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„Ne hagyjátok, a templomot  
és az iskolát”

Tisztelt Olvasó! 
Kedves Tanuló!

Szeretettel köszöntelek benne-
teket. A Lángocska ez évi  kiadá-
sát tartjátok a kezetekben. Mit is 
tartogat számotokra ez a szám? 
Minden bizonnyal rengeteg él-
ményt, betekintést az iskolánk 
életébe. 
 A Felvidek.ma  interjúját követő-
en, bemutatásra kerülnek az is-
kolánkban alkalmazott legújabb  
módszerek, valamint a nyári 
osztálytermekről is olvashattok.  
Búcsúzunk szeretett kollégánk-
tól  Hlavička Ircike  tanító nénitől.  
Az Iskolatanács elnöke köszönti 
a pedagógusokat, míg képriport 
formájában az édesanyákat, 
nagymamákat, dédmamákat kö-
szöntjük. 
Igaz, ez az iskolai év a világjár-
ványra való tekintettel rend-
hagyóra sikeredett, ám igye-
keztünk megtartani a kedvenc 
rendezvényeinket. Nem marad-
hatott el az autizmus világnapja, 
karácsony várás sem.  Beszámo-
lót olvashatunk az iskola vala-
mennyi osztályáról, megtudhat-
juk, ki-ki hogyan élte át az online 
oltatást. Betekintést kapuk a 
napközi otthon mindennapjaiba.  
Lángocskából nem hiányozhat a 
környezettudatos és az egész-
séges életmód elvei sem. Diák-
jaink rovata sokszínűségről  és 
sokoldalúságról tanúskodik. Az 
állatok világnapját pótolják  a kis 
kedvencekről írt cikkek, sportro-
vatban olvashattok a szabadidős 
kedvtelésekről stb. Elkészültek 
ebben az évben is a top-pok, a 
viccek mosolyt csalnak az ar-
cunkra.   
Fogadjátok jó szívvel újságun-
kat, mint ahogyan a szerkesztő-
ség készítette nektek. Kívánok 
hasznos és tartalmas olvasást!

 Tisztelettel:
 a Szerkesztőség

Rendhagyó iskolai év áll mögöttünk. 
Ez a helyzet rendahagyó hozzáállást 
igényelt mindenkitől. A Felvidék.ma 
internetes hírportál interjút készített 
az iskola igazgatójával, 
ahol betekintést kap-
hatnak az érdeklődők 
az iskola mindennapos 
életébe. 

A 2020/21-es tan-
év, sőt, már az előző 
félév is, a járványhely-
zet nagy feladatok elé 
állították az iskolák 
igazgatóit, pedagógu-
sait. Hogy tudtak ezzel 
megbirkózni, mit tud-
tak a kötelező oktatási 
rendszerből megvaló-
sítani, mennyire sike-
rült megbirkózni az online oktatással? 
Voltak-e nagyobb nehézségek?

Mi tagadás, szeptemberben optimis-
tán léptük át az iskola kapuját. Bíztunk 
benne, hogy az új tanév zökkenőmen-
tes lesz. Sajnos nem így történt. 2020. 
október 26-tól ismételten távoktatást 
kellett alkalmazni a felső tagozatos ta-
nulóknál, míg az 1-4. évfolyam tanulói 
továbbra is jelenléti oktatásban része-
sültek. Előre elkészített órarend alapján 

dolgoztak a tanulók és a pedagógusok. 
Az évfolyamtól függően növekedett 
az órák száma. A pedagógusok a már 
ismert, bevált felületeket használták 
a tanítási  órák közvetítésére. Tanuló-
szobák, osztálycsoportok  alakultak ki, 
melyek kommunikációs csatornaként 
működtek. Osztályfőnöki órákat, szü-
lői és munkaértekezleteket egyaránt a 
virtuális térben tartottuk. Az iskolának 

saját platformja is van, amelyet a szü-
lők jól ismernek. Ide töltjük fel az osz-
tályzatokat, aktuális nyomtatványokat, 
információkat.

Ebben az időszakban sem maradhat-
tak el a pedagógusok továbbképzé-
sei. Számos online képzésen  vettünk 
részt. Mivel az intézmény technikailag 
nagyon jól felszerelt, így nem okozott 
gondot az informatikai segédeszközök 
biztosítása. Csupán grafikus táblagé-
peket vásároltunk a pedagógusoknak, 
hogy könnyebben át tudják adni az is-
mereteket. A tanulóink számára is tud-
tunk számítógépeket biztosítani.

Sajnos az iskolánkban is 
vannak tanulók, akik nem 
tudtak rendszeresen be-
kapcsolódni a távoktatásba. 
Számukra a pedagógiai asz-
szisztensek készítettek fel-
adatlapokat.

Lassan közeleg az év 
vége, vajon nagy hátrányt 
jelent ez a diákok életében 
és a végzősök eredménye-
iben, hisz ők elhagyják az 
iskolájukat, felkészülten 
mennek át más iskolákba?

Pár hét telt el, hogy a 
kilencedikesek visszatérhettek az is-
kolapadba. Nagyon nehéz felmérni a 
valós tudásukat, annak ellenére, hogy 
folyamatos volt a felvételire való fel-
készülés. Minden tanuló tisztában volt 
azzal, hogy tovább szeretne tanulni, 
és a középiskola komoly elvárásokat 
támaszt velük szemben. Becsületesen 
foglalkoztunk valamennyi évfolyam-
mal,  de úgy érzem,  az utolsó hetekben 
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a tanulók elveszítették a lendületüket, akaraterejüket. Bízom 
benne, hogy az előttünk álló hetekben új lendületet  vesz 
nemcsak diákok, hanem a felnőttek élete is.

Az alsó tagozatosok csupán minimális időt töltöttek a vir-
tuális térben, így nem nagyon érzünk óriási lemaradásokat. 
Persze minden osztályban akad  diák, aki nehezebben veszi 
fel a ritmust, de nem reménytelen. Fejlesztőpedagógusok, 
logopédusok és asszisztensek segítik a pedagógus, s a tanu-
lók napi munkáját.

Ebben a rendhagyó tanévben az iskolán kívüli oktatási 
programokból sikerült-e valamit megvalósítani?

Az intézményünk ebből a rendhagyó időszakból is  igye-
kezett  kihozni a maximumot. Próbáltuk a lehetőségeinkhez 

mérten csupán osztályonként  szervezni időszakos program-
jainkat. Kezdve a karácsonyi műsortól, a farsangi jelmezbá-
lon át, megtartottunk  a költészet napját, megemlékeztünk 
a márciusi forradalomról,  a Föld napjáról, az autizmus vi-
lágnapjáról. A versenyek többsége elmarad, így ebben az 
évben sem jutalmazzuk iskolánk legügyesebb tanulóját. Az 
iskola igyekezett a körülményekhez képest zavartalanul mű-
ködni. Pályázatokat írtunk, új kültéri osztálytermet készítet-
tünk, nyári filagóriát vásároltunk, mindezt a tanulóink kom-
fortjának javítása érdekében.

Sikerült egy modern multimediális osztálytermet is kiala-
kítani, ahol német nyelvű oktatás zajlik.

Mennyi diákja van az iskolának, s hány gyermeket írattak 
be a következő tanévre?  

Az iskolát jelen pillanatban 143 tanuló látogatja. Az elmúlt 
öt évben ez a létszám nem nagyon változott. Az osztályaink 
átlagos létszáma 14-17 tanuló, ami egy elfogadható meny-
nyiség. Az elkövetkező tanévre 17 tanulót írattak be, ebből 
3 kért halasztást. Az iskola közös épületben működik a szlo-
vák tannyelvű iskolával. A magyar iskolát csupán magyar 
tardoskeddi tanulók látogatják, míg a másik intézménybe 
a szomszédos településről is érkeznek gyermekek. A köz-
ségünk dinamikusan fejlődő település, ezért évente többen 
telepszenek le Tardoskedden. Sajnos, zömmel a szlovák ok-
tatói-nevelői intézményeket választják a szülők gyermekük 
számára. Ilyen esetben tehetetlen egy magyar nyelvű intéz-
mény vezetője. Egymástól kérdezzük, hogy mit kellene még 
tennünk? Modern osztálytermek, lendületes pedagógusgár-
da, versenyeken elért eredmények, új módszerek alkalmazá-
sa, gyógypedagógiai tanácsadás, hagyományápolás, egész-
séges életmódra való nevelés és mind kevés!

Nem marad más hátra, tenni a dolgunkat  a legjobb tu-
dásunk szerint, oktatni Tardoskedd ifjú magyar nemzedékét.

 
 A cikket Dániel Erzsébet jegyezte le.  

 Köszönet érte. 
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„Élen állsz és messze látszol,  
sose feledd, példa vagy!”  

(Nagy László)

Május 28. - Pedagógusnap. Már több évtizede ünnepeljük ezen 
a napon, Comenius születésnapján azokat, akik talán az egyik leg-
szebb hivatást gyakorolják. Akik gyermekeket oktatnak és nevel-
nek, jellemet formálnak, példát mutatnak – a pedagógusokat.

Nincs még egy olyan munka, ahol ennyi kudarc, erőfeszítés, de 
ugyanakkor olyan sok siker, örömteli pilla-
nat éri az embert, mint a pedagógusé. Nincs  
még egy hivatás, ahol ilyen nagy hatása van 
a szónak, legyen az bíztató, támogató, eset-
leg egy rosszul vagy rosszkor mondott szó. 
Ahol egy mosoly,  őszinte érdeklődés élet-
re szóló hatást gyakorolhat a gyermekre. 
Kevés az olyan munka,  amelynek a valódi 
haszna csak évek vagy évtizedek múlva 
látható. A pedagógusi munka bizony ilyen. 
Ez a hivatás leginkább a csendes esőhöz 
hasonlítható, amely sokáig tart, áztatja a 
földbe megbújó magokat, azok magukba 
szívják a nedvességet, és később szárazság 
esetén is képesek termőre fordulni.

Egy pedagógus nemcsak tanít, oktat, 

nevel, de közösséget is épít. Egy közösséget, amelyben együtt-
működik a diák, a szülő és a pedagógus, s ami csak akkor lehet 
sikeres, ha mindenki részt vesz benne, ha mindenki hozzáteszi a 
saját értékeit. S hogy ez mennyire fontos, az az elmúlt időszakban 
mutatkozott meg a leginkább, amikor a világjárvány miatt diák-
nak, szülőnek, pedagógusnak együtt kellett működnie a hirtelen 
bekövetkező iskolabezárások miatt. A távoktatás komoly kihívást 
jelentett mindenkinek, s bizony a karantén alatt hamar kiderült, 
hogy tanítani nem is olyan egyszerű feladat, legyen szó jelenléti 

vagy távoktatásról. Kiderült, mi mindennel kell 
pedagógusainknak szembenézni, mi minden 
szükséges ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen 
az oktatás. Pedagógusaink azonban helytáll-
tak, sőt évről évre helytállnak és becsülettel 
végzik a dolgukat, hogy a kötelező tudásanyag 
mellett felkészíthessék a diákokat a ,,Nagybe-
tűs Életre”. Köszönet érte valamennyiüknek! 
Köszönet mindazért, amit a gyermekeinkért 
tesznek. Köszönet, hogy tudást és értékeket 
közvetítenek.

Minden pedagógusnak, nevelőnek jó egész-
séget, munkájába vetett hitének megtartását 
és sok-sok gyermekmosolyt kívánok!

 Bračo Szilvia,  
 az iskola mellett működő Iskolatanács elnöke

PedagógusnapraPedagógusnapra

„Csak a süket csend pattog
most a lelkünkben

a fejfák között.
Valaki elment.

Elköltözött.
S bár a test halott,
A lelke most is ÉL!

Itt bent, a szívünkben most is
Ő zenél.”

Utolsót dobbant a drága, mindannyiunkhoz olyan  közel  álló 
ember, Mgr. Hlavička Irci tanító néni  szíve. Kollégái, volt diákjai 
egyaránt tisztelték, szerették. Ám a  könyörtelen halál 63 éves 
korában ragadta el az élők soraiból.

Közeli szerettünk pótolhatatlan elvesztése, a megtört gyá-
szoló család fájdalma tudatosítja bennünk a szívszorító való-
ságot, az emberi halandóságot. Az emberi élet a lánghoz és 
a fényhez hasonlít. A láng hevít, fényt áraszt, világít, hogy a 
sötétben el ne tévedjünk. Ilyen volt a tanító néni élete is. Mindíg 
megértéssel, szeretettel, mosollyal, áldozatkészséggel vett kö-
rül mindannyiunkat.

Hlavička Ircike tanító néni 1980-tól  volt a Szemerényi K. MTAI 
pedagógusa. Magyar-szlovák nyelv és irodalom szakon végzett 
a nyitrai főiskolán. Évekig tartó csendes, szorgalmas munkával 
tanította községünk  ifjúságát. Nemcsak oktatott, de embert 
próbált faragni a sok szorgos, ügyes nebulóból. Az osztályfő-
nöki tevékenysége mellett, az évek során versenyekre kísérte 

diákjait. Tanítványaival járási és 
kerületi helyezéseket ért el a 
Dobré slovo, a Poznaj slovenskú 
reč szlovák nyelvi versenyeken. 
Országos helyezést ért el a 
Szép magyar beszéd, a Tompa 
Mihály Vers- és Prózamondó 
Versenyen is. Említésít érdemel 
a nemzetközi Palóc-, a Kulcsár 
Ferenc esszéíró verseny, ahol 
kimagasló eredményt tudhat-
tak magukénak diákjai. Peda-
gógusi munkásságát 2008-ban 
a Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége Érsekújvári Választmánya elismerő oklevéllel 
jutalmazta. 

Diákjainak a helyes utat mutatta, tanította őket legjobb 
tudása szerint. Soha nem feledjük, amit iskolánkért tett. 
Oktatói munkája példaértekű volt. Vezette  a módszerta-
ni kört, szerkesztette a Lángocskát, alázattal tette a dol-
gát. Elment! Soha többé nem szoríthat velünk kezet, nem 
adhat  jótanácsot, nem mond több bíztató szót! De, vi-
gasztal minket, hogy tovább élnek bennünk a tartós, örök 
emberi értekei. Megőrizzük fényes, múlhatatlan emlékét! 
Nyugodjon békében!

 
 PaedDr. Tóth Szilvia

Emlékezzünk Mgr. Hlavička Irén tanító nénireEmlékezzünk Mgr. Hlavička Irén tanító nénire
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Versbe öltözött az iskolánkVersbe öltözött az iskolánk

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én 
József Attila születésnapján ünneplik.  Ebből az alkalomból minden 
évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálko-
zókkal tisztelegnek a magyar líra előtt. 

Mi a költészet? Egy önkifejezés, örök titokzatosság, amely ha-
tással van emberre és így a világ folyására, megfoghatatlan, mégis 
annyira élő.  Köztudott tény, hogy a vers a verselés, a gyermek éle-
tében nagyon fontos szerpet tölt be. Óriási hatással van értelmi- 
(beszéd, gondolkodás, emlékezet és képzelet), érzelmi- és szociális 
fejlődésére. Olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, ame-
lyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. Gaz-
dagodik emberismerete, könnyebben el tud igazodni az őt körül-
vevő világ szövevényes viszonyrendszerében. Eredményesebben 
fel tudja dolgozni saját élményeit, érzéseit és nem utolsó sorban 
gazdagodik szókincse. 

József Attila rövid, ám igen termékeny költői pályafutása során 
sajnos kevés sikert zsebelhetett be. Halála után azonban (még ha 
nem is azonnal) a magyar irodalmi kánon élére került. Eme cso-
dás ünnep tiszteletére versbe öltözött a Szemerényi Károly Magyar 

Tanítási Nyelvű Alapiskola. Születésnapján, április 11-én mi is meg-
emlékeztünk a magyar költészet napjáról. Az ünnep a járványügyi 
helyzetre való tekintettel picit rendhagyóvá, tartalmilag viszont 
bőségesre sikeredett. Egy kis múltidézésbe fogtunk és felidéztük 
az elmúlt iskolai évek irodalmi sikereit, kultúrális élményeit. A visz-
szaemlékezést  iskolánk diákjai egy kis verses összeállítással koro-
názták meg. 

A vers tehát nekünk és rólunk szól, ezért tekintsük barátnak, hű 
társnak – és ha lehetne, Somlyó György szavait idézve:

„A Múzsa kint áll előttünk az utcán, 
Engedjük be a házunkba,  
És ne csak ezen a napon, 

Az év mindegyik napján!” …!

 Mgr. Bíróczi Renáta

Anyák napjaAnyák napja
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A Szemerényi Károly Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskolában  a személyre sza-
bott oktatásban,  az örömteli tanulás-
ban látjuk a sokszínű ismeretszerzés 
zálogát, az emberközpontúságunkban 
pedig a sikeres továbbtanulás gyöke-
reit. Rengeteg múlik a ta-

nító szakmai tudásán, a gyerekek iránti 
szeretetén, emberségességén. 

Elképzelhetetlennek tartom egy pe-
dagógus céljainak beteljesedését az 
iskola vezetőségének  támogatása és 
nyitottsága  nélkül.  Mivel iskolánkban 

a már említett feltételek adottak, ennek 
köszönhetően jó légkörben, családias 
környezetben működünk, és nem csak 
tudást, hanem  kellő erkölcsi tartást is 
biztosítunk növendékeinek. 

Tisztában vagyok az általam leírtakkal, 
hiszen immár harminc éve szerves tagja 
vagyok eme kis közösségnek. Kezdő pe-
dagógusként is mindig arra törekedtem, 
hogy minden gyermeknek biztosítani 
tudjam azokat a feltételeket, azt a szak-
mai-, pedagógiai tudást, amely hozzájá-
rul a megfelelő jártasságok és készségek 
kialakulásához.

„A gyermek olyan, mint egy 
pillangó a szélben. 

Néhány magasabbra tud 
repülni, mint mások.

De mindegyik, a legjobb  
tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád 

 össze Őket?
Mindegyik más. 

Mindegyik különleges. 
Mindegyik gyönyörű.”

Minden gyermek más és más, és az, 
hogy ki ő valójában, az élete első húsz 
évében válik nyilvánvalóvá. Ezt lehet 
segíteni, támogatni, befolyásolni úgy, 
hogy körberakjuk lehetőségekkel és él-
ményekkel. Ezt teszi a jó iskola. Peda-
gógustársaimmal mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy a mi tanintézmé-
nyünk egy olyan hely legyen, ahol a diák 
szívesen tölti mindennapjait, örömét leli  
a tanórákban, nem szorong a számonké-
réstől, boldogan készíti a házi feladatát, 
és innovatív, játékos módszerekkel sajá-
títja el a tudást. A gyermeknek idő kell, 
és ezt nem lehet siettetni. Minél tovább 
tartjuk meg a gyerkőcöt  az életkorának 
megfelelő körülmények között, később 
annál jobban fogja bírni az élet megpró-
báltatásait. A cél az, hogy adjunk meg 
neki minden jót, hiszen öröm és élmény 
nélkül nincs hatékony tanulás. 

Oktatási intézményünk a sikeres pá-
lyázatoknak köszönhetően  biztosítani 
tudja a megfelelő feltételeket az él-
ményszerű oktató-nevelő munkához. 
A kreatív pedagógus pedig az újszerű, 
megújuló módszerekkel és segédanya-
gokkal hatékony tanulást kínál. 

 
 Mgr. Bíróczi Renáta

Öröm és élmény a tanulásÖröm és élmény a tanulás
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Manapság a gyakorlat azt mutat-
ja, hogy az iskolákban egyre nagyobb 
szükség van a pedagógusok munkáját 
segítő asszisztensekre. Az 1. osztály fo-
lyamán kiderül, hogy mely tanulóknál 
mutatkozik tanulási zavar vagy lemara-
dás a szociális körülményeik miatt. Ilyen 
esetekben szükséges az egyéni bánás-
mód, melyhez mi, asszisztensek nyúj-
tunk segítséget. Iskolánk 2010-től híve 
az integrációnak. Jelenleg a mentálisan 
sérült, tanulási zavarokkal küzdő és testi 

fogyatékos tanulók mellett egy autiz-
mussal élő gyermek oktatását is bizto-
sítja az iskola. Ezeknek a tanulóknak a 
fejlesztéséhez és oktatás-neveléséhez 
járul hozzá a két pedagógiai asszisztens 
munkája. A hatékony tanulás elérése ér-
dekében rengeteg didaktikai segédesz-
közt alkalmazunk, amely élményszerűvé 
teszi a foglalkozást. 

A Bethlen Gábor Zrt. pályázatára rea-
gálva kérelmet nyújtottunk be egy spe-
ciális szoba- Snouzelen – kialakítására. A 

helyiség segítségével sztimulálni tudjuk 
a tanulók érzékszerveit, ami beindítja az 
ingereket. Bízunk benne, hogy a pályá-
zatunk sikeres lesz, és egy hasznos szo-
bával gazdagodik az iskolánk.    

Gyereket nevelni, tanítani nem egy-
szerű feladat. Csakis  türelemmel és el-
hivatottsággal lehet. Mi mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy a jövőben 
is segíteni tudjuk a sajátos nevelési igé-
nyű tanulók fejlesztését.

 Mojzes Márta

Szerte a világban április 2-án tartják 
az autizmus világnapját. Ezen a napon 
kékbe öltözik a világ. A mi szívünk és 
testünk is kékbe öltözött, hiszen szept-
embertől az iskolánkat egy autizmussal 
elő kisdiák is látogatja. Ezen a napon 
hívja fel a társadalom a figyelmet arra, 
hogy autizmussal élni nem könnyű, hi-
szen számukra az élet mindennapi dol-
gai bonyolult feladatot jelentenek. Fon-
tos hangsúlyozni, hogy az autizmus nem 
betegség, hanem egy állapot, amiből 
adódóan ők másképp látják a világot, 
mint egy átlagember.

Ezt a témát boncolgatták az osztály-
főnökök is diákjaikkal a nap folyamán. 

Ezután min-
den osztály 
elővette a 
kreativitását, 
s szép, ötle-
tes alkotások 
születtek, me-
lyek az isko-
la folyosóit 
díszítették. A 
nap záróese-
ménye egy lu-
fis felvonulás volt. Az időjárás kedvezett, 
verőfényes napsütésben tettünk egy 
sétát  iskolánk környékén. Kis diákjaink 
boldogan tértek haza kék lufijaikkal, s 

reméljük, immár elfogadóbbá válnak 
embertársaik iránt.

 
 Mgr. Szabó Krisztina

„Segíteni jó“ címszó alatt iskolánk bekapcsolódott egy ne-
mes ügy megvalósításába. Elsős kisdiákunk, Mlynár Máté egy 

komoly és költséges műtéti 
beavatkozás előtt áll, ezért 
természetesnek tartottuk, 
hogy segitő kezet nyújtunk.

Iskolánk igazgatósága fel-
hívást intézett a tanulók felé, 
és kupakgyűjtő versenyt hir-
detett. Ahogy teltek-múltak 
a hetek, egyre több kupa-
kokkal teli zsák sorakozott 
iskolánk folyosóin. Szívet 
melengető érzés volt, hogy 
ebben a nehéz időszakban 
sem felejtettek el az embe-
rek segíteni másokon. A ver-
seny kiértékelésére március 
15-én került sor. Mindamel-
lett, hogy jó érzéssel töltötte 

el a diákokat az, hogy 
adhattak, édes megle-
petésben is részesült 
minden gyűjtésben 
részt vevő osztály. 
Az első 3 legtöbb ku-
pakot gyűjtő osztály 
jutalomkiránduláson 
vehet részt a járvány-
helyzet elmúltával. A 
következő osztályok 
várhatják izgatottan 
ezt az eseménydús 
napot:

1. helyezés: 2. osztály
2. helyezés: 5. osztály
3. helyezés: 1. osztály és 3. osztály
Hisszük, hogy ezzel a jócselekedettel mi is közelebb juttat-

tuk a családot a cél megvalósulásához.
 Mgr. Szabó Krisztina

Asszisztensi munka az iskolábanAsszisztensi munka az iskolában

Kupakgyűjtésre fel!Kupakgyűjtésre fel!

Az autizmus világnapján...Az autizmus világnapján...
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A modern iskola és annak oktatási 
-nevelési programja már nem létezhet 
kiegészítő szolgáltatások nélkül. Egy 
ezek közül a nevelési tanácsadás.

Mivel foglalkozik a nevelési tanács-
adó?

Az első kontaktus szakembere az isko-
lai tanácsadás folyamatában. A nevelési 
tanácsadás folyamatának egyik láncsze-
me egy rendszerben, melynek további 
alkotói: a pedagógiai -pszichológiai ta-
nácsadó és prevenciós központ,  iskolai 
pszichológus, iskolai speciális pedagó-
gus. Az alapiskolákban, középiskolákban 
és speciális osztályokban, szükség ese-
tén iskolai intézményekben tevékenyke-
dik. Az iskola alkalmazottja, munkáját és 
feladatait a pedagógiai munka mellett 
teljesíti.  Fő feladatként látja el az okta-
tásban és nevelésben adódó problémák 

felmérését és az iskolai tanácsadást, 
fontos szerepet tölt be a prevenciós kér-
dések megválaszolásában és minden-
nemű káros szenvedély vagy helytelen 
szokás kialakulásának megelőzésében, 
rendellenes viselkedési zavarok megelő-
zésében és orvoslásában, idevonatkozó 
tanácsadásban és megél előzésben.

Biztosítja a kapcsolattartást a szakin-
tézményekkel, melyek komplex pszicho-
lógiai, gyógypedagógiai, diagnosztikus, 
tanácsadó, preventív és módszertani 
szolgáltatást és ellátást nyújtanak a 
gyermekeknek, szülőknek – törvényes 
képviselőknek, pedagógusoknak, illetve 
más, a nevelésben érintett személyek 
számára. Segítséget nyújt a szülőknek 
és pedagógusoknak a gyermekek okta-
tásával, nevelésével kapcsolatos problé-
máik megoldásában.

A nevelési tanácsadó feladatai az is-
kolában:

Információs feladatok: segít a tanu-
lási, tanulmányi, professzionális-szülők-
nek, tanulókat, pedagógusokat érintő 
- kérdések megválaszolásában, a prob-
lémák megoldásában.

Módszertani feladatok: szakmai segít-
ségnyújtás és tanácsadás az osztályfő-
nökök, tanítók és nevelők számára.

Mikor keressük fel a nevelési tanács-
adót? Ha segítség kell a középiskola ki-
választásánál.

Ha problémák merülnek fel a gyerek 
viselkedésében vagy hirtelen változás 
állt be a tanulmányi eredményeiben.

  
 Iskolánk nevelési tanácsadója:   
 Mgr. Csányi Mária

Az alapiskolák felső tagoza-
tos tanulói az elmúlt években 
több alkalommal tanulhattak 
az Új Szóval. Minden alkalom-
mal érdekes témakört jártak 
be a szerkesztők.  

2020. szeptember 24-től 
október 15-ig a tardoskeddi 
Szemerényi Károly Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola di-
ákjai Globális környezeti prob-
lémák, klímaváltozás címmel 
vehették kezükbe a munka-
füzetet. Számos érdekességet 
találtak a kiadásban. Szó esik 

a biodiverzitás fontos-
ságáról, a kihalófélben 
lévő állatokról, a téma-
körben fontos elméleti 
kérdésekről. A kis kiad-
vány foglalkozik a kör-
nyezetszennyezéssel, 
a hulladékkezelés ala-
csony arányáról stb., il-
letve feladatokat is kínál 
megoldásara.  Az iskola 
pedagógusai vallják, 
hogy nem elég korán 
kezdeni a környezettu-
datos nevelést, ezért az 

alacsonyabb évfolyamok 
számára is különböző 
programokat kínálunk.  

Mivel az összeállítás a 
felső tagozatos tanulók-
nak szól, így az iskolánk 
5. és a 9. osztályos tanu-
lói ragadták magukhoz 
a tematikus füzetet. A 
feladatok megoldásában 
hasznosnak bizonyult 
az Új Szó által nyújtott 
segítség, amely minden 
héten az Iskola utca ro-
vatban szórakoztató 

információt közöl. A tanulók 
a tanítási óra során apróléko-
san megbeszélik a társadalom 
globális problémáit, innovált 
formák felhasználásával  fel-
hívjak a figyelmet a környezeti 
problémákra.

Az iskola diákjai és peda-
gógusai köszönetüket fejezik 
ki  a lehetőségért, hogy 2020-
ban is az Új Szóval tanulhat-
tak.  
  
 PaedDr. Tóth Szilvia

Mi is az Új Szóv-val tanulunk

Nevelési tanácsadás
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Az idegen nyelvek tanulása 
jelenleg elkerülhetetlen szük-
ség. Ez a tény nagy kihíváso-
kat jelent számunkra, mivel 
anyanyelvünk/-eink elsajátítása 
mellett fejlesztenünk kell egy 
bizonyos idegen nyelv kommu-
nikációs kompetenciáját. 

Miért fontos az idegen nyelv 
tanulása? Ezzel a kérdéssel 
többször is szembesültem az 
utóbbi évben. Nekem személy 
szerint mindig magától értetődő 
volt, hogy a nyelvek fontosak. 
Viszont mostanában szükségét 
látom -e kérdés megválaszo-
lásának. Bárki közületek, aki 
tisztességesen tanul, bizonyára 
találkozott már az örök „mi-
nek tanulsz annyit?” kérdéssel. 

Sajnos többnyire 
gúnyos irónia rej-
tőzködik mögötte. 
Viszont a gúny 
gyakran irigységet 
takar, de vannak 
olyanok is, akik ko-
molyan nem értik, 
hogy miért is olyan 
fontos manapság a 
nehezebb utat vá-
lasztani. Itt van pár 
tipp:

Munkaheletőség. Minimum az 
angol nélkülözhetetlen a sike-
res karrierhez. Tudom miről be-
szélek, hiszen azon szerencsés 
emberek közé tartozom, akik 
megvalósíthatták gyerekkori ál-
maikat, és oda költözhettek aho-
vá csak akartak. Egy manageri 
pozíció megszerzésére kiemel-
ten fontos a magas szintű angol 
tudás. Ha a klienseid elé nem 
magabiztosan, hanem akadozva 
állsz elé, vagy egyáltalán nem 
tudod kifejezni magad, fenn 
áll annak a veszélye, hogy nem 
fognak komolyan venni. Viszont 
ha majdnem anyanyelvi szinten 
beszélsz, tisztelni fogják az erő-
feszítésed, és biztosan állítha-

tom, hogy nyerésre állsz 
majd! Természetesen, 
bíztatlak bármilyen nyelv 
elsajátításához, legyen 
az a mandarin (a kínai 
piac gyorsan növekszik), 
a spanyol (az én szív-
ügyem), a német (közel 
van), vagy akármelyik. 

Utazás és barátko-
zás. Azt hiszem ehhez a 
ponthoz nem kell többet 
hozzáfűznöm. Ki ne sze-
retne utazni vagy új ba-
rátokra szert tenni?

Könyvek olvasása eredeti 
nyelven. Azon kívül, hogy bőví-
ted a tudásod és új szókincsre 
teszel szert, még szórakozol is. 
Kell ennél több? 

Valódi hangok a filmekben. 
Bár a fordítók megtesznek, amit 
csak lehet, lehetetlen ekvivalen-
seket találni a szófordulatokra, 
helyi humorra, akcentusokra, 
szlengre. Még soha nem volt 
könnyebb dolgunk mint a mos-
tani Netflixes, Amazon Prime-os, 
HBO GO-s világban, ahol min-
den film egy kattintásra van.

A tanulás élvezetes is lehet. 
Ha elég intelligens vagy, észre-

veszed, hogy az idegen nyelvek 
mindenütt megtalálhatóak kö-
rülöttünk. Nem hiába mondják, 
hogy „The limits of my language 
are the limits of my world” (A 
nyelvem határai a világom ha-
tárai). A nyelvtudás egy nehéz 
helyzetben jelenthet megvál-
tást. Megértem, hogy ez nem 
feltétlenül jellemző mindenkire, 
de nem tudhatod, mikor lesz 
szükséged megértetni magad 
valakivel, akinek más a kulturá-
lis háttere mint a tiéd. Néha ez a 
felismerés csak életünk későbbi 
időszakában jön el. 

  Mgr. Veres Gréta

Multikulti világMultikulti világ  avagy az idegen nyelvek fontosságaavagy az idegen nyelvek fontossága

A nyár még visszatekint ránk, 
és igyekszik kihasználni az utol-
só csalogató napsugarait. Eb-
ben az időszakban szervezi meg 
iskolánk a hagyományos  őszi 
kiállítást. A tanulók kreativitásá-
nak köszönhetően érdekesebb-
nél érdekesebb alkotások kerül-
tek ki kezeik közül, felhasználva 
a természet beérett zöldségeit, 
gyümölcseit, a fák terményeit, 

sárguló leveleit. A kiál-
lításról nem hiányoz-
hattak a legkülönle-
gesebb termések, de 
jelen voltak a kreatív 
,,mestereink”alkotásai: 
az ősztündérek, ősz-
anyók, őszapók, tök-
lámpások serege is.

Kibontakozhatott kicsi 
és nagy, ügyes, és kevésbé 

A szeptember nemcsak az iskolakapu kitárásának ünnepe, de az 
alma hónapja is- a legkedvesebb gyümölcs minden kisgyereknek. 
Nincs, aki az almát ne szeretné, meg ne enné rétésbe, kalácsba, 
kompótba, süteménybe stb. Az íze, zamata utolérhetetlen, és ha a 
pirosló csillogását meglátjuk, nehéz ellenállni, hogy bele ne harap-
junk. Hát így van ezzel a mi kis alsó tagozatos csapatunk is. Kosárral 
felszerelkedve irány minden szeptemberben a szövetlkezet almása, 
ahol a mi Peti bácsink, mindig tárt karokkal vár. 

Elmeséli az idei év megpróbáltatásait az almafák gondozásában, 
megmutatja nekünk az almafajtákat. Mesél a felhasználásukról, me-
lyik megy külföldre eladásra, ill. melyik megy préselésre homoktö-
vessel együtt, hogy ízletes dzsúszt ihassunk belőle. Vendégszeretete 
határtalan, mindig jóllakunk, kóstolgatunk, sőt még haza is vihetünk 
az almából. 

Köszönjük a kedves vendéglátást, újra nagyszerűen éreztük ma-
gunkat. Kívánunk jövőre bő termést, és hogy újra találkozhassunk.

PaedDr. Roškó Ildikó

Kiállítás az iskolábanKiállítás az iskolában

Látogatás az almáskertbeLátogatás az almáskertbe

ügyes, segítséggel 
és önállóan -itt 

mindenki csak 
nyerhetett . 
Köszönöm 
minden ta-
nulónak, aki 
hozzájárult 
ehhez a szí-

nes csoda-
kiállításhoz….

várjuk a követ-
kezőt.

Az iskolák tanulóinak alkotó-
kedve határtalan. Imádnak  me-
séket illusztrálni, különböző rajz-
versenyekbe bekapcsolódni. Az 
ügyes kezűket gyakran jutalom-
ban is részesítik a versenykiírók. 
Említést érdemel az Érsekújvári 
Regionális Központ, ahová gyö-
nyörű tündér rajzokat küldtünk a 
tanulók. Az online oktatás során 
is ki-ki bekapcsolódok különbö-
ző pályázatba  pl.
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„Műveld a csodát és ne magyarázd!“ – vallja Nagy László. Ezt a hit-
vallást követjük mi is, a tardoskeddi 
Szemerényi Károly Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola tanárai. 

De vajon, miben is rejlik a csoda 
művelése, műveltetése? Egyrészt a 
tevékenységben és a tevékenyked-
tetésben. Ez az út vezet az élmény-
szerű ismeretszerzéshez, a felfe-
dezés semmihez sem hasonlítható 
öröméhez, és azon képességek fej-
lesztéséhez, fejlődéséhez, amelyek 
segítenek abban, hogy kreatív, gon-
dolkodó, problémamegoldó diákok 
váljanak a ránk bízott gyerekekből. 
Ha ezen a tanulási, tanítási úton ha-
ladunk, sokat tettünk annak érdekében, hogy érzelmileg is kötődje-
nek gyökereikhez, hagyományaikhoz, kultúrájukhoz. Később, ahogy 
növekednek diákjaink, bátran bízhatunk abban, hogy szívük után az 
értelmük is nyitottá és befogadóvá válik történelmünk, irodalmunk, 
művészetünk, jeles napjaink, nemzeti ünnepeink háttérismeretének 
önálló megszerzésére, bővítésére és mélyítésére. 

Másrészt a csoda a mosolyban, az együttműködésben, a motivá-
cióban rejlik, amely jó alapot ad már alapiskolás korban az önazo-
nosság kialakításában. Az önazonosság megtalálása, a hagyomá-

nyok ápolása, 
mindig is fontos 
volt az iskolánk 
számára. A ha-
gyományőrző 
sarok kialakítá-
sa, kopjafiank 
az átriumba, 
nagymamáink 
éleskamrája, az 
iskola terüle-

tén elhelyezett emlékművek, a népviseltbe öltöztetett babák mind 
a múltunkat, az énünket jelképezik.     

Ezt a csodát ebben az iskola-
évben nem rendhagyó módon 
vittük tovább. Sajnos közbeszólt a 
világjárvány. Az ünnepségek, meg-
emlékezések és koszorúzások az 
online térbe szorultak. Amíg a hely-
zet engedte, próbáltunk mindent 
megtenni annak érdekében, hogy 
tanulóink megismerjék hagyomá-
nyainkat, szokásainkat és persze 
történelmi múltunkat is.

Az ötödik és a hatodik osztály 
tanulói részt vettek egy rendhagyó 
történelmi órán. Megtekintették fa-

lunk tájházát, megismerkedtek Tardoskedd múltjával, betekintést 
kaptak az itt élő emberek mindennapjaiba.

Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról. A 7. és 9.osz-
tály tanulói rövid megemlékezést tartottak a sulirádión keresztül, a 
4.osztály tanulói interaktív módon ismerték meg az adott történel-
mi kor fontos eseményit. A többi osztály is megismerhette az aradi 
vértanúkat, életútjukat és persze az aradi vértanúk átadták a mai 
diákoknak a legfontosabb üzenetet, nem szabad elveszteni a hitet 
és szabadságunkat a 21.században sem.

Sajnos a március 15-ei megemlékezés már nem zajlott hagyomá-
nyosan az iskola falai között.

Idén a korábbi években a fellépésekről készült felvételekből állí-
tott össze az iskola egy összefoglalót, amely megtalálható az iskola 
közösségi oldalán.

Reménykedjünk abban, hogy a következő tanévben mindentől 
mentes iskolaévet tudhatunk majd magunk mögött, amelyben eze-
ket a számunkra fontos eseményeket ünnepi köntösbe bújtatva meg 
tudjuk majd közösen ünnepelni.

 Mgr. Vanya Lívia 

Ünnepeink, hagyományaink továbbadása iskolánkbanÜnnepeink, hagyományaink továbbadása iskolánkban
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Advent a reményteli várakozás időszaka, 
felkészülés az év legmeghittebb ünnepére, a 
karácsonyra. December elejére a tanulók és 
a pedagógusok ünnepi díszbe öltöztették a 
folyosókat és az osztálytermeket.

Immár hagyománnyá vált, hogy minden 
évben tanintézményünk végzős diákjai Mgr. 
Csányi Alexandra tanító néni vezetésével 
elkészítik az iskola adventi koszorúját. Az 
idei advent rendhagyóra sikeredett, hiszen a 
felső tagozatos diákok online oktatásban ré-
szesültek, és a kilencedikesek nem lehettek 
jelen, így a koszorút a tanító nénik készítet-
ték el, szívükben rájuk gondolva. 

Ezúttal is megrendezésre került a két hé-
tig tartó karácsonyi könyvvásár, ahol diákja-
ink számtalan érdekes könyv közül válogat-
hattak. 

A gyerekek legnagyobb örömére elláto-
gatott hozzánk Szent Miklós, segítőivel, a 

szépséges angyalokkal. Puttonyából ren-
geteg mesekönyv és fejlesztő játék került 
elő, amelyek az iskola könyvtárában, a 
napköziotthonban és a felzárkóztató - osz-
tályteremben várják a tanulókat. A jóságos 
Mikulás bácsi minden tanulót megajándé-
kozott egy finom, édes csomaggal is. Az 
alsó tagozatos kisdiákok versekkel, énekkel, 
tánccal köszönték meg az ajándékokat. 

Tardoskedd Község Polgármestere az idei 
évben is meghirdette a Karácsonyi képeslap 
című rajzpályázatot, amelyre iskolánk meg-
annyi diákja benevezett egy-egy gyönyörű 
alkotással. A nyertes Rybár Filip, első osz-
tályos tanuló lett, az ő festménye került rá 
falunk képeslapjára. 

Intézményünk minden évben bekapcso-
lódik a községben megrendezett karácsonyi 
vásárba, ahol jótékonysági gyűjtést szervez. 
Idén a koronavírus-járvány miatt azonban 

a vásár helyszíne nem a falu központja, ha-
nem az iskola épülete lett. A pedagógusok 
és diákok karácsonyi dekorációkat vala-
mint édességeket készítettek, illetve árul-
tak. A befolyó összeggel az egyik tanulónk 
őssejtterápiás kezeléséhez szerettünk volna 
hozzájárulni. Öröm töltötte el a szívünket, 
hogy 1000 eurót gyújtöttönk össze és ad-
hattunk át a szülőknek. Köszönet illet min-
den tardoskeddi szülőt, gyereket és lakost.

A téli szünet előtti napon az osztályter-
mek alkotóműhellyé alakultak át. Tanulóink 
szebbnél szebb textilből készült ajándékot 
készítettek szüleiknek, és egymást is meg-
ajándékozták. Záróprogramként pedig a 
napközisek előadták varázslatos, meghitt 
műsorukat, amellyel áldott, békés karácso-
nyi ünnepeket kívántak mindenkinek. 

 
 Mgr. Mojzes Adriána

Karácsonyvárás az iskolábanKarácsonyvárás az iskolában
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Az elektronikai eszközök már 
régóta életünk szerves részét 
képezik. A felnőttek nagy része 
rendelkezik okostelefonnal és 
háztartásonként legalább egy 
számítógéppel, vagy 
táblagéppel. Az inter-
nethez való csatlakozás 
sem számít ma már kü-
lönlegességnek sőt, a 
legtöbb munkahelyen, 
ahogy az iskolában is 
szükség van rá.

A gyerekek olyan vi-
lágba születnek, ahol a 
környezetükben min-
denki tudja legalább 
alapfokon kezelni eze-
ket az eszközöket. Látják, ahogy 
szüleik használják a számítógé-
pet, az okostelefont, így tudtu-
kon kívül ők is elsajátítják ezen 
eszközök működésének elvét. 
Ma már egy kisiskolás gyermek-
nek nem kell bemutatni, vagy 
megtanítani, hogyan használja 
a telefont - főleg az őt érdeklő 
alkalmazásokat.  A számítógé-
pes játékok és internethasználat 
sem áll tőlük távol, azonban az 
iskolai informatika óra mindig 
tud számukra újat mutatni.

Az iskolában az informatika 
oktatás a harmadik osztályban 

kezdődik. Megismerkedünk a 
számítógép részeivel, és meg-
tanuljuk használni azokat. A 
legáltalánosabb programok 
használatát is megtanítjuk a 

gyerekeknek, hogy utána tud-
janak mire építkezni. A raj-
zolóprogramok segítségével 
megtanulják az egér mozgását 
kezelni. A billentyűzettel pedig 
szövegek másolása és szer-
kesztése közben ismerkednek 
meg. Megismerik és kipróbál-
ják a számítógéphez csatolható 
eszközöket és azok működését. 
Figyelmet fordítunk a biztonsá-
gos internethasználatra.

Néhány évvel ezelőtt a tech-
nika már hasonlóan fejlett volt, 
mégsem gondoltuk, hogy jön 
egy időszak, amikor szociális 
életünk egy jelentős részét az 

interneten éljük majd, minden 
személyes találkozás nélkül. A 
koronavírus átírta életünk for-
gatókönyvét, és az iskolai okta-
tást is az online térbe helyezte 

át. Sokaknak- gyere-
keknek és felnőtteknek 
egyaránt- nem ment 
könnyen az átállás, hi-
szen eddig ismeretlen 
programok, applikáci-
ók kerültek a figyelem 
középpontjába. Sze-
rencsére a gyerekek 

gyorsan tanulnak, így hamar 
elsajátították az online tanulás-
hoz szükséges lépéseket, ahogy 
az iskolai informatika órán is ját-
szi könnyedséggel fogadják be 
a tananyagot. A gyerekek élve-
zik az informatikát, mert hozzá-

juk közel áll ez a világ. Sokszor 
közelebb, mint a szülőkhöz. 
Most már azt is tudjuk, hogy 
szükséges az efféle számítás-
technikai eszközök használatá-
nak ismerete, mert előfordulhat, 
hogy többet kell őket használ-
nunk, mint azt előre terveztük. 
Mégsem szabad átesni a ló túl-
oldalára és eljutni arra a szintre, 
hogy az eszközöktől függjünk, 
és használatukon kívül minden 
egyéb tevékenységet háttérbe 
szorítsunk.

Az online oktatás 
során fontos, hogy 
a pedagógusok is 
megfelelő felsze-
reltséggel dolgoz-
zanak. Ezért az új 
notebookon kívül, 
grafikus táblagépe-
ket is használtak a 
tanító nénik a tan-
anyag elsajátítása 
és megértése érde-
kében.

Teremtsünk egyensúlyt a 
számítástechnikai eszközök 
használata és a valódi szociális 
érintkezés között, és tanítsuk 
gyermekeinket is erre.

 Mgr. Vaňa Tímea

A számok világát kedvelő ta-
nulók az idei tanévben is nagy 
szorgalommal készültek a ma-
tematikai versenyekre.

A Pitagorasz verseny iskolai 
fordulóját decemberben ren-
deztük meg. Az iskolában a 3. 
és 4. osztályos tanuló kapcso-
lódhattak be. A felső tagozato-
sok ekkor már csak online tud-
ták megmérettetni tudásukat, 
ügyességüket. Az első akadályt 
sikeresen teljesítő tanulók meg-
hívást kaptak a verseny járási 
fordulójára, melyre 2021. ápri-
lis 13-14 – én került sor. Minden 
versenyző számítógépen jelölte 
be, küldte el megoldásait. A 15 

furfangos, logikai feladat meg-
oldására 60 perc állt a tanulók 
rendelkezésére. A Pitagorasz 
járási fordulójának sikeres meg-
oldói a következő tanulók let-
tek: 3. osztályból: Szabó Tímea, 
Győri Márton, Veres Zoltán, 
Vaňa Réka, 4. osztályból: Birkus 
Viktória, 5. osztályból: Kóňa Oli-
vér (9. helyezés) Csányi Kristóf, 
7. osztály - Borbély Sámuel (2. 
helyezés).

A Matematikai Olimpia ver-
seny házi fordulóját sikeresen 
teljesítő tanulók részt vehet-
tek a verseny járási fordulóján, 
melyre januárban és március-
ban került sor. Csányi Abigél 

Matematika világában Matematika világában 

Informatika kicsiknek

és Dobrovodský Katalin (9. osztály) a járási 
fordulón 2. helyezést értek el, így tovább-
jutottak a kerületi fordulóra, ahol 
Csányi Abigél sikeres meg-
oldóként végzett. A 7. 
osztályból Borbély 
Sámuel a járási fordu-
ló 3. helyezettje lett. 

Minden kis és nagy 
matikusnak köszönet 
a felkészülésért, ta-
náraiknak, szüleik-
nek a segítségért! 
Kívánom, hogy 
még sok verse-
nyen képviselhes-
sék iskolánkat ilyen 
szép eredménnyel!

 Mgr. Borbély Kinga
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Az egészséges táplálkozás

Az egészséges táplálko-
zás nem más, mint a testünk 
működéséhez elengedhetet-
len tápanyagokat tartalmazó 
é le lmiszerek 
kiegyensúlyo-
zott bevitele 
a szervezet-
be. Lényege, 
hogy biztosítja 
a szerveze-
tünk helyes 
működéséhez, 
és védekező-
k é p e s s é g é -
hez szükséges 
tápanyagokat, 
segít megelőzni a betegsége-
ket és a túlsúly kialakulását, 
támogatja az immunrendszert. 
Csökkenti a betegségek kiala-

kulásának kockázatát. Ez nem 
csupán azt jelenti, hogy az éte-
lek és italok fogyasztásával be-
visszük a szervezetünkbe a táp-
anyagokat, arra is kell figyelni, 
hogy ezekből a napi ajánlott 
minimumot mindenképpen 

magunkhoz vegyük. Minden 
tápanyag feladata más és más: 
energiával látnak el, elősegítik 
a folyamatos sejtmegújulást, 

lehetővé teszik a fiziológiai 
folyamatokat, védelmi felada-
tokat látnak el. Az egészséges 
táplálkozásnak 

éppen ezért 
változatos-
nak kell len-
nie, hiszen 
az ember 
s z á m á r a 
létfontossá-
gú ásványi 
a n y a g o k , 
v i t a m i n o k , 
aminosavak, 
ant iox idán-
sok, nyom-

elemek, fehérjék, egyszerű 
cukrok, nem találhatóak meg 
egyetlen élelmiszerben. Akkor 
lehet igazán hatékony, ha az 
ételek „megfelelő állapot-
ban” kerülnek az emésztő-
rendszerbe. Ennek feltétele, 

hogy mindig nyugod-
tan, lassan, a falatokat 
alaposan megrágva 
együnk, és a folyadé-
kot se hirtelen döntsük 
magunkba. Ellenkező 
esetben, a tápanyagok 
felszívódása nem lesz 
tökéletes, mindez miatt 
rossz lehet az emész-
tés, emésztőrendszeri 
panaszok, betegségek 
lépheznek fel. A táp-
lálkozás alapfeltétele a 
folyadék rendszeres fo-
gyasztása, utánpótlása, 

amely minden alapvető 
fiziológiai és biokémiai 
folyamat aktív részvevő-
je. Az egésszéges táplál-

kozást egész éle-
tünk során fontos 
betartani, hisz az 
egészséges élet-
mód alptörvénye. 

Az iskolánk di-
ákjai nap mint nap 
szembesülnek az 
egészséges táplál-
kozás kérdésével, A bio-
lógia-, természetismeret 
-, polgári nevelés- és más 
tantárgyakon  belül kis-

iskolás koruk óta, igyekszünk 
minnél több infomációval el-
látni őket. Az egészséges élet-

mód bármikor szóba kerülhet, 
így próbáljuk a tanulókat a he-
lyes táplálkozás felé irányítani. 
Minden tanítási évben egész-

séges táplálkozás világnapja 
alalkalmából, egészséges na-
pot szervezünk. A gyerekek 

nagy örömmel várják, tervez-
getik, hogy milyen ételeket 
készítsenek, megmutassák fő-
zőtudományukat és finomakat 
egyenek. A 2020/2021 -es tan-
év rendhagyó egésszéges na-
pot hozott magával. A tanulók 
projektek, prezentációk, pla-

kátok elkészítésével 
bemutatták osztály-
társaiknak az egész-
séges táplálkozás 
alapelveit, tippjeit, 
trükkjeit. Mindezek 
után egészséges 
ételeket készítettek, 
melyet jóízűen elfo-
gyasztottak. Sütöt-
tek, főztek, grillez-
tek és más egyéb 
módon is elkészített 

ételeket, recepteket megosz-
tották az iskola internetes ol-
dalán képek formájában, mivel 
a pandémia higiéniai előírasa 

nem engedte, hogy más 
osztályok tanulói is meg-
kóstolhassák a finomabbnál 
finomabb ételeket.

Egészségesen táplákozni 
mindennap kell. Ezért az 
iskolánk vezetősége bekap-
csolódott  a minisztérium 
Gyümölcsprogram felhívá-
sába. Az iskolai év minden 
hetén az udvardi székhelyű 
Emilivé Sady szövetkezet 
biztosítja tanulóink számá-
ra a gyümölcsöt és a finom 
gyümölcslevet. 

 Éljünk és táplálkozzunk 
egészségesen!

  
 PaedDr. Kosziba Melinda
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A sport, mint fizikai tevékenység, különösen fontos az 
egészségünk megőrzése, a betegségek megelőzése és az 
elhízás elkerülése érdekében. Fontosságával hozzájárulunk 
a szellemi egészség megőrzéséhez is. Hiánya nemcsak tes-
ti tüneteket produkál, okozhat koncentrálási zavarokat és 
stresszt is.

A mozgás jótékony hatásai széleskörűek: a rendszeres 
edzés fokozza a szív és a tüdő teljesítőképességét, csökkenti 
a szívizomzat oxigénigénigényét, a vérzsírszintet, a vérnyo-
mást, vércukorszintet, segít megőrizni az ideális testsúlyt.

A rendszeres testedzés által testünk több örömöt nyújtó 
hírvivő anyagot és hormont termel, s így hozzájárul a közér-
zetünk javulásához. Serkenti a kreativitást és növeli a teljesí-
tőképességet. Gyermekek esetében hozzájárul a játékigény 
kielégítéséhez és az önbizalom növeléséhez.

A testmozgás hat a mentális egészségre, a kapcsolatokra, 
ráadásul egészségesebb és boldogabb élethez vezet. Leg-
általánosabb mentális haszna a stresszoldás. Csökkenti a 
stresszt és fokozza a test képességét arra, hogy megbirkóz-
zon a meglévő lelki feszültséggel.

Fokozza a boldogsághormonok termelődését. A mozgás 

endorfinokat bocsát ki, amely a boldogság és eufória érzé-
sét váltja ki. Összegezve előnyeit, fejleszti a memóriát, segíti 
az alvást, feltölt energiával, enyhíti a szorongást, növeli az 
önbizalmat.

Iskolánkban heti két alkalommal van tornaóra, pedig na-
gyon jó lenne naponta  beiktatni. A klasszikus gimnasztika, 
atlétika és labdajátékokon kívül jót tennének a gyerekeknek 
a csoportos cardio tréningek, többek között az aerobik, a 
zumba, és a tae-bo edzés. Egy kardioedzés a kreativitást 
akár két óra hosszáig is megnövelheti. Tehát, ha kreatív gon-
dolkodásra van szükségünk, sétáljunk vagy fussunk egy na-
gyot a szabadban, hogy felfrissitsük testünket és agyunkat 
is.

A tanulmányok kimutatták, hogy a legtöbb ember jobban 
teljesít ha társat talál magának az edzésekhez.Tornázzunk, 
mozogjunk csoportosan, mert ha többen vagyunk, inspirálni 
tudjuk egymást, jobban teljesítünk .

Ma már mozogni, tornázni világnézet.Tornázzunk mind-
nyájan az egészségünkért!

 Mgr. Ivanics Gabriella

A sport fontosságaA sport fontossága
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2021.április 22-én a világon 50. alkalommal ünnepeltük a 
Föld napját. Mára ez az alkalom a legnagyobb környezeti 
megmozdulássá vált, cselekvő ünneppé, amely mindannyi-
unk jövőjéről szól. A Föld napja kezdeményezés minden év 
áprilisában felhívja a figyelmet a Föld természeti környezeté-
nek megóvására. A világméretű környezetvédelmi akciónap 
az Egyesült Ál-
lamokból indult, 
ahol 25 millió 
amerikai emelte 
fel szavát a ter-
mészetért.

A Földért, saját 
jövőjéért minden 
ember tehet va-
lamit otthon vagy 
m u n k a h e l y é n , 
szűkebb vagy tá-
gabb környezeté-
ben. Kímélheti a környezetet fogyasztási szokásainak meg-
változtatásával, energiatakarékosabb életmód kialakításával. 

Ültethet növényeket, mellyel 
hozzásegíti az élővilágot a 
tisztább levegő elérésére.

Iskolánkban is megemlékez-
tünk és munkálkodtunk a kör-
nyezetünkben e napon. Taka-
rítottunk, virágokat, fűszer- és 
gyógynövényeket ültettünk, 

veteményeztünk kis-
kertünkben. Minden 
osztály talált magá-
nak munkát, mellyel 
szebbé és tisztábbá 
tette környezetét. 

Nem fe-
ledkeztünk meg az állatokról sem, melyeknek 
átmeneti, illetve állandó  lakóhelyet készítet-
tünk. Ennek számtalan elnevezése ismert: ro-
varhotel, rovartanya, bogárhotel, bogártanya, 
bogárlak, darázsgarázs, méhecskehotel. Cél-
ja, hogy megfelelő körülményeket teremtsen 
azoknak a rovaroknak, amelyekre a kertnek 
szüksége van, táplálkozni és szaporodni tud-
janak. Volt amelyet fára akasztottunk és volt 
amelyet a földre tettünk, hogy a röpképtelen 
bogarak is belakhassák. Ezekkel az alkotások-
kal természetismeret és biológia óráinkon kö-

zelebbről megfigyelhetjük majd bogaraink életét.
A világban jelenleg zajló koronavírus-járvány is megmutat-

ja, hogy figyelnünk és vigyáznunk kell magunkra, egymásra, 
a Földre és a vízkészletünkre. 

Össze kell fognunk ahhoz, hogy megmenthessük a Földet! 
Ne csak egy nap, hanem az év minden napján, mindenkinek, 
mindenhol!

 Mgr. Csányi Alexandra

Egy nap a Földünkért
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Az első osztály élete a 
beíratkozással indult a  kedves 
iskolánkba. A 2020/2021-es 
iskolai évet  16 tanuló kezdte 
meg. Vidám arccal érkeztek 
az évnyitóra, ahol  átvették a 
Rákóczi Szövetség iskolatás-
káját, a Magyar gyermekekért 
fejlesztési alap és az iskola 
tanszercsomagját. Az iskola 
igazgatósága is nagyon készült 
a gyerekek fogadására. Frissen 
festett falak, új bútorok,  tech-
nikai és  mediális újdonságok-
kal berendezett osztály várta a 
legkisebbeket

Miután  összehangolódtak, 
megbarátkoztak  szeptember 
elején elindult az aktív munka.  
Már az első hónapban érez-
hető volt, hogy aktív, buzgó, 
ügyes kis csapat formálódik, 
mert bizony az első napokban 
sok minden eldől. Még fel sem 
ocsudtunk az évnyitót követő-
en, máris a Rákóczi Szövetsé 

képviselőit üdvözöltük az osz-
tályunkban. Valamennyi szülő 
10.000 Ft. beíratkozási ösz-
töndíjat vehetett át.  Így a ma-

gyar iskolába íratott gyerekek 
nemcsak lelki, eszmei, baráti 
támasszal kezdik el útjukat az 

iskolánkban, hanem  anyagi elő-
nyökkel is.    

Létfontosságú a jó közérzet, a 
szeretettteljes második otthon 
megteremtése, mert csakis így 
indulhatott el az első osztály.  
Amint beköszöntött a tél, már 
a betűk zöme, az összeolvasás, 
a matematikában a 10-ig való 
összeadás és kivonás,  az alap-
szókincs ill. szlovák konverzáció 
begyakorlása után, amikor már 
rájött az elsős az iskolás élet 
,,ízére“-  hát a pandémiával 
kellett szembenéznünk. Így 
nem kerülhettük el az online 
oktatást.  Még a Mikulás bácsit 
fogadtuk nagy szeretettel és 
egy kis műsorral, de már a téli 
szünet után, belőlünk is távok-
tatású elsősök lettek. Még mie-
lőtt hivatalosan is online térbe 
vonultunk volna, a polgármes-
ter úr látogatott el az osztályba, 

hogy átadja Rybár Filipnek a  
„Polgármesteri karácsonyi ké-
peslap“ első helyezettének járó 
jutalat. 

 Mint ahogy szükséges min-
den kezdetnél a segítség, a táv-
oktatás során  is a szülők segít-
sége nagyon fontos volt.  Az elő 
osztály tanulói nagyon ügyesen 
vették az akadályokat. A kezde-
ti nehézségek leküzdése után 
belerázódtunk  a MEET-en való 
oktatásba. Visszatérésünk után 
sikerült mindennel tovább ha-
ladni, készültek a programok, 
megünnepeltük édesanyáinkat, 
nagymamáinkat is.  

Reméljük, hogy ügyességüket 
még kamatoztathatják a jövő-
ben, amihez további sok sikert 
kívánok minden egyes tanuló-
nak.

 PaedDr. Roškó Ildikó  
 és az I. osztály

Az első osztály életébőlAz első osztály életéből

,,Akár hiszed, akár nem,
Nagyon jó az én kedvem.

Tudod minek örülök?
Iskolába kerülök.
Szép volt a nyár,  
szép nagyon,

Sütkéreztem a napon.
Játszottam és ugráltam,

Szaladgáltam, bringáztam.
Halacskákkal versengve,
Úszkáltam a tengerbe’

Homokváram összedűlt,
A sárkányom elrepült.

Nincs már minek maradnom,
Van helyette más dolgom.
Nagy vagyok már iskolás,

Kezdődjön a tanítás!“
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A tanév végéhez közeledvén tartottunk 
egy kis emlékutazást. Végignéztük a jelen-
tősebb eseményeken készült fényképeinket, 
felidéztük, mi minden történt velünk az isko-
laév kezdete óta egészen a jelenig. Hagytuk, 
hogy elragadjon az elmúlt pillanatok vará-
zsa. Elidőztünk egy-egy képnél, képzelet-
ben újraéltük a történteket. 

Szeptemberben a tanévnyitón nagyon 
büszkék voltunk rá, hogy már nem mi va-
gyunk iskolánk legkisebb, legfiatalabb ta-
nulói, hiszen mi már másodikosok lettünk. 
Boldogan öleltük át egymást, és hatalmas 
lelkesedéssel vágtunk neki az új tanévnek. 

Alighogy elkezdődött az iskola, egy szép, 
napsütéses délelőtt, tanulmányi kirándulás-
ra mentünk a szövetkezet gyümölcsösébe, 
ahol megkóstolhattuk a vitamindús, ízletes 
almákat. Mivel az időjárás és a helyszín is 
kedvezett, ott helyben megtartottuk a Futás 
az egészségért elnevezésű programunkat 
is. Még az ősszel bemutattuk termésekből 
készült alkotásainkat az őszi kiállításon. Az 
egészséges táplálkozás világnapján külön-
böző fajta müzliket, gabonapelyheket kós-
toltunk .

A december a meghitt várakozás 
jegyében zajlott. Minden nap meg-
ajándékoztuk egymást egy-egy apró 
édességgel az adventi naptárból, 
dallal köszöntöttük a Mikulás bá-
csit, majd ajándékokat készítettünk 
szüleinknek. Ezeknek a hangulatos 
napoknak az emléke mindannyiunk 
arcára mosolyt csalt.

Az új naptári év érdekesen indult, 
ugyanis a koronavírus-járvány miatt 
fel lett függesztve a jelenléti oktatás 
a teljes iskolában, így számítógépen keresz-
tül, online tanultunk. Nem igazán szerettük 
meg a tanulásnak ezt a módját, azonban 
izgalmas emlékként maradt meg bennünk 
a farsang, amikor egy héten át minden nap 
jelmezben vehettünk részt az órákon. 

Tavasszal is sok színes program várt ben-
nünket. Az iskola könyvtárában bemutattuk 
egymásnak kedvenc könyveinket, kék ruhá-
ban, kék lufikkal vonultunk fel az Autizmus 
világnapján, lovakat simogattunk a lovardá-
ban. 

Abban azonban mindannyian egyetértet-
tünk, hogy a legjobb és legfeledhetetlenebb 

napjaink a kupakgyűjtés, A Föld nap-
ja és az Anyák napja voltak. A kupa-
kokat az egyik iskolatársunk javára 
gyűjtöttük. Nagyon szerettünk volna 
hozzájárulni a gyógykezeléséhez, 
ezért mindannyian összefogtunk. 
Végül a mi osztályunk gyűjtötte a 
legtöbb kupakot az egész iskolában. 
Jutalomként egy hatalmas Kinder- 
édességcsomagot nyertünk, valamint 
egy osztálykirándulást, amelyre elme-
gyünk, amint megengedik a korona-
vírus miatt érvényben lévő szabályok. 

A Föld napján a föld színeibe öltöztünk. 
Beszélgettünk a környezetvédelem fon-
tosságáról, gyomláltunk és kapáltunk az 
iskola kertjében, valamint létrehoztunk egy 
„Gilisztanya“ nevű földigiliszta – farmot, 
hogy megfigyeljük az életmódjukat. 

Anyák napja alkalmából idén sajnos az 
anyukáinkat nem tudtuk vendégül látni az 
iskolában, a köszöntésük azonban nem ma-
radt el. Izgatottan készülődtünk, dalt, ver-
set, táncot tanultunk. Ajándékokat is készí-
tettünk: díszes fakanalat - hiszen anyukáink 
főzik a legfinomabb ételeket, és megfestet-
tük édesanyánk portréját. Műsorunkat végül 
kamerák előtt adtuk elő, és anyukáink az in-
terneten, illetve a helyi kábeltévé adásában 
tekinthették meg. 

Kellemes érzéssel töltött el 
mindannyiunkat ez a kis időutazás. Igaz, 
hogy egész évben maszkot hordtunk az 
arcunkon, és folyton a kezünket fertőtle-
nítettük, mégis nagyon sok mindent meg-
tanultunk, számtalan új élménnyel gazda-
godtunk, rengeteget csibészkedtünk és 
nevettünk. Jó volt másodikosnak lenni!

 Mgr. Mojzes Adriána  
 és a II. osztály

Emlékek a második osztálybólEmlékek a második osztályból
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A hosszú nyári szünet után, szeptember első napjaiban, az ősz be-
köszöntével visszaültünk padjainkba. Harmadikosok lettünk! Bizony-
talan volt, hogy meddig élvezhetjük egymás társaságát személye-
sen, hiszen még javában tombolt a koronavírus. A sok egészségügyi 
és biztonsági szabályokat betartva tanultunk, játszottunk a tanítási 
órákon. Mivel minden ősszel ellátogattunk a helyi szövetkezetbe, így 
ebben az évben sem hagyhattuk ki, hogy megkóstoljuk az év legíz-
letesebb almáit, teleszedjük kis kannáinkat, hogy majd otthon finom 
almás pitét, almapürét  készítsen anyukánk belőle. Október hava az 
őszi betakarítás  hónapja. Iskolánkban egy kiállítás keretében be-
mutattuk milyen az élet a farmon. Összegyűjtöttük osztályunkban a 
hozzá szükséges játékainkat: állatokat, istállót, mezőgazdasági esz-
közöket. Hoztunk szalmát, szénát, kukoricát, burgonyát.

Osztályunkban az Élelmezés világnapja alkalmából a zöldségek és 
gyümölcsök adta színekből szivárványt raktunk össze, ezzel is jel-
képezve, hogy mi boldogok lehetünk, amiért ennyiféle vitaminhoz 
juthatunk, amely sajnos sok gyermeknek nem adatik meg a világon. 
Később ezek a finomságok egy turmixba kerültek, amelyből rostos, 
vitamindús levet készítettünk. November elején megemlékeztünk 
elhunytjainkról iskolánk kopjafájánál.

Decemberben Szent Miklós hasonmásának sikerült átjutni a hatá-
ron, így osztályunkba fogadhattuk őt angyalaival. Karácsony köze-
ledtével ajándékot készítettünk szeretteinknek. Eljött a várva várt téli 
szünet, bár hóval nem lepett meg minket a természet, mégis örül-

tünk, hogy egy kicsit pihenhetünk. Az eredeti terv szerint január első 
hetében köszönthettük volna egymást az osztályban, de a korona-
vírus közbeszólt, így elkezdődött számunkra is a távoktatás. Nem 
volt számunkra ismeretlen tény, mert a tavalyi évben már tudtuk mi 
vár ránk. Szerencsére csak egy hónapig maradtunk a számítógép 
képernyője mögé kényszerülve, mert februárban újra köszönthet-
tük egymást az osztályban. A tél is megmutatta szépségét, és hóval 
lepett meg minket. Az udvaron két hatalmas hóembert építettünk. 
Boldogok voltunk, hogy újra együtt lehetünk.

A tavaszi szünetben sem tétlenkedtünk, kupakot gyűjtöttünk csa-
ládjainkban, hozzásegítve ezzel egyik iskolatársunk gyógyulását. 
Lassan beköszöntött a tavasz és vele együtt a húsvét, a legnagyobb 
keresztény ünnepünk is. Sajnos az ünnepi szentmiséken nem vehet-
tünk részt személyesen, csak a kábeltévén, vagy a közösségi oldalon 
kapcsolódhattunk be. Az autizmussal élő társaink tiszteletére világ-
napjukon kékbe öltöztünk, alkottunk és hasznos ismeretekkel gaz-
dagodtunk egy kisfilm megtekintésével.

Föld napján bogarainknak hotelt barkácsoltunk, legyen hol lakni-
uk, szaporodniuk, és legyen mivel táplálkozniuk. Ültetünk gyógy-és 
fűszernövényeket iskolánk kertjébe. Május az édesanyák hónapja. Ez 
alkalomból egy titkos videóval kedveskedtünk anyukáinknak, nagy-
mamáinknak. 

Hogy mi jön még? Készülünk az első szentáldozásunkra, amikor 
először fogadhatjuk Jézust a szívünkbe. Már nagyon várjuk ezt a 
pillanatot…E szép ünnep után már csak egy hónapunk maradt a 
harmadik osztályban. Június elején a gyermeknap, végén pedig az 

egész tanéves 
munkánk gyü-
mölcse, a bizo-
nyítvány!!! 

Mgr. Csányi 
Alexandra  

és a III. osztály

Mi újság a harmadikban?
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 IV. osztály beszámolója IV. osztály beszámolója
Bizonytalanul indult a 2020/2021-es tan-

év. Senki sem tudta, mire is számíthatunk. A 
tavalyi év második felét már az online okta-
tás határozta meg és a COVID 19 még sajnos 
mindig az életünk aktív része volt szeptem-
berben. Senki sem sejtette, mikor kerül át az 
oktatás újra az online térbe. Mégis mindany-
nyian reménykedtünk, hogy az új tanév szép 
élményeket is rejteget magában.

A szeptember azzal telt, hogy újra vissza-
zökkentünk a régi kerékvágásba. Ismerkedett 
a tanító néni az osztállyal és a tanulók az új 
tanító nénikkel. Erre nagyon jó lehetőséget 
adott, hogy szeptemberben idén is ellátogat-
hattunk a szövetkezetbe, hogy kosárkáinkat 
megtöltsük friss, érett almákkal. Az idő remek 
volt, így a gyaloglás sem esett nehezünkre.

Az őszi kiállítás összeállításába is bekapcso-
lódott az osztály. Volt, aki egyéni alkotással, 
de az osztály is készített egy közös kiállítási 
tárgyat.

Októberben nem maradhatott el 
a hagyományos egészséges táp-
lálkozás világnapja, csak idén kicsit 
változtattak a szabályokon. A közös 
projekt elkészítése mellett mindenki 
az otthonról hozott élelmiszereket 
fogyasztotta. Végül elfogyasztottuk 
az egészséges, répás muffint, amit 
minden osztály tanulói megkaptak.

Novemberben fokozódott a járványhelyzet, 
és a felső tagozatosok online oktatásra tértek 
át. Mi szerencsére folytathattuk a tanulást 
ahogy eddig, csupán néhány szigorítás lépett 
érvénybe.

Decemberben sem maradhattak el a várva 
várt programok. A Télapó idén sem hagyott 
minket üres kézzel, sőt, ez alkalommal sze-
mélyesen látogatott be minden osztályba. Mi 
kedves előadással fogadtuk, ő pedig cserébe 
édes jutalmat osztott mindenkinek.

Közeledett a karácsony, mi pedig filc fenyő-
díszeket készítettünk, 
hogy hangulatosab-
ban indulhassunk a 
karácsonyi szünetre. 
Reméltük, hogy janu-
árban a tervek szerint 
térhetünk majd visz-
sza. Ám az ünnepek 
és az új év nem várt 
meglepetést hozott. 
Az iskolákba való 
visszatérés nem tör-
tént meg. A januárt 
mi is a számítógép 
előtt töltöttük.

Szerencsére a második félévet már az isko-
lában köszönthettük. Rögtön egy kis megle-
petést is kaptuk hozzá- egy farsangi fánkot- 
ha már az álarcosbál idén elmaradt.

Nem felejtettünk el megemlékezni március 
15-ről, de csak szűk körben az osztálytársak 
társaságában. Az autizmus világnapján sok 
információval bővült a tudásunk erről a be-
tegségről és az elfogadásról, de nem feled-
keztünk meg a húsvéti ünnepekről sem.

Áprilisban, a húsvéti szünet után a tavasz 
beköszöntével mi is felfrissítettük az iskola 
udvarát. Sok szép növénnyel gazdagítva azt. 

Az anyukák idén rendhagyó módon virtu-
ális anyák napi műsort kaptak. Az osztályban 
videóra vettük a műsort és anyák napján a 
szülők az interneten tekinthették meg azt.

Ami még vár ránk, az vélhetően egy csodás 
gyermeknap, utána pedig izgatottan várjuk a 
nyári szünidőt, majd szeptembertől a felső ta-
gozatot és az ötödik osztályt. Bizonyára az is 
sok meglepetést tartogat majd.

 
  

 Mgr. Vaňa Tímea  
 és a IV. osztály
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Az ötödik osztály tanulói régi 
cimborasággal és huncut mo-
sollyal az arcukon bizakodva 
ültek be az iskolapadba szept-
ember elején.  A 17 kisiskolásból 
11 nagyfiú és 6 nagylány kö-
szöntött engem az első tanítási 
napon. Az első napokban sok 
új tantárggyal és pedagógussal 
kellett megismerkedniük. 

A felső tagozatos lét nem 
könnyű, ezt ők is hamar belát-
ták, de a szürke hétköznapok 
megtörése érdekében akadt 
időnk beszervezni különbö-
ző programokat. Az első ilyen 
szeptemberben volt, amikor az 
osztály ellátogatott egy rend-
hagyó történelmi óra keretén 
belül a tardoskeddi parasztház-
ba, ahol megismerkedhettek a 
régmúlt idők emlé-
keivel és tárgyaival. 
Októberben az élel-
mezés világnapján 
az osztállyal színes 
gyümülcssalátákat 
készítettünk, mely-
nek alapja a banán, 
narancs és alma 
volt. Természetesen 

a kreativitásnak nem szabtunk 
határokat, akadtak olyanok 
is, akik gyümölcssalátájukat 
még más alapanyagokkal is 
gazdagították. Volt, aki grá-
nát almával, más szőlővel vagy 
földicseresznyével tette még 
ínycsiklandóbbá.

Sajnos, mire sikerült beillesz-
kedni a felső tagozatos létbe, a 
koronavírus újra felerősödött, és 
az ötödikesek is a tanteremből 
az online térbe csöppentek. Ak-
kor még nem gondoltuk volna, 
hogy az online tanulásba teljes 
hat hónapra elmerülünk, de bi-
zony az élet másképp hozta. El-
tekintve a technikai gondoktól 
14 ötödikes tanuló becsülettel 
részt vett az online oktatáson, 
lehetőségeikhez mérten pró-

báltak kapcsolatot teremteni 
a pedagógusokkal és az osz-
tálytársakkal. Külön köszönöm 
nekik, hogy kitartóak voltak, és 
tennivalóikat nem hanyagolták. 

Annak érdekében, hogy a ka-
rantén alatti otthonlét kelleme-
sebben teljen, két közös online 
főzés-sütést szerveztünk. Az 
egyik ilyen farsang alkalmával 
történt. Már előtte egy héttel 
elküldtem az osztálynak, hogy 
milyen alapanyagokat szerezze-
nek be. Jelentem, februárban az 
ötödikesek nemcsak elfogyasz-
tották, hanem maguk készítet-
ték el a farsangi túrós fánkot. (A 
receptet megtalálod a Lángocs-
ka hasábján). Másik alkalommal 
pizzás táskák készültek, melyek 
szintén veretlen sikert arattak. 

Tavaszt várva a szlovák óra 
keretén belül próbáltunk az ott-

honokba egy kis zöldet csem-
pészni és szervezetünket is táp-
lálni. Mungo babot és lucernát 
csíráztattunk, kenőket készítet-
tünk, majd a megnőtt csírákkal 
elfogyasztottuk. Ha szeretnél 
többet megtudni a csíráztatás-
ról és annak az egészségre tett 
jótékony hatásairól, lapozz a 
szlovák rovathoz. 

Most, hogy a kisiskolások 
ötödikesek lettek, bízom ben-
ne, hogy tudják, mennyit kell 
még tanulniuk és mindent meg 
fognak tenni érte, hogy jó ered-
ményekkel zárják majd egy na-
pon az alapiskolás éveket. És 
hogy hogyan tudnák jellemez-
ni magukat? Erre a kérdésre a 
következő válaszokat kaptam 
tőlük: kiállunk egymásért, ritkán 
komoly, barátságosan kedves, 
segítőkész, pajkos, vicces, zajos, 

SZERETHETŐ - így 
legyen!

Mgr. Buják 
Beatrix  

és az V.osztály

Felsőtagozatos lettemFelsőtagozatos lettem
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A 6. osztály 2020-2021–es tanévének összefoglalója
Az idei tanévet a pandémia – világjárvány 

határozta meg. Szeptemberben elkezdtük 
az iskolaévet annak reményében, hogy talán 
nagyobb problémák nélkül fog folytatódni. 
A szeptembert hagyományosan a jó időt 
kihasználva a „Futás az egészségért” ese-
ménnyel kezdtük. Nagyon jó volt az időjárás 
erre az alkalomra. A rendezvényt a műfüves 
pályán rendeztük meg. A futás ábécéje és 
akadályfutás voltak a diszciplínák. Iskolánk 
minden osztálya részt vett ezen a rendez-
vényen az 1-4 évfolyam és az 5-9 évfolyam 

is. A szeptemberben a kedvező időjárást az 
őszi nagytakarításra használtuk ki.  

Az egészséges 
táplálkozás világ-
napján október-
ben, minden osz-
tály valamilyen 
prezentációval 
hívta fel a figyel-
met az egészsé-
ges táplálkozás és 
életmód fontos-
ságára. A 6. osz-
tály csendéletet 
rajzolt kombinált 
technikával,de a 
finom falatok sem 
h iányozhat tak . 
A konyhatündér 
szakkörön  a helyes 
táplálkozást ismer-
hettük meg, míg a  regionális ismereteinket 
egy rendhagyó történelmi órán 

Az őszi kiállítást is sikerült megrendez-
nünk  nemcsak az őszi terményekből, ha-
nem a  gyermekek  őszi rajzaival is  emeltük  

a kiállítás színvonalát. A novemberi hó-
nap sajnos, a felső tagozat távoktatásá-
val folytatódott,  és ez hosszú hónapokig 
tartott, 2021 március végéig. A távokta-
tás alatt is voltak események, melyekbe 
bekapcsolódtak a 6. osztályos tanulók, 
lehetőségeiknek és képességeiknek meg-
felelően. 

Az érsekújvári Regionális Kulturális 
Központ rajzversenyt hirdetett ki, témája 
meseillusztrációt készíteni „Barangolás 

Tündérországba” 
címmel. A 6. osz-
tályból is készítet-
tek illusztrációkat: 
Kele Lili, Vavrecky 
Dóri, Mészáros 
Márk, Lehotkai 
Márk és természe-
tesen a többi tanu-
ló is. Valamennyi  
bekapcso lódót 
tanuló ajándékban  
részesült. Minden 
évben meghirdeti 
falunk polgármes-
tere a „karácsonyi 
képeslap” c. rajz-
versenyt, melybe 

minden évben bekapcsolódnak tanulóink. 
Az idei évben is sok munkát küldött a 6. 
osztály.

A karácsonyi vásárra készítettünk, deko-
rációkat és karácsonyi aprósüteményeket. 
Az idei befolyt összeget az eladott dolgok-
ból egy elsős kisfiúnak ajánlotta föl az iskola 
őssejtterápiás kezelésre. Büszkén mondha-
tom ,hogy Vavrecky Dóra és Kele Lili saját 

alkotással készült a karácsonyi vásárra.
Az év gyorsan elrepül, áprilisban a ta-

nulók Pitagorasz versenyen vettek részt 
matematikából, Lehotkai Márk és Kele Lili. 
Költészet napjáról a magyar nyelv és iro-
dalom órán emlékeztek meg róla a 6. osz-
tályos tanulók. Az Autizmus világnapját 
egy rendhagyó   osztályfőnöki óra keretén 
belül tartottuk meg, kékbe öltözve, ami az 
autizmus ismertető színe és tematikus rajz-
zal, melyben a kék szín dominált és a rajz 
segítségével fejezték ki a tanulók ennek a 
betegségnek a fő ismertető jegyét, a „zárt 
világban” lévő életet, amit az autizmusban 
élő emberek érezhetnek.

Pár hét múlva véget ér ez az iskolai év, kí-
vánunk  mindenkinek jó pihenést!

  Mgr. Csányi Mária  
 és a VI. osztály
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A távoktatás október végé-
től zajlik. A tanuláson kívül mi 
is bekapcsolódtunk pár online 
programba. A tanítási órák ilyen 
módon is érdekesek, mivel a ta-
nító nénik próbálják  színesebbé 
varázsolni őket. Megemlékez-
tünk az autizmus világnapjáról, 
kupakokat gyűjtöttünk egy be-
teg kisfiúnak. A gyűjtésbe az 
egész iskolánk bekapcsolódott 
versenyezve egymással kigyűjt 
többet. A mi osztályunk 13 kg-
ot gyűjtött össze, nyerni ugyan 
nem nyertünk, de így is örül-
tünk, hogy segíthettünk.

A polgári nevelés órákon rá-
mutattunk a bőrszín miatt kiala-
kult gyűlölködési problémákra, 
amit rasszizmusnak nevezünk. 
Ezzel kapcsolatban projekteket 
készítettünk, dokumentumfil-
meket néztünk. A témába ki-
csit belemélyedve, megbeszél-
tük az  extrémista nézeteket, 
majd rajzokat is készítettünk a 
témával kapcsolatban. Foglal-
koztunk a világvallásokkal is. A 
kereszténység mellett bemu-
tattunk más világvallásokat is, 
mint az iszlámot, judaizmust 
és a buddhizmust is. Az iszlám 
vallással kapcsolat-
ban beszélgettünk 
a többnejűségről, a 
nőkkel kapcsolatos 
durva szokásaik-
ról, történeteket 
ismertünk mega 
nők elnyomásáról. 
Érdekesnek talál-
tuk a zsidó vallás 
ünnepeit, imáikat, 
megismerked-
tünk kultúrájuk-
kal és kulturális 
építményeikkel. 
A buddhista 

A hetedik osztály tevékenységeiA hetedik osztály tevékenységei
az online tanulás alattaz online tanulás alatt

vallás keretén belül ezoteri-
kus zene mellett meditáltunk, 
ugyanis ez a vallás a meditáció 
elveire épül.

 Természetesen, az online ta-
nítás nem zárta ki azt sem, hogy  
versenyeken vegyünk részt. 
Osztályunkból Borbély Samu 
indult online matematikai ver-
senyeken, ahol sikeres szereplé-
se miatt továbbjutott a kerületi 
fordulóba.

A távoktatásnak vannak elő-
nyei és hátrányai is. Mivel igye-

keztünk pozitívan hozzááll-

ni, kihoztuk belőle a legjobbat, 
ezért csak a jó oldalára próbál-
tunk koncentrálni. Mindig igye-
keztünk beszélgetni egymással 
órák után, elmeséltük mi történt 
velünk. Vidámak voltunk és so-
kat nevettünk. Természetesen, a 
távoktatás nem helyettesítette 
a személyes találkozásokat, de 
annál jobban fogjuk a jövőben 
értékelni egymást.

Meggyőződésem, hogy  ez a 
rendkívüli helyzet a  szülő-tanár-
diák kölcsönös kapcsolátáról is 
tanúskodott. A szülők is megta-
pasztalhatták, hogy a pedagó-
gus sincs egyszerű helyzetben, 
milyen megterhelő mindenki 
számára  a távoktatás. Köszönet 
a szülők, a diákok munkájáért!

  Mgr. Ivanics Gabriella  
 és a VII. osztály
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A 8.osztály  A 8.osztály  
mindennapjaimindennapjai

Senki sem gondolta volna, 
hogy ebben az iskolaévben is 
az online térbe kényszerül tanár 
és diák egyaránt. Bizakodtunk 
abban, hogy a szeptemberi is-
kolakezdés után újra indul ez a 
tanév. Belelendültünk az iskolai 
mindennapokba. A szürke is-
kolai hétköznapokat próbáltuk 
izgalmassá, érdekessé tenni.

Ilyen alkalom volt októberben 
az Élelmezés Világnapja alkal-
mából megtartott egészéges 
napunk. Hát… a nyolcadikosok 
egy kicsit máshogy értelmez-
ték az egészséges kifejezést. 
Nagyszüleink által leírt ételeket 
készítettünk. Ők úgy gondolták, 
hogy ezek mellett is lehetünk 
fittek és egészségesek. Ezért 
erre a napra sajtokat, szalonnát, 
kolbászt, paprikát, paradicso-
mot, hagymát hoztunk, amihez 
elengedhetetlen volt a frissen 

illatozó ropogós kenyér.  Ez a 
nap fantasztikusra sikeredett, 
mindenki elégedett volt. Jókat 
szórakoztunk, beszélgettünk 
közben.

Bele sem csöppentünk a min-
dennapokba, jött a hír, hogy 
újra otthon maradnak a felső 
tagozatos tanulók, indulhat újra 
az online oktatás. Mi úgy gon-
doltuk, hogy ez a helyzet csak 
pár hétig fog tartani, de sajnos 
nem így történt. Az online okta-
tás október 26-tól egészen ápri-
lis 16-ig tartott. Visszatértünk a 
digitális kütyük világába, a nem 
mindennapinak nevezett iskolai 
mindennapokba.

Voltak technikai nehézségek 
és tanulási nehézséges is. Eze-
ket az akadályokat próbáltuk 
közösen leküzdeni. Legjobban 
a szociális kapcsolatok hiányoz-
tak. A közös beszélgetések, 

csínyte-
v é s e k , 
k ö z ö s 
p r o g -
ramok, 
a m e -
l y e k 
sajnos 
k i m a -
radtak 
ebből 

az időszakból. Bátorítottuk egy-
mást és így szerintem egy na-
gyon jó kis összetartó csapatot 
hoztunk létre.

Próbáltunk az online térben 
érdekesek, motiválók lenni. Kü-
lönböző témákkal, videókkal, 
játékos feladatokkal gazdagí-
tani a tanórákat. Készítettünk 
szuper prezentációkat történe-
lemből: Amerika történelme, Az 
ipar története a régiónkban, A 
modern szlovák nemzet fontos 
képviselői. Közösen, az osztály-
főnöki órán megemlékeztünk 
az Autizmus Világnapjáról. Be-
szélgetéssel, prezentációval és 
egy videóval próbáltuk közösen 

megfogalmazni gondolatainkat. 
Gyűjtöttünk kupakot is, ezzel tá-
mogatva egy autista kisfiú keze-
lését, annak lehetőségét.

Mint minden oktatási for-
mának, így a távoktatásnak is 
voltak előnyei és hátrányai. Min-
denből kihoztuk a maximumot, 
úgy gondoljuk, hogy jó kis csa-
pat kovácsolódott belőlünk.

Visszatérve a jelenléti okta-
táshoz újabb feladatok, kihívá-
sok várnak ránk. Reméljük, eze-
ket is sikeresen megoldjuk majd.

 
 Vanya Lívia  
 és a VIII. osztály
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A 2019/2020 –as tanév már-
ciusában egy addig számunkra 
ismeretlen oktatási formába 
csöppentünk bele. A Covid – 
19 járvány miatt tanulóink nem 
részesülhettek jelenléti okta-
tásban. Két hétről volt szó, de a 
járvány gyors terjedése miatt a 
tanév végéig tartott. 

Pedagógus, tanuló, szü-
lő egyaránt küzdött a kezdeti 
nehézségekkel. Mindenkinek 
alkalmazkodnia kellett az új 
helyzethez. Sokszor szükségünk 
volt egymás segítségére, támo-
gatására. Meg kellett találnunk a 
kommunikáció legmegfelelőbb 
formáját, a tanórák megvalósí-
tási módját.

2020 szeptemberében mind-
annyian bizakodtunk benne, 
hogy az utolsó, kilencedik is-
kolaévet, amely megannyi ki-
hívással jár, az iskola falai közt 
tölthetjük majd. Sajnos október 
közepétől ismét az online ok-
tatás világába kényszerültünk. 
Ekkor már felkészültebbek vol-
tunk. A tanév kezdetén megbe-
széltük milyen formában, mely 

online platformon tartjuk majd a 
tanórákat. Az osztály nagyrésze 
becsülettel részt vett a tanórá-
kon, rendszeresen megoldotta, 
visszaküldte a házi feladatokat. 
Ha csak a tantárgy tananyaga 
engedte, a tanító nénik igyekez-
tek videókkal, képekkel, prezen-
tációkkal, beszámolókkal színe-
sebbé, érdekessé varázsolni az 
együtt töltött időt.

Csányi Mária nevelési tanács-
adó segítségével áprilisban a 
tanulók benyújtották felvételi 
kérelmüket az álltaluk válasz-
tott középiskolákba. A felvételi 
vizsgákra május 3 –án és 10 
– én került sor. Napokig izgul-
tunk egymásért, bíztunk benne, 
hogy mindenkinek sikerül felvé-
telt nyernie! Végül a kilenc év 
becsületes munkája meghozta 
gyümölcsét. Az érsekújvári 
Pázmány Péter Gimnáziumot 
2 tanuló, az Ógyallai Építőipari 
Szakközépiskolát egy tanuló, az 
érsekújvári Egészségügyi Kö-
zépiskolát 2 tanuló, a Galántai 
Műszaki Szakközépiskolát egy 
tanuló választotta. Egy tanuló-

„Nemrég ültünk be az iskola padjaiba,  most pedig vesszük a ta-
risznyáinkat,  és útnak indulunk. Magunkkal visszük emlékeinket,  
melyeket az elmúlt kilenc évben összegyűjtöttünk. Tudást és tapasz-
talatot szereztünk, melyeket tanítóinknak köszönhetünk. Köszönjük 
az elmúlt éveket és a türelmüket. Kilenc tartalommal dús év után 
elindulunk külön utakon a legjobbakban bízva.“ (Csányi Abigél)

„Nagyon örülök, hogy az anyanyelvemen tanulhattam.Mindenkép-
pen könnyebb volt az életem. Köszönöm a tanárainknak, hogy ilyen 
sokat foglalkoztak velünk, akkor is, ha elevenebbek voltunk a kelle-
ténél. Köszönettel tartozom a takarítónőknek is, akik mindig  tisztá-
ban tartották az osztályunkat. Az elmúlt évek során a csintalankodás 
is jelen volt az életünkben, amiért meg is kaptuk a bűntetésünket. 
Soha nem fogom elfelejteni, hogy menyit tettek értünk a tanárok, de 
ennek az időszaknak is s vége lett.“  (Kuzslík Márk

„Nem is tudom,  hol kezdjem. Jó volt ez a kilenc év, viszont hamar  
elszaladt. Még emlékszem az első osztályra, mintha csak a múlt hé-
ten lett volna.  Emlékszem a tanáraimra és a többi iskolásra. Kilenc 
év alatt sokat megtanultam sokat köszönhetek a tanáraimnak, bízok 
benne, hogy az itt szerzett tudást kamatoztatni tudom.“ (Vida Ferenc) 

„Kilenc év úgy elszállt, mint kilenc perc. Szeptemberben egy telje-
sen új iskola és társaság vár ránk. Csak hálásak tudunk lenni tanára-
inknak, hogy mindig számíthattunk rájuk, és megtanítottak nekünk 
mindent, amire a későbbiekben építhetünk majd. Köszönjük támo-
gatásukat, bizalmukat és olykor szigorukat, amivel segítettek min-
ket. Kívánjuk a többi osztálynak, hogy a tanulás mellett gyűjtsetek 
sok szép emléket, amire boldogan tekintetek majd vissza. Végül, de 
nem utolsó sorban tanárainknak kívánunk további kitartást munká-
jukban. Reméljük, a későbbiekben még találkozunk és büszkék le-
hetnek ránk.” (Dobrovosdky Katalin)

Köszönöm, hogy ilyen szép iskolában tanulhattam. Nagyon hálás 
vagyok az összes tanárnak ,hogy ilyen jól bántak velünk. Soha nem 
fogom elfelejteni , hogy a tanárok örömmel tanították meg olvasni, 
írni stb. Örülök, hogy ilyen iskolába járhattam, és a saját anyanyelve-
men tanulhattam! (Vanya Vivien)

  9. osztály tanulói

A kilencedik osztály online éveA kilencedik osztály online éve

BúcsúznakBúcsúznak
a kilencedikesek...a kilencedikesek...

nak az Iparművészeti Magániskolában, Gútán sikerült elhelyezked-
nie. Lesz, aki az érsekújvári szakközépiskola szakács, pincér szakan 
folytatja majd tanulmányait.   Három tanuló befejezi a kötelező is-
kolalátogatást. Mindezek után még egy utolsó tudásfelmérő vár az 
osztályra. 2021. június 9-10- én kerül sor a Tesztelés 9 felemérőre.

Magam, és az iskola valamennyi pedagógusa nevében ezúton 
szeretnék a ballagó diákoknak további tanulmányaikhoz nagyon sok 
sikert, kitartást kívánni. Kívánom, hogy mindenki álma, vágya valóra 
váljon!

Mgr.Borbély Kinga  
és a  IX. osztály
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Bemutatjuk a napközisek életétBemutatjuk a napközisek életét
Az idei napközis  év is hangos volt a gye-

rekzsivajtól.  Az őszi hónapok, mint azt már 
tudjuk ismerkedéssel, őszi termésekből való 
kreatívkodással teltek. Az egészséges nap 
alkalmából készítettünk egy emberi testet, 
ahol kijelöltük melyik zöldség vagy gyü-
mölcs van szerveinkre jótékony hatással. 
Megtudtuk, hogy sok zöldség és gyümölcs 
azt a szervünket gyógyítja, amelyikre ha-
sonlít. A paradicsom olyan mint a szívünk 
és azt is gyógyítja, a zellerszár olyan mint 
a csontjaink, a gomba ha kettévágjuk olyan 
mint a fülünk, a dió mint az agyunk…

Az idősek hónapja alkalmából készítet-
tünk egy helyes ajándékot a nagyszüleink-
nek. 

Az új szabályok és a kötelező maszkvi-
selés mellett sajnos el kellett, hogy marad-
jon kedvenc, rémisztő Halloween bulink, de 
azért egy kicsit beöltöztünk, és megijesztet-
tük a takarító néniket. 

Végre elérkezett a várva várt évszakunk, 
a tél. Ilyenkor közösen feldíszítjük a napkö-
zit és karácsonyfát állítunk, hogy a Mikulás 
megtalálja a napközit is. És igen! Megtalál-
ta! A Mikulás szebbnél szebb ajándékokkal 
lepett meg minket. A fa alatt rengeteg tár-
sasjáték, LEGO, gyönyörű enciklopédia  és a 
mesegyűjtemény volt.  Mivel idén nem csak 
mi nem tarthattuk meg a karácsonyi bulin-
kat, de a község a karácsonyi vásárát sem, 
elmaradt az immár hagyománnyá vált fel-

lépésünk. Úgy döntöttünk, hogy meglepjük 
a szülőket egy online műsorral. Műsorunk 
táncból, „Miért van csillag a fenyőfák csú-
csán?” című 
színdarabból 
és a végén 
a „Fenyőfák 
alatt” című 
m e g h a t ó 
énekből állt.  
A legizgal-
masabb amit 
csináltunk az 
első félévben 
a karácsonyi 
ajándék volt a 
szüleink számára. Több napig tartott míg kis 
befőttes üvegben elkészült saját készítésű 
csillámmal, gyöngyökkel, kávészemekkel, 
durva sóval, fenyő és tuja ágakkal díszített 
gyertyánk. Amikor megkötött az üvegre 
ráírtuk üvegfestékkel neveinket, utolsó nap 
pedig hazavittük, és odaajándékoztuk szü-
leinknek.

Az új évet se kezdtük zökkenőmentesen. 
Az iskola februárban nyitotta meg újra ka-
puit a napközisek száma pedig 25-re csök-
kent. 

Ahogy tavaszodott úgy alkottunk mi is. 
Először Bálint nap alkalmából, majd far-
sangi álarcokat, március 15-én az 1848-49-

es forradalom és szabadságharc 
megemlékezésére magyar hu-
szárlegényeket és menyecskéket 
készítettünk, a húsvéti időszak-
ban tavaszi és húsvéti alkotások 
születtek. Megemlékeztünk a víz 
világnapjáról, az autizmus vi-
lágnapjáról is. Rájöttünk, hogy 
mi mind egyformák vagyunk és 
mégis különbözünk. 

A környezetvédelem is na-
gyon fontos szerepet játszik 
a napközisek életében. Mivel 

igyekszünk sokat a szabadban tartózkodni, 
ezért óvnunk is kell azt. Amikor tehetjük sze-
metet szedünk az iskola körül, óvjuk, védjük 

természetünket má-
sokat is figyelmeztet-
ve arra, hogy ne sze-
meteljenek. Szeretjük 
megfigyelni a fűben 
lévő életet, a fákat és 
a fákon élő, fészkelő 
madarakat. 

Ahogyt enyhültek 
a szigorítások végre 
felmehettünk iskolánk 
konyhájába, és süt-
hettünk egy nagyon 

finom barackos sütit. 
Napjaink nem telhetnek el meseolvasás 

nélkül sem. Amikor csak tehetjük olvasunk 
egy furfangos, tanulságos mesét. Ilyenkor 
kicsit megpihenünk az egész napos figye-
lés, tanulás után. A mesék olvasás után 
mindig van egy könnyű feladat. A legked-
veltebb tevékenységünk a rajzolás. Legyen 
az mese, mesehős, család, kedvenc állat 
vagy akár csak a saját elképzelésünk szerin-
ti rajz, mi nagyon szeretjük. Ha pedig nem 
rajzolunk, akkor szívesen töltjük az időnket 
a szebadban.  

Amint látjátok az idei év szigorításokkal 
teli volt, de nem unalmas. Igyekszünk min-
den percét kiélvezni ennek az „érdekes” idő-
szaknak, és nem gondolni a rosszra. Minden-
kinek jó egészséget és kitartást kívánunk, 
hiszen az iskolaévnek még nincs vége. 

 Bc. Mészáros Halász Veronika  
nevelő és a napközisek
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Ingrediencie: 25 dkg hladkej múky, 25 dkg hrudkovitého 
tvarohu, sóda bikarbóna, 6 dkg masla, 2 vajcia, citrónová kôra, 
kyslá smotana

Postup: Odvážime 25 dkg hladkej múky. Múku preosejeme 
cez sitko. Pridáme 1 kávovú lyžičku sódy bikarbóny, 25 dkg 
hrudkovitého tvarohu a 6 dkg masla izbovej teploty. Prstami 
všetko rozmrvíme, pridáme dve celé vajcia, citrónovú kôru a 
jednu lyžicu kyslej smotany. Na pomúčenej doske vypracujeme 
cesto. Pripravíme si radielko a valček. Cesto vyvaľkáme na 
hrúbku 0,5 cm a potom ho radielkom nakrájame na štvorce. Do 
stredu každého štvorca nakrojíme dve čiary. Fánky vysmažíme v 
horúcom oleji pod dozorom rodiča! Hotové fánky pocukrujeme 
a ihneď podávame. Dobrú chuť!

KlíčkovanieKlíčkovanie
Zdravý životný štýl je čoraz viac obľúbený. Objavujeme nové 

chute, vraciame sa k pôvodným potravinám, rýchle občerstvenie 
nahrádzame domácou stravou. Veľkej obľube sa tešia aj klíčky. Ak 
ich zaradíte do jedálnička, dodáte svojmu telu vitamínovú bombu.

Čerstvé klíčky kúpite v potravinách alebo v predajniach so 
zdravou výživou. Oveľa jednoduchšia cesta k čerstvým a zdravým 
klíčkom vedie však priamo z vašej kuchyne. Môžete si ich vypestovať 
v zaváracom pohári alebo aj na kúsku vaty, nepotrebujete záhradu 
ani kvetináče. “Klíčkovať” môžete prakticky akékoľvek semienka a 
čerstvú úrodu si môžete dopriať v akomkoľvek ročnom období, aj 
uprostred zimy, kedy v podstate nič zelené v záhrade nerastie.

Polievkovú lyžicu semien opláchnite v sitku vo vode a vložte do 
pohára s vodou na 8 hodín. Následne vodu zlejte, klíčky začnú od 
tohto momentu rásť. Ráno a večer ich opatrne prepláchnite čistou 

vodou a o pár dní sa dočkáte vlastnej úrody. Nenechávajte ich na 
slnku. Klíčky konzumujte celé, aj s korienkami, výhonkami, šupkami. 
Všetky časti semienka obsahujú výživné látky.

Domáce klíčky môžeme zaradiť medzi zeleninu. Minimálne chuťou 
sa im najviac podobajú. Predtým, než sa rozhodnete klíčkovať, 
mali by ste vedieť nielen správny postup ako na to, ale poznať aj 
semienka, ktoré sú na to vhodné. Semienka by nemali byť chemicky 
ošetrené. Najvhodnejšie sú semienka brokolice, lucerny, fazule 
mungo, slnečnice, šošovice.

Klíčky sú vitamínová bomba, ktorá vás postaví na nohy, posilní 
imunitu, zlepší kvalitu pleti a vlasov a pomôže na ceste za zdravým 
životným štýlom.

 Mgr. Buják Beatrix

Tvarohové fánkyTvarohové fánky
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Az életmentés alapfokonAz életmentés alapfokon

A programozás utasítások sorozata, ami 
gépeket, számítógépeket, közlekedési lám-
pákat, sőt akármit irányíthat. Rengeteg 
programozási nyelv létezik, mindegyiket 
más-más dolog progra-
mozására használhatják. 
Legismertebbek a Python, 
Java – a kedvenc játékom, 
a Minecraft programozására 
és fejlesztésére is ezt a nyel-
vet használják- Perl, Pasca 
stb. 

Én eddig a Scratch és a 
Python programozási nyelv-
ben dolgoztam. A Scratch 
nagyon egyszerű nyelv, na-
gyon könnyű megtanulni. 
Nem kell írni, csak blokko-
kat kell egymás alá rakosgatni, ahol utasí-
tások állnak. A Python sokkal nehezebb, 
mivel itt már nekünk kell írnunk a kódokat, 
de maga a programozási nyelv sokkal so-
koldalúbb, használják webfejlesztésre, ok-
tatásra, ebben programozták a Google-t, a 
YouTube-ot; a filmekben is használják fény- 
és látványeffektek megjelenítésére (Star 
Wars). Különböző játékokat programoztak 

benne (World of Tanks, Battlefield II); szoft-
verek programozására (Dropbox, Blender); 
a NASA-ban is használják stb.

Az online oktatás alatt részt vettem egy 

virtuális programozó szakkörön (ami szin-
tén online volt), ahol a Python programo-
zási nyelvben megtanultunk alakzatokat 
kirajzolni és játékokat készíteni. A kurzus-
nak 2 része volt: alakzatok megjelenítése és 
alakzatok mozgatása – játékok készítése. A 
két tanár úr Both Tamás és Tomolya Róbert 
mindent alaposan   megmagyarázott, majd 

érdekes feladatokat is oldottunk. A kurzu-
son résztvevők számát nem tudom ponto-
san megmondani, de az első órán még biz-
tosan többen voltunk (kb. 22-en), mint az 
utolsó órán (kb. 14-en). A résztvevők nagy-
részt 7-9. osztályos tanulók voltak.  A kurzus 
végén oklevelet is kaptunk. 

A kurzust mindenkinek ajánlom, aki ked-
veli a programozást és az informatikát!

 

Megjegyzések!Megjegyzések!

Az iskolánk is rendelkezik Mindstorms ro-
botokkal. Ezek a robotok  LEGO-ból készül-
nek. Érdekessége az, hogy nemcsak össze 
kell rakni, de programot is lehet írni, hogy 
elinduljanak, beszéljenek. Ez a robot nagyon 
sokoldalú, mivel a LEGO építésnek számta-
lan lehetősége van; lehet venni hozzá moto-
rokat, szenzorokat (hang-, távolság-, szín-, 
fény-, fényvisszaverődés-, elfordulás- és hő-
mérséklet érzékelőket, ráadásul távirányítót 
és távirányító jel-vevőt is).

 
 Borbély Benedek Sámuel,  
 VII. osztály

Életet menteni nemes feladat! Sajnos nem 
mindenki tud segíteni. Ezért úgy gondoltam, 
hogy összefoglalom az életmentés alapjait. 
Remélhetőleg soha senki sem kerül olyan 
helyzetbe, hogy életet kelljen menteni. Ha 
mégis, nem árt felfrissíteni az ismereteinket. 

Mi a teendő, ha valakit a földön találsz?
Először bizonyosodj meg róla, hogy élet-

ben van.  Ezt a következőképpen ellenőriz-
heted: figyeld meg, hogy meg-
szólal-e, van- e a testén rágás, 
csípés (fülén, hátán, lapockanál - 
ezek a legérzékenyebb pontok), 
illetve fontos a légzés ellenőr-
zése. Ha a sérült lélegzik stabil  
oldalfekvésbe helyezzük. 

Mi a teendő, ha valakit nem 
lélegzik?

Alapszintű újra élesztés- fel-
nőttek újraélesztése: mindenek-
előtt hívni kell a mentőket. Majd 
helyezd el a beteget kemény 
alapra pl. padlóra! Helyezkedj el 
térdelve a sérült mellé, amilyen 
közel csak tudsz! Nyújtsd ki a 
karod, és tedd a kezed a mell-

csont középvonalába a mellkas 
alsó felére! Az  egyik kezed kul-
csold át a másik kezeddel, majd 
tenyereddel nyomd a mellkast 
nyújtott karral 30-szor egymás 
után.

Lélegeztetés: a homlokon lévő 
kezed mutató és hüvelykujjával szorítsd 
össze az orrlyukakat, az állon lévő kezeddel 

nyisd ki a száját, és egy lélegzetvételnyi le-
vegőt fújj a beteg szájába, ezt 2× ismételd 

meg.
A gyerek újraélesztése 

leggyakrabban légzési zavar 
vagy baleset követkzetében 
következik be. 

5 lélegzéssel kell kezdeni. 15 
mellkas – kompresszió majd 1 
perc után hívd a mentőket. 

Jegyezzétek meg: Újra-
élesztés közben ne veszé-
lyeztesd magad vagy mások 
életét. Semmiképp se ronts a 
helyzeten!

 
 Varga Victoria,  

VIII. osztály

Informatika – ProgramozásInformatika – Programozás

FONTOS TELEFONSZÁMOK:

150 - TŰZOLTÓK
155 - MENTŐK

158 - RENDŐRSÉG
112 - UNIVERZÁLIS TELEFONSZÁM

 

OKLEVÉL 
 
 
 

BORBÉLY SÁMUEL BENEDEK 
 

részére, 

aki sikeresen befejezte a Virtuális Programozó Szakkör  
Python I. Grafika 60 órás tanfolyamát 

2020.10.01. - 2021. 04. 08. 

oktató, e-Talentum PT 
RNDr. Tomolya Róbert, PhD. 

2021.04.12. 

oktató  
Both Tamás 

GYEREKSAROK
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A tardoskeddi 60. számú Sík Sándor cser-
készcsapat 2000. augusztus 20-án alakult 
meg.  Jelenleg  6 őrs aktívan munkálkodik, 
összesen 47 cserkésszel. 

Én öt éve va-
gyok a Nyuszi őrs 
tagja, és bátran ál-
lítom, hogy cser-
késznek lenni iga-
zán jó. Hogy mit 
jelent számomra 
a cserkészet? 
Vidám őrsiket, 
mókás játékokat, 
izgalmas métát,  
kalandos tábo-
rozást, tartalmas 
beszélgetéseket 
és sok-sok neve-
tést. Sok dolgot tanultunk a természetről, 
és megismertük honnan ered a cserkészet. 

Elsajátítottuk a rovásírást és a morze jele-
ket.  A cserkészet megerősíti a hitünket, őrzi 
a hagyományainkat és emlékeztet rá, hogy 
magyarok vagyunk.  

Ha cserkész vagy, sohasem unatkozol. A 
koronavírus időszak alatt is sok közös él-

ményben volt részünk, még ha online is. Ez 
nagyban megkönnyítette a karantén elvise-
lését. Online őrsiket tartottunk, kihívásokat 
teljesítettünk, részt vehettünk egy rajzverse-

nyen, és a cserkész Mikulás is 
csempészett meglepetést a 
postaláládánkba. A legjobb 
élménymény pedig a húsvéti 
kincskeresés volt, melynek 
végén édes ajándék várt 
minket. 

Számtalan élményt és sok 
igaz barátot köszönhetek a 
cserkészetnek. Mindemelett 
megtanultam, hogy a cser-
kész egyeneslelkű, ahol tud 
segít, és a cserkész minden 
cserkészt testvérének tekint.

 
 Takács Tamara, V. osztály

Mert fényképezni szuper do-
log! Megörökíteni, ahogy a cica 
nyalogatja a száját, ahogy a 
teknősöm lassan elindul előre, 
izgalmas. 

Szerencsésnek mondhatom 
magamat, mert a családunk so-
kat utazik. A kirándulásaink so-
rán mindig magammal viszem 
a telefonomat, fényképezőgé-
pemet. Igyekszem megörökí-
teni a számomra 
legérdekesebb pil-
lanatot. Az élményt 
csak mi éljük át, de 
az emlékeimet szí-
vesen megmutatom 
a nagymamámnak, 
nagypapámnak. Jó 
visszanézni a fény-
képeket, legyen az 
digitális vagy ke-
zedben tartott kép.

 Legutóbb a Duna 
nagyságát, az Esz-
tergomi Bazilika 
távlatát fotóztam. 
Az emlékműveken 
kívül, állatokat, nö-
vényeket is szívesen 
fotózok. Ha lehe-
tőségem van, fotó 
versenyekbe is be-

kapcsolódok. Legutóbba Covid 
-19 járvány alatt tettem azt. A 
királyhelmeci Tóthpál Gyula Fo-
tópályázatra küldtem képeket.  
Elismerő oklevelet kaptam. Na-
gyon örültem neki.

Próbáljátok ti is ki a fotózást! 
Klassz foglakozás! 
  
 Tóth Hanna, II. osztály

Cserkésznek lenni jóCserkésznek lenni jó

Fotózni örömFotózni örömHUMORSAROK
Iskolában:
-Pistike, ki volt I.András apja ?
-Nulladik András.

Tanárnő Pistikének:
-Pistike! Mondj egy névelőt, és egy személyes 
névmást!
-Ki, én?

-Pistike, mondj egy tagadó mondatot!
-A Gyuri megette az uzsonnámat.
-De hát hol van ebben a tagadás?
- A Gyuri tagadja.

- Halló! Jó estét kívánok tanárnő, azért telefonálok, 
mert a fiam nem tud menni holnap iskolába, mert 
beteg lett. 
- És hogy hívják a gyermeket? –kérdezi a tanár.
- Kovács Pistikének. –felelik a vonal túlsó végén.
- És őnt hogy hívják? – kérdi a tanár.
- A papámnak.

- Monnd csak fiacskám, ebben a mondatban:  
„A pásztor a mezőn legelteti a nyájat“ melyik a 
helyhatározó?
- A pásztor.
- Nono! Már hogy lenne a pásztor a helyhatározó?
- Azért, mert a pásztor határozza meg a helyet, 
hogy hol legeljen a nyáj!

 Bíróczi Dóri, VII. osztály

GYEREKSAROK
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Iskolánk és egyben az osztályunk egyik diákja, a második osztá-
lyos Šafranko Kristóf, amellett, hogy kitűnő tanuló, jelentős eredmé-
nyeket ér el a sport terén. Vele készítettük ezt az interjút. 

H: Mi a kedvenc sportod?
K: A foci és a szertorna a legkedvencebb sportjaim.
R:Melyik sportágban vagy a legügyesebb?
K: Természetesen a szertornában, hiszen már lassan 4 éve foglal-

kozom vele.
R: Hova jársz edzésekre, melyik csapat tagja vagy?
K: Magyarországra, Győrbe járok. A Győri Atlétikai Club regisztrált 

sportolója vagyok.
H: Mikor és milyen gyakran vannak a tréningjeitek?
K: Hetente négyszer van 150-perces edzés. Ilyenkor mindig iskola 

után megyünk. Késő este érünk haza, de olyan is van, hogy ott al-
szunk Győrben.

R: Ki visz el az edzésekre és mivel utaztok?
K: Anyukámmal járunk autóval. 

H: Milyen gyakorlatokat szeretsz legjobban a szertornán belül?
K: Kedvencem a szaltó és a gyűrűn a lendület-gyakorlatok.
R: Melyik a legjobb sportban elért eredményed?
K: Magyarországon a vidékbajnokságon 3. helyezés csapatban. 

Jelenleg 4 szeren versenyzem: talaj, gimnasztika, gyűrű és ugrás.
H: Van kedvenc edződ?
K: Több ügyes edzőbácsink van, legjobban Peti bácsit kedvelem, 

mert nagyon kedves és vicces.
R: Hogyan szeretted meg a sportot, honnan jött az ötlet, hogy 

ebben a sportágban képezd magad?
K: Anyukám látta, hogy kiskoromtól nagy magasságokból ugrálok 

meg fejenállok, és beíratott tornára Érsekújvárba. Miután látta, hogy 
nagyon ügyes vagyok, elmentünk az Olimpiai Sportparkba (OSP) 

Győrbe érdeklődni, mert ott lehet hozzánk legközelebb szertorná-
ban fiúként versenyezni. Először Nándi edzőbácsihoz jártam, aki bíz-
tatott, hogy járjak hozzájuk az OSP-be, mert nagyon ügyes vagyok. 

R: Szlovákiában is sportolsz?
K: Igen, itt, Újvárban is szoktam járni tornára meg focira. Csütör-

tökönként azokkal a lányokkal edzek az Éreskújvári Tornaklubban, 
akik Szlovákiában országos versenyeken kitűnő eredményekkel 
szerepelnek. Hárman edzünk együtt, így a tréner néninek van ideje 
velem külön foglalkozni. A focit is imádom, mindenkit kicselezek és 
sok gólt szoktam rúgni.

H: Milyen a viszonyod a csapattársaiddal? Szereztél új baráto-
kat?

K: Mindenki nagyon kedves és barátságos, a legjobb barátaim 
Samu, Levi, Barni és Zente. 

R: Mi szeretnél lenni, ha felnőtt leszel?
K: Tréner és rendőr.
H: Mi a célod a sporttal, milyen sikereket szeretnél elérni?
K: Szeretnék erős és egészséges lenni, sok pénzt keresni, és kijutni 

az Olimpiára meg a világbajnokságra.
R: Mit szoktál a szabadidődben csinálni?
K: Spanyolul és kínaiul tanulok. Van egy szép mesekönyvem, azt 

is szoktam olvasgatni. Ezen kívül járunk a testvéremmel, Matyival 
biciklizni, és törődök Bizsuval, a kutyánkkal. Nagyon szeretek sokat 
enni is, kedvencem a spagetti kecsöppel.

H: Köszönjük szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánunk!
  

 Tóth Hanna és Kelko René,  
 II. osztály

Biciklizés nagyon egészséges 
sport. Azt mondják, ha valaki 
egyszer megtanul biciklizni, azt 
nem lehet elfelejteni A biciklizés 
fejleszti a koordinációt, valamint  
egy igen egészséges moz-
gás, amit felnőttek és 
gyerekek egyaránt sze-
retnek. Remekül fejleszti 
a kitartást, jót tesz a 
lábizmoknak a friss 
levegő pedig jót 
tesz a hangulat-
nak is. 

Lássuk, milyen előnyei van-
nak a biciklizésnek!  A megfe-
lelő tápanyagok, a mozgás és a 
betegségek megelőzése mind 
kulcstényező a csontok egész-
ségét illetően. A csontoknak 

kalcium és C-vitamin kell 
ahhoz, hogy erősek ma-
radjanak, valamint aerobic 

gyakorlatok, mint a bi-
ciklizés, ami egyébként 
a fogyásban is segít.       

 Lehotkai Márk,  
 VI. osztály, 

Akire büszkék vagyunkAkire büszkék vagyunk

PATTANJ KERÉKPÁRRA! VAN ITT CSALI, ÉS EGY KÉT HOROG

GYEREKSAROK

A horgászat egy ősi formája a táplálékszerzésnek, mely (horgász-) 
bot,  zsinór és horog segítségével történik. A  célja egy hal kifogása, 
zsákmányolása egy adott halgazdálkodási vízterületből. A horgászat 
célja a 21. században már nem főleg a élelem-szerzés (húshorgászat). 
Ezentúl a horgászat egy elismert sportág, és a horgászok számos or-
szágos és nemzetközi bajnokság keretében mérettetik meg magukat.

Számos halfajta létezik, melyek a megadott időben horgászhatók. 
Tardoskedden is több tóban tudunk horgászni, természetesen 
csakis engedéllyel, horgászigazolvánnyal.   Bizonyára ti is is-
meritek a csukát, sügért  a márna, ponty fajtákat.  Ha igen, 
kapd a kezedbe a pecabotot, és irány a természet!

   
 Farkasdi Máti,  
  V. osztály
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Szeretnénk néhány hasznos információt megosztani veletek a 
tengerimalacokról, hogy jobban megismerjétek ezeket az aranyos 
állatokat. Nekem is van egy tengerimalacom, a neve Szuzi. Szuzit 
augusztusban kaptam, és azóta nagyon jól összebarátkoztunk.

A tengerimalacok emlős állatok. A rágcsálók osztályába tartoz-
nak. 5-7 évig élnek. Répát, uborkát, szénát, füvet, gyermekláncfű le-
velét és magvakat fogyasztanak. Ha éhesek, érdekes hangot adnak 
ki. A tengerimalacoknak különböző színezetük van. Az enyém feke-
te, fehér és világosbarna. Tenyészteni is szokták őket. Többnyire 1-5 
kicsinyük születik. A tengerimalacok általában nem harapnak, csak 
akkor, ha nem hagyják őket békén, vagy felidegesítik őket. A ten-
gerimalacok kb. 20-25 cm hosszúak. Büdösek, azért legalább heti 
egyszeri fürdetésre szorulnak. Mosdóban, langyos vízzel tengerima-

lac tusfürdővel tisztítsuk meg 
őket. Éjjel néha zajosak, mert 
ilyenkor is megéheznek.

Én azért szeretem 
Szuzit, mert lehet vele 
játszani, barátságos és 
szelíd. Másoknak is aján-
lom, hogy tartsanak tenge-
rimalacot, mert azóta sok-
kal vidámabb az életem. 
 Birkus Viktória,  
 Bračo Tímea,  
  IV.osztály

A tengerimalacokrólA tengerimalacokról

Érdekességek az állatokrólÉrdekességek az állatokról
A kutya volt az első állat, amelyet az ember háziasított. Manapság  

azért tartjuk, mert remek társaság. A kutya nagyon hűséges állat. 
Lehet neki trükköket is tanítani. Minden kutyának más szőrzete van,  
pl: hosszú, rövid, sűrű és még sokféle. Valamelyik kutyának pöty-
työs szőrzete van, mint pl. a dalmatának. Vannak vakvezető kutyák 
is, olyanok, amelyek segítik a gyengénlátó ill. a vak emberek életét, 
pl. a labrador. A kutyák sok mindenre jók pl. házőrzőnek és vadász 
kutyának is.

A kutyáknak több fajtája létezik, pl: tacskó, dalmata, boxer, cocker 
spániel, francia bulldog. Ebből az állatból létezik a legtöbb fajta.  
A kutya az ember hűséges barátja. A kutyával törődni kell.

Szabó Dórika így vélekedik: „Nekem egy boxer fajta kutyám van. 
A boxer napjaink egyik legnépszerűbb kutyafajtája. Nagyon gyorsan 
tud futni. Lehet bent is tartani. Elég nagyra meg tud nőni. Van barna 
és többféle színű is. A szájuk lógós és nagyon lehet őket szeretni.  
A boxeroknak nagyon szép tartásuk van és izmosak.“

„Nekem egy cocker spániel kutyám van. A cocker spániel kutya az 
egész világon kedvelt. A cocker spániel szép zsömle színű. Hosszú 
füle van. Nagyon hosszú a szőre. Kicsi termetű (kicsire nőtt meg). 
Nagyon szeret játszani, és az embereket is nagyon szereti. Nagyon 
gyors és aranyos.“- valja Vincze Dianka

Megkérdeztük az osztálytársinkat is, hogy van-e kutyájuk, milyen 
fajta, hogyan hívják és hány évesek. Íme a válaszok:

Márton: máltai pincs, Happy, 2 éves
Réka: keverék, Kifli, 2 éves
Leila: tacskó volt, jelenleg nincs
Dorka: francia bulldog, Lola, 1 éves
Viktor: staffordshire terrier, Lara,15 éves
Levente: keverék, Pajti, 3 éves
Viki: őzpincs, Pici, 5 éves
T. Dianka: pincs volt, jelenleg nincs

A kutyák mellett nagyon szeretjük a lovakat, melzek esetében két  
fajtát különböztetünk meg: a vad- és a közönséges lovat. 

A legtöbben minden lovat vadlóként említenek, amelyek szaba-
don, az emberi befolyástól kevésbé vagy egyáltalán nem érintve él-
nek. De tényleg minden szabadon élő ló vadló? Nos, egyáltalán nem. 
A vadlovaknál mindig van egy vezető.

A közönséges lovak lehetnek barnák, pöttyösek, fehérek, feketék, 
szürkék, stb. A lovaknak van sörénye és fark, van külön testrészi is. A 
lovakon lehet  lovagolni, sétáltatni, futtatni őket. 

Ha a lovakat óvni szeretnék, hogy ne szálljanak rájuk a legyek, ak-
kor fedőt tesznek a szemükre és a hátukra. A lovak szeretik a répát, 
zabot, füvet, almát. Kicsinyeiket csikónak nevezik. A lovak magassá-
ga kb. 1760 cm. Egy átlagos ló 350 kg körül van. 

Ha lehetőségetek van, próbáljátok, ti is ki a lovaglást. 

 Szabó Dóra,  
 Vincze Diána,  
 III. osztály
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„A tánc maga a szabadság.“ 
– ezt a mondatot hallhatod a 
Dirty Dancing - Piszkos tánc 
című filmben.

Szerintem ez a mondat töké-
letesen tükrözi a tánchoz fűző-
dő viszonyomat. Egy kifejező-
eszköz, az érzelmek felvonulása 
figyelhető meg a mozgásos ko-
reográfiákban.

Mi is a tánc?
A tánc egy művészeti ág, 

amely a test jellemzően ritmi-
kus, zenére történő mozgásá-
val fejez ki érzelmeket. Ennek a 
sportnak van több fajtája, mint 
pl.: hip-hop, zumba, balett, nép-
tánc, társas tánc, salsa, ír sztepp 
tánc, hastánc stb. 

Ezeken kívül vannak még hí-
res táncosok is: Fred Astaire, 
Shakira, Mihail Baryshnikov, 
Martha Graham, Chris Brown, 
Rudolf Nurejev, Anna Pavlova, 

Hrithik Roshan, Prabhu Deva, 
Michael Jackson és további 
más. Ha netalán érdekelnének is 
valamilyen tánccal kapcsolatos 
filmek vagy sorozatok, akkor 
ezeket ajánlom: Más ritmusra, 
Táncra fel, A rivaldafény ára és 
a Táncoló szív.

 Ha szeretnél táncszakkörre 
járni, akkor vannak itt a közel-
ben is tánciskolák. Egy nagyon 
jó tánciskola neve N dance 
company, melyen break dancet, 
hip-hopot, lockingot és további 
táncstílusokat tanítanak. A kö-
vetkező ajánlatom azoknak szól, 
akik szeretnének tánciskolába 
járni,  a Viva tánciskola Érsek-
újvárban. Az is egy jó táncisko-
la, hasonló táncokat tanítanak 
meg, de ott még társastáncot is 
tanulhatsz. 
 Šafranko Anansztázia,  
 VIII.osztály Már kicsi korunk óta szeretünk 

festeni, rajzolni, különböző kreatív 
dolgokat készíteni. Nagyon örül-
tünk, mikor az igazgató néni meg-
kért bennünket, hogy a karácsonyi 
vásárra mi  is készítsünk, könnyű 
kreatív díszeket. Adventi időszak-
hoz hűen karácsonyi gömböket 
készítettünk. Természetesen, a 
poliészter gömbökre más mintájú 

szalvétát is tehetünk, és így már 
más hangulatot áraszt. Megosztjuk 
veletek e technikát:

A gömböknek az elkészítéséhez 
szükségünk lesz:1 darab polisztirén 
gömbre, akril festékre, hurkapálci-
kára, csillámra, gyöngyökre egyéb 
dekorációkra,ragasztóra,mintás 
szalvétára. 

Először bele kell szúrni a hurka-
pálcikát a gömbbe, majd be kell fes-
teni akrilfestékkel. Ha megszáradt a 
festék, akkor a mintás szalvétából 
egy mintát ki kell vágni,  és folyé-
kony  ragasztóval be kell festeni a 

szalvétát. Ha kész van, akkor mű-
hóval körül lehet festeni a mintákat 
(karácsonyi dekoráció esetén). A 
cérnát vagy szalagot   a legvégén 
ragasztjuk rá. 

Szívesen készítünk zokniból fi-
gurákat is. Ha te is szeretnéd kipró-
bálni, megteheted.  A zokni figurák  
elkészítéséhez szükségünk lesz: 2 
fehér zoknira, rizsre, gombostűkre, 

anyagra, forró ragasztókra, gombra, 
gumira. A zoknikat meg kell tölte-
ni rizzsel, össze kell fogni gumival, 
majd  összeragasztani a fejét és a 
testét.  Gombostűkből  szemet, szá-
jat  készítünk. A megmaradt zokni  
az elejéből sapkát is tehetünk a 
baba  fejért. A hasára  gombokat 
ragasztunk, majd utoljára sálat kö-
tünk a  nyakára. 

Jó szórakozat a kreatív munká-
hoz! 

 
 Vavrecky Dóra, Kele Lili, 
 VI. osztály

Minden fiatal szeret divatosan 
öltözni. A lányok és a fiúk is sze-
retik követni a legújabb trende-
ket. Talán a lányok egy kicsit job-
ban szeretnek vásárolgatni és 
próbálgatni ruhákat az üzletek 
próbafülkéiben. Választék van 
bőven. Én is szívesen vásárolok 
új ruhákat, mert mindig van ami 
megtetszik. Farmerből sosem le-
het elég a szekrényben. A magas 
derekú szűk szabású farmerok a 
trendik, természetesen az is na-
gyon menő, minél több lyuk van 
rajta, s minél rojtosabb az alja. 
Én a felsőkből a szűk, testhezál-
lót kedvelem. A cicanadrág is 
hódít még, de csak megfelelő 
felső viselésével, azaz egy 
hosszab pólóval.

A sportos öltözet sosem 

megy ki  a divatból, mert 
kényelmes. A hosszú de-

rekú melegítő nadrág, 
egy rövidített pólóval, 
és egy vastag talpú 
sportcipővel számos 
lány kedvence. 

A kiegészítők is na-
gyon fontosak, a bi-

zsu nem hiányoz-
hat egy fiatal lány 
polcáról sem. Én 

szeretem a színes és 
a fém kiegészítőket is.  

Úgy gondolom, 
hogy a divatos öltö-
zet fontos, mert ön-
bizalmat ad, és így jól 
érezhetjük magunkat!

 Andraško Nikolka,  
 VII. osztály

A táncA tánc

Kreatív ötletekKreatív ötletek

Tini divatTini divat

1. Levitating – Dua Lipa, DaBaby 
2. Kiss Me More- Doja Cat (feat. SZA) 
3. Peaches – Justin Bieber (feat. Daniel Caesar) 
4. MONTERO – Lil Nas X 
5. Save Your Tears – The Weeknd, Ariana Grande 
6. Leave The Door Open – Bruno Mars,  
    Anderson .Paak, Silk Sonic 
7. RAPSTAR – Polo G 
8. Your Power – Billie Eilish 
9. Astronaut In The Ocean – Masked Wolf 
10. Goosebumps Remix –Travis Scott, HVME

 Bíróczi Dóri, VII. osztály
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