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Kedves Gyerekek, 
tisztelt Olvasók!

Egy év távlatával újra 
kezetekben tarthatjá-
tok a Szemerényi Ká-
roly Magyar Tanítá-
si Nyelvű Alapiskola 
kedvelt újságát: a Lán-
gocskát. A 2008/2009-
es iskolai év megannyi 
érdekességet tartoga-
tott számunka. Sokfelé 
jártunk, tömérdek ver-
senybe kapcsolódtunk 
be, és még több rendez-
vényt szerveztünk ta-
nulóinknak. 
A vakáció, a megér-
demelt pihenés már 
az ajtónkon kopogtat, 
ezért nem marad más 
hátra, minthogy ösz-
szegezzünk, mérlegel-
jünk és papírra vessük 
mindazt, ami szép és jó 
volt. Az újság hasábjai 
nagy szeretettel íród-
tak, s bízunk benne, 
hogy ugyanilyen meg-
becsülés fogja övezni 
az alkotókat is. Ezúton 
szeretnénk megköszön-
ni mindenki munkáját, 
aki részt vállalt az is-
kolaújságunk elkészí-
tésében, és kívánunk 
valamennyi olvasónak 
izgalmas és kellemes 
pillanatokat az olva-
sáshoz. 

Tisztelettel:
a Szerkesztőség

 Minden valamire való intézmény na-
gy9tó alá veti és értékeli azt az eltelt idősza-
kot, amely számára fontos, hogy a jelenben 
levonva és mérlegelve a tanulságot tervez-
ze a jövőt. En-
nek a célnak 
megfele lően 
a Szemerényi 
Károly Ma-
gyar Tanítási 
Nyelvű Alapis-
kola vezetősége is szeretné összefoglalni és 
kiemelni a számára legsikeresebb esemé-
nyeket, pillanatokat.
 Az ősz nemcsak az elmúlást jelenti, 
hanem az iskolánk életében a kezdetet is. 
Különleges évnek indult ez a tanév, ugyanis 
a közoktatási törvény lehetőségeivel élve az 
első és az ötödik osztály életébe új tantár-
gyak (alkotói írás és a regionális nevelés) 
léptek, ill. az egyes órák pontos számáról 
is az iskola veztése dönthetett. A rendelet 
megannyi lehető-

séget kínál és szabályoz, amelynek előnyeit 
pozitívan építettük be az órarendbe.
 A szeptemberi roham után az isko-
la valamennyi tanulója és pedagógusa 
közösen készült fel az euró bevezetésére, 
a tanulágos nap fénypontja a régi pénzek 
és érmék kiállítása volt. Októberben nem 
hiányozhatott a hagyományos őszi zöldség 
- és gyümölcskiállítás sem.

 A téli hónapok mindig gyorsan el-
repülnek, hiszen a Mikulás érkezése és 
a karácsonyvárás nagy izgalommal telik. 
A farsang jó hangulatát a beiratokzás 

előzte meg, 
melyek része 
volt - immár 
hagyományo-
san- „A mese, 
mese mátka“ 
nevet viselő

kiállítás. A tárlat kiegészítő részét Écsi 
Gyöngyi és Kováts Marcell biztosította. 
A beiratkozást közel egy éven át tartó kész-
ség- kreativitást fejlesztő foglalkozás előzte 
meg, melyet az óvodák nagycsoportosai 
látogattak.
 Március 11-én a kilencedik osztály ta-
nulói izgulhattak, ugyanis ezen a napon 
került sor tudásuk felmérésére szlovák- és 
magyar nyelvből, valamint matematikából. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Monitor 9 nevet viselő felmérés di-
ákpróbáló volt, hiszen nem egyszerű fel-
adatok alkották. Tudni kell, hogy a kilen-
cedikesek tudását októberben az Állami 
Tanfelügyelőség is felmérte, melynek ered-
ménye megegyezik a Monitor 9 eredmé-
nyével – a Nyitrai kerület legjobbjai között 
végeztünk, míg szlovákiai viszonylatban 
a harmadik helyezést értük el. A tanfel-
ügyelői felmérések sorát a nyolcadik osz-

Visszatekintő az   

„Add a világnak a tudásod  legjavát,
s a legjobb lesz az, visszaszáll rád.“
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 elmúlt iskolai évre
tály folytatta szlovák nyelvből, szintén 
kimagasló átlaggal.
 A számos megmérettetést követte 
Dr. Stredl Teréz előadása, aki felhívta 
nemcsak a drog, alkohol, 
cigaretta, hanem a számí-
tógép függőségére is a fi -
gyelmet, de valamennyi 
osztály egyéni bemutatót 
is készített ebben a téma-
körben.
 De nem hiányozhat 
az iskola életéből a ha-
lottaknapi megemlékezé-
sünk, az édesanyák tiszte-
letére készített műsorunk, 
vagy a gyermeknap sem.
 A számos oktató és 
nevelő munka meghoz-
ta az év során a gyümöl-
csét. Tanítványaink szinte 
valamennyi versenyen 
eredményesen képviselték 
iskolánkat. A járási nép-
dalverseny valamennyi ka-
tegóriájában tardoskeddi 
diák állt a dobogó tetején, 
a focicsapatunk Győrött 
képviseli majd iskolánkat 
a nemzetközi selejtező 
elődöntőjében, ügyes raj-
zosaink a Kistérségi regi-
onális versenyről hozták 
el a pálmát. Az olimpiá-
szok sokaságában sem vesztünk el, 
hiszen német, matematika, biológia, 
fi zika versenyeken is sikeres megoldók 
voltunk. Kimagaslóan szerepeltünk
a Poznaj slovenskú reč, Tompa Mihály 
szavalóversenyen, Kincskereső és 

a Tudok elnevezésű országos verse-
nyeken.
 A kimagasló eredményhez az 
egyéni bánásmód is hozzájárul, hi-

szen gyógypedagógus, logopédus 
és pszichológus foglalkozik azokkal 
a tanulókkak, akik erre rászorulnak.
De a megannyi rendezvény során 
két alkalommal látogattunk el a Ko-
máromi Jókai Színházba, az Érsek-

újvári Béke Moziba, a Thai János 
Múzeumba, Budapestre, Visegrád-
ra, Szentendrére, de nem hagytuk ki 
a tardoskeddi és a szőgyéni tájházat 

sem. Sikeres síkurzust és 
úszótanfolyamot is szer-
veztünk tanulóinknak.
 S hogy mennyire tud-
juk űberelni a jövő évet? 
Az iskola valamennyi pe-
dagógusa mindent meg-
tesz annak érdekében, 
hogy legalább hasonlóan 
sikeres legyen az elkövet-
kező öt év. Ennek érdeké-
ben számos pályázatot 
írunk (évente 7-8 db), le-
gyen az számítástechnikai 
vagy nyelvi labor beren-
dezésére irányult pénzfor-
rás elnyerése. Ezen felül 
kihásználjuk az alapítvá-
nyok, nonprofi t szervezetek 
lehetőségeit is. Szorosan 
együttműködünk a Ma-
gyar gyermekekért fejlesz-
tési alappal ill. a Szent 
Isván Óvoda, Tardoskedd 
alapítvánnyal, akik aktívan 
bekapcsolódnak a min-
dennapjainkba. Fontos 
részét képezik életünknek 
a helybéli vállalkozók, tá-
mogatók, akiknek segítsé-

gét ezúton is köszönjük.
 Az iskolai év nemsokára véget ér, 
de mi megújult lendülettel és megany-
nyi változással várjuk a kipihent ta-
nulókat a 2009/ 2010- es iskolai év-
ben is.     PaedDr. Tóth Szilvia 

FEL
HÍV

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

NÉGY KERÉKPÁRT sorsol ki 
azon tanulók között, akik félévben és az év
végén is tiszta egyes bizonyítványt kapnak.

nyi Károlyyy 
yi 
lyen 
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Tisztelt Póc István
tanító bácsi, kedves Pityu bácsi! 

ˇ

 Tény és való, az idő, az emberi lélek mulan-

dó. Rohannak felettünk a napok, a hetek, s csak 

azt vesszük észre, hogy a gyermekeink iskolá-

sok, az elsős kis diák már elhagyja az Alma Má-

ter kapuját. Bizony, jó lenne magállítani az időt! 

Esetleg visszatekerni, hogy még egy kis időt ve-

lünk, a katedrán tudjon tölteni, a szívünkhöz 

oly közel álló személy: Mgr. Póč István taní-

tó bácsi. Közel negyven évig oktatta, nevelte

a tardoskeddi diákokat. Nemcsak a szellemi 

kincsek átadásán buzgólkodott, hanem a lelki 

értékek fényesítésén is. 

 

Kedves Pityu bácsi!

 Köszönjük azt, hogy ennyi éven át nevelt 

bennünket, gyermekeinket. Köszönjük, hogy 

ha elbizonytalanodtunk, csak arra kellett gon-

dolnunk, vajon Pityu bácsi hogyan csinálná 

helyettünk? Biztosan magtaláltuk a jó választ. 

Tanítványaira gyakran büszke lehetett, hiszen 

a matematikai, valamint az énekversenyeken 

egyaránt megállták helyüket. A versenyek 

győztesei az ő becsületes, szolgálatrakész, oda-

adó munkája, felkészítése nélkül nem érhettek 

volna el ilyen teljesítményt. Az iskolai énekkar 

vezetőjeként rengeteg fellépésre vitte a jóhangú 

tanulókat. A helybeli férfi  énekkar élén szin-

tén örömmel hallgathattuk teljesítményét.

Az iskolai életen kívül családapaként, most már 

nagyapaként is megteremti a családi összetar-

tozást, a meghitt békességet, de az iskolában

a tanulókkal szemben szintén. Hosszú évek so-

rán irányította a kimaradó diákokat, mint ne-

velési tanácsadó. Segített mind szülőnek, mind 

diáknak meghozni a jó döntést a továbbtanu-

lás szempontjából. Türelmesen megbeszélte

a szülőkkel, tanulókkal a pályaválasztásukat. 

A diákokat örömteli napokban részesítette, 

amikor osztálykirándulást szervezett számuk-

ra. A régi és a mostani tanítványai egyaránt 

tisztelik, becsülik. 

 Márai Sándor szavaival élve: „Az életnek 

értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az em-

berek ügye felé fordulunk.“  

 Kedves tanító bácsi - köszönjük Önnek azt 

a szolgálatot, melyet irányunkba tanusított, kö-

szönjük szépen az értünk végzett munkát.

 A nyugdíjás éveihez kívánunk erőt, egész-

séget, az unokái körében nagyon sok felhőtlen 

pillanatot.

PaedDr. Tóth Szilvia

valamint a tantestület valamennyi 

pedagógusa, alkalmazotta ill.diákja.

„ Fáradozásunk legnagyobb jutalma nem az,

amit kapunk érte, hanem amivé válunk általa“
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Az új közoktatási törvény lehetővé 
tett e, hogy 2008 szeptemberétől új 
tantárgyak lépjenek az első és az ötö-
dik osztály órarendjébe. Így kerülhe-
tett  bele február 1-jétől az életünkbe
a regionális nevelés. 
 A tantárgy célja, hogy bemutas-
sa és megismertesse a tanulókkal 
a Nyitrai kerület földrajzi, kulturális 
emlékeit. Még mielőtt  felfedeztük vol-
na a megye szépségeit, a tanító néni 
körbevezetett  bennünket Tardoskedd 
községén. Érdekes volt nemcsak néz-
ni, hanem látni is a közvetlen környe-
zetünket. Látogatásunk első állomása 
a Tardoskeddi Falumúzeum volt, 
ahol megnéztük a régi viseleteket, 
munkaeszközöket. Érdekes volt lát-
ni, hogy a múlt mennyire megválto-
zott . A tardoskeddi „kirándulásun-
kat” a zsidótemetőben folytatt uk, 
melynek létezéséről, valljuk be, 
kevés helyi lakos tud. Ildikó néni 
kalauzolásával megtudtuk, hogy 
az egykori zsidó la-
kosok hozzátartozói 
rendszeresen láto-
gatnak haza. Szá-
munkra ez a tény 
nagyon megható 
és egyben elszo-
morító is, amíg mi 
helybéliek nem 
tudunk a teme-
tő létezéséről, 
addig Izraelből 
érkeznek láto-
gatók, hogy le-
róják tiszteletü-
ket. Túránk során megálltunk a régi 
kistemetőben, ahol szomorúan vett ük 
tudomásul a gaz és a nemtörődömség 
jegyeit. Sikerült lencsevégre kapni fa-
lunk szinte valamennyi műemlékét, 
nevezetességeit. Átlapozhatt uk a falu 
krónikáit, megnézhett ük a falu anya-
könyvi kivonatait, s meghallgathatt uk 
a Kincskereső c. versenyen szereplő 
lányok bemutatóit.

 Amikor már birokunkba volt 
a kellő elméleti tudás, akkor elindul-
hatt unk a megye egyéb nevezetessé-
geit felfedezni. Így kerültünk el Th ai 
János Múzeumba valamint a Sző-
gyéni Régészeti Múzeumba. A régé-
szeti múzeum egyben tájház is, ami 
felöleli Szőgyén múltját, s részben
a jelenét. A baráti üdvözlést követően 
megtekintett ünk a tájházakat, ahol 
számos ismert tárgyat, pl. mozsarat, 
rokkát, köpülőt stb. láthatt unk. Mi-
után megnéztük a régészeti tárlatot, 

fából játékokat ké-
szített ünk, melyet mindenki ha-
zavihetett . A kellemes délutánt 
kemencében sült lepénnyel zártuk.
Nemcsak a kirándulás ért gyorsan 
véget, hanem az a félév is, ami erre 
a tanítási órára volt szánva. Sok érde-
kes ismerett el gazdagodtunk, ame-
lyek maradandó nyomot hagytak 

bennünk, s ezentúl érdekesen és szó-
rakoztatóan sajátított uk el a tana-
nyagot, köszönhetően az igazgató 
néninek.                           V. osztály tanulói

-
a Új tantárgy 
az iskolában
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 Az oktatás, nevelés olyan aktív fo-lyamat, amely során különböző esz-közök segítségével próbálják a peda-gógusok a tananyagot az érzékelés, a megfi gyelés számára megragad-hatóvá tenni. Jó lehetőséget biztosít a diákok számára, ha interaktív mó-don tudnak részt venni az oktatási folyamatban. 

 A pedagógus és a diáktársa-dalom új szavakat tanul: interaktív tábla, eBeam, kalibrálás, és még so-rolhatnám. A jövő techníkája bizony már megjelent az iskolákban. Nincs ez másként a Tardoskeddi Szemeré-nyi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában sem. Az iskola pe-dagógusai tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy az új eszközök és ki-egészítőik használatával az oktatás megújulhat. Ennek a célnak az eléré-séhez proaktivitásra van szükség, ami annyit jelent, hogy meg kell ismerked-ni a táblával, annak lehetőségeivel, módszertanával. 
 Az interaktív tábla használatával a tanórák szórakoztatóbbak, a diá-kok és pedagógusok egyaránt moti-váltabbak. Mindez csupán akkor kö-

vetkezhet be, ha használatba vétele előtt megismerkedünk a táblával, fo-galmat alkotunk róla. 
 Hogy mi is az az interaktív tábla? Egy olyan, a pedagógiai folyamatban is jól hasznosítható IKT /információs és kommunikációs technológiai/ esz-köz, amely egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát egy szá-

mítógéppel és 
projektorral úgy, 
hogy lehetővé 
teszi annak ve-
zérlését magáról 
a tábláról. 

Az interak-
tív tábla 
használata 
e lsősorban 
a konstruk-
tivista pedagógiának kedvez. Olyan komplex tanulói környezetet lehet teremteni a rávetített objektumok, az internet és multimédiás CD-k kí-nálta lehetőségekkel, melyekben a diákok és a pedagógus kreativitá-sát kihasználva igazi problémameg-oldás következhet be. A tanulók játsz-va, felfedezve, szórakozva, tanulás közös élményére építve sajátíthatják el a tananyagokat. 

 Egy sikeres pályázatnak köszön-hetően iskolánk is büszkélkedhet egy eBeam rendszerrel. Az említett 

multimédiai eszközt rendszereséggel használom úgy a matematika, mint a magyar nyelv oktatása során. Színesebb, változatosabb és nem utolsó sorban érdekesebb a tanítás és tanulás folyamata egy ilyen mo-dern csodával. A szemléltetés e faj-tája lassan nélkülözhetetlen lesz az oktatásban. 2009. február 12-én két nyitott óra keretén belül a kedves szü-lők is megismerkedhettek ezzel a szá-mukra új, ám gyermekeik számára már szinte természetes módszerrel, technikával. 

 Megelégedett, vidám emberek-ként távoztak megköszönve a peda-gógus munkáját, fáradozását.  Elmondhatjuk tehát, hogy az osz-tály, illetve egy-egy csoport tagjainak kölcsönös munkájából, egy kollektív bölcssesség adódhat. Meg kell tanul-ni megosztani a tudást, csoportban dolgozni, együttműködni. Az interak-tív tábla használatával mindez köny-nyebben elsajátítható. 
 „A tudás a jövő záloga...“

Mgr. Bíróczi Renáta

Az interaktív
aktív fo- vetkezhet b hktív fo v tk h b

tábla szerepe

 A pedagógus és a diáktársa-d l

kapcsolja össze a t
m
p
h
te
zé
a t

ógiának ked Ol
 Megelégedett, vidám embeerek

tábláról. a t
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 A tanévzáró minden kétséget ki-
záróan közös ünnep mindannyiunk 
számára. Kevés olyan jeles nap van 
egy iskola életében, amelyet azonos 
lelkesedéssel várnak tanárok és diákok. 
Ha visszagondolunk, épp csak „teg-
nap“ nyitottuk meg az új 2008/2009– 
es tanévet, ma pedig bezártuk! 
 Tán csak nekünk tűnik ez túl gyors-
nak?
 Nagy utat tettünk meg a tanév kez-
dete óta, még ha rövidnek is tűnt az 
eltelt idő. Ha most csak egy rövid pil-
lanatra visszatekintenénk a kezdetre, 
elmondhatnánk, hogy sok minden van 
már mögöttünk.
 Az ez évi tanév 28 kis diákja először 
szeptember 2-án foglalta el helyét az 
iskolapadban. Kissé bátortalanul, de 
annál nagyobb érdeklődéssel vették 
kezükbe a padon elhelyezett Ábécés 
könyvet és nézték át az ajándékba ka-
pott segédeszközöket.
 Új barátokra tettek 
szert, és ügyesen alkal-
mazkodtak az iskolai 
élethez. Reggelenként 
már nem az óvó nénik 
megszokott mosolyát 
látták, hanem az új taní-
tó néniét, aki bevezette 
őket a betűk és számok 
rejtelmeibe.
 Minden gyermek 
megtanult írni, olvasni 

és számolni. Sok új szlovák szóval, dal-
lal, verssel és mesével ismerkedtek meg. 
Tanultak a természetről, sportoltak 
a nagyokkal és együtt énekeltek az is-
kola többi diákjával.
 Kivették a részüket az iskolai ren-
dezvényeken is. Voltak közlekedési 
tanfolyamon, szlovák nyelvű bábelő-
adáson, a helyi falumúzeumban, Kicsi 
Hang koncerten, Écsi Gyöngyi bábelő-
adáson, a Jókai Színházban, népdal-
versenyen, moziban és végül osztályki-
ránduláson, Visegrádon.
 A művelődés és tanulás mellett 
szórakoztak is. Sárkányt eregettek, ki-
állításokat készítettek, jelmezbáloztak, 
avatáson vettek részt, ismerkedtek az 
Euró-val, műsorokat gyakoroltak, nyi-
tott órán büszkélkedtek tudásukkal 
és a gyermeknapon „élvezték a szabad-
ságot“.
 Bátran kijelenthetjük, hogy egy 
tudásban és élményekben gazdag 

évet zárhat minden 1.A 
és 1.B osztályos tanuló 
maga mögött. Nem volt 
könnyű, de mindenki si-
keresen megbirkózott 
a feladatokkal. 
 Sok tanulónak kiváló 
az eredménye. Ebből is lát-
szik, hogy nem lehetetlen 
a jó bizonyítvány elérése. 
Ami nekik sikerült, sike-

rülhet másoknak is. Ők már 

büszkén vehették át bizonyítványukat.
 Befejezésül a nyárra jó pihenést, 
egészséget és tartalmas szünidőt kívá-
nunk mindenkinek!
 Vigyázzatok magatokra! Szeptem-
berben találkozunk. Sziasztok.
 PaedDr. Roskó Ildikó 

és PaedDr. Takács Magdi tanító néni
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Els�s
vagyok...

Elsős vagyok, jaj, de jó,
Elsősnek lenni csudajó,
Leckét írok, számolok,
Jó sokat radírozgatok.

Tudok írni, olvasni,
Számolni és tornázni,
Szeretem az iskolát,

Vidáman megy a tanulás.

Néha csintalankodok,
Közben sokat tanulok,
Kedvencem a rajzóra,

Festegetek mester módra.

Komoly munka a tanulás,
Számunkra ez csak 

szórakozás,
Sokat játszok, nevetek,
Dalolgatok, verselgetek.

Gyülekeznek az egyesek,
Boldogok a gyerekek,

Tanító néniket imádjuk,
S mindenki a barátunk.

Várjuk a nyári szünidőt,
A sok lubickolást, a pihenőt,

Gyere, vár rád a fagyizó,
Éljen, éljen a vakáció!

... az elsősök...

Nyári kiaaddá

„Bizonyítvány, bi zonyítvány,
De sok mindent bi zonyítsz rám“



Lángocska
Nyári kiadás

8

Szakköri foglalkozások
 Ez iskolai tanévben intézményünk 
számos szakkört kínált diákjainak. 
15 érdeklődési körből választhatott 
valamennyi tanuló kedvére valót.
 A legkisebbek nagy örömére 
Dakos Szilvi tanító néni ismét kitár-
ta a mesék birodalmának az ajtaját. 
Szakkörében a gyerekek az olvasás 
mellett a meséket is illusztráltak, de 
ugyan olyan ügyességgel el is játszot-
ták. A legsikeresebben 
színre vitt darabjuk
a Piroska és a farkas 
c. mesejáték volt. 
 Mivel a sportolás 
elengedhetetlen része 
életünknek, Roskó Ildi-
kó tanító néni megdol-
goztatja az első osz-
tályosokat a kis spor-
tolók körén, ahol az 
ügyességi játékokon 
kívül sokat hulahopp-
karikáznak és kényük-
re kedvükre ugrálhatnak iskolánk új 
trampolinján.
 Az egyik legkedveltebb szakkör 
a lányok körében a mazsorettkör, 
melyet Takács Magdi tanító néni ve-
zet. A lányok újonnan készített ma-
zsorettruháikban gyakori szereplői 
különböző rendezvényeknek.
 Csányi Marika tanító néni vezette 
képzőművészeti szakkör közreműkö-
désével, szinte az iskola valmennyi 
zegzuga megszépül. Ügyeskezű ta-
nulói segítségével szebbnél szebb 
alkotások születnek, melyek nem egy 
alkalommal kerületi szinten dicséret-
ben részesülnek. 
 Iskolánk berkein belül nagy köz-
kedveltségnek örvend a Szivárvány 
néptánccsoport, amelyet nemcsak 
az alsó tagozatos tanulók, de a fel-
ső tagozatos lányok is látogatnak. 
Ezt a szakkört Sipos Csilla vezeti. 
Szép eredményeket ért el az ógyallai 
néptánc fesztiválon, az érsekújvá-
ri Aquarióban megrendezett hús-
véti ünnepségen, valamint az ér-
sekújvári Kovak moziban megren-

dezett Multikultur Art fesztiválon is. 
Nélkülözhetetlenek a falusi rendezvé-
nyeken, és fesztiválokon.
 Bíróczi Renáta tanító néni a Re-
zeda bábcsoport lelkes vezetője, aki 
nagy lendülettel vonja be kis tanulóit 
a bábozás rejtelmeibe. Az idei évben 
Iván Rozália: A tél is fázott c. mese-
játékot mutatták be nemcsak az isko-
lánkon, hanem a helyi óvodákban, 

az anyáknapi ünnepségen és az első 
osztály hivatalos „beiktatási“ rendez-
vényén. 
 A felső tagozatos lányok nagy el-
szántsággal látogatják Sánta Mária 
tanító néni „ügyes kezek” szakkörét 
ahol nemcsak különböző kézimun-
kafajtákat tanulnak meg, hanem el-
sajátítják a kötés, horgolás, hímezés 
és gyöngyözés technikáit is. Csodála-
tos volt látni azt, hogy hogyan készül 
a hímes tojás.
 Iskolánkon nem hiányozhatnak 
a nyelvi szakkörök sem. A magyar 
nyelvű szakkört Hlavička Irén tanító 

néni oktatja a 9.-es tanulóknak a tu-
dásszint elmélyítése szempontjából. 
A szlovák nyelvű szakkörben Jackó 
Silvia tanító néni bővíti a tanulók szó-
kincsét. Míg az idegen nyelvű szakkö-
rökben a tanulók játszva gyakorolják 
be az idegen nyelveket: a német nyel-
vet Tóth Mária tanító néni, az angol 
nyelvet Hrabovsky János tanító bácsi 
segítségével. 
 Az orientális tánc művészetét 
Ivanics Gabriella tanító néni oktatja 
a hastánckör keretén belül. Az idén 
nemcsak a hastánc alapjait sajátítot-
ták el a tanulók, hanem betekintést is 
nyerhettek a fátyoltánc rejtelmeibe. 
A közeljövőben az ujjcintányér tech-
nikát és az úgynevezett Tribal fusion 

törzsi hastánc 
alapjait sze-
retnék elsajátí-
tani. A Tűz vi-
rágai hastánc-
csoport nem-
csak a helyi 
rendezvénye-

ken kecsegtette kígyó-
zó mozdulataival a kö-
zönséget, hanem az 
Érsekújvári Kovak köz-
pontban megrende-
zett Multikultur Art 
fesztiválon is.
 Fényképészeti szak-
kör keretén belül Sza-
bó Tibor tanító bácsi 

igyekszik megtanítani az érdeklődők-
nek a fényképészeti technika alapja-
it. A fi úk igényeit igyekszik kielégíteni 
a futballkör- Buda István vezetésével. 
A fi úk a sportolás mellett felkészül-
nek különböző meccsekre, bajnok-
ságokra.. Kimagasló sikert értek el 
Érsekújvárott a kistérségi fordulón, 
melynek győztes csapataként Győ-
rött mérkőznek majd. 
 A szakkörök sokszínűsége nem-
csak a tanulók érdeklődési körét mu-
tatja, hanem a tantestület lelkesedé-
sét és elkötelezettségét a pedagógusi 
pálya iránt.             VI. osztály tanulói
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Bemutatjuk a
bábcsoportot„REZEDA“

     2009 szeptemberét�l a Tardoskeddi Szeme-

rényi Károly Magyar Tanítási Nyelv� Alapiskolá-

ban 12 tagú bábcsoport m�ködik. 

     Közös megegyezés alapján a szóbanforgó 

csoportnak a „Rezeda“ nevet adtuk. Természe-

tesen a tanító néni keze is benne volt a névvá-

lasztásban. Mivel ismertük a rezeda szó jelenté-

sét (rezeda = virág), így büszkén és elégedetten 

fogadtuk el az együttes megnevezését. 

     Heti egyszeri alkalommal, szerdánként ül ös-

sze a mesére éhes