás keltette félelmek és 
a fasizmus �rültségei után 
szembe kell nézni vajon
a szlovákiai magyarság-

 Mint már ahogy megszoktuk 

a SZKMTNYA tanulói számos 

versenyen, megmérettetésen 

képviselik iskolájukat. Október 

elején az i� ú természettudósok 

TUDOK országos versenyén, 

míg decemberben a történé-

szek 2 csapata a Kincskeresők 

című országos konferencián és 

egyben vetélkedőn mutatták be 

falunk nevezetességeit.

 A magyar iskola tanulói 

nemzetközi versenyeken is meg-

állják helyüket. Ezt bizonyítja 

a 2008. január 20 - án Buda-

pesten a Magyar Kultúra Ala-

pítvány székházában átvett el-

ismerés. 

 Az iskola 7., 8. és a 9. osz-

tályos tanulói közösen 6 pá-

lyamunkával kapcsolódtak be 

a Palóc Társaság decemberi 

felhívásába, ahol 10 megadott 

témában és műfajban: elmél-

kedést, esszét, mesét kellett írni 

a szülőfaluról, Mátyás király 

életéről, a kitelepültek sorsáról. 

 Z. Urbán Aladár, a Palóc 

társaság elnökétől megtudtuk, 

hogy a felhívásra 179 dolgozat 

érkezett be Magyarországról, 

Szlovákiából és Szerbiából. 

Alap- és középiskolások is egy-

aránt pályázhattak. 

 A beérkezett pályamunká-

kat szakszerű bírálóbizottság 

értékelte Dr. Kolczonay Ka-

talin egyetemi docens tolmá-

csolásában. Tardoskeddről 

érkezett fogalmazások közül 

Bédi Viktor 9. osztályos tanu-

ló: Mesét mondok, valósá-

got nagyszüleim emlékeiből 

c. dolgozata ért el helyezést. 

A mű elbeszélés műfajájában 

íródott, melynek szakszerűsé-

gére Hlavička Irén tanító néni 

ügyelt. A megtiszteltető díj mel-

lett a szerző felolvasta a művét 

a közönség előtt, hasonlóan, 

mint a többi díjazott. Ezáltal az 

ottlévők világos képet kaptak 

a fi atalok gondolatmenetéről, 

a szülőfaluhoz való viszonyról.

 Mivel a tardoskeddi küldött-

ség nem tudta a verseny ered-

ményét, így nagy izgalommal 

várták a kiértékelést. Nagy örö-

mükre szolgált, mikor Bédi Vik-

tor felállhatott a dobogó kép-

zeletbeli 3. fokára. Az oklevél 

és a könyvcsomag mellett elis-

merést jelentett, hogy nemcsak 

iskolánkat, hanem községün-

ket is képviselhettük Budapes-

ten ezen a rangos megmérette-

tésen. 

PaedDr. Tóth Szilvia
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nak a nemzetgy�lölettel
is? Vajon nem el�bbrevaló
a felszabadult ország felvi-
rágoztatása, újjáépítése? 
 1946 közepén folyt a „re-
szlovakizációs“ kampány: 
aki szlováknak vallotta 
magát, az teljes jogú pol-
gára lehetett az országnak, 
megtarthatta vagyonát, de 
nyelvét és kultúráját fel 
kellett adni. Kampányban 
több mint 400 000 magyar 
vallotta magát szlováknak. 
A többiekre várt a lakos-
ságcsere, ill. az itt maradók 
számára jogfosztottság. Mi-
kor a történelmet lebontjuk 
kisemberek sorsára, akkor 
a statisztikai adatok mögött 
egyéni tragédiákat találunk. 
Err�l szól Gyurcsó István 
néhány sora: 
 „Hazát cserélek! Hol az én 
hazám?!
Milyen törvény üt rajtunk 
ostobán?
Szolgák legyünk?! Újra an-
nak lenni?!
 Hej! Rabul nem lesz itt 
soha semmi!”
 Nap mint nap a rádió 
el�tt ült nagyapa, fi gyel-
mesen hallgatva a híreket 
a legkülönböz�bb adókról. 
Édesanyám szerint a mo-
solygós, szikár, magas em-
ber ilyenkor meggörnyed-
ve, összevont szemöldök-
kel, szinte magába roskad-
va, maga elé meredve ült, 
némán. Az egész család, 
beleértve a gyereket is, csak 
olykor-olykor mert ilyen-
kor megszólítani, de azt is 
csöndesen.
 Apa, nagy a baj?
 Rendszerint csak a fe-
jét csóválta „nemet“ intve. 
(Nem szokott hazudni!). 
Ám mindenki tudta, ha a fe-
jét két tenyerébe támasztja, 
bizony valami nincs rend-
jén. Amikor tollfosztásba 
eljöttek nagyapáékhoz a 
szomszédok vagy roko-

nok, több alkalommal is, 
a beszélgetés középpontjá-
ba került egy, az édesa-
nyámnak még ismeretlen 
szó: „reszlovakizálódás“. 
Tizenévesen nem hallhatta 
ezel�tt, de a feln�ttek han-
gulatáról ítélve már tudta, 
hogy rosszat sejtet. 
 1946 �szének utolsó he-
teiben

a magyarajkú lakosokat be-
hívatták a posta épületébe, 
köztük voltak nagyszüleim 
is. Nagyapa ezért hagyta 
félbe a téli mélyszántást 
a kertben. Hívatták �ket,
hát elmentek. Csupán egy 
aláírást kértek t�lük, mely 
szerint kijelentik, hogy nem 
magyar nemzetiség�ek.
Nagymamámra nézett, aki 
nem szólt, de nemet intett 
a fejével, így nem írták alá 
a kérd�ívet. Hazafelé jövet 
egy szót sem szóltak egy-
máshoz, mindketten gondo-
lataikba merültek, közben 
er�sen szorították anyám és 
a n�vére kezét.
 Teltek-múltak a hetek, 
a gondtalannak t�n� család 
élete felett valahol érezni 
lehetett a feszültséget. Ahol 
pedig fekete fellegek van-
nak, azok meg is jelennek. 
1946 tele: felszólítják mind-
azon állampolgárt, akik ma-
gyarnak vallották magukat, 
20 kg-os csomaggal távoz-
zanak, kilakoltatják �ket
otthonaikból.
 A frissen hullott hó ro-
pogott a lábuk alatt, amikor 

felszállították a családot egy 
teherautóra. Anyám ekkor 
látta el�ször könnyezni az 
édesapját, miközben édes-
anyja és n�vére keservesen 
sírt. Még egy visszapillan-
tás a békés otthon felé....
 A tehervonatban - an-
nak ellenére, hogy egymás 
hegyén-hátán voltak bezsú-

folva az em-
berek, - der-
meszt� hideg 
ura lkodot t . 
Még isme-
r�st sem ta-
láltak. Meg-
állás nélkül 
zakatolt a 
vonat, csu-
pán a vas-
útállomás-

okon kijelzett helységnevek 
nyújtottak némi tájéko-
zódást, vajon merre tart-
hatnak. Végül megállt 
a szerelvény, az éhes, fáradt, 
agyonfázott „utasok“ egy 
hatalmas tábla alatt gyüle-
keztek, amelyre ez volt ír-
va: „Pardubice“. Nagyszü-
leimet ismét teherautóra 
toloncolták, így utaztak egy 
közeli faluba „�epíbe“, ahol 
a cseh gazdától egy cseléd-
szobát kaptak lakhelyül az 
otthanhagyott, immár szlo-
vák család által beköltözött 
háromszobás, 8-áras kertért 
cserébe. Ráadásul az az új 
házigazda és családja san-
da, gyanús tekintete követte 
�ket mindenhova, hiszen 
mindenkit félrevezetett az, 
amit híreszteltek a kitele-
pített magyarságról: „meg-
bízhatatlan, lázadozó jött-
ment nemzet.“ Legszíve-
sebben minden madárral 
hazarepültek volna. Nem 
a nehéz munka miatt, ha-
nem a honvágy gyötörte 
lelkük végett. Otthon, édes 
otthon.... itt a leveg� is más, 
a víz is tisztább, az ég is 
kékebb.

 Hosszú, kegyetlen évek 
múltán azonban a visszaté-
rés sem volt sokkal öröm-
teljesebb. Hiába érkeztek 
haza, otthonukba nem köl-
tözhettek vissza, a második 
szomszéd fogadta �ket be. 
Egy alkalommal a házukba 
költözött szlovák nemzeti-
ség� gazda megígérte nekik, 
hogy a kertvégi fabódéban 
ellakhatnak. Ám amikor 
átlépték az udvarkaput, az 
el�re értesített csend�rök
elfogták �ket, mint birtok-
háborítókat.
 Végül is ennyi megaláz-
tatás után visszakapták ere-
deti otthonukat, nem volt 
már számukra fontos, meny-
nyire elhanyagolt állapot-
ban, de ismét az övék lett. 
Magyarságuk miatt el kel-
lett hagyniuk a szül�föld-
jüket, megbélyegzettként 
éltek idegenben, ahol még 
a nyelvet sem beszélték, 
de felemelt fejjel folytatták 
életüket ott, ahol annakide-
jén megszakították. Morvay 
Gyula szavaival élve: 
„Ha idegen földön arany-
es� hull és apáink országá-
ban jég, a szül�föld akkor 
is szül�föld marad.“

Bédi Viktor, IX. évfolyam
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A Lángocskán
keresztül küldöm üdvözletem

 Kedves Diákok! Amint iskolánk 
minden tanulója, úgy az iskola-
újságunk is nagyon a szívemhez 
nőtt, ő is az egyik „gyermek“ az is-
kola sok diákja közül. Ott voltam 
a születésénél, amikor Hlavička Irén 
tanító nénivel el-
indítottuk ezt az 
iskolaújságot, rin-
gattam bölcsöjét, 
egyengettem út-
ját, hosszú éveken 
keresztül én is az 
egyik szerkesztője 
voltam.
 Szegény Lán-
gocska! Volt idő, 
amikor minden-
képp új nevet 
akartak adni neki, 
mert hogy olyan 
„pionír-ízű“ , meg 
hogy a „szoci ma-
radványa“. 
– Találjunk új ne-
vet!  - sürgették sokan a szülők kö-
zül. Az egyik számban azután párt-
jára álltam, s megmagyaráztam, 
hogy a lángocskából lehet majd 
nagy láng, abból nagy tűz, mert 

a mondás szerint: „A lepke egyetlen 
szárnycsapásából is hatalmas vihar 
kerekedhet“, így a kis alkotásokból 
– lángocskákból, melyeket iskolánk 
tanulói „gyújtottak“, - komoly alko-
tások születhetnek. Igen! Mert az 

iskolánkban nagyon sok tehetséges 
tanuló volt, van, és bízom benne, 
hogy nagyon sok lesz is még sok-
sok éven keresztül. Remélem, hogy 
a Lángocska a faluban minden ma-

gyar családhoz eljut, hiszen benne 
mindenki megtalálja a kedvére va-
ló olvasmányt, verseket, rajzokat, 
rejtvényeket, recepteket, tréfákat, 
melyeket a tardoskeddi magyar gye-
rekek alkottak, s mert hogy minden 

ilyen kis alkotás 
egy-egy kis lán-
gocska, melynek 
tüzénél mindneki 
felmelegítheti a 
szívét, s fényénél 
mindneki meg-
találja az utat 
a gyökerekhez. 
Milyen jó, hogy 
vagy, Lángocs-
ka! Most rajtad 
keresztül küldöm 
üdvözletem min-
den kedves olva-
sónak. Minden-
kinek kívánok jó 
erőt, egészséget, 
a gyerekeknek 

ezen kívül jó tanulást, nagyon sok 
egyest az ellenőrzőbe és a bizonyít-
ványba egyaránt.

Szeretettel: 
Barusz László tanító bácsi

Ady-napok
November 23-án Párkányba indultunk az Ady-napokra, 
német versenyre: Sztrecsko Boglárka, Vincze Viktória, 
és Cibulka Krisztina, felkészítő tánító néninkkel, Mgr. 
Tóth Máriával. Ezútom is köszönjük neki a sok segítsé-
get. A feladatok számunkra nem voltak nagyon nehezek, 
mivel csoportmunkában dolgozhattunk Az első és a má-
sodik helyezésért szoros küzdelem folyt mindvégig. Vé-
gül az első helyezett megelőzött minket 1 ponttal, így má-
sodikak lettünk. Ennek a helyezések is nagyon örülünk, 
és reméljük, hogy a jövőben is képviselhetjük iskolánkat 
hasonló versenyeken.                                     A versenyzők
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Iskolánkban már évek 
óta lehetőség nyílik 
különböző szakköri lá-

togatásokra, melyek a ta-
nítási órák után zajlanak. 
Szeptembertől még több 
szakkör nyílt meg, közü-
lük megemlítenénk néhá-
nyat: Az olvasókört Dakos 
Szilvia tanító néni vezeti
a legkisebb tanulók részére, 
akik megismerkedhetnek 
még több 
versikével 
és mesével. 
A gyerekek 
kedvenc me-
séje a Kiska-
kas gyémánt 
félkrajcárja. 
Az olvasókör 
keretén belül 

a kicsik néha kint a szabad-
ban is olvasnak, énekelnek, 
szóláncot játszanak.

 A 2007/2008-as is-
kolai évben folytatta te-
vékenységét a Benedek 
Elek színjátszókör 19 ta-
nulóval. Iskolánk ta-
nulói először a „Hó-
fehérke“ című me-
sejátékot mutatták 
be, majd a szabad-
ságharc tiszteletére 
tanulták be az „Egy 
kis huszár” c. mű-
sort magyar 

népdalokkal, versekkel 
adózva a szabadságharc 
160. évfordulójának tiszte-
letére. A Föld napja alkal-
mából is kultúrműsorral 
készültek a kis színjátszók. 
Anyák napja alkalmából 
egy szép mesejátékkal ked-
veskedtek édesanyáiknak 
Móra Ferenctől: A királyok 
kenyere c. darabbal. A szín-
játszó kört Rosko Ildikó ta-
nító néni vezeti.
 A rajzkört 15 gyermek 
látogatja Csányi Mária 
tanító néni vezetésével. 

Minden ünnepi alkalomra 
a gyerekek dekorációs 
munkákat és rajzokat ké-
szítenek, amit felhasznál-
nak az iskola díszítésére is. 

Az idei évben is benevez-
tek a kistérségi kiállításra, 
amelyen nagyon sok tanu-
lónk munkáját pozitívan 
értékelték.
 A csillagászati kör szá-
mítógépes tanteremben 
működik, ahol Bíróczi 

Renáta tanító néni pre-
zentáció segítségével is-
merteti a tanulóknak az 
égitesteket. Paint program 
segítségével rajzokat ké-

szítenek a csillagokról és
a bolygókról. A tanulók 
több csillagvizsgalóban 
jártak pl. galgóci - és az 
ógyallai csillagvizsgálóban, 
ahol már megcsodálhatták 
a csillagok varázsát.
 A mindennapi energia 
levezetésére szolgál a sport-
kör; Buda István bácsi ke-

mény edzésekkel 
focistákat próbál fa-
ragni tanulóinkból. 
A természetbarát-
ok körét Matkovič 
Melinda tanító néni 
vezeti, melyet olyan 
6. ill. 7.-es tanulók 
látogatnak, akik sze-
retik a természetet. 
A szakkörön a ta-
nulók projekteket 
készítenek és az 

újonnan elkészített mete-
orológiai központban is te-
vékenykedhetnek. 
 A matematikai szakkör 
keretében Borbély Kinga 
tanító néni, szlovák szak-
körön Jackó Szilvia tanító 
néni, német nyelven Tóth 
Mária tanító néni magya-

rázza el kész-
ségesen 
a nehe-
zebb tan-
a n y a g o -
kat. 
Új szakkör 
a fafara-
gás, me-
lyet Buják 
Vince bá-
csi, falunk 
legkiválóbb 

fafaragója vezet. A tanulók 
itt elsajátíthatják többek 
közt a kosárfonást és a fa-
faragást is. 

g k
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skolánkban már évek 
óta lehetőség nyílik 
különböző szakköri lá-

togatásokra, melyek a ta-
nítási órák után zajlanak. 

2007/2008-as is-A 2
vben folytatta te-kolai év
égét a Benedek vékenysé
njátszókör 19 ta-Elek szí
Iskolánk ta-nulóval. 

őször a „Hó-nulói elő
í űf hé k “

Minden ünnepi alkalomra
a gyerekek dekorációs
munkákat és rajzokat ké-
szítenek, amit felhasznál-
nak az iskola díszítésére is.

í k ill k ól észítenek a csillagokról é
a bolygókról. A tanulók
több csillagvizsgalóban
jártak pl. galgóci - és a
ógyallai csillagvizsgálóban
ahol már megcsodálhatták
a csillagok varázsát.
 A mindennapi energi
levezetésére szolgál a sport
kör; Buda István bácsi ke

mény edzésekke
focistákat próbál fa
ragni tanulóinkból.

Szakköri tevékenységet 
választottunk
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Nos, ha valaki Vince bácsi 
nyomdokait szeretné kö-
vetni, látogassa rendsze-
resen a fafaragó szakkört! 
Volt tanítványaink: Šipos 
Csilla és Tóth Feri a mű-
vészetek iránt érdeklődő 
tanulóinknak nyújt segít-
séget. Az előbbi immár há-
rom éve néptáncot oktat 
a táncoslábú lányoknak, 
míg Feritől a gitár alapjait 
sajátíthatják el. A fényké-
pészet csínjára - bínjára 

Szabó Tibor tanító bácsi 
oktatja az érdeklődő diá-
kokat. Az Ifj ú tudósítók és 

irodalomkedvelők Hlavička 
Irén tanító néni irányításá-
val több versenybe bekap-

csolódtak, az Érsekújvári 
Csemadok történelmi esz-
szépályázatát Bugyik Sza-
bina (9.oszt.) nyerte el. A 
Palóc Társaság pályázatára 
beküldött fogalmazásával: 
„Mesét mondok, valósá-
got“ Bédi Viktor (9. oszt.) 
a 3. helyezést értel el a be-
küldött 179 pályamunká-
ból. Az oklevelet, ajándékot 
Budapesten vehette át.
 Bízunk benne, hogy a jö-
vő évben is megannyi szak-
kör kínálatából válogatha-
tunk majd.

5. osztályos lányok

Forog az 
idO� kereke=

„...Jó tanuló, nem lázongtam soha; 

de csak akkor tetszett  az iskola, 

amikor semmi sem feszélyezett : 

ha hagyták, hogy természetes 

legyek. „  (Szabó L�rinc)

 ...forog, forog. Mintha csak most ül-

tetek be az els� osztályba, tegnapnak 

t�nik a ma. Pedig az elröppen� kilenc 

évet nem lehet letagadni. Ti búcsúztok 

kedves kilencedikesek, és máris itt van 

a nyomdokaitokban az utánpótlás. Még-

pedig 32 csillogó szempár kedves kis 

személyében. A beiratkozás alkalmával a félénken ér-

kez� kis diákok a tanító nénik kedves mosolya láttán 

kinyíltak, mint a tavaszi kankalin. Néhányan kíváncsian 

jöttek, de elégedetten búcsúztak. A kis fejecskék-

ben felmerülhetett száz meg 

száz kér-

dés, melyre a vá-

laszt a beiratko-

záson megkap-

ták. 2008. január 

31-én a SZKMT-

NYAI els� osztá-

lyában az idén 

is sor került az 

iskolaköteles 

gyerekek be-

iratkozására, 

m é g p e d i g 

egy játékos 

k iá l l í t ássa l 

egybekötve. 

Nem múlt el 

egyikünk gyermekkora sem játékvasút és moz-

donyfütty nélkül. Hát mi is erre gondoltunk, 

jöhettek, kis g�zösök!

... így vártunk benneteket kedves kis jövend� 

els�sök, a közeli viszont látásra.

PaedDr. Roskó Ildikó
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 Az iskolánk nemrégiben szervezett meg egy va-
rázslatos vonatkiállítást. Többek között ezzel is a jö-
vendőbeli kis elsősöket várták. Azon a héten volt az 
iskolánkban a beíratás. 
 A kiállítás nagyon jól sikerült. Az iskola összes diák-
ja megnézhette. Láthattunk ott nagy darab valódi sínt, 
vasutasegyenruhát, vonatokat, rajzokat. A Thomas 
gőzmozdonyról szóló mesét folyamatosan vetítették, 
ezt a látogatók megnézhették. A gyerekek sok dolgot 
gyűjtöttek. Az ovisok szintén megtekintették a bemu-
tatott tár-
g y a k a t , 
nekik is 
n a g y o n 
tetszett. 
Ők egy 
vonatje-
gyet kap-
tak aján-
dékba. 
 Nekem 
a vasutas 
k iá l l í tás 
nagyon tetszett. Bárcsak, jövőre is szerveznének isko-
lánkban egy hasonló rendezvényt! 

Mogrovič Rebecca, 4. osztály

  2008. februárjában kiállítás volt az iskolában. 
Mégpedig nem is akármilyen - vonatkiállítás. A gyere-
kek bekapcsolódhattak a rendezvény megszervezésé-
be, mégpedig úgy, hogy vonatot hozhattak otthonról, 
illetve vasúttal kapcsolatos rajzokat készíthettek. 
 Nekem sajnos nem volt otthon vonatom, ezért 
egy szép gőzmozdonyt rajzoltam. A kiállítás nagyon 
tetszett, sok szép mozdony, sínek, vonatlámpa volt 
bemutatva. Megtekinthettük azt is, hogy milyen zász-
lójuk volt a vasutasoknak, és hogy milyen kalapot vi-
seltek. Megnézhettük a vasutas bácsik pecsételőjét 
is. Nekem legjobban a vonatok tetszettek és persze 
a mesefi lm: Thomas a gőzmozdony címmel, amelyet 
a kiállítás során folyamatosan vetítettek és mi is meg-
nézhettük. 
 A vetítés 
a kiállított 
teremben 
zajlott. Ez a 
terem a mi, 
a negyedik 
osztályunk 
volt. 

  Azért szeretek 
ebbe az iskolába 
járni, mert sok új, 
érdekes dolgot ta-
nulhatok meg és 
rengeteg rendez-
vényt szerveznek 
nekünk a tanító 
nénik és bácsik. 

Takács Arnold, 
4.osztály 

11
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NNyyáárrii kiadád s Az els�
osztályosok

életéb�l
 2007. szeptemberében tizenhét kisdiák kis-

sé félve, de annál nagyobb kíváncsisággal és 

várakozással telve lépte át a Szemerényi Károly 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola küszöbét. 

 Ez a nap meghatározó volt az első osztá-

lyosok életében. Ők elindultak egy olyan úton, 

amely a betűk és számok varázslatos világába 

vezet. Ez az út csodálatos, de ugyanakkor akadá-

lyok is szegélyezik, amelyeket kitartó munkával 

le kell küzdeni. 

 Boldogan mondhatom, hogy a kis diákok az 

elmúlt egy évben nagyon ügyesen haladtak vé-

gig ezen az úton. Meghódították az ábécé hegy 

csúcsát, megismerték a betűket és számokat. 

A betűkből szótagok, szavak, mondatok álltak ösz-

sze, és a gyerekek mára már biztosan mozognak 

a mesék, versek sorai között. A szorgalmas munka 

meghozta gyümölcsét. A tanulók az olvasást, írá-

sát és számolást egyaránt elsajátították. Sok – sok 

verssel, dallal, mesével gazdagodtak. 

Ez a kis csapat nem csak a tanítási órá-

kon mutatja meg szorgalmát és ügyességét. A taní-

tás után szívesen látogatják a színjátszó-, csillagá-

szati-, hastánc-, rajz- és az olvasóköröket. Ezeken 

a foglalkozásokon bővíthetik tudásukat, fejleszt-

hetik képességeiket. 

    A tanulók tehetségüket különböző szereplések, 

versenyek alkalmával meg is mutatták. Ilyen volt 

például a Mikulás ünnepség, a karácsonyi fel-

lépés, az osztály-szavalóverseny vagy az anyák 

napi ünnepség.

    Az eltelt hónapok során összekovácsolódott 

az osztály. A gyerekek nagyon gyorsan megszok-

ták az iskola légkörét, nagy batárságok szület-

tek. Ebben segítettek az iskolán és osztályon 

belüli közös alkalmak, játékos programok.

      Kívánom, hogy az elkövetkező években is 

ennyi szorgalommal, kitartással és igyekezettel 

haladjanak tovább az elkezdett úton.

Mgr. Dakos Szilvia
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2008. június 12-én 
iskolánk valamennyi pedagógusa és diákja ün-

nepl�be öltöztött, hogy megemlékezzenek egy szá-
munkra fontos és kedves évfordulóról. Közel hat évvel 

ezel�tt iskolánk pedagógusai elhatározták, hogy az 
intézményünk képletesen mondva „felveszi” Szemeré-

nyi Károly pozsonyi kananok nevét, aki tardoskeddi 
munkássága során nagy hangsúlyt fektetett az egyházi 

iskolák jelenére és jöv�jére. Nevéhez f�z�dik a régi 
lányiskola létrehozása, amely ma a magyar tanítási 

nyelv� óvodáknak ad otthont. 
Ebb�l a jeles alkalomból mi kötelsségünknek érezzük, 

hogy minden évben valamilyen formában megemlé-
kezzünk err�l az eseményr�l. 2005 júniusában felavat-

tuk a hagyomány�rz� sarkunkat, ezt követ� évben
a fafaragóknak köszönhet�en kopjafákat állíthattunk, 

a tavalyi év nyarán átadtuk a játszóterünket örömet 
okozva kicsinek és nagynak egyaránt. Most eljött újra 

az id�, hogy leleplezzünk egy kellemes meglepetést, 
amelyet Buják Vince bácsinak köszönhetünk. 

Vince bácsit nem kell bemutatnom, hiszen rendsze-
rességgel vezeti a fafaragók körét, az iskolai rendez-

vények rendszeres tagja, de Buják Vince keze nyomát 
példázza a gólyafészek vagy a játszóterünk bejárati 

ajtaja, hogy csak egypár alkotást említsek.
S e napon egy újabb meglepetés várt mindenkire, 

ami a szárnyaló ifjúságnak szól. A munka, az energia, 
amit ez az alkotás takar meghatározható, de az eszmei 
értéke felbecsülhetetlen. Ezért, amikor az emlékm�re

 pillantunk, ne csak nézzük, hanem lássuk is azt 
a kincset, ami benne rejlik. A hagyományt és a múltat, 
ami a gyökerekhez, az �seinkhez vezet vissza; a jelent 

és a jöv�t, melyet az ifjúság képvisel a mindennapi 
életével. Ezért ápolni és gondozni kell a nagyszüleink 
örökségét, falunk kultúráját, hiszen így lesz kerek az 

élet.A rendezvény hangulatát a harmadik osztály dalos 
pacsirtái, Sztrecsko Boglárka zongorajátéka 

és Bugyik Ákos ill. Brenkus Patrik gitárel�adása
emelték. Végezetül a nyolcadikos lányok az iskola 

valamennyi tanulója nevében Vince bácsinak 
megköszönték, a gondoskodást, a jó szándékot, 

s jó er�t egészséget kívántak neki. 

PaedDr. Tóth Szilvia

A jelen és a j
ovo 

az ifjúságba
n rejlik
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Színházlátogatás
kicsiknek és nagyoknak

Ott benn tünemények suhognak,
lámpás éjszakában ragyognak,

a színek fémessé szépülnek,
szavakból paloták épülnek.

(Weöres Sándor: Vers a színházról)

A Szemerényi Károly Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola diákjai rendszerességgel 

minden évben kultúrélmény reményében 
színházlatogatáson vesznek részt. A Pázmány 

Péter Alapítványnak és az iskolánk mellett 
működő Szülői Szövetségnek köszönhetően 

gyermekeink az idei iskolai évben 
is ellátogattak a Komáromi Jókai Színházba. 

2007. november 9 - én iskolánk 90 tanulója 
6 pedagógiai kísérettel a “Hófehérke meg 

a törpék” című meseoperettet tekintették meg. 
Az említett darabot Budapesten, Tatabányán 

is játszották eddig közel 150 alkalommal. 
A történet, a zene, a szöveg , a kiváló 

komáromi színészek játéka, Pille Tamás 
rendező irányításával az előadást szinte 

ünneppé varázsolták gyermeknek, 

pedagógusnak egyaránt. 
A színházi előadások sorozatát 2008. 
április 24 – én folytattuk, amikor iskolánk 
tanulói Komáromban a Gulliver utazásai 
című előadást nézhették meg. A gyerekeknek 
szánt színdarab nagyon szórakoztató 
és látványosra sikeredett a rendezőgárdának 
köszönhetően. A jó hangulat biztosított volt 
a zene hallatán. A diákok közt akadtak 
olyanok is, akik szívesen énekeltek együtt 
Gulliverrel ill. az őt alakító színésszel.
 A nézőközönség a színészek kiváló játékát 
vastapssal jutalmazta a darab végén. 
Bízunk benne, hogy jövőre is ellátogathatunk 
Komáromba, s hasonló élményekkel távozunk. 

Mgr. Bíróczi Renáta
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Amíg pár évvel ezel�tt egész más dol-
gok foglalkoztatták a világot, addig 
napjainkban a környezet fontos-
sága egyre nagyobb szerepet kap.
A globális felmelegedés, az üvegház 
hatása, a klíma változása minden 
embert érint. Fontosságát egyre 
inkább felismeri a társadalom. 
Ezt bizonyítva 2008. április 22-én 
Föld napot hirdetett a világ, hogy 
felhívja az emberek fi gyelmét 
a Földgolyó fontosságára, s an-
nak nélkülözhetetlen szerepére. 
Az iskolánk tanulói és pedagó-
gusai is fontosnak tartják, 

hogy feltárják azokat az 
ismereteket, melyek a Föld 
megmaradása érdekében 
nélkülözhetetlenek.
 Ezen a napon az iskola 
valamennyi tanulója és pe-
dagógusa zöld ruhába öl-
tözött, hogy felhívja a kör-
nyezetére a fi gyelmet. 
A közös felvonulás után 
kezdetét vették a külön-

böz� el�adások, bemutatók. Az egyes órá-
kon belül hangsúlyt fektettek a meteorológiára, 

a kihaló állat- és növényvi-
lágra.

Az iskola legkisebb tanu-
lói versekkel, dalokkal 
emlékeztek meg a kör-
nyezetünkr�l, poszterek-
kel hívták fel a fi gyelmet 
a világ közös dolgaira,
a természetvédelemre. 
A nagyobb évfolyam 
tanulói bokrokat ültet-
tek az iskola parkjá-
ban, hogy a közvetlen 
környezetünk ne csak 
szép, hanem egészsé-
ges is legyen. 
Óvjuk a környeze-
tünket!

VII. osztály tanulói
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 A 2007/2008- as tanévben számos 
versenyen vettünk részt. Többek között 
a Kincskeres�k és az Új Reneszánsz 
pályázatán is. Két tardoskeddi csapat 
is elindult ezeken a vetélked�kön.
 A Kincskeres�k III. regionális for-
dulójára Párkányban került sor. Kö-
zel 20 csapat versenyzett egymással, 
köztük a tardoskeddiek is. Nagyon 
vártuk, hogy sorra kerüljünk. A bemu-
tatkozóink nagyon jól sikerültek, amit 
az eredményhírdetés is bizonyított, hi-
szen a tét az országos dönt� volt. Nagy 
meglepetést okozott, amikor kiderült, 
hogy mindkét csapat bejutott

a dönt�be, s�t
még a közönség 
díját is mi vihettük 
haza.
 Az országos 
dönt�n nem volt helyezés, tehát min-
denki nyert. Nagyon örültünk, hogy 
bekapcsolódhattunk ezekbe a verse-
nyekbe, ugyanis különböz� városok, 
faluk történelmi emlékeivel ismerked-
hettünk meg.
 Az Új Reneszánsz pályázata nem-
rég zajlott. Itt is - az országos fordu-
lón - sikeresen szerepeltünk. 21csa-

pat közül 6 jutott tovább - 
a 2 tardoskeddi is termé-
szetesen közte volt. A ren-
dezvény során megismer-
hettük a Felvidék számos, 
híres személyiségét, báb-
csoportját, színjátszó 
csoportjait, emlékm�ve-
it. Érdekes volt látni az 
egyes iskolák neveze-
tességeit, sokszín�sé-
gét. A versenyek során 
baráti kapcsolatok 
alakultak ki a más is-
kolák tanulóival és 
tanáraival. De mind-
ez egyedül nem ment 
volna, így szeretnénk 
megköszönni a felké-
szít� tanárok segít-
ségét: Mgr. Bíróczi 

Renátának és Dr. Tóth Szilviá-
nak azt a fáradságot, amivel segítették 
a felkészülést. 
 Megtiszteltetés volt számunkra, 
hogy ilyen eredményekkel térhettünk 
haza, és reméljük, hogy a következ�
tanévben is hasonló versenyeken ve-
hetünk részt.

A két csapat nevében: 
Sztrecsko Boglárka, VII. osztály
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2007. 11. 16-án iskolánk bécsi kirándulást szervezett. 
Minden gyermek izgatottan várta a kirándulást, s azt, 
hogy megcsodáljuk Bécs szépségeit. Ezt a sok csodát, 
amelyekben részünk volt, szinte sem elmondani, sem 
pedig leírni nem lehet. Utunk először a Szépművés-
zeti Múzeumba vezetett, ahol rengeteg értékes tár-
gyat nézhettünk meg, többek közt Ti- z ian 
képkiállítását is. 

Következő megállónk 
Bécs egyedi rózsakertje volt- Volsgarden-, 

ahol számtalan pompás virágban gyönyörködhettünk. 
Bementünk a Minorita templomba, itt megcsodáltuk 
az ,,Utolsó vacsora“ c. mozaikképet, amelyet Napó-
leon ajándékozott Bécs városának. Végigballagva

a Herrengassen, megtaláltuk azt a házat, ahol a leg-
nagyobb magyar, Széchenyi István született. Fárad-
tan és kimerülve érkeztünk haza, ennek ellenére erre 
a kirándulásról úgy gondoljuk, hogy mindenkinek fe-
lejthetetlen emlék lett. 

A kiránduló diákok
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Bécsi kirándulás

Egészségesnek lenni jó
 2007 októberében egészséges napot rendezett 
iskolánk. Minden osztály szorgalmasan készült erre
a napra. Az alsó tagozat gyümölcs- és zöldségtálakat 
készített. Ezen kívül a negyedik osztály teljes kiőrlésű 
kenyérből és sajtokból készített szendvicseket. A felső 
tagozat sem unatkozott. A hetedikesek az ásványvize-
ket ismertették velünk. A hatodik osztály teát főzött. 
A legegészségesebb teákat meg is kóstoltuk. A kilen-
cedik osztály az egészséges és egészségtelen ételek 
piramisát készítette el. Meglepetésként gyümölcs-
koktélokat ihattunk. A munkákért jutalmat is kaptunk. 
Az emberek többsége keveset vagy egyáltalán nem 
sportol. Egy héten legalább háromszor kellene mo-
zognunk, mindegy, ha kerékpártúrára indulunk, vagy 
csak sétálunk. Az is fontos, hogy naponta legalább két 
liter vizet igyunk. A víz fontos, főleg nyáron, mert ve-
rejték formájában távozik a testünkből. 

 Az egészséges nap mindenkinek tetszett, példát 
mutatott az egész iskolának; sokan változtattak élet-
módot, egészségesebben kezdtünk élni.

Szabó Krisztina,
VI. oszt.

nagyobb magyar, Széchenyi István született. Fárad
tan és kimerülve érkeztünk haza, ennek ellenére erre
a kirándulásról úgy gondoljuk, hogy mindenkinek fe-
lejthetetlen emlék lett. 

A kiránduló diákok
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ásAnya kezét

fogni jó
 Május első vasárnapján minden gyermek - legyen 

az idősebb vagy fi atalabb - arra a személyre gondol, 
aki világra hozta, aki életet adott számára – az édes-

anyjára. Az édesanya féltő szeretettel, gondosko-
dással neveli gyermekét, kinek szeretete többszöröse 

térül meg gyermeke mosolyában. Anyának lenni 
kaland, a szó legigazibb, legnemesebb értelmében. 
Támogatni, gondoskodni, eligazítani a gyerekeiket

a világ dolgaiban kihívás, s egyben kötelesség is. 
Az iskola valamennyi tanulója csokorba gyűjtötte 
verseit, táncait, jeleneteit, melyet egy ünnepi kul-

túrműsor keretén belül nyújtott át minden kedves 
édesanyának, nagymamának. Az est házigazdája: 

Baka Csilla és Sztrecsko Boglárka volt, akik 
nagyszerűen kalauzolták a nézőt az egyes 

műsorszámokon keresztül. 
 Előadásunk szép verssel vette kezdetét, utána igaz-
gatónőnk üdvözölte a jelenlévőket. Elsőként az isko-

lánk legkisebbjeitől dalokat, verseket hallhattunk. 
A másodikasok vidám zenére is táncoltak. 

A harmadikasok szép előadással készültek, jelenetük 
Móra Ferenc: A királyok kenyere volt. A negyedike-

sek verssel köszöntötték anyukájukat, majd a Nox 
együttes zenéjére táncoltak. A legidősebbek, vagyis 

a kilencedikesek különleges divatbemutatóján sokat 
mosolyogtunk. A nyolcadikos lányok a Pomádé 

musical dalára táncoltak. Gondolták volna valaha, 
hogy háromdimenziós televíziójuk legyen? Erről szólt 
a hetedikesek jelenete, amelyben a hastáncoslányok 

is részt vettek, ők a Tűz virágai. A nyolcadikosok 
egy vicces jelenetét követte az ötödikesek ütemes 

cigánytánca, majd hetedikes és nyolcadikos lányok 
moldvai néptáncokat elevenítettek fel. Végezetül 

a hatodikosok énekkel és gitárszólóval kedveskedtek 
valamennyi nézőnek. Megható pillanatokat okozott 

az est végén a „Múlnak a gyermek évek” című dal 
felcsendülése. Valamennyi tanuló egy szál 

virággal a kezében énekelte el a refrént, 
ami sok édesanyát meghatott. 

 Reméljük, még sok – sok évig ilyen fergeteges, 
meghitt hangulatban emlékezünk meg 

az édesanyákról.

Baka Csilla, VI. osztály
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Budapest,

Budapest

de csodás...

 2007. októberében az alapiskola diákjai 

szüleik kíséretében egy szép napot töltöttek Bu-

dapesten. A város történelmi nevezetességeinek 

a megtekintése után a Millenáris parkba vezetett 

az útjuk. Itt a Csodák palotája elnevezés� inte-

raktív tudományos játszóház csodálói, különbö-

z� kísérletek szemtanúi lehettek. Az említett kiál-

lítás kb. 1200 m2 – nyi területen található és a már 

említett Millenáris park része. Amennyiben a láto-

gatók jól odafi gyeltek, rádöbbenhettek, hogy a leg-

több játékban valami tudományt fedezhettek fel. Erre 

mutat be példákat az óriás kaleidoszkóp, a labirin-

tusba zárt mágneses kukac, az óriás jojó, a bolondos 

(kaotikus) inga és sok más „okos” játék, amelyet diák-

jaink is kipróbálhattak, megtekinthettek. 

 Második megállónk a Magyarországra érkezett 

Titanic kiállítás volt, amely 1991 óta a világ 18 országában 

már több, mint 16 millió látogatót vonzott. Ez egy olyan 

gy�jtemény, amely a szerencsétlenül járt Titanic luxushajó 

maradványait, leleteit mutatja be. A mesterien alkalmazott 

háttérzajok, zenék, a különleges megvilágítás mind segítettek 

abban, hogy a kiállítás résztvev�i átéljék a southamptoni in-

dulás izgalmát. A rekonstruált hajóbels�k bemutatták az els�

osztály pazar luxusát, a harmadosztály egyszer�ségét és még 

sorolhatnánk.

 A Titanic kiállítás semmihez sem fogható hangulatát, egye-

diségét a szinte tapintható közelségben lév�, kiválóan konzervált 

leleteknek köszönheti. A látogatók minden érzékszervére hatott 

a kiállítás, valódi jéghegyet érinthettek meg, így átélhették, hogy 

milyen gyilkosan fagyos volt a tengervíz a tragédia éjszakáján. 

Megrázóan szívbemarkoló volt a kiállítás. Csodás volt látni azokat 

a dolgokat, amelyek egykor a Titanic fedélzetét díszítették, kés�bb

évtizedekig az óceán fogságában voltak. 2007. október 27 – én is-

kolánk diákjai és szüleik is megtekinthették ezeket

 a káprázatos leleteket. 

Mgr. Bíróczi Renáta
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 2008. május 26 – án 
négynapos természet-
iskolai kiránduláson 
vettünk részt Kokava 
– Hájon, amely a rima-
szombati járásban talál-
ható. 
 Hétf�i napon reggel 
7:00 – kor vágott útnak 
34 diák és 3 tanító néni
a majdnem 3 órás fárasz-
tó útnak. Amint meg-
érkeztünk, gyönyör� 
látvány fogadott mind-
nyájunkat, egy szép er-
dei völgyben találtuk 
magunkat, ahol megpil-
lantottuk a csodás házi-
kónkat. A tanító nénik 
el�ször elszállásolták 
a tanulókat 3 ill. 4 – 
ágyas újonnan felújított 
szobákban, majd ezt 
a fincsi ebéd követte. 
Ebéd után „terepszem-
lét” tartottunk, házunk 
el�tt egy csörgedez� 
kispatakot véltünk felfe-
dezni, majd az erd� felé 
vettük az irányt, ahol 
virágokat gy�jtöttünk, 
és az esti tábort�zhöz 
kerestünk nyársbotokat. 
Az est szenzációja a tá-
bort�z volt, végigkós-
toltunk mindent, ami 
a szem szájnak ingere. 
Kés�bb a tanító nénik 
diszkót szerveztek a diá-
koknak.
 Másnap reggel finom 
svédasztalos reggeli vár-
ta a gyerekeket, ezt két 
órás erdei túra követte, 
nemcsak a természetben 
gyönyörködhettünk, ha-

nem megnézhettünk 
egy tipikus erdei faházat 
is. A délutáni órákban
a tanulóknak lehet�sé-
gük nyílt „természet” 
témára dokumentumfil-
meket készíteni, így 
a gombaismeretekt�l 
kezdve a virágfajtákon 
keresztül egészen a fa 
növekedésével is megis-
merkedhettünk. A krea-
tivitást, rajzolást is gya-
korolhatták, ugyanis 
szebbnél szebb remek-
m�vek születtek a Szlo-
vák – Érchegységr�l, er-
d�kr�l, házikókról. Az est 
fénypontjai a párnacsata 
és a pizsamabuli volt. 
 Harmadik napon a 
völgyb�l Uteká� város-
ba indultunk, aminek az 
a jellegzetessége, hogy 
IV. Béla magyar király itt 
menekült, futott el a ta-
tárok el�l. Hazafelé már 
az összes tanuló azon 
törte a fejét, vajon mi-
nek is fognak beöltözni 
az este megrendezésre 
kerül� álarcosbálon. Va-
csora után a tanító né-

nik meglepit készítettek 
a gyerekeknek, mindenki 
fincsi csokis sütit kapott, 
majd kiértékelték a szo-
batisztasági versenyt. 
 Ezt követte a jelmez-
bál nagyszabású bulival. 
Utolsó napon a délel�tt 
pakolással telt, majd 
a déli órákban elindul-
tunk Szent Antal város-
kába, ahol megcsodál-
hattuk az Antol kastélyt, 
amely legtipikusabb 
jellemz�i: 4 f�bejárata 
van - ez jelképezi a 4 év-
szakot, 7 árkádja a 7 na-
pot a héten, 12 kéménye 
a 12 évszakot, és 365 
ablaka van, mint, ahogy 
365 nap van egy évben. 
Élményekben gazdagon, 
de nagyon fáradtan ér-
keztünk meg az esti 
órákban. A kirándulás 
fantasztikusan sikerült, 
ami nemcsak a tanító 
néniknek köszönhet�, 
de annak is, hogy a gye-
rekek fegyelmezetten és 
illemtudóan viselkedtek.

Mgr. Ivanics Gabriella

Erdei iskolában
voltunk 
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 októberében kötött bará-
ti szerz�dést Csév község 
Általános Iskolájával. A kap-
csolat gyümölcsöz�nek mond-
ható,  hiszen a szerz�dés meg-
kötését követ�en több közös 
rendezvényt tudhat az iskola 
magáévá.

Piliscsév Esztergomtól kb. 20 
kilométerre fekszik. Kevés 

település büszkélkedhet azzal, 
hogy földrajzi fekvése ilyen ked-
vez�, hiszen három oldalról he-
gyek koszorúzzák. 2008 májusában 
iskolánk diákjai pedagógusaik kísére-
tében egy kedves meghívásnak tettek 
eleget. A tanulók és a pedagógusok
a község által 

megszervezett gyermeknapra voltak 
hivatalosak.

A35 diák és tanítóik nagy-nagy 
 várakozással indult neki az 

útnak. Csodálatos látvány fogadta 
a gyerekeket. A táj mindenkit elva-
rázsolt. Maduda Ildikó igazgatón�
és kedves kollégái fogadták a kis 
küldöttséget. A fi nom reggeli elfo-
gyasztása után 
egy kis túrára 
invitálták szlo-
vákiai vendé-
geiket. A séta 
közben megte-
kintették erde-
iket, melyek-
ben cserme-
lyek, vadon 
term� gyümöl-
csök, gyógy-
n ö v é n y e k ,
gazdag gombalel�helyek kínálják 
magukat a természet és a barango-
lás kedvel�inek. A kirándulók meg-
tudták azt is, hogy az erd� jelent�s

vadállománya végett a környék 
a vadászok egyik paradicsoma. A tú-
rát Nagy Mária Csév polgármester 

asszonya is abszolválta a tardoskeddi 
diákokkal. A sétát követ�en a fi nom 
ebéd elfogyasztása után a sportpá-
lyára - a 
tett hely-
s z í n é r e 
- sétáltak 
a diákok.  
Itt Nagy 
M á r i a 

polgármes-
ter asszony 
köszöntötte 
a gyerme-
keket. Kü-
lön kiemel-

ve a szlovákiai Tardoskedd test-
vériskola diákjait. Biztatta �ket,
hogy minél több foglalgoztatót pró-
báljanak ki, nézzenek meg, gy�jtsék

a „zsákbamacskára” váltható aláírá-
sokat, barátkozzanak, töltsék vidá-
man ezt a délutánt.

Húsznál is több helyszínen le-
hetett a különféle tevékeny-

ségekben részt venni. Voltak kéz-
m�ves és sportos programok, be-
mutatók, egész délután ingyenes 
ugrálóvár várta a gyerekeket. Min-

denki kapott uzsonnát és üdít�t, meg 
ajándékot, (ha összegy�jtött néhány 
pontot).

Rengetegen voltak és minden-
 ki nagyon jól is érezte magát. 

Elérkezett a búcsúzás ideje. Az igaz-
gatón� és a polgármester asszony 

megkérdezték a 
tardoskeddiekt�l, 
hogy legközelebb 
újra eljönnének-e 
Piliscsévre. Ter-
mészetesen han-
gos, igenl� vá-
laszt kaptak. 

Szép élmé-
nyekben gaz-

dag napot tudhat-
tak maguk mö-
gött gyermeke-

ink, akik a hazafelé tartó úton azon 
gondolkodtak, hogy vajon milyen 
módon tudják majd viszonozni ezt
a sok kedvességet, odaadást, ame-
lyeket Piliscsévett kaptak. A fela-
dat nem egyszer�, de közös er�vel
megoldható.

Mgr. Bíróczi Renáta
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Gyermeknap Piliscsév

varázslatos községében
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Csillagvizsgálóban 
voltunk

2008. április 4-én elutaztunk Gyallára, a csillagvizsgálóba.
Megérkezésünk után megnéztük az itt található parkot. Elsétáltunk a Kopernikusz szoborhoz, 
ahol szép képeket készítettünk. A tanító néni 
mesélt nekük Kopernikus Miklósról. Sok ér-
dekességet tudtunk meg erről a híres csilla-
gászról.  Az említett kertben egy csodálatos 
napóra is található, ezt is megnéztük. Ezt 
követően a csillagvizsgáló épületében egy 
különleges kiállítás részeseivé váltunk, meg-
nézhettük az egyes égitestek megfi gyelésé-
re alkalmas tárgyakat, majd érdekes prezen-
tációt vetítettek nekünk. A planetáriumban 
megismerkedhettünk az égbolt rejtett tit-
kaival.
Szomorúan búcsúztunk el a csillagvizsgá-
lótól.                        Kurucz Tímea, 4. osztály

 Immár hagyományt teremtve ebben az iskolai évben is minden hétfőn, kedden 
és szerdán felcsendült a sulirádió. 
 Az idén, mi kilencedikesek: Bugyík Szabina, Buják Bernadett, Pintér Henrietta ké-
szítettük a műsort. Igyekeztünk mindig a gyerekek kedvében járni, hogy mindenki 
megtalálja a magához való zenét. Szólt rap, rock, techno, disco és még sok más zenei 
stílus. Beszélgetéseket készítettünk az iskolánk sikeres tanulóival, beszámoltunk az 
aktuális hírekről, a minket érdeklő eseményekről. 
 Mivel már az utolsó évfolyamot, látogatjuk átadjuk a helyet a nyolcadiknak és a hetediknek. 
Így a jövő évtől már: Bugyík Szimona, Tóth Szandra a nyolcadikból, és Száraz Bernadett, Vincze 
Viktória a hetedikből fogják vezetni a rádiót. Sok sikert kívánunk nekik, és reméljük, hogy az 
ő zenei ízlésük is elnyeri a tetszéseteket.

Bugyik Szabina, 9. osztály

 Immár hagyományt teremtve ebben az iskolai évben is minden hétfőn, kedden 
és szerdán felcsendült a sulirádió. 
 Az idén, mi kilencedikesek: Bugyík Szabina, Buják Bernadett, Pintér Henrietta ké-
szítettük a műsort. Igyekeztünk mindig a gyerekek kedvében járni, hogy mindenki 
megtalálja a magához való zenét. Szólt rap, rock, techno, disco és még sok más zenei 
stílus. Beszélgetéseket készítettünk az iskolánk sikeres tanulóival, beszámoltunk az 
aktuális hírekről, a minket érdeklő eseményekről. 
 Mivel már az utolsó évfolyamot, látogatjuk átadjuk a helyet a nyolcadiknak és a hetedikknek. 
Így a jövő évtől már: Bugyík Szimona Tóth Szandra a nyolcadikból és Száraz Bernadett Vincze

Sulirádi
ó
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Iskolák tanulói között akadnak olyanok is, 
akik szívesen ragadnak tollat, s írják le leg-
bels�bb gondolataikat, legféltettebb titkukat. 
M�vészi ambíciókat dédelget a VII. osztá-
lyos Va�a Gabika ill. a VI. osztályos Szekan 
Bettína. Betti a költeményeit nagy odaadással 
költi, s ez alaklommal versein keresztül bete-
kintést enged az � saját világába. A következ�
idézetek a fi atal költ� tollából származnak. 

„ Az élet útja göröngyös és nehéz,
 vigyázz te mindig a jó útra lépj!”

„Vigyázz magadra, mindig légy 
résen,
 vigyázz a szavakra, hogy sose sírj 
térden!“

„Van egy kis szigetem, 
ami a képzeletem.
Néha oda elmegyek, 
hogy elgondolkozzak életemen.” 

„ Ne akarj sikeres lenni, hisz a 
barátaid szemében úgyis az vagy.„

„Az élet kemény és küzdelmes, 
de egybe jó is, mert tudsz azért 
élni,
akit igazán szeretsz.„ 

„Ha az els� szerelemre gondolok, 
fájdalommal tölt el, ahogy ott 
hagyott,
s hogy mennyi éjen sírtam utána 
feleslegesen.
De ha elképzelem mennyi 
s zerelem lesz az 
életemben, de csak egy lehet 
az igazi,
akkor boldog vagyok!“

„A bánat könnyeit csak az érdemli 
meg,
aki egész életében szeretett 
téged.”

„A barátság egy gyönyör� fonál, 
amely könnyen elszakad, 
össze lehet kötni, 
de a csomó megmarad.” 

 „Áldunk téged édesanyánk, 
vigyázol mindig ránk.
Ezen a napon áldva légy, áldjon 
Téged föld és ég, Isten keze óvjon 
meg, néked adjon kegyelmet.
 Szeretlek én igazán, gondolok 
mindig reád.”

„ Próbáld becsülni az életet, 
ha néha kegyetlen is. ” 
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 A kilencedik évfolyam mindig nagy türelmetlenséggel várja a februári honapot, ugyanis ekkor kerül 
megírásra a MONITOR-9 elnevezés� tudósszint felmér�. Ez az idei év meglepetéseket tartogatott nemcsak 
a diákoknak, hanem a pedagógusoknak is egyaránt. Hiszen ebben az évben a magyar nyelv és irodalom, 
a matematika mellett szlovák nyelv és irodalomból is felmérték a tanulóink tudását. Az el�z� két tantárgy 
eredménye fontos volt mindenki számára, hisz az elért pontszámok számítottak a felvételik esetében. 
Az iskolánk tanulói ( az elmúlt évekhez hasonlóan) remekül szerepeltek: matematikából az elért pontszám 
13,67; magyar nyelvb�l 15,75 volt. Ez százalékokban kifejezve: az iskolaátlag matematikából 68,3% és ma-
gyar nyelvb�l 78,8%. Az országos szinten elért átlagos pontszám matematikáól 11,26 és magyar nyelvb�l
13,05%, átlagba kifejezve: matematikából 56,3% és magyar nyelvb�l 65,3%. Amint az adatok mutatják, diák-
jaink meghaladták a szlovákiai átlagot. A szlovák nyelv eredményeir�l sajnos nem tudunk beszámolni, mivel 
az eredményeket az Állami Pedagógiai Intézet még nem tette közzé. 

 A 2007/2008-as tanévben 12 tanulónk fejezi be az alapiskolát. Egy tanulónk Ógyallára jelentkezett
az Épít�ipari Szakközépiskolába, egy tanulónk Komáromba, a Selye János Magyar Tannyelv� Gimnázium-
ba, három tanulónk Udvardon folytatja tovább tanulmányait az Udvardi Összevont Középiskolában: gépjár-
m�szerel�, a vállálkozás és elektrom�szerész szakon. Négy tanulónk az Elektrotechnikai Ipari Középisko-
lában tanul tovább, ketten az elektrotechnikai szakon és ketten a Kereskedelmi Szakközépiskolában tanul 
tovább, kereskedelmi akadémia szakon. Az Egészségügyi Középiskolát 1 diák, a Dunaszerdahelyi Hotel 
Akadémiát 2 diák választotta.                                         Mgr. Csányi Mária
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Zárszámadás avagy a 2007/2008 –as 
iskolai év végzős diákjai teljesítményéről

Az elhelyezkedésről
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Kedves
Kicsik és 
Nagyok! V

iccözön
 Mi, kilencedikesek június 
24 – én ünnepélyesen balla-
gunk, itt hagyva iskolánkat, 
barátainkat, ismer�seinket. 
Észre sem vettük az id� roha-
nását, hiszen itt mindig történt 
valami érdekes.
 Hasonlóan hozzátok, a ta-
nulást hol komolyan vettük, hol 
kevésbé voltunk felkészülve 
a nap minden egyes tanórájá-
ra. Ám igyekezetünk nemigen 
lankadhatott, f�képp az utolsó 
tanévben, mivel a Monitoring-
ra becsülettel fel kellett készül-
nünk matematikából, magyar- 
és szlovák nyelvb�l is. Erre 
nem csupán az órákon tanul-
tunk, hiszen látogattuk mind-
három tantárgyból a szakkö-
röket. 
 Az összetartó osztály las-
san szétszéled, valamennyien 
felvételit nyertünk a kiválasz-
tott közép- ill. szakiskolába. 
Itt hagyjuk Alma Máterünket, 
ahol pedagógusaink nemcsak 
tanítottak bennünket, hanem 
óvtak, emberré neveltek. Nekik 
és szüleinknek köszönhetjük, 
hogy ballagótarisznyánkban 
a pogácsa mellett jelképesen 
ott lesz a becsületesség, a to-
lerancia, a szorgalom és a ki-
tartás is.
 Mit is mondhatnánk nektek, 
� atalabb iskolatársaink? Be-
csüljétek meg iskolánkat, ahol 
úgy tölthetitek el mindennap-
jaitokat, mint egy nagy család-
ban. Munkátokat, a tanulást 
végezzétek legjobb tudásotok 
szerint. Higgyétek el, a becsü-
letes munka mindig meghozza 
gyümölcsét.
 „Azon a helyen, ahová ró-
zsát ültettünk, nem n�het 
bogáncs.”
 

Viszont látásra, sziasztok!      
a 9. osztály

A másodikos Sanyikát bekíséri reggel az anyja 
az iskolába. Az anya panaszkodik a tanító 
néninek:
- Sajnos, a kisfi am nem tudta mára elkészíteni 
a házi feladatát matematikából. 
- Miért? - kérdezi a tanítónő. 
- Mert nincsenek a számítógépén római szá-
mok.

� � � � � � 

Történelem: 
- Miért van Gárdonyi Géza sírjára írva, hogy 
„Csak a teste”? 
- A fejét levágták a törökök!

� � � � � � 

Kolumbusz háromszor indult útnak, bára má-
sodik útján meghalt!

� � � � � �

Az éhen halt sereg kitakarodott a birodalomból.
� � � � � �

Környezet, fi zika:
Az oroszlán jellemzése: hangja vastag, kitörő, 
látása: gonosz.
A cápa jellemzése: embert nem eszik, de nem 
lehet benne bízni.

� � � � � �

- Milyen a jó vezető?
- Az a jó vezető, aki nem iszik, és időben lefékez 
a gyalogos előtt. 

� � � � � �

- Milyen nagyobb időegység van a napnál?
- Felhő.

� � � � � �

- Minek a családjába tartozik a harangvirág?
- Bimbammbusz. 

� � � � � �

Pistike osztályában felszereltek egy új fogast, 
amire az volt írva: „Csak tanárok részére.”
Másnap az egyik gyerek a szöveg felé írta: 
„Azért kabátot is szabad rá akasztani.” 

� � � � � �

- Pistike, mondj egy gyűjtőnevet!
- Kuka.
- Mondj egy kötőszót!
- Madzag.

� � � � � �

- Képzeld, tegnap lógtam a suliból!
- Igen?
- A tizedik emeletről és a harmadik ablakból. 

� � � � � �

Két öreg skót üldögél a temetőben egy padon:
- Maga hány éves?
- Én 78. És maga?
- Én meg 88.
- Akkor magának már nem is éri meg haza-
menni.
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Slovenské  okienko

O S E M S M E R O V K A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. píše diela 5. opak bohatej
2. určujeme pri podstatných menách 6. román J. Jesenského
3. kožušinové zviera 7. značka pb
4. vyjadrujú činnosť 8. zapletené vlasy                                   Vylúštenie: vetný člen

I A K A K L Ó K Š M
A V O K Á O Š Y E E
K I D I M K M L X Z
I C V T Y Á Ú M Á É
T Í S S N L K A V F
E N I I O Y I O O O
L Ľ R R T O N A L K
T O P U N O T E S Y
A R Ú T A R E T I L

Slová:
literarúra škôlka lyko tona 
roľníci slová  notesy turistika
antonymá Iva (meno) zem atletika
etnikum lokál (pád podst. m.) vak úle
Nové Zámky myš  
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Színezd ki a képeket a megadott szímek alapján!
1 - blau   2 - rot   3 - grün   4 - gelb   5 - orange   6 - braun
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YAR TANÍTÁSI NYELV�
ALAPISKOLA

Kontakt:

SzKMTNyAI 

Nová cesta 9, 941 10, Tvrdošovce
tel.: 035/6492 552

e-mail: riaditel@zsmtvrdosovce.edu.sk

Gra� kai el�készítés és nyomdai 
munkák:


