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Kedves
Lángocska Olvasó!

 Egy év távlatával szeretet-
tel üdvözöllek benneteket. 
Örömömre szolgál, hogy is-
mételten, a 2015/2016-os 
iskolai évben is megjelenhet 
iskolánk újsága, a Lángocska.
 Mit is kínál a Szemeré-
nyi Károly Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola nyári ki-
adása? Az igazgatói értéke-
lés után, ízelítőt kaphattok 
az ez évi pedagógusnapból, 
de bemutatjuk az első osz-
tály egész évi munkáját is. 
Az újságban felelevenítjük 
a karácsonyi vendégvárást, 
kitekintünk műsorainkra. 
A beíratkozás fontos moz-
zanata az iskolánk életének, 
a cikkből megtudhatjátok, 
hogyan zajlott a 2016/2017-
es beíratkozási programunk. 
Olvashattok élménybeszá- 
molót az erdei iskola esemé- 
nyeiről, a sítúra pillanatairól, 
a rovásírás vetélkedőről, író - 
olvasó találkozóról, az egész-
séges napról. Írást találhat-
tok a bonyhádi, szákszendi 
élményeinkről, az eTwinning 
projektről. Képriportot lát-
hattok az anyák napjáról. 
Betekinthettek a napközisek 
életébe, sőt kipróbálhatjátok 
az ajánlott receptet is. A di-
ákjaink ajánlásával megtud-
hatjátok, mely zenét kedveli 
az ifjúság, mely sportágak  
a legkedveltebbek. Nem hi-
ányozhat újságunkból az an-
gol- és német nyelvű, vala-
mint a szlovák nyelvű rovat, 
a mosolyt csaló viccek sem.
 Kívánunk hasznos időtöl-
tést, és jó szórakozást az új-
ság olvasásához!

Szerkesztőség

A naptáramba tekintve, 2016 júniusát ír-
juk. Hihetetlen, de megint eltelt egy iskolai 
év! Az összegzés, kiértékelés, az új iskolai év 
tervezése veszi kezdetét, amíg a tanulók és 
a pedagógusok a megérdemelt szünidőt 
töltik. De ne rohanjuk annyira előre, hi-
szen még itt vagyunk! Tekintsünk vissza  
a 2015/2016-os évre!

Szeptemberi kapunyitást követően 164 ta- 
nulót és 16 pedagógust számláltunk, 5 nem 
pedagógiai alkalmazott továbbra is segí-

ti az iskola mindennapos életét. A napközi 
otthonunk 25 tanuló délutáni időtöltését 
biztosítja, míg a 18 szakkör felüdülést nyújt  
a látogatónak. Aktív munkát végez iskolánk 
asszisztense, ki azon fáradozik, hogy felzár-
kóztassa az arra rászoruló tanulókat. To-
vábbra is biztosítva van a gyógypedagógiai 
és logopédiai korrekció a szakember közre-
működésével. 

Az év során számos rendezvényt, prog-
ramot, tartalmas előadásokat, kirándulást 
szerveztünk. Ezekről az eseményekről olvas-
hattok, ill. áttekintést találhattok a lapunk 
hasábjain. Fontosnak tartom elmondani, 
hogy a szervezésen túl, szükséges biztosíta-
ni az anyagi feltételeket. Legtöbb esetben 
a rendezvények anyagi vetületét az iskolánk 

mellett működő Magyar gyermekekért 
fejlesztési alap, és a Szülői Szövetség fe-
dezi. Természetesen, pályázatokat is írunk 
kisebb - nagyobb sikerrel. 300 euro támo-
gatást kaptunk Tardoskedd Községétől. Ezt 
az összeget jutalom kirándulásra szánjuk  
- a tojásgyűjtő verseny díjazottait ajándé-
koztuk meg győri kirándulással és mozi lá-
togatással. Támogatást kértünk a Pázmány 
Péter Alapítványtól is. Célirányos volt a pá-
lyázat, a gyereknapot céloztuk meg. 

Az iskolánk mindennapos működést, az 
Oktatási Minisztérium biztosítja. A kiváló 
gazdálkodásnak köszönhetően, iskolánk fej-
lődni tud. Biztosítani tudjuk a legmodernebb 
oktatói feltételeket, folyamatosan gyarap-
szik a segédeszköz állományunk. Ebben az 
évben megújul a futópályánk is, a fenti szo-
ciális helységekkel együtt, valamint emelet 
folyosói is friss festést kapnak. Kicseréltük 
az alsó tagozat szék- és asztalkészletét is. 

Ebben az iskolai évben számos, kellemes 
meghívásnak tettünk eleget. Meghívást ka-
punk Bonyhádra - a kitelepítettekre emlé-
keztünk közösen, Szákszendre a Nemzeti 
Tehetség Program pályázatba kacsolódtunk 
be közösen a Szákszendi Öveges József Ál-
talános Iskolával. Budapesten a Rákóczi 

Véget ér az iskola, 
kezdődik a pihenés
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illusztrációs fotó

A Magyar gyermekekért fejlesztési alap felhívja  
a Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola  

valamennyi tanulója figyelmét, hogy a tanévzáró 
ünnepélyen 

sorsol ki azon tanulók között, akik 
félévben és az év végén is 

TISZTA EGYES BIZONYÍTVÁNYT 
kaptak a 2015/2016-os 

iskolai évben. 

TÁBLAGÉPET

Szövetség meghívását fogadtuk, két na-
pot tölthetünk el a Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából. A pisliscsévi diákokat vi-
szont mi fogadjuk, egy hét erejéig lesznek 
községünk és persze iskolánk vendégei.

A testvér- és barát településeken kívül 
előadókat, kedves vendégekei is fogad-
tunk egy – egy ismeretterjesztő beszámoló 
erejéig. Iskolánkba üdvözöltük a Pekarík 
családot, Kárpáthy Ida nénit, Buják Vince 
bácsit, Bodri Eleonórát, Hrbácsek Magdol-
nát, Z. Német Istvánt, Z. Urbán Aladárt, 
Csáky Csongort, Pánczél Károly stb. kik 
valamennyien elismerően vélekedtek az in-
tézményünkről. 

Pedagógusi irányítással első alkalommal 
kapcsolódtuk be az eTwinning nemzetközi 
projektbe. Réunion sziget iskolás korú gye-
rekeivel vettünk fel a kapcsolatot. A nyelvi 
készségeink fejlesztésén kívül, megismer-
kedhettünk új kultúrával, toleranciát tanul-
tunk, hiszen a tanulók bőrszíne is eltérő 
volt az európai emberétől. Első alkalommal 
szerveztünk rovásíró versenyt, ami kihívást 
jelentett nemcsak versenyző diákoknak, 
hanem az iskoláknak is. Amíg a tanulóink 
honvédelmi gyakorlaton vettek részt, addig 
a szervezők lázasan figyelték a vetélkedő 
folyamatát, ott segítettek, ahol szükség 
volt rá.

Intézményünk fontos eseménye a be-
iratkozás. Az eseményre mindig nagyon 
alaposan felkészülünk - bizonyítja ezt a 
beszámoló. Iskolánk, kisebbségi intézmény 
révén, mindent megtesz annak érdekébe, 
hogy a diákjaink elsajátítsák az előírt tan-
anyagot, de ezen felüli többletet is kapja-
nak. Törekszünk arra, hogy az iskolánkat 
látogató gyermek megismerje a nagyszüle 
múltját, hagyományait, gyökereit. A ma-

gyar nyelven beszélő család, magyarul gon-
dolkodik, álmodik. Szülőként nem tudom 
gyermekeimet elképzelni olyan intézmény-
ben, melynek nyelvét nem ismerik, hiszen 
a nyelv ismerete nélkül a teljesítménye is 
csökken (nem beszélve a gyerek lelkiálla-
potáról). Hiszen „minden nemzet a maga 
nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem”.

Büszkeséggel tölt el, hogy alma máterün-
ket sikeres, talpraesett tanulók látogatják. 
Bizonyítékként a versenyeken való szerep-
lésünk példázza. Három tanuló nemzetközi 
versenyen vette könnyedén az akadályt, 
két tanulónk országos megmérettetésen 
képviselte iskolánkat, többen kerületi és 
járási fordulókon állták meg a helyüket. 
Eredményeket értünk el szinte valamennyi 
tantárgyból (összegző táblázatban megte-
kinthető). 

A beszámolómat még folytatni tudnám, 
de úgy gondolom, beszéljenek helyettem 
a képek, a pedagógusok és a tanulók élmé-
nyei. Így nem marad más hátra, mint hogy 

megköszönjem mindenkinek a segítségét, 
az egészéves munkáját. A közelgő szünidő-
höz kívánok élményekkel, pihenéssel teli, 
napsütötte felüdülést! Találkozzunk szept-
emberben! 

PaedDr. Tóth Szilvia
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Ősi tudásPedagógus
Én nem tudom, milyen erő kell

hozzá, de több kell az enyémnél.
Olykor el-eltűnődöm én is,

mit is jelent húsz-harminc szempár
fénylő tükörtermében élni,
hol éle van minden igének,

árnyéka van minden hibának,
hol húsz-harminc sötétkamrában

hívják elő folyton a percek
éles, kemény, hiteles képét.

Könnyű nekünk beszélni ezt-azt,
nagy szavakkal egymást dobálni,

de ő, kinek minden szavával
megannyi kis magnetofon zeng

tele otthont, utcát, jövőt, ő
felelősség nehéz vasával

vértezve jár, s - bár tán nem érzi -
hétköznapok nagy hőse köztünk,
szebb holnapok jobb emberéért
titkon vívott nehéz csatáknak

ismeretlen, hős katonája!

Mikor fogunk szobrot emelni,
s fogunk-e hát neked, magunkban,

„LÉLEK SZOBRÁSZA”:
PEDAGÓGUS?!

Füle Lajos Az 1848/49- es 
szabadságharc

hőseire 
emlékeztünk...
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Iskolánk az elmúlt időszak-
ban számos rendezvényt ren-
dezett. Vendégül látott neves 
írókat- költőket, sportolókat, 
tudósokat, kultúrális csopor-
tokat, de nyugat- szlovákiai 
méretű találkozóra intézmé-
nyünkben első alkalommal ke-

rült sor. A Palóc Társaság társ-
rendezőjeként vállalkoztunk 
arra, hogy vendégül látjuk a 
távoli régió alap – és közép-
iskolás diákjait, köztük három 
tardoskeddi diákot. Így 2016. 
április 28-án házigazdái lehet-
tünk a 12. alkalommal meg-
rendezésre kerülő Ősi Tudás 
Rovásírás – vetélkedő és Mű-
veltségi Talákozónak.

Az igazgatói megnyitót kö-
vetően, Tardoskedd polgármes- 

 
 
tere köszöntötte az egybegyűl-
teket. Beszédében köszönetét 
fejezte ki, Z. Urbán Aladárnak, 
a társaság elnökének, ki szív-
vel - lélekkel ápolja a magyar 
kultúrát, s mindent megtesz 

annak erdekében, hogy a ha-
gyományaink fennmaradjank.  
A megnyitó ünnepséget isko-
lánk tanulói színesítették, ez-
zel is hangsúlyozva sokszínű-
ségünket.

Az eligazítást követően kez-
detét vette a vetélkedés. Közel 
90 tanuló és 16 felkészítő ér- 
kezett hozzánk, hogy számot 
adjon róvó tudásáról. A vetél-
kedő két fordulóből állt; a han- 
gos olvasást követően az írás-

beli rész következett, ahol la-
tin betűről, rovásírásra, majd 
fordítva kellett szöveget átírni. 
50 perc állt rendelkezésésre  
a tanulóknak, hogy teljesítsék 
a feladataikat. Fontos volt az 
átírás helyessége és a gyorsa-
sága is egyaránt. Mindenki si-
kerrel vette a kitűzött célokat.

Az ebédet követően, az átri-
umban elültettük az emlékfát, 
majd a csapat, a tardoskeddi 
pedagógusok és diákok közre-
működésével elindultak, hogy 
megismerjék községünk ne-
vezetességeit. A körút során 
a idegenvezetőként a VIII. B 
osztályosok segítettek. Amíg  
a javító bizottság szorgalma-
san tette a dolgát, addig a ta-
nulók betekintést kaphattak  
a tardoskeddiek életéből. 

Az eredményhírdetésre késő 
délután került sor. Nagy meg-
lepetésünkre és örömünkre 
iskolánk tanulója Farkas Lila, 
3. osztályos tanuló harmadik 
helyezettként bejutott az or-

szágos döntőbe. Így Dunaszer-
dahelyen képviselhette sikerrel 
iskolánkat. 

A beszámoló végén szeret-
ném megköszönni a IV. osztály 
és Ivanics Teodóra kultúrműso-
rát, a dalos pacsirtáink énekét, 
a VIII. B osztály egésznapos 
közreműködést, valamint azon 
pedagógusoknak, kik kivették 
részüket a szervezésben. 

PaedDr. Tóth Szilvia

5

Ősi tudásárnyékéban



Lángocska  2016

6

Beíratkozást tartottunk iskolánkban
Alma materünk az új jogrend-

nek megfelelően 2016. április 
21-én tartotta a 2016/2017-es 
iskolai évre a beíratkozást. Ma-
gát a nagy eseményt számos 
rendezvény előzte meg.

A kis óvodások ebben az év-
ben is több alkalommal látogat-
tak el iskolánkban. Különböző 
közös programokat tartottunk 
együtt. Kéthetente a nagycso-
portosok készség- kreativitást 
fejlesző foglalkozásokon vettek 
részt, melyet Tóth Tímea tanító 

néni vezetett. A foglalkozások 
elősegítik, hogy a kis tanulók 
könnyebben ismerkedjenek 
az új környezettel, biztosítva 
a zökkenőmentes óvoda – is-
kolai átmenetet. De természe-
tesen, fontos szerepet kap a fi- 
nom motorikus készségek fej-
lesztése, logikus gondolkodás, 
térbeli orientálódás stb.

Az óvodai környezetben Kiss 
Mária és Tóth Szilvia gyógype-
dagógusok mérték fel az iskolai 

érettség szintjét. Az eredmény-
ről egy kötetlen beszélgetés 
formájában szereztek tudomást 
a szülők. 

Minden évben arra törek-
szünk, hogy a nagy esemény 
a diákoknak, valamint a szüle-
iknek egyaránt feledhetetlen 
emlékként maradjon meg. A be-
íratkozás hetében sok csalogató 
foglalkozás, ill. program várta  
a gyerekeket. A Kuttyomfitty 
Társulat bemutatta a „János 
vitéz“ c. mulatságos, de ugyan-

akkor tanulságos mesejátékát.  
A kis vendégeink - az ovisok,- 
jót szórakoztak a vidám előadá-
son. A beíratkozási hét kiállítása  
a „Retro gyermekszoba“- cím-
mel egy igencsak régmúlt kiál-
lítási darabokkal, régi játékokkal 
teli osztály berendezése volt. 

A beíratás napján sok mosoly- 
gós óvodás látogatott el hoz-
zánk a szüleivel. Nagyon hálá-
sak vagyunk ezért a bizalomért, 
amit majd az évek során a kép-

zésükkel, nevelésükkel igyek-
szünk meghálálni.

Az tardoskeddi egyházi óvo-
dából 14, az Állami Magyar 
Óvodából 5, a helyi Szlovák 
Nevelési Nyelvű Óvodából 1, 
az érsekújvárból Ciril és Metód 
Óvodából 1, valamint egy kis 
óvodás nem látogatott óvodát. 
Tehát a 2016/2017-es tanévre 
a Szemerényi Károly Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskolába  

22 tanuló neve került a beiratá-
si naplóba. Az iskolai évet 17 ta-
nuló kezdi el, ugyanis 5 tanuló 
halsztást kapott. 

A felvett kisdiákoknak gra-
tulálunk, és élményekben, si-
kerekben, szorgalomban és 
megelégedett tanulmányi ered-
ményekkel gazdag éveket kívá-
nunk.      

PaedDr. Roskó Ildikó

Iskolánk számára fontos, 
hogy valamennyi tanuló jó 
érezze magát. Nem vagyunk 
egyformák, mindannyian más-
képp tanulunk, más tanulási 
stílusokat helyezünk előtér-
ben.

Iskolánkban a 2014/2015 – 
ös  iskolai tanévben  sikerült 
létrehozni egy olyan tanter-
met, mely az egyéni bánásmó-
dú tanulók igényeit szolgálja. 
A munka mai napig aktívna fo-
lyik. A délelőtti tanítási órákon 
azon alsó tagozatos  tanulók 
individuális foglalkozása zajlik, 
akik számára nehezen történik 
az ismeretek elsajátítása.  Dél-
után a jánosházai diákok foglal-
koztatása folyik az osztályban. 
A tanulókkal az év elején az 
osztály segédeszközeit gyara-
pítottuk. Különböző anyagok-

ból az ABC betűit formáztuk 
meg, hogy érdekessebbé te-
gyük a betűországban való ba-
rangolást. A téli hónapokban 
kézlenyomatokkal festettük 
meg az osztály téli dekoráci-
óját. Az idei tanévben is meg-
rendezett karácsonyi vásár-
ból befolyt összegből, finom  
motorikai fejlesztő játékokat 
kapott az osztály, amit ezúton 
is szeretnénk megköszönni. 
A délutáni foglalkozásokon  
a tanulók fürge ujjai közül 
mindig szép és érdekes alko-
tások kerülnek ki, amellyekkel 
színesítjük  az iskolánkon meg-
rendezett őszi és húsvéti kiállí-
tások színeségéhez. 

Osztályunk jövőre is itt lesz, 
és tárt karokkal várja a tanu-
lókat! 

Mojzes Márta

Ott segítünk, ahol tudunk!
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Óvodából 
iskolába

Szeptember közeledtével 
a tanévnyitó izgalommal, vá-
rakozással tölt el minden pe-
dagógust és diákot. Jó újra 
látni egymást a hosszú nyári 
szünet után, de leginkább az 
új diákokra kíváncsi mindenki, 
akik még szüleik kezét fogva 
érkeznek az első becsengetés-
re. A 2015/2016-os tanévben  
12 kisdiák várta, hogy elfoglal-
gassa helyét a szépen feldíszí-
tett osztályteremben. 

Lufikkal a kezünkben, vidám 
énekszóval indultunk el felfe-
dezni a sok csodát, melyet az 
iskola különböző termei tártak 
elénk. Kíváncsian vártunk min-
den napot, hogy mit tartogat  
a számunkra. Napról napra 
újabb kalandok vártak ránk 
számország és betűország bi- 
rodalmában. A szorgalmas ta- 
nulás mellett sok minden más-
ban is szívesen részt vettünk. 
Szeptemberben papírt gyűjtöt-
tünk, valamint szép őszi ter-
méseket hoztunk a kiállításra. 
Októberben a „Tej világnap-
ján“ finom palacsintát sütöt-
tünk és pudingokat, sajtokat, 
tejtermékeket kóstoltunk meg. 
Novemberben már meg is mu-
tattuk a már megszerzett tu-
dásunkat a Rákóczi Szövetség 
küldötteinek, akik 10 000, Ft 
támogatásban részesítették 
azokat szülőket, akik magyar 
iskolába íratták gyermeküket, 
ill. a vendégeknek is, akik nagy 
tapssal jutalmaztak bennünket. 
Ezután a harmadikos diákokkal 
egy nagy kaland várt ránk az 
elvarázsolt erdőben, melyben 
sok feladatot, próbatételt kel-
lett kiállnunk. A mese végére 
hivatalosan felavatott diákjai 
lettünk a Szemerényi Károly 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapis-
kolának. Köszönet érte a tanító 
néninek és a mese szereplői-
nek.

Észre sem vettük és megér-
kezett a Mikulás, akit verssel, 
dallal vártunk, majd moziba 
invitált minket az iskola többi 
tanulójával együtt. Karácsony 
közeledtével szép díszeket, 

ajándékokat, ikebanákat, illatos 
mézeskalácsokat, és egy ked-
ves műsort is készítettünk csa-
ládtagjainknak. Segíteni akará- 
sunkat a „Nyilas Misi karácso-
nya“ elnevezésű cipős dobo-
zokban is elrejtettük.

Januárban a Magyar Költé-
szet Napja alkalmából részt 
vettünk a versmaratonon, és 
megkaptuk az első szép színes 
bizonyítványunkat. Februárban 
jelmezbe bújtuk, és együtt 
szórakoztunk a többi diák-
társunkkal. Nagy élmény volt  
a kémiai show is, melyet az 
első sorból tekinthettünk meg.

Márciusban ellátogattunk és 
beiratkoztunk a könyvtárba. 
Az író-olvasó találkozón Z. Né-
meth Istvánt leptük meg, aki 
viszont hallhatta tőlünk verse-
it. A kifújt tojások versenyében  
1. helyezést értük el. Köszön-
jük szépen mindenkinek, aki 
bármilyen formában segített  
a gyűjtésben!

Áprilisban a Kuttyomfitty 
Társulat csodaszép előadását 
tekintettük meg az ovisokkal 
együtt. A Föld napja alkal-
mából virágokat ültettünk, és 
szépítettük iskolánk területét. 
Májusban az év egyik leg-
szebb napján, az édesanyá-
kat, nagymamákat, dédikéket 
köszöntöttük csokorba gyűj-
tött versekkel, dalokkal, ked-
ves ajándékokkal és tánccal. 
Szüleinknek egy nyitott óra 
keretén belül számot adtunk 
arról, hogy mit tanultunk és 
mit tudunk. Mivel az erőnk 
és az érdeklődésünk szinte ki-
fogyhatatlan, ezért a tanítási 
órák után az iskola által kínált 
szakkörökön is részt vettünk.  
Pl. a mazsorett, sport, állatvé-
dők és rovásírás. Az eltelt isko-
lai év során az elsősök szorgal-

masan, kitartóan és ügyesen 
dolgoztak, tanultak. Remélem, 
hogy ez így is marad a küszö-
bön kopogtató 2. osztályban 
is. Addig is kellemes nyarat, és 
jó pihenést kívánunk minden-
kinek!

Mgr. Juhász Tímea 
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A decemberi hónap mindannyiunknak 
a karácsonyt, a karácsony pedig Jézus 
születését jelenti. Az adventi időszak 
alatt alkalmunk nyílik arra, hogy lelkileg 
felkészüljünk erre a varázslatos ünnepre. 
Iskolánkban idén is az adventi koszorú 
elkészítésével, feldíszítésével vette kez-
detét a várakozás. A koszorút Csányi 
Alexandra tanító néni vezetésével a IX. 
osztály tanulói öltöztették ünneplőbe, 
mely az emeleti folyosóra hozzott hétről 
hétre egyre több fényt. Az alsó folyosón 
a hagyományos koszorú ősi változata, 
egy szekérkeréken 23 gyertya pislogó fé-
nye fogadta az épületbe lépőket.

December elején iskolánk tanulóit 
meglátogatta a Mikulás, elválaszthatat-
lan segítőivel, a krampuszlányokkal és 
az angyalokkal. A puttonyából nem csak 
csokoládét és ajándékot osztott, hanem 
valamennyi tanulót mozilátogatással, 
a Transylvánia hotel c. mese megtekin-
tésével jutalmazott meg. Valamennyiünk 
nevében az alsó tagozat tanulói dallal, 

verssel, tánccal köszönték ezt meg. Is-
kolánk ekkor tartotta meg az őszi pa-
pírgyűjtés kiértékelését is. A legszorgal-
masabbak jutalomban részesültek, de 
természetesen mindenkinek köszönjük 
az igyekezetét.

Karácsonyhoz közeledvén az I. - V. 
osztályok tanulói osztályfőnökeik veze-
tésével szebbnél szebb karácsonyi műso-
rokkal lepték meg szüleiket, szeretteiket. 
Köszönet ezért Nekik!

A szünidő előtt diákjaink egy ismere-
tekben gazdag nappal búcsúztatták az 
óévet, amely természetesen témájában 
szorosan kapcsolódott a karácsonyhoz. 
Elsőként a IV. osztály tanulói előadásá-
ban betekintést nyerhettünk a karácso-
nyi hagyományok kialakulásának törté-
netébe, valamint áttélhettük egy család 
meghitt Szent estéjét, vacsoráját. Az ün- 
nepi asztalról a méz sem hiányozhat. 
Ezért a Pekarik család, akik méhészettel 
foglalkoznak, ismertette meg kicsikkel és 
nagyokkal egyaránt a méz előallításának 

nem könnyű folyamatát, mesterségét. 
Az ostya, hát igen, bizonyosan minden-
ki fogyasztott már karácsony alkalmával. 
Kárpáty Ida néni felkérésünkre szívesen 
jött. Elárulta, a legfinomabb ostyarecept-
jét. Mindenki megkóstolhatta, de akár ki 
is próbálhatta a sütést. A két bemutató 
ehető végtermékét mindenki jóízűen fa-
latozta.

A felső tagozaton szerepet kapott  
a díszkészítés is. Az V. osztályban Sváb 
Szabina vezetésével petchwork techni-
kával díszgömbök, a VI. osztályban mé-
zeskalácsból fenyők készültek. Az ünnepi 
asztalra kedves, fenyőillatot árasztó dí-
szeket a VII. és VIII. osztályokban talál-
hattunk, iskolánk végzős diákjai pedig 
üdvözőlapok elkészítésével foglalkoztak.

Tanulóink nagy dicséretet érdemelnek 
az elkészült remekművekért. Előadóink-
nak, pedig külön köszönet jár bemutató-
ikért, a sok finomságért, s hogy egy ka- 
rácsonyillatú délelőttöt varázsoltak isko-
lánk folyosóira.         Mgr.Borbély Kinga
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A 2015/2016 – os iskolai 
évben sem hagyhattuk ki,  
a nagy közkedveltségnek ör-
vendő kirándulásunkat – a sí- 
túrát. Ebben az évben mégis 
különleges volt, hiszen a Szlo- 
vák Köztársaság Kormánya 
150 eurónyi összeggel járult 
hozzá a kurzushoz. 

A nagy útnak 2015 dec-
emberben vágtunk neki. Úti 
célul Láz (Lazy pod Makytov) 
községét választottuk. Fe-
lejthetetlen hetet töltöttünk  
a SKY Čertov síközpontban. 
A szállást Čertov Wellness & 
Spa Hotel a Javorník hegység 
vidékén terülő hotel nyújtot-
ta. Láz község területe híres 
kristály tiszta levegőjéről. 
Szlovákia északnyugati részén 

terül el, a csehországi határ 
közelében. A környéken szám- 
talan turisztikai lehetőség 
várja a vendégeket, télen sí-
elési lehetőségek. 

Sajnos az időjárási viszo-
nyok nem kedveztek nekünk, 
de első napunkat rögtön kár-
pótolt bennünket a környezet 
látványa és a hotel szolgálta-
tásai. A finom vacsora elfo-
gyasztása után, megismer-
kedtünk a welness részleggel, 
valamint relaxálhattunk a ho- 
tel szauna világában. A má-
sodik napon felfedezőútra 
indultunk, a túra során meg-
csodáltuk a szép tájat. A kel-
lemes, de kiadós sétát köve-
tően számtalan programmal 
kedveskedtünk a tanulóink-

Sítúrai
beszámoló

nak, versenyeztünk, társasoz-
tunk, activity-t játszottunk, 
de nem maradhattak el az 
esténként megrendezett bu-
lik sem.

Az egyik napon miniállat-
kertet véltünk felfedezni, 
ahol az emuk és a kecskék 
mellett a lámák riadt, de egy-
ben morcos tekintete vidított 
fel bennünket. Nem győztük 
kattogtatni mobiltelefonja-
inkat, hogy a legpoénosabb 
szelfit készítsük magunkról, 
meg a morcos lámákról. 

Minden nap egy felejthe-
tetlen elmény volt a legjobb 
talán az volt, amikor meg-
másztuk azt a dombot, ahol 

a sífelvonók voltak, persze  
a domb tetején található va-
dászles sem maradhatott ki 
kalandos élményeinkből, amit 
majdnem mindenki megmá-
szott. Leveleket is gyűjtöt-
tünk, élveztük a friss levegőt, 
megfigyeltük a fafajtákat, 
és hallgattuk a madarak csi-
csergését is. Az utolsó előtti 
napon egy fergeteges biliárd-
versenyt rendeztünk, ahol, 
mint a lányok, mint a fiúk 
ügyesen helytálltak.

Élményeink örökké meg-
maradnak, és biztosan nagy 
szeretettel fogunk emlékezni 
hómentes sítúránkra. 

Mgr. Ivanics Gabriella
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ben még rengeteg versikével 
kápráztathasson el bennün-
ket. Várjuk a legközelebbi ta-
lálkozást!!!!!!!!!!!!

Mgr. Bíróczi Renáta
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A könyv a legjobb barát...

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tanulók 
körében az olvasás megszerettetésére. Vers- 
ill. mesemaratonokat szervezünk, ezzel is 
közelebbé hozva az olvasás élményét.

Minden magyar gyermek tudja, hogy áp-
rilis 11-én József Attila születésnapja alkal-
mából országszerte a költészet világnapját 
ünneplik. E szép nap keretében iskolánkban 
író-olvasó találkozóra került sor. Ellátogatott 
hozzánk Hrbácsek Noszek Magdaléna. 

Egy rendhagyó irodalom, illetve regioná-
lis nevelés óra keretén belül elmondta, mi-
ről szól a könyve, melynek címe: Regionális 
tudat az iskolában. Beszélgettünk falunk 
emlékműveiről, iskolánk hagyományőrző tö-
rekvéseiről, valamint a magyarságtudatról. 

Kifejtette véleményét arról is, hogy milyen 
fontos a ragaszkodásunk a szülőföldünkhöz, 
otthonunkhoz. Hosszasan elbeszélgettünk 
arról, kinek mit jelent a hazája, hol érzi a leg- 
jobban magát. A válasz minden esetben Tar-
doskedd volt.Ez nem véletlen, hiszen minden-

kinek a szívéhez a legközelebb a szülőföldje 
áll. Persze néha mindenkit elkap a „hév“,  
a menni akarás, adott esetben új kultúrák, 
új városok megismerésének akarása. Ezzel 
nincs is semmi baj, de a szívünk mélyén vá-
gyódunk azután a hely után, ahol ismerünk 
minden zeget-zugot, épületet, növényt, par-
kot. 

Hrbácsek Noszek Magdaléna ösztönzött 
minket arra, hogy szeressük falunkat, becsül-
jük meg a hagyományainkat, mert csak az  
a nép maradhat élve, akinek van múltja, jele-

ne és jövője. E három alapja pedig nem más, 
mint a gyökereink, hagyományaink tisztelet-
ben tartása. Ezek nélkül csak meghasonlott 
emberek lennénk, igazi haza nélkül.

Hamar eltelt ez az elgondolkodtató, még-
is izgalmas és öntudatébresztő 45 perc.

Köszönjük innen is az előadást!
Mgr. Hlavička Irén

A költészet világnapja iskolánkban

2016. március 23-án ven-
dégül láttuk Z. Német István 
írót, költőt, pedagógust. A ko- 
máromi születésű művész szá-
mos nívódíj boldog tulajdo-
nosa, 2013-ban Simkó Tibor 
– díjjal is jutalmazták. 21 ön-
álló kötete jelent meg. Versei, 
írásai rendszerességgel buk-
kannak fel szlovákiai magyar 
folyóiratokban. 

Iskolánk alsó tagozatos di-
ákjai nagy szeretettel fogadták 
István bácsit. Minden osztály 

rövid verses összeállítással ked- 
veskedett a figyelmes vendég-
nek. A tanulók Z. Német István 
tollából született vidám versi-
kékkel kápráztatták el a költőt, 
s ez meg is alapozta a kelle-
mes délelőtt hangulatát. A rö- 
vid bemutatkozást felolvasás 
követte. Az író boldogan ol-
vasott fel műveiből, melyet 
a tanulók óriási figyelemmel 
hallgattak. Mesélt családjáról, 
gyermekeiről és elárulta, hogy 
miért is választotta a versírás 

mesterségét. A kíváncsi közön-
ség tengernyi kérdéssel illette 
a költőt, aki igyekezett minden 
elhangzott kérdésre választ 
adni. Tartalmas és meghitt 
délelőttöt töltöttünk együtt 
Z. Németh Istvánnal, aki szin-
te megszámlálhatatlan vers és 
írás szerzője. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy vendégül láthat-
tuk, és megismerkedhettünk 
a szlovákiai magyar költészet 
egyik kiemelkedő alakjával. Kí-
vánunk neki sok erőt, kitartást 
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Ajándék
Színes ceruzával

rajzoltam egy képet, 

anyák napján reggel,

Édesanyám néked.

Lerajzoltam én egy 

aranyos madarat,

aranyos madárra

aranyos tollakat.

Elkészült a madár, 

Nem mozdul a szárnya…

Pedig hogyha tudna, 

a válladra szállna.

Eldalolná csöndben

tenéked egy dalban, 

amit anyák napján 

mondani akartam.

Donászy Magda
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Vendég vagy
a világban...

Amikor környezetvédelemről beszé-
lünk, akkor a levegő, a talaj, a vizek, az 
élővilág védelmét célozzuk meg. Kitől 
kell megvédeni az élővilágot, a felszíni 
vizeket és a többit? Általában magunk-
tól, tehát az emberektől, mert környe-
zetünk károsításában mi magunk járunk 
az élen. Pedig nekünk kellene elsőrendű 
feladatként felhívni a figyelmet a környe-
zet és a természet kincseinek megőrzésé-
re. Tenni kell ezt gyermekeinkért, a jövő 
nemzedékéért. 

A Szemerényi Károly MTNYAI olyan 
otthont biztosít a diákok számára, ahol  
az elsőrendű feladat a tudás elsajátítása, 
az egészségre való nevelés hangoztatása 
és a környezettudatos gondolkodás elmé-
lyítése. 

Minden iskolai évben rendszerességgel 
szervez a tanintézmény természet- és kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos programo-
kat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy 
immár hatodik alkalommal kapcsolódott 
be az iskola, egy, a község által meghir- 
detett rendezvénybe, mely „A Szebb Tar- 

doskeddért...“ elnevezést viseli. A diákok, 
szülők, iskolabarátok és pedagógusok sza-
badidejüket nem sajnálva szépítették ta-
nodájuk környezetét. A község számtalan 
növénycsodával ajándékozta meg az isko-
lát, amelyért nagyon hálás a tanoda lelkes 
csapata. A virágok és cserjék immár az 
iskola tanösvényét és a kopjafákkal büsz-
kélkedő parkot díszítik. 

A „FÖLD NAPJA“ alkalmából Buják Vin-
ce bácsi is ellátogatott az intézménybe, és 
egy tartalmas beszámolót tartott a köz-
ség területén és határában élő madárfajok 
és vadállatok életéről.

Ne feledd! „ Vendég vagy a világban,  
és ez a világ szép vendégfogadó. Van nap-
sugara, vize, pillangója, madara. Van vi-
rágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni 
nekik. Sajnos, embere is van. Igyekezz ke-
vesebbet törődni velük és többet azzal, ami 
még a világ szépségéből csodálatosképpen 
megmaradt, az emberiség minden pusztítá-
sai mellett is.“ (Wass Albert)

Óvjuk környezetünket!
Mgr. Bíróczi Renáta 
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„Kell egy hely, ahol tudatosul bennünk, 
hogy rajtunk is múlik, milyen környezetben élünk.“

Ezzel a jelszóval vette útját 
2016. május 2-án 20 alsó ta-
gozatos kisdiák, 2 tanító néni 
kíséretében. Céljául tűzte ki, 
hogy erdei iskola formájában 
felfedezi északnyugat Szlová-
kia területét. A kedvezőtlen 
időjárás ellenére, mégis mo-
sollyal, hétfőn reggel 9 órakor 
indult el az autóbusz, nagy 
dudaszóval búcsúzva.

Az úti célunk Čertov- 
Javorníky volt. Köztes célként 
beterveztük Trencsén várának 
látogatását. Mire odaértünk,  
a nap sugarai is megmutat-
koztak, így bátran vettük há-
tunkra a kis hátizsákunkat. 
Felérve a szűk lépcsőkön a vár 
tornyába, csodás panoráma 
tárult elénk. Megtekintettünk 
a szerelem kútját is, ahol el-
énekeltük búcsúzásként a Ta-
vaszi szél vizet áraszt című 
magyar népdalt. 

Buszba szállva folytattuk 
utunkat, Ferenc Hotel irányá-
ba. Az ebédet követően min-
denki elfoglalta saját szobáját, 
ahol öt napot tölthetett el 
szobatársaival. Még aznap 
délután kimentünk az udvar-
ra magunkba szívni a friss, 
tiszta, hegyi levegőt. Vacsora 
után kiosztottuk az Erdei Is-
kolára előre elkészített mun-
kafüzetet, amely naplóként is 
szolgált. 

A másnap kicsit fáradtab-
ban indult, de a finom reggeli 
meghozta az energiát. Elindul-
tunk felfedezni a környezetet. 
A túra során gyönyörködhet-
tük a növény- és állatvilág-
ban. A közútról letérve egy 
patak csöndes csobogása várt.  
A hosszú túrákat követően, 
mindig örömmel fogyasz-
tottuk el az ízletes ebédet.  
A rövid szieszta után kihasz-

náltuk a szállás által biztosí-
tott fedett úszómedencét, 
hogy pancsoljuk nagyokat.  
A vidám hangulatban telt dél-
után birtokunkba vettük a he-
lyi játszóteret, a fiúk fociztak, 
a lányok körhintáztak, de vol-
tak, akik tollaslabdáztak, ho-
mokoztak, hullahopp karikát 
tekertek a derekuk köré stb. 
Este a napló megírása után 
egy tanulságos mesefilmet 
néztünk meg.

A kirándulás során egy ha- 
talmas rétre vetődtünk, ahon- 
nan csodás kilátás nyílt a szem-
ben lévő síközpont dombjára. 
A mesébe illő tájat könnyedén 
meghódították a tardoskeddi 
gyerekek. 

A túrák, a sportolás mellett 
maradt idő szórakozásra, ver-
senyzésre: karaoke, seprűtánc, 
almatánc, széktánc, papírtánc 
és még folytathatnám. Inter-

aktív formában még Marco 
Polo történetét is elmesél- 
tük. 

Mint minden, az erdei is-
kola is végéhez közeledett. El-
búcsúzva a hotel vezetőjétől, 
megköszönve a finom és táp-
láló ételeket a szakács bácsi-
nak, magunkba szívva a tiszta 
levegőt, bepakolva a buszba, 
lelkesen számoltuk a kilomé-
tereket, hogy mihamarább 
találkozhassunk itthon maradt 
szeretteinkkel.

Köszönet mindenkinek, aki 
hozzájárult ahhoz, hogy húsz 
tanulónk mindennel feltarisz-
nyázva (élelem, zöldség, édes-
ség, innivaló, stb.) jól érez-
hette magát messze a világ 
zajától, és közel a természet 
szépségeihez.

Mgr. Csányi Alexandra 
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TEJa

bűvöletében

Az ENSZ Élelmezési és Me- 
zőgazdasági Szervezete 1979-
ben nyilvánította „ÉLELME-
ZÉSI VILÁGNAPPÁ“ október 
16-át. Az intézkedés célja 
mozgósítani a közvéleményt, 
az emberiség nagy részét súj-
tó élelmezési gondok orvoslá-
sára. 

Alapiskolánk rendszeresség-
gel felhívja a figyelmet az e- 
gészséges táplálkozás fontos- 
ságára, a sportolás jelentős-
ségére. A helytelen táplál-
kozás, a kevés testmozgás  
a későbbiekben súlyos be-
tegséghez vezethet. Ezért 
megelőzésképp már a gyer-
mekkorban – megfelelő szülői, 
pedagógiai irányítás mellett 
– meg kell tenni az első lépé-
seket az egészséges életvitel 
kialakításában. 

A 2015/2016-os iskolai év- 
ben a tej és tejtermékek alap- 
vető és nélkülözhetetlen je-
lentőségére hívtuk fel a figyel- 
met, hiszen a gyermek első 
tápláléka, amelyet magá-
hoz vesz nem más, mint az 
anyatej. Ez a legmegfelelőbb 
táplálék az újszülött számá-
ra, amely pontosan olyan 
összetételű, amelyre a babá-
nak az adott életszakaszban 
szüksége van. A TEJ a gyer-
mek további életútján is kulcs-
fontosságú szerepet tölt be.  
A felsorolt érvek alapján is-
kolánk arra az elhatározásra 

jutott, hogy az élelmezési 
világnap az idei esztendőben 
a TEJ BŰVÖLETÉBEN zajlik. 
A tanulók egy rendhagyó ta-
nítási óra keretén belül rész-
letesen megismerkedtek a tej 
és a tejtermékek meghatározó 
jelentőségével. A diákok és 
pedagógusaik komoly kreati-
vitásukról tettek tanúbizony-
ságot, hiszen ötletes műveket 
- rajzokat, térbeli alkotásokat, 
- készítettek. A remekművek 
az elkészülést követően bemu-
tatásra kerültek, melyek a mai 
napig iskolánk folyosóját éke-
sítik. Később a diákok megle-
petésben részesültek. Az is- 
kola mellett működő Ma-
gyar gyermekekét fejlesztési 
alap egy gazdagon megrakott 
sajttállal, míg az iskola mellett 
működő Szülői Szövetség fi-
nom tejes itallal jutalmazta 
őket. A továbbiakban a finom 
fehér italból készült ételek 
elkészítése következett. Az 
ínyencségek nagyon ízletesre 
sikeredtek, ugyanis egészsé-
ges koktél, sajttál, puding, 
palacsinta, ízletes darakása, 
felejthetetlen kinder tejszelet 
került bemutatásra. 

A helyi Földműves Szövet-
kezet jóvoltából iskolánk egy 
versenybe is bekapcsolódott, 
amelyet a tej világnapja alkal-
mából hirdetettek meg. Ennek 
köszönhetően valamennyi diák 
finom joghurtottal és kiflivel 

gazdagodott. Ezen felül öt, 
míg a szlovák iskolából hat 
diáknak lehetősege nyílt be-
kapcsolódni egy tejtermékek-
kel kapcsolatos tudáskvízbe, 
amelyet Csányi Balázs VIII.B 
osztályos diák nyert. Jutalma 
egy Sony galaxy telefon lett. 
Valamennyi diák, ki a verseny-
be kapcsolódott jutalomban 
részesült.

Ismét egy emlékezetes élel-
mezési világnapot tudhattunk 
magunkénak, amely során 
rengeteg új ismerettel gazda-
godott a Szemerényi Károly 
MTNYAI diákserege. 

 A tudás átadása és elsajátí-
tása mellett, a helyes táplálko-
zás kialakítása is nagyon fon-
tos helyet tölt be az iskolánk 
életében. Egy kis odafigyelés-
sel és tudatossággal csodák-
ra lehetünk képesek. Óvjuk 
egészségünket, táplálkozzunk 
tudatosan!!!

Mgr. Bíróczi Renáta

„Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya.  
Ha körültekintő figyelmet szentelünk gyertyánknak,  

sokáig fog égni”                                      
(Manfred Kets De Vries)
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A 2015/2016-os tanévben 
a Szemerényi Károly Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola be-
kapcsolódott az eTwinning 
oktatási programba. A projekt 
részeként virtuálisan több eu-
rópai iskola tanáraival és diák-
jaival vettük fel a kapcsolatot. 
Iskolánk 2015 októberében 
Réunion szigetén található 
francia anyanyelvű iskolával 
épített ki baráti viszonyt, és in- 
dított el közös projektet. (Réu- 
nion Franciaország tengeren 
túli megyéje, mely az Indiai-ó-
ceánban helyezkedik el Mada-
gaszkártól keletre.) Hamarosan 
Lengyelország és Törökország 
is csatlakozott hozzánk, aminek 
természetesen nagyon örül- 
tünk.

Közös projektünk, bő fél 
évig zajlott, címe A divat vi-
lága volt (Die Welt der Mode).  
A partneriskolák közti kommu-
nikáció német nyelven folyt.  
A diákok életkora 13 – 15 év 
volt, iskolánkban a 8. és 9. év- 
folyam tanulói alkották az 
eTwinning csapatot.

Az eTwinning portál (www.
etwinning.net) a program leg-
fontosabb találkozási pontja 
és munkafelülete. Az elkészült 
projekteket itt posztoltuk ki. 
A projekt során a diákok kü-
lönféle feladatokban vettek 
részt, melyek azonosak vol-
tak minden partneriskola szá-
mára. Mivel a téma a divat 
volt, így a feladatok is hozzá 
kapcsolódtak. Említésképpen 
csak néhány téma a sok közül: 
Kedvenc ruháim, Kiegészítők, 
Korunk divatja, Hogyan öltöz-

ködtek nagyszüleink, Esküvői 
divat, A divat fejlődése, Nép-
viselet, Iskolai egyenruha... Az 
iskolák maguk dönthették el, 
milyen módon és formában 
dolgozzák ki az egyes témá-
kat. Nagy örömömre szolgált, 
hogy csapatunknak volt saját 
fényképésze és operatőre is 
egy kilencedikes diáklány sze-
mélyében. Akadtak diáklányok, 
akik szebbnél szebb ruhaköl-
teményeket terveztek. Csa-
patunk legfiatalabb tagja egy 
hatodikos kislány volt, aki kitű-
nő német nyelvtudásának kö-
szönhetően lelkesen vett részt 
a feladatokban. A tantárgyak 
közti kapcsolatok szintén elen-
gedhetetlen részét képezték  
a projektnek. Nem is gondol-
tuk volna, hogy a divat világá-
ban a zenei, a képzőművészeti, 
a vallási nevelés, a számítás-
technika, a földrajz és a törté-
nelem is helyet kapnak.

Büszkén kijelenthetjük, hogy 
csapatunknak saját divatterve-
zője is volt, aki nem más, mint 
Polakovič Adrianna, iskolánk 
egykori tanulója és jelenleg  
a trencséni művészeti középis-
kola végzős diákja. Adrika volt 
az, aki megtervezte projektunk 
multikulturális ruhadarabját, 
amely a projektben részt vevő 
partnerállamok népviseletének 
jegyeit hordozza. Tóth Ferinek 
is köszönettel tartozunk, ki rá-
világított arra, hogy a zene mi-
lyen hatást gyakorol a divatra. 

A projekt terjedelmes mun-
kával zárult március végén, 
mely tartalmazza a partneris-
kolák közös munkájának „gyü-

mölcsét”. A közös záró munka, 
ill. vele kapcsolatos érdekes 
információ júniusban kerül be-
mutatásra. 

Ezúton szeretném megkö-
szönni iskolánk igazgatónőjé-
nek, PaedDr. Tóth Szilviának, 
hogy lehetőséget nyújtott szá- 
munkra az eTwinning projekt 
megvalósításában. Továbbá 
szeretném dicséretben része-
síteni a projektben részt vevő 
diákokat lelkes és kitartó mun- 
kájáért.

Mgr. Győri Beáta

iskolánkban
világa

divatA
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Tanulóink rengeteg versenyen vettek részt a 2015/2016-os is-
kolai tanévben. Büszkék lehetünk diákjainkra, hisz sikeresen kép-
viselték iskolánkat, akár országos szintű megmérettetéseken is. 
Részt vettek nyelvi-, természettudományi versenyeken, nemzetkö-
zi pályázatokon, esszét írtak, bemutatták ének- és sporttehetsé-

güket. A felkészülésre fordított idő mindig meghozza gyümölcsét. 
Köszönjük szépen pedagógusaink fáradhatatlan munkáját, mellyel 
támogatták és egyengették diákjaik útját a versenyek során! 

Gratulálunk diákjainknak az elért eredményekhez, sok sikert kívá-
nunk a következő tanév versenyeihez!

Tanuló Verseny Elért eredmény Felkészítő pedagógus

Mészáros Dorina II. osztály
Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny körzeti arany sáv, kerületi ezüst sáv PaedDr. Rosko Ildikó

Regionális népdalverseny arany sáv PaedDr. Rosko Ildikó

Andraško Nikolka II. osztály Regionális népdalverseny arany sáv PaedDr. Rosko Ildikó

Vanya Richárd III. osztály Rovásírás résztvevő Mgr. Juhász Tímea

Buják Róbert III. osztály
Rovásírás résztvevő Mgr. Juhász Tímea

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny körzeti résztvevő Mgr. Mojzeš Adrianna

Farkas Lia III. osztály
Rovásírás 3. helyezés Mgr. Juhász Tímea

Echo TV mesemondó verseny résztvevő Mgr. Mojzeš Adrianna

Juhász Orsolya Sára III. osztály

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny járási arany sáv, kerületi ezüst sáv Mgr. Mojzeš Adrianna

Pitagorasz résztvevő Mgr. Mojzeš Adrianna

Regionális népdalverseny arany sáv Mgr. Mojzeš Adrianna

Echo TV mesemondó verseny résztvevő Mgr. Mojzeš Adrianna

Szabó Attila III. osztály
Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny körzeti résztvevő Mgr. Mojzeš Adrianna

Echo TV mesemondó verseny résztvevő Mgr. Mojzeš Adrianna

Kele Virág III. osztály Pitagorasz résztvevő Mgr. Mojzeš Adrianna

Šafranko Anasztázia III. osztály
Pitagorasz résztvevő Mgr. Mojzeš Adrianna

Poznaj slovenskú reč járási forduló 4. helyezett Mgr. Mojzeš Adrianna

Bencze Dániel III. osztály Pitagorasz résztvevő Mgr. Mojzeš Adrianna

Csányi Abigél IV. osztály Pitagorasz sikeres megoldó Mgr. Bíróczi Renáta

Hrabovsky Sarolta IV. osztály

Pitagorasz résztvevő Mgr. Bíróczi Renáta

Szép magyar beszéd 4. helyezés Mgr. Bíróczi Renáta

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny körzeti résztvevő Mgr. Bíróczi Renáta

Poznaj slovenskú reč
kerületi 1. helyezés,  
országos aranysávos

Mgr. Csányi Alexandra

Dobrovodky Katalin IV. osztály Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny körzeti résztvevő Mgr. Bíróczi Renáta

Vas Anna IV. osztály Népdalverseny ezüst sáv Mgr. Csányi Alexandra

Bíróczi Léda V. osztály
Regionális népdalverseny bronz sáv PaedDr. Rosko Ildikó

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny résztvevő Mgr. Hlavička Irén

Vanya Csaba V. osztály

Matematika olimpiász járási résztvevő Mgr. Borbély Kinga

Pitagoriász járási résztvevő Mgr. Borbély Kinga

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny járási résztvevő Mgr. Hlavička Irén

Szarka Kinga V. osztály Pitagoriász járási résztvevő Mgr. Borbély Kinga

Virág Jázmin V. osztály Esszéíró verseny Kulcsár F. esszéíró verseny Mgr. Hlavička Irén

Csányi Ábel V. osztály Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny járási résztvevő Mgr. Hlavička Irén

Ivanics Teodóra VI. osztály Német olimpiász sikeres megoldó 4. helyezés Mgr. Ivanics Gabriella

Mojzeš Vanesa VI. osztály
Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny körzeti résztvevő Mgr. Mojzeš Adrianna

Palóc Társaság pályázata 2. helyezés Mgr. Mojzeš Adrianna

Borbély Zsófia VI. osztály
Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny körzeti résztvevő Mgr. Hlavička Irén

Biblia olimpiász 2. helyezés Mgr. Csányi Alexandra

Juhász Barnabás VI. osztály Biblia olimpiász 2. helyezés Mgr. Csányi Alexandra

Čelitko Melanie VI. osztály Biblia olimpiász 2. helyezés Mgr. Csányi Alexandra

Mihályi Annamária VI. osztály Népdalverseny ezüst sáv Mgr. Csányi Alexandra

Tóth Gergő VII. osztály

Pitagoriász járási résztvevő Mgr. Borbély Kinga

Palóc Társaság pályázata nemzetközi résztvevő 3. helyzett PaedDr. Tóth Szilvia 

Angol olimpiász résztvevő Mgr. Buják Beatrix

Kele Dávid VII. osztály Pitagoriász járási résztvevő Mgr. Borbély Kinga

Haluza Henriett VIII. A osztály

Dobré slovo járási 2. helyezés, kerületi résztvevő Mgr. Buják Beatrix

Regionális népdalverseny ezüst sáv PaedDr. Rosko Ildikó

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny résztvevő Mgr. Hlavička Irén

Büszkék lehetünk diákjainkra!
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Gyurek Kupa: tanulók az 1. Helyezést érték el: 
Čičman Marko VIII.A az idény legjobb játékosa és a 3. leg-

jobb góllövő, Bihari Kevin VIII.A a csapat legjobb játékosa, Lakatos 
Viktor VI. 2. legjobb góllövő, Tóth Gergő VII., Kele Dávid VII., 
Héderváry Mátyás VII., Balázs Zoltán VIII.A, Tóth Tamás IX., Szi-
kora Dávid XI.

Tollaslabda: tanulók a 4. helyzést érték el:
kísérő pedagógus: Mgr. Csányi Mária 
versenyzők: Bugyik Noémi Zsófia VIII.A, Kuzslik Regina VIII.A, 

Szikora Dávid IX., Mojzeš Max IX.

Asztalitenisz: tanulók a 2. helyezést érték el:
kísérő pedagógus: Mgr. Csányi Mária 
versenyzők: Balázs Zoltán VIII.A, Szikora Dávid IX., Tóth Krisz-

tián IX., Tóth Tamás IX.

Atlétikai verseny: 
kísérő pedagógus: Mgr. Csányi Mária, Mgr. Ivanics Gabriella 
versenyzők: Ivanics Teodóra VI., Bugyik Kornélia VI., Bencze 

Erika VIII. A, Kiss Renáta VIII. A, Tóth Krisztián IX., Szikora Dávid 
IX., Tóth Tamás IX.

Csapatok, melyek versenyeken vettek részt:

Benkő Enikő VIII. A osztály Regionális népdalverseny ezüst sáv PaedDr. Rosko Ildikó

Szabó Valéria VIII. A osztály Regionális népdalverseny ezüst sáv PaedDr. Rosko Ildikó

Birkus Virág VIII. A osztály Regionális népdalverseny ezüst sáv PaedDr. Rosko Ildikó

Csányi Balázs VIII. B osztály

Fizika olimpiász járási 3. helyezés Ing. Szabó Tibor

Pitagoriász sikeres megoldó Ing. Szabó Tibor

Matematika olimpiász járási sikeres megoldó Ing. Szabó Tibor

Biblia olimpiász 3. helyezés Mgr. Csányi Alexandra

Végh Alex VIII. A osztály Német olimpiász résztvevő Mgr. Ivanics Gabriella

Dobrovodsky Viktória IX. osztály Poznaj slovenskú reč kerületi 6. helyezés, ezüst sáv Mgr. Győri Beáta

Bugyik Fanni IX. osztály Biblia olimpiász 3. helyezés Mgr. Csányi Alexandra

Juhász Eszter IX. osztály
Szövegértelmezés járási 2. helyezés Mgr. Hlavička Irén

Szép magyar beszéd kerületi 3. helyezés, országos résztvevő Mgr. Hlavička Irén

Tóth Krisztián IX. osztály 
Matematika olimpiász járási sikeres megoldó Mgr. Borbély Kinga

Tehetségev vagy? 1. helyezés Ing. Szabó Tibor

Valaška Vivien IX. osztály

Biblia olimpiász 3. helyezés Mgr. Csányi Alexandra

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny körzeti bronz sáv Mgr. Hlavička Irén

Szövegértelmezés járási résztvevő Mgr. Hlavička Irén

Mojzeš Max IX. osztály

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny járási ezüst sáv Mgr. Mojzeš Adrianna

Kulcsár Tibor szavalóverseny országos résztvevő Mgr. Mojzeš Adrianna

Esszéíró pályázat 1. helyezés Mgr. Mojzeš Adrianna

Palóc Társaság pályázata 1. helyezés Mgr. Mojzeš Adrianna
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Károly Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola tantestülete egy iga-
zán érdekes, a tanulókat össze-
kovácsoló versenyt hírdetett 
meg az intézményt látogató 
gyermekek között. Húsvéti to- 
jásfa elkészítésére adtuk a fe-
jünket. Természetesen, a fát 
kifújt, színes tojásokkal szeret-
tük volna feldíszíteni, ezért az 
egyes osztályok már februártól 
elkezdték a tojásokat kifújni.  
A leleményesebb osztályok 

több alkalommal rántotta dél-
utánt tartottak az iskola gya-
korló konyhájában. Valamennyi 
tanulónak megvolt a maga 
feladata. Mindenki tudta, mi 
a dolga. Az összetartást, a kö- 
zös munkát eredményező ver-
senygés meghozta a maga si-
kerét. Az összegyűlt tojások 
mennyisége lehetővé tette, 
hogy az iskola belterét is szí-
nes tojások lepjék el. Az isko-
lánk diákjai négyezer-öt tojást 

Időrendi sorrendben röviden összefoglaljuk tanulóink részvé-
telét a képzőművészettel kapcsolatos kiállításokról és aktivitásról.  
A Községi Hivatal belső falait tavasszal és ősszel tanulóink kép-
zőművészeti alkotásai dekorálják. Falunk polgármestere karácsony 
alkalmával rajzpályázatot hirdet a helyi óvodák és alapiskolák di-
ákjai számára. A legszebb rajz rákerül a polgármesteri, karácsonyi 
üdvözlőkártyára. A húsvéti szünet előtt szintén húsvéti dekorá-
ciókkal díszítjük iskolánkat, amely az idén különösen sikeres volt. 
Hímes tojásból voltak a dekorációk, de a sikert a tojásfa vitte el. 

Iskolánk minden évben részt vesz az ógyallai Csillagvizsgáló 
által megrendezett versenyen. A XXXI. szlovákiai verseny témája 
Világűr a gyermekek szemével. Ebbe bekapcsolódtak az I.-IV. és 
V.- IX. évfolyamos tanulók. Ez a verseny minden évben nagy ér-
deklődést kelt a tanulók körében. Nemrég beneveztünk a XVII. 
Kistérségi és Nemzetközi Amatőr Képzőművészeti és Fotóver-
senyre. A következő témákra alkothattak a diákok: Világűr, Víz 
alatti világ. A benevezett falvak és városok a következők voltak: 
Tardoskedd, Udvard, Tótmegyer és Bonyhád városa. A zsűri ér-
tékelése szerint a következő tanulók értek el helyezéseket rajz 
kategóriában:

I. helyezett Szarka Dorka, 9. osztályos tanuló
II. helyezett Kele Lilike, 1. osztályos tanuló
III. helyezett Vanya Ricsi, 3.osztályos tanuló
Bonyhád város különdíját az 1. osztályos Kele Lilike kapta.
A fotó kategóriában Mészáros Julcsit díjjazták.
Reméljük, az elkövetkezendő években még több versenyen fo-

gunk tudni jeleskedni, és ezzel is tudjuk iskolánk hírnevét növelni.
Mgr. Csányi Mária

A mai értékvesztette világ-
ban tudatosan kell formálni a 
felnövekvő generációt. A prog- 
ramok, rendezvények tönkele-
gében meg kell találni a meg-
felelőt, melynek van tartalma, 
közösséget formáló ereje.

A húsvéti ünnepek közelsé-
ge számos lehetőséget kínál 
az oktatói- nevelői intézetek-
nek. A tardoskeddi Szemerényi 

gyűjtöttek össze. Legtöbbet, 
nyolcszázkilencvenet a VII. 
osztályos tanulók rakhattak 
fel a húsvétfára, őket az ötö-
dikesek, majd az elsősök kö-
vették. A megérdemelt győz-
tesek mozilátogatást nyertek 
Győrbe, de természetesen va-
lamennyi tanuló édes jutalom-
ban részesült. 

PaedDr. Tóth Szilvia 

Mert rajzolni jó!
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Iskolánk kora tavasszal be-
kapcsolódott testvértelepülé-
sünk, Szákszend község álta-
lános iskolája által szervezett 
környezetvédelmi és ökológi-
ai projektbe. A projekt célja 
a környezettudatos szemlé-
let kutatása, megismerése és 
prezentálása az iskola többi 
tanulójának. Emellett termé-
szetesen, lehetőségünk nyílt 
egy másik iskola diákjainak 
a megismerésére. A gyakori 
kommunikációnak köszönhe-
tően sikerült még szorosabbá 
fűzni a két település és iskola 
kapcsolatát.

A projektben a IV., a VIII.A. 
és a VIII.B. osztály tanulói vet-
tek részt, kik számos beszámo-
lóval és prezentációval tudták 
még színesebbé tenni a közös 
munkát. A feladatok kezdetén 
különböző közösségi hálókon, 
email formájában felvettük  
a kapcsolatot a szákszendi 
alapiskolával, majd a munka 

elosztása után neki is láttunk 
ezek kivitelezéséhez. Számos 
prezentáció, beszámoló, pla-
kát és kép kollázs, interaktív 
kiállítás dicséri a tardoskeddi 
diákok odaadó munkáját, de 
ugyanez elmondható a test-
vériskola diákjairól is. 

A projekt végén, egyfajta 
összesítésként Szákszend köz-
ség egy kétnapos kirándulásra 
hívta meg a projektben részt-
vevő tardoskeddi diákokat, 
hogy a prezentációk bemuta-
tása mellett megismerhessük 
a községet, iskolát egyaránt. 

A projekt végén közelebb 
kerültünk az ökológiai prob-
lémák megismeréséhez, és 
számtalan hasznos informáci-
ók mellett, felejthetetlen él-
ménnyel lettünk gazdagabbak. 
Reméljük, még sok ilyen pro-
jektben vehetünk még részt.

Végh Alex és a projektben 
résztevő tanulók

Tardoskedd községe kel-
lemes meghívásnak tett ele-
get. Bonyhádra utazhatott 
22 diák- köztük mi is. Bony-
hád, Tolna megye negyedik 
legnagyobb népességű telepü-
lése. Gyakran nevezik a Völgy-
ség fővárosának. 

A Felvidéki Magyarok Ta-
lálkozójára voltunk hivatottak. 
A rendezvényre 2016. május 
15. és 16. között került sor. 
A rendezvény nem egy hét-
köznapi találkozó volt, hiszen 
ezen a napon emlékeztünk 
meg a Felvidékről kitelepített 
magyarokról. 100 ezer ma-
gyart telepítettek át a Cseh- 
szlovák Köztársaságból Ma-
gyarországra. Bonyhád város-
ában 1998 pünkösdjén avat-
ták fel a Völgységi Múzeum 
falán található emléktáblát, 
amely az 50. évfordulóra ké-
szült. Ettől az időtől kezdve  
a megemlékezés helye és ideje 
hagyománnyá vált.

A meghívott vendégek, köz- 
tük a Tardoskeddiek is, pün-

kösd hétfőjén ünneplőbe öl-
tözve a háladó szentmisén 
adtak hálát, hogy ismételten 
találkozni tudtak. Ezt köve-
tően következett a megemlé-
kezés Csomó Magdolna nyu-
galmazott tanító néni ünnepi 
gondolataival, majd a koszorú-
zás. Átvonulva a Művelődési 
Házba kezdetét vette az ün-
nepi gálaműsor, ahol fellépett 
a Tardoskeddi küldöttség is. 
A Csemadok mellett működő 
Fehér Akác Asszonykórusa és 
a Citerások, valamint iskolánk 
is bemutatkozott. Mojzeš 
Adrianna tanító néni vezette 
mazsorettcsoport akrobatikus 
táncokat mutatott be, míg 
Mojzeš Max Duba Gyula bo-
hózatát szavalta.

A közös ebéd elfogyasztá-
sát, valamint a kötetelen be-
szélgetést követően búcsúz-
tunk el a Völgység fővárosától. 
Igazán jól éreztük magunkat, 
köszönjük a meghívást!

VIII.B osztály

Völgység
városában 

jártunk



Az elektromos energia az 
egyik leghasználatosabb fajtá-
ja a háztartásokban használa-
tos energiának. Az előállítása 
különböző erőművekben tör-
ténik. Szlovákiában az elekt-
romos energia több mint felét 
atomerőművekben állítják elő. 
Hazánkban két atomerőmű lé-
tezik: az elsőt 1972 adták átt 
Jaslovské Bohunicén a második 
erőmű Mohiban (Mochovcén) 
épült, amely 1998-tól műkö-
dik. 

Iskolánk tanulói ez év április 
26-án egy tanulmányi kirándu-
láson vettek részt – mégpedig 
a mohi atomerőművet láto-
gattuk meg.

Az erőműhöz közeledve kí- 
váncsian nézegettük a négy 
„füstölgő tornyot“. Egyre izga- 

tottabban vártuk, hogy odaér- 
jünk. Ott egy vezető fogadott, 
aki felosztott bennünket há-
rom csoportra. Az első cso-
port egy 3D-s filmet nézett 
meg. Ebben a filmben bemu- 
tatták az ősrobbanástól kezd-
ve egészen napjainkig a világ-
egyetem kialakulását, az élet 
a tudomány fejlődését, és 
végül egy jövőképet láttunk, 
hogy hogyan fogunk közle-
kedni a 22. század elején.  
A második csoportnak a veze-
tőnk elmagyarázta mit látunk 
a földszinten. A többi tanuló 
az itt található berendezése-
ken kipróbálhatta, hogy meny-
nyi energiát tud termelni egy 
kézzel hajtható generátoron. 
Volt ott motorkerékpár - akár-
csak egy játéktermben ahol 

az ügyessé-
get, lehetett 
k i p r ó b á l n i 
– csak egy 
kicsit nehezítve volt – néha 
motorkerékpár leállt, és külön-
böző kérdésekett tett fel ter-
mészettudományi témákból. 
Az összpontszám az ügyes-
ség és a tudás összege volt. 
A bejáratnál egy hőkamera 
volt felszerelve, amely elé 
állva mindenki megnézhette 
hőtérképét, egy másik beren-
dezésen az ország elektromos 
fogyasztása volt modellezve 
– lehetőség volt szabályozni 
az egyes erőművek teljesít-
ményét a legjobb kihasználás 
érdekében. Ezek után zsilip-
kamrán áthaladva egy kupola 
alakú sátorba jutottunk. Itt az 

erőmű modellje volt kiállítva, 
amelyen részletesen meg-
ismerkedhettünk az erőmű 
működési elvével, továbbá az 
erőműben használatos ruhák, 
valamint a hulladékkal történő 
gazdálkodással ismerkedhet-
tünk meg.

A tanulmányi kirándulás 
végén körbejártuk autóbusz-
szal az erőművet, megnéztük 
a most épülő 3. és 4. egysé-
get, amelyet 2017-ben ter-
veznek beindítani. Végezetül 
elbúcsúztunk a vezetőnktől, 
és jóleső érzéssel indultunk 
hazafelé.

Ing. Szabó Tibor

2016. február 18-án a Já-
tékos iskola program előadó 
tanára által, egy különleges 
bemutatóra került sor az is-
kolánkban, Nagy kémia show 
címmel. A rendkívül érdekes 
és izgalmas előadáson intéz-
ményünk valamennyi tanulója 
részt vett. 

A fiatalabb diákok ízelítőt 
kaptak egy új tantárgyból, a 8. 
és 9. osztályosok pedig a gya-
korlatban is tapasztalhatták, 
illetve kipróbálhatták a kémia 
órákon tanultakat. Az érdeklő-
dést méginkább fokozta, hogy 
a gyerekek aktívan is részt 
vehettek a kísérletezésben. 

Maguk készíthettek el külön-
böző színes habokat, zseléket, 
folyékony homokot, amelynek  
a „nem newtoni folyadék“ ne-
vet adták. Nagy meglepetés 
volt számukra, hogy otthon 
használt konyhai alapanyagok-
ból is lehet különleges kémiai 
vegyületeket létrehozni. 

A bemutatott kísérleteket 
fantasztikus, vizuális effektu-
sok kísérték. Folyadékok vál-
togatták a színüket, füstölt  
a tűzhányó, villogott a tüzijá-
ték, égett a tűz a kézen anél-
kül, hogy sérülést okozott 

volna. Az előadás csúcspontja  
a lufi – robbantás volt, ame-
lyet a gyerekek kérésére meg 
kellett ismételni. Tanulóink ap- 
ró ajándékot is kaptak, poly-
mer golyócskákat, amelyek 
bármilyen folyadékot képesek 
magukba szívni. 

A nagyszabású show és 
egyben rendhagyó tanóra, 
mindenkit elbűvölt, számos 
kisdiák várja, hogy kémiát ta-
nulhasson. 

Mgr. Mojzes Adriána 

20

A mohi
atomerőműben

Játékos kémia

voltunk
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A mindennapi közlekedés 
legvégtelenebb és legveszé-
lyeztetettebb csoportját a gye- 
rekek képezik. A biztonságos 
közlekedéshez szükséges ké-
pességeik fejlődő szakaszban 
vannak, valamint még kevés 
tapasztalattal rendelkeznek. 
Helyzetük fokozottabb figyel-
met kíván, amikor kerékpárra 
ülnek, hiszen előbb-utóbb  
a forgalom önálló résztvevői-
vé válnak. Éppen ezért nagyon 
fontos, hogy a biztonságos 
közlekedésre való felkészíté-
sük minél hamarább megkez-
dődjön. Ebben a folyamatban 
legalább annyira fontos sze-
repet játszik a játékosság és 

kreativitás, mint a saját nyel-
vükön megfogalmazott elmé-
leti képzés. 

Hogy kis diákjainkat biz-
tonságban tudjuk az utakon, 
mindjárt a tanév kezdetén, 
szeptemberben, közlekedési 
napot tartottunk az iskolánk 
alsó tagozatán. Egy szakértőt 
hívtunk vendégül, aki az intéz-
ményünk közlekedési pályáján 
tartott interaktív foglalkozást 
a gyerekeknek. A kijelölt utak 
mentén bemutatta a jelző-
táblákat és azok jelentését. 
Felhívta a figyelmet arra, 
mennyire fontos a különböző 
védőfelszerelések, mint példá-
ul a kerékpáros fejvédő sisak, 

a fényvisszaverő védőmellény 
vagy a ruházatra illeszthető 
egyéb fényvisszaverő eszkö-
zök viselete. Elmagyarázta  
a közlekedés során használa-
tos fontos gyalogos és kerék-
páros közlekedési alapszabá-
lyokat. A megszerzett elméleti 
ismereteket a tanulók a gya-
korlatban is kipróbálták. Előbb 
gyalogosan, majd rollerrel és 
kerékpárral közlekedtek, végül 
pedig elektromos motorkerék-
párokkal, illetve autókkal jár-
ták végig a pályát. 

Mindenki nagy lelkese-
déssel gyakorolta különböző 
forgalmi szituációkban a biz-
tonságos közlekedést. Az elsa-

játított ismereteket pedig ez-
után igyekeztek a pályán kívül 
is alkalmazni. 

Mgr. Mojzes Adriána 

Közlekedj okosan!

voltunk
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Mit lehet a napköziben
egész délután csinálni?

Az idei tanév - sok más mel- 
lett- a napközi életébe is vál-
tozással kezdődött. A gyere-
keknek és a tanító néninek 
is beletelt egy kis időbe, míg 
megszoktuk a közös munkát, 
de pár hét elteltével megba-
rátkoztunk az előállt hely-
zettel, és felülkerekedtünk  
a kezdeti nehézségeken. Mára 
megtanultunk eredményesen 
együtt dolgozni. 

A napközit látogató 25 diák 
a hét minden napján, a tevé-
kenységek legszínesebb reper-
toárjából válogathat. A diákok 
a tanítási órák végeztével ér-
keznek a napközibe, az ezt kö- 
vető egy óra a pihenésé, ki-
kapcsolódásé, szórakozásé. 
Ebben az egy órában a gye-
rekek társasjátékozhatnak, ba- 
bázhatnak, rajzolhatnak, be-
szélgethetnek, mesét olvas-
hatnak- vagy hallgathatnak, de 
ezt az időt használjuk ki arra 

is, hogy a napközit szebbé 
varázsoljuk. Ekkor készülnek 
azok a festmények, képek, raj-
zok, amik az osztály falait és 
faliújságait díszítik. Ugyancsak 
ez az idő szolgál arra, hogy 
az éppen aktuális ünnepekre 
elkészítsük ajándékainkat sze-
retteinknek.

Mikor már kellőképpen fel-
lélegeztünk a tanítást követő-
en, és a hasunkat is megtöm-
tünk az ebéddel, szükség van 
egy kis testmozgásra. Ha az 
időjárás engedi ezt a testmoz-
gást a szabad ég alatt végez-
zük. Erre pedig több lehető-
ségünk is van: ősszel és télen 
az iskolaudvaron játszunk, 
tavasszal, miután beköszönt  
a jó idő remek szórakozást kí-
nál az iskolai játszótér, illetve 
az átriumban felállított tram-
bulin is. Ha az időjárás éppen 
nem kíván nekünk segíteni, 
akkor a napköziben mozgunk 

kap, egészen addig, míg haza 
nem viszik.

Láthatjátok, hogy a napkö-
ziben zajlik az élet. Nincs időnk 
unatkozni, és mellette még na- 
gyon jól is szórakozunk.

Tóth Tímea

egy kicsit, mégpedig az XBOX 
360 segítségével.

És ha már a testünk meg-
felelő mértékben elfáradt, 
akkor érkezik el az idő, hogy 
megtornáztassuk kicsit a szür-
keállományunkat. Asztalhoz 
ülünk és elkészítjük a házi 
feladatunkat. Mindenki maga 
dönti el, hogy mivel kezdi  
a tanulást, ahogy azt is, hogy 
mennyi energiát fektet bele. 
Aki igyekszik, odafigyel, az 
gyorsan végez a leckével, és 
otthon csak a játékra kon-
centrálhat. Aki figyelmét más-
ra irányítja, szétszórt, nem 
koncentrál, annak az otthoni 
idejéből is áldoznia kell még  
a tanulásra.

Aki pedig időben végez a ta- 
nulással, az jól megérdemelt 
jutalomként szabad játékot 

Hozzávalók: 
1 csomag Oreo keksz
50 g vaj
500 g Mascarpone
100 g porcukor
1 vaníliás cukor
2 tojás
150 g tejföl
2 kanál kakaó

Elkészítés:
Az Oreo kekszet ledaráljuk, 
összekeverjük a megolvasz-
tott vajjal. A tortaforma al-
ját kibéleljük sütőpapírral, és 
kezünkkel szétnyomkodjuk 
rajta a masszát. 
Kézi mixerrel összekeverjük  
a Mascarponét, cukrot, va-

níliás cukrot, majd hozzáad-
juk a tojásokat és a tejfölt. 
A krém kétharmad részét  
a kekszes tésztára öntjük.  
A megmaradt krémhez hoz-
záadjuk a kakaót és nyomó-
zsákkal pöttyöket rajzolunk 
belőle a tortára. Ezután a tor- 
tát 150 fokra előmelegített 
sütőbe tesszük és 60 percig 
sütjük a kakaót és nyomó-
zsákkal pöttyöket rajzolunk 
belőle a tortára. Ezután a tor- 
tát 150 fokra előmelegített 
sütőbe tesszük és 60 percig 
sütjük. 

Jó étvágyat kívánunk  
a finom desszerthez!

RECEPTSAROK
PÖTTYÖS OREO CHEECAKE



Lángocska  2016

23

Így választottunk 2015/2016-ban 

Június 28-án elérkezett számunkra, kilencedikesek számára  
a búcsúzás napja. Az emberi élet egy rögös út, melyet minden-
kinek végig kell járnia. Van, ahol, s amikor lezárul egy szakasz, 
olyankor ott megállhatunk, megpihenhetünk, erőt meríthetünk. 

Nekünk, kilencedikeseknek, mint végzős diákoknak ma érke-
zett el ez a pillanat. Megtesszük majd az első lépést további 
életünkbe. Arról döntünk, merre vigyen bennünket az utunk, 
amely remélhetőleg szerencsés lesz.

Kilenc év nem kis idő, mégis elrohant felettünk, szinte észre 
sem vettük, hiszen nem is oly rég kisgyermekként, édesanyánk 
kezét szorítva, félénken léptünk be ide. Ezután elsős tanító né-
ninkkel bebarangoltuk a betűk és számok mesebeli országát. 
Múltak az évek, tanultunk, művelődtünk, közben pedig felcsepe-
redtünk. Idén szeptemberben azzal a tudattal kezdtük az iskola-
évet, hogy itt immár ez lesz az utolsó, amit együtt tölthetünk, 
vár ránk a tudáspróba, a felvételi, a ballagás, a búcsúzás. Elhagy-
juk második otthonunkat, alma máterünket, azt, melynek falai 
sokat mesélhetnének mindarról, hogyan izgultunk végig egy-egy 
dolgozatírást, felelést. Szeretnénk kifejezni hálánkat kedves ta-

nítóinknak, megköszönni a sok türelmet, fáradtságot. Egyúttal 
nektek is, drága szüleink, hiszen nektek köszönhető, hogy anya-
nyelvünkön tanulhattunk.

Ifjabb Diáktársaim! Ti pedig maradjatok továbbra is példás 
diákjai iskolánknak, örökbítsétek hírnevét. 

Mi csupa kedves emlékkel, de büszkén megyünk el, szívünkbe 
zárva mindent, ami körülölelt bennünket, számunkra ide a visz-
szatérés mindig örömteli lesz. 

Vas István szavaival búcsúzunk: „Tudom, hogy valahol majd 
beszámíttatik, hogy „itt éltem“, és egyszer sem akartam élni 
máshol, csak itt.“ 

T9-2016 eredménye
Szlovákia átlaga Az iskola átlaga

Matematika 52,8% 70,0%
Szlovák nyelv 62,6% 81,0%
Magyar nyelv 64,6% 76,3%

IX. osztály 

Az iskolai év során a tananyagokon 
kívül folyamatosan, alaposan készültünk 
valamennyi tantárgyból. Kiváltképpen 
azokra a tantárgyakra összpontosítot-
tunk, melyek felvétei tantárgyak voltak, 
ilyen volt a matematika, a magyar- és 
a szlovák nyelv. A T9 tudáspróbát köve-
tően 17 tanuló döntött úgy, hogy to-
vábbtanul. Négy tanuló gimnáziumi ta-
nulmányokat folytat ki- ki Érsekújvárban, 
Komáromban. Egészségügyi-, építésze-
ti- és gépipari szakközépiskolát 1-1 ta-

nuló választotta tovább tanulási helyéül. 
Iskolánkból első alkalommal tanul Nyitrán 
diák a Művészeti Szakközépiskolában: 
dizájn-fényképészeti szakon, Nagyszom-
batban farmaceutika szakot egy kilencedi-
kes diák választotta. A surányi bilingvális 
kereskedelni akadémián, a Jedlik Ányos 
Elektrotechnikai Szakközépiskolán és a Ér- 
sekújvári Szakközépiskola dizájn-grafikai 
szakán 1-1 tanuló kezdi tanulmányait. 
Szakiskolát választott 5 tanuló. Reméljük, 
ők lesznek a legügyesebbek a szakácsok 

és a kőművesek között. Köszönjük a pe-
dagógusoknak a felkészítést! Igyekszünk 
megállni helyünket. Mint ahogy látható 
kissé „széttszóródunk“, de bízunk benne, 
hogy új, őszinte osztálytársakra, barátok-
ra találunk szeptemberben, de nem felejt-
jük az együtt töltött kellemes 9 évet.

Dobrovodská Viktória,  
Tornay Jennifer, 

IX. osztály

Ismét ünnepi díszbe öltözött iskolánk
(részlet a 9. osztály ballagási beszédéből)
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Nevét ez idáig talán csak 
az idősebb korosztály ismerte, 
de az október 23-án iskolánk-
ban tett látogatása után már 
nekünk sem idegen ez a név. 
A média nevelés (tantárgy) ke-
retén belül vetődött fel a ne- 
ve a rádiózás tananyagánál. 
Mivel lehetőségünk volt, így 
meghívtuk iskolánkba. 

Így most már tudjuk, hogy 
Ő az a hölgy, aki mély és bár- 
sonyos hangjával naponta kö-
szönti a Pátria Rádió hallga-
tóit. Szerkesztő, műsorvezető 
és bemondó egy személyben. 
A nálunk tett érdekes, tréfás 
rádiós bejátszásokkal tűzdelt 
előadása után más szereposz-
tást ajánlottunk, hogy még 
többet tudjunk meg róla: mi 
kérdeztük, ő pedig válaszolt…:

– Mi foglalkoztatta gyer-
mekkorában, milyen érdeklő-
dési körei voltak?

– Gyermekkoromban sza-
valtam, sok szavalóversenyen 
vettem részt, később irodalmi 
színpados és énekkaros let-
tem. Tudtam, hogy minden-
képp a kultúrával szeretnék 
foglalkozni. Azt hiszem min-
den gyermek fejében meg-
fordul, hogy színésznő, rádió- 
vagy tévébemondó lesz, ez az 
álmom valóra is vált 1983-ban, 
amikor beléptem a Szlovák Rá-
dió Magyar Nyelvű Adásába.

– A rádió előtt hol végezte 
tanulmányait?

– A galántai gimnáziumban 
érettségiztem, majd Pozsony-
ban végeztem népművelő sza-
kon a könyvtáros képzésen. 
Tanultunk ott szép beszédet, 
művészettörténetet, szocioló-
giát.

– Kérem, mondjon még 
pár szót a rádiós karrierjéről!

– Ez egy nagyon nehéz, 
egész embert kívánó hivatás. 
Kitölti az egész életemet. 
Amikor más otthon van az ün-
nepekkor, akkor én a rádióban, 
a mikrofon mögött vagyok, 
talán ezért nem alapítottam 
családot sem. Mondhatnám 
nekem a hallgatók a családom.

– Hogyan tudunk mi, akik 
szeretjük a rádiózás csínját-
bínját, bejutni a rádióba?

– Azt tudnám erre válaszol-
ni, hogy tanuljatok szépen, 
érthetően beszélni, artikulálni, 
jól hangsúlyozni,hogy a hall-
gatók megértsenek és vigyáz-
zatok, hogy ne hadarjatok,  
a szleng és a csúnya szavakat 
hanyagoljátok anyanyelvetek-
ben, mert hol máshol hallani 
szép beszédet, mint az éter-
ben.

– Még egy jó tanács Ön-
től!

– „Ne felejtsétek el: merje-
tek nagyokat álmodni, mert az 
álmok teljesülnek.”

Köszönjük szépen, hogy 
válaszolt kérdéseinkre és meg-
tisztelte iskolánkat jelenlété-
vel!

SuliRádio szerkesztői

Bodri Eleonóra
Nálunk járt 
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Mindenki szereti a zenét. A zene örömöt, vidám hangulatot szerez és megnyugtat. A fiatalok 
főleg a könnyű zenét szeretik. Kiváncsi voltam, hogy osztálytársaim milyen könnyűzenét szeret-
nek. Megkérdeztem őket milyen a kedvenc zenestílusuk. Legtöbben közülük a popzenét szeretik, 
de említették a rockzenét és a dubsteppet is. Azon kívül, hogy szeretik a zenét, többen hangsze-
ren is játszanak. Három lány zongorázik, egy fiú hegedül, egy lány gitározik és citerázik is. Osztá-
lyunkban jó a hangulat, szeretünk együtt lenni, és összeköt bennünket a zene szeretete is. Örülök 
annak, hogy az osztályunkba a tanulók szeretik a magyar nyelvű zenét. Kedveljük a Csík Zenekar, 
Ákos zenéjét, az angol nyelvű zene mellett.           VI. osztály

1. Ariana Grande – Dangerous Women
2. Meghan Trainor – NO
3. Rihanna – Work
4. Byonce - 99 Souls
5. Adelle – Hello
6. David Guetta – Hey mama
7. Duke Dumont - Ocean Drive
8. Fifth Harmony - Work from Home
9. Nari & Milani - The Creeps 2016
10. Edda - Kör

A zene szeretete

A nyár a szórakozás időszaka. Rengetek rendezvény 
zajlik nemcsak a szűk környékünkön, hanem számos más 
területen is. Községünkben a Szent István Napok a leg-
meghatározóbb rendezvény. Augusztus végén, gyerek-
programokkal, főzőversennyel, koncertekkel várják az 
érdeklődőt. Ebben az évben az Irigy Mirigy együttes lép 
színpadra, de községünkbe látogat Vastag Tomi és Dan-
kó Szilvia is. 

Amennyiben a nagy világban szeretnénk szórakozni, 
az is megtehetjük. Mi összeszedtünk nektek néhányat 
koncertajánlatot a közelből, hátha kedvet kaptok hozzá.

SZLOVÁKIÁBAN:
- 2016.1.16. 20:00-04:00 Rytmus (Aranyosmarót)
- 2016.9.16. 16:00 Miro Jaroš-Koncert gyerekeknek  
  (Trencsén)

MAGYARORSZÁGON:
- 2016.7.15. 18:00 Kelemen Kabátban (Budapest)
- 2016.8.15. 20:00 Magna Cum Laude (Budapest)
- 2016.9.9. 18:00 Rúzsa Magdi (Budapest)
- 2016.7. 6.-10. Balaton Sound 2016 (Zamárdi)
- 2016.8.28. 10:30 BonBon Quintet: Jancsi és Juliska    
  (Városmajor)

Bugyik Noémi, Kuzslík Regina,  
Gáhy Viktória, Ruzsik Zsófia

SZÓRAKOZÁSRA FEL! 

HUMORZSÁK

HUMORZSÁK

Alföld
Mi az alföld? - kérdezi 
a tanárnő.
– Sajnos nem tudom - fe-
leli a gyerek.
– Sanyika, segíts Csabá-
nak!
– Az alföld nagy kiterjedé-
sű síkság.
– Hallod, Csaba? Ez egy 
pontos meghatározás.
Tehát mi az alföld?
– Az alföld egy pontos 
meghatározás.

Néhány állat
– Sorolj fel néhány állatot! 
- mondja a tanár az isko-
lában.
– Kutyuska, tehénke, disz-
nóka.
– Jó, de nem kell mindig 
utánna mondani a kicsinyí-
tőképzőt!
– Macs, kecs, csir, puly.

Ébresztőóra
– Nálatok nincs ébresztő-
óra? - kérdezi a tanár az el-
késő tanulótól.
– De van, csak mindig olyan- 
kor csörög amikor én még 
alszom.

Pistike felel történelemből. 
Kérdi a tanárnő:
– Hol írták alá a független-
ségi nyilatkozatot?
– Hát szerintem biztos  
a lap alján!

Irodalom órán:
– Pistike, neked ki a kedvenc 
íród?
– A papám. Ő szokta írni 
az igazolásokat, amikor nem 
jövök iskolába.

Mi volt ma az iskolában, 
kisfiam?

– Anya, ma én voltam az 
egyetlen aki jelentkezett, 
amikor a tanítónéni kér-
dést tett fel!
– Nagyon ügyes vagy Pisti-
ke! És mi volt a kérdés?
– Ki törte be az ablakot?

Peti hazaért az iskolából.
Kérdi apukája, hogy mit csi-
náltak az iskolában.
Peti így felel:
– Történelem órán elvándo-
roltunk.
– Fizika órán elfüstölögtünk.
– Kémia órán elpárologtunk
– Torna órán lógtunk
– Matematika órára nem 
számítottunk.
– Földrajz órán leléptünk 
a térképről...

AKIT A TANULÓK SZÍVESEN 
HALLGATNAK! 
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Sokan vannak közöttünk, 
akik szívesen mozognak. Ki- ki 
megtalálja a magának valót. 
Én, több éve kisebb – na-
gyobb sikerrel focizom. Heti 
három alkalommal veszek 
részt a Tardoskeddi Sport Klub 
edzésein.

Iskolánk is kínál, akár szak-
kör formájában különböző 
sportolási lehetőségeket. A lá- 
nyok körében közkedvelt a röp- 
labda, az asztalitenisz, míg  
a fiúk a floorballt és a futballt 
preferálják. A szakkörök mel-
lett turnajt is szervez az iskola. 
Így volt ez 2016. áprils 10-én.
II. alkalommal kerül megren-
dezésre a Gyurek Kupa. A fo- 

citornán a tardoskeddi magyar- 
és szlovák alapiskola mellett, 
a udvardi Majtényi Adolf Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapisko-
la és a tótmegyeri alapiskola 
diákjai csaptak össze. 

A szabályok felvázolását kö-
vetően kezdetét vette a meg- 
mérettetés. Minden csapat, 

mindenkivel játszott. Izgal-
makban nem volt hiány. A jó 
felállításnak (6-9. évfolyam 
tanulói) köszönhetően vala-
menynyi meccset megnyertük. 
Köszönet a buzdító diákoknak 
és Újhelyi Ferri bácsinak, aki 
segített a taktika felállításá-
ban. 

A hangos buzdítás, meg-
hozta eredményét, hiszen 
a vándorkupára második al-
kalommal a mi iskolánk neve 
került fel. A legjobb játékos 
is a mi csapatunkat erősítet-
te Čičman Marco személyé-
ben.  

Tóth Gergő, VII. osztály

A mi osztályunkban elég 
sokan focizunk: Sebi, Máté, 
Ábel, Peti, Dávid, Csaba. Heti 
három edzésünk van – ked-
den, csütörtökön és pénte-
ken. Általában pénteken vagy 
szombaton vannak mérkőzé-
seink. Jelenleg elsők vagyunk 
a tabellán, minket követ Pár-
kány és Érsekújvár. Ezt a fél-
évet Sebi kezdte a legjobban, 
nagyon ügyesen cselez, pasz-
szol és lő kapura. A legtöbb 
gólt Ábel jegyezte fel, össze-
sen 32 gólja van, ami eléggé 
soknak számít. 

A kapitányunk Soós Alex, 
aki nem a mi iskolánkba jár.  
Az edzőnk pedi Brat Gabriel.  
A kezdő felállásunk: Erik – 
kapus (1), Alex – hátvéd (3), 
Patyo – hátvéd (7), Máté – 
középpályás (5), Samo – kö-
zéppályás (10), Csaba – kö-
zéppályás (6), Sebi – csatár 
(8), Ábel – csatár (4).

Aki teheti, jöjjön ki a sport-
pályára és buzdítson minket!

V. osztály

A röplabda egy csapat-
sport, amelyet két, egymástól 
egy magas hálóval elválasztott 
csapat játszik egy labdával. 

A röplabdajátékokat szer-
vező nemzetközi szövetség 
(FIVB) 1947-ben alakult meg. 
1949-ben játszották le az első 
férfi, és 1952-ben az első női 
bajnokságot. 1964-ben beke-
rült az olimpiai játékok sport-
ágai közé, aminek azóta is  
a részét képezi.

A pálya mérete 9×18 mé-
ter. A pályát egy 9,5×1 méter 
méretű háló két részre oszt-
ja, aminek a teteje férfiaknál 
2,43, nőknél 2,24 méter ma-
gasan van. A labda bőrből 

vagy műbőrből készül. Az 
FIVB szabályai szerint körmé-
rete 65–67 cm, súlya 260–
280 g, és a labda belsejében 
uralkodó nyomás 0,30–0,325 
kg/cm². 

A mi iskolánkban is műkö-
dik röplabda szakkör, amelyet 
Ivanics Gabriella tanító néni 
vezet. Az első látogatás al-
kalmával a labdába ütést sa-
játították el a szakkör diákjai. 
Amikor már ez tökéletesen 
ment, akkor a háló feletti gya-
korlásé lett a főszerep. Ezt 
követően elsajátították a röp-
labda szabályait, és megkez-
dődhetett a pontokért zajló 
játszma. 

Az elején egy picit nehéz-
nek tűnhet a játék, de a végén 
megtetszik majd és kedvelni 
fogja mindenki. Amennnyiben 
már megtanultátok a röplabda 
minden csínyját-bínyját, akkor 
akár versenyen is indulhattok. 
Nem szabad elfelejteni, hogy 
a labdára mindig összponto-
sítani kell. Miközben röplab-
dáztok, ledobhattok pár kilót 
is, ez sem elhanyagolható té-
nyező. 

Gabika tanító nénitől a röp-
labdát illetően sok mindent 
megtanulhattok. Ti is próbál-
játok ki!!!!!!
Bíróczi Léda és Szabó Cintia,  

V. osztály

SPORTOLNI JÓ!
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A kutya az ember legjobb barátja- tart-
ja a mondás. De nem mindegy, hogy hon-
nan származik kutyuskánk. Pár tanácsot 
szeretnék adni ezzel kapcsolatban, vala-
mint a tartását és gondozását illetően.

A vásárlás nem tűnik nehéznek, még-
is az. Legfontosabb szabája, hogy ne 
állatkereskedésből, vagy engedély nélkü-
li tenyésztőtől vegyük. Az állatkereske-
désben túl sok stresz éri. A természet-
ellenes életmódtól, az akváriumokból 
kimenenkülő pára, nem éppen a legjobb 
egy külyökkutyának mivel gyengíti az im-
munrendszerét. Továbbá segítünk anyá-
nak is, ugyanis az anyát tenyész szuká-
nak használják, és ha már nem bír elleni 
több kiskutyát stb. minden bizonnyal 
már nem él. Ajánlom inkább, hogy állat-
menhelyről hozzanak kutyust vagy egy 
ismert tenyésztőtől, akivel személyesen 
is találkoztak.A menhelyen élő kutyák-
kal kapcsolatosn, egy bölcs gondolatra 
találtal: „Ha kutyát akarsz venni, előbb 
meny végig egy menhelyen, lásd a csaló-
dottságot, és ha kutya nélkül tudsz kijön-
ni, neked nem való kutya.“

A menhelyen élő kutyák közt köny-
nyebb megtalálni a lelki képmásunkat, 
mint a papírozott, fajtiszta kutyák közt. 
Sokkal jobban ki vannak éhezve a szere-
tetre, és nagyon hűségesek. A men-
helyen nem szépség, hanem jellem 
szerint választjünk. Én már jár-
tam menhelyen, és szinte pil-
lanatok alatt akadt egy, aki  
a szívemhez nőtt. Ha netán 
mégis fajtiszta kutyát szeret-
nél venni, vagy esetleg már 
akad is egy otthon, kérlek 
kapcsolódjál be az állatvé-
dő szakkör gyűjtéseibe. 
Idén háromszor segítet-
tük meg a menhelyen élő 
barátainkat, reméljük, 
jövőre mégtöbben be-
kapcsolódnak be a gyűj- 
tésbe. Facebookon pe-

dig mindig van értesítés a gyűjtéssel 
kapcsolatban, esetleg ha a képek alapján 
megtetszik egy kutyus, nézzétek meg.  
A menhelyen mindenkit szeretettel vár-
nak a kutyusok és a gondozók.

Ha már megtaláltad kutyusod, akár 
menhelyen, akár tenyésztőnél, ne felet-
kezzen meg a kutyus igényeiről sem. Le- 
gyen ágya, pokróca és fajta szerint ele-
gendő helye. A kutyakajánál is vigyáz-
zanak! Nem ehet csokoládét, gombát, 
kisméretű csontokat (mert az a torkán 
akadhat). Sose tegyük meleg párás hely-
re! Az étkezés, fésülés, hely  
 
 

a játszásra fajta szerint változik. Kérdezd 
meg állatorvosát, vagy előző gondozóját. 
A kutyákat sokat kell oltani kb.9-11 hó-
napos korig. A későbbiekben elég éven-
te egyszer. Egy kiskutya felelőséggel jár. 
Akár 15-20 évig is élhetnek, és élete alatt 
sokat kell törődni vele, játszani vele. Sze-
retni kell ezt a kis cukiságot, mert ő ezt 
a szeretetet viszonozza, és tényleg az 
ember legjobb barátjává vállik. Remélem 
hasznosak volt a tanácsaim. Csatlakozz 
a gyűjtésekbe, találd meg azt a kutyust, 
akire mindig is vágytál!

Mojzes Vanessa, VI. osztály
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Lájk, lájk, lájk…

A szúdoku (vagy sudoku) név egy japán 
kifejezés rövidítése, jelentése: „a számje-
gyek“ csak egyszer szerepelhetnek. A já-
ték maga nem Japánból származik, egy 

svájci matematikus, keresztrejtvény-gyártó 
készítette egy amerikai magazin számára 
a XX. század végén. Szabályai egyszerűek. 
Egy 9x9 négyzetből álló nagy négyzetben 

kell elhelyezni a számokat 1-től 9-ig úgy, 
hogy egy tetszőleges sorban, oszlopban és 
háromszor hármas négyzetben mindegyik 
szám csupán egyszer szerepelhet.

Sajnos, a mai fiatalok bát-
rabban barátkoznak a világhá-
lón keresztül. Keveset járnak 
társaságba, keveset kommuni-
kálnak. Ez persze a különféle 
közösségi oldalaknak köszön-
hető. Vegyünk például néhá-
nyat. A leghíresebb és talán 
legkedveltebb a Facebook. Itt 
ismerősöket kereshetsz, és 
írhatsz velük. Megoszthatsz 
képeket, videókat, zenéket és 
lájkolhatsz.

Aztán ott az Instagram 
nevű képmegosztó oldal is. 
Itt legfőképp képeket, videó-
kat tudsz megosztani, lájkolni, 
de embereket is lehet követni, 
valamint írni velük. Hasonló 
például a Twitter. Itt az adat-
lapunkra tudunk kiírni bármi-
lyen szöveget. Úgy hiszem ez 
Facebook, Instagram keverék, 
mivel szintén lehet lájkolni, 
megosztani, hozzászólni és 
követni embereket. 

Tulajdonképpen, az ösz-
szes közösségi oldal lényege 
ugyanaz. Ismerkedés, fény-

képek, videók megosztása és 
a lájkolás. Lájk! Mit is jelent 
ez a szó? Szóról szóra fordítva 
annyit, hogy tetszik, de saj-
nos néhány fiatalnak többet. 
Minél több lájkot kapnak egy 
képükre, annál boldogabbnak, 
menőbbnek érzik magukat. 
Pedig ennek nem kell így len-
nie, anélkül is lehetsz boldog 
és menő, ha nincs sok lájk  
a megosztott képeden. 

Van még egy dolog, ami 
nem épp a közösségi olda-
lak mellett szól. Mégpedig  
a személyes adatok elveszté-
se, vagy rosszabb esetben ne-
tán rablás/elrablás. Soha, sem-
milyen idegennek ne adjunk ki 
magunkról személyes informá-
ciókat! Nem mindig lehetünk 
biztosak abban, hogy ki ül  
a másik számítógép előtt. 

Az internet világában szin-
te senkiben sem bízhatunk. 
Tehát barátkozzunk, ismerked-
jünk, de csak okosan!

VIII.A osztály
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A N G O L U L  TA N U L N I  J Ó  M U L AT S Á G !

Sia – Cheap Thrills 
(ft. Sean Paul)

1. What can you hear in the song? Fill in the gaps  
 with the missing words! (Don´t have the song  
 in your smartphone? Try to find it  
 on YouTube!)

2. What do these slang words stand for? (Try to  
 find it out from the text – the pronunciation  
 can help you also!)

Chorus:

Chorus 2x

(up with it girl, rock with it girl, show dem it girl)
(bounce with it girl, dance with it girl, get it with girl)

Come on, come on, turn the radio on, It‘s1______________ 
night and it won‘t be long
Gotta do my hair, put my makeup on, It‘s Friday night and it 
won‘t be long

Til I2 _______________________ the dance floor, hit the 
dance floor
I got all I3_____________________________, no I aiń t 
got cash, I ain‘t got cash, But I got4 _______________ baby 
(jus u an me)

Baby I don‘t need5___________________________ bills to 
have fun tonight (I love cheap thrills)
Baby I don‘t need dollar bills to have fun tonight (I love cheap 
thrills)
I don‘t need no money (u worth more dan6______________
_____________ more dan gold)

As long as I can7 _____________________________ the 
beat (mek di beat jus tek control)
I don‘t need no money (u worth more dan diamond more dan 
gold)
As long as I keep8_______________________________ 
(free up urself get outa control)

Come on, come on, turn the radio on, It‘s Saturday and it 
won‘t be long
Gotta paint my nails, put my high heels on, It‘s Saturday and it 
won‘t be long

Til I hit the dance floor, Hit the dance floor
I got all I need, No I ain‘t got cash, I ain‘t got cash
But I got you baby (jus u an me)

a. dem - _______________     f. til - _________________
b. aiń t - _______________    g. gotta - ______________
c. u - _________________     h. jus - ________________
d. gotta - ______________     i. di - _________________
e. dan - _______________
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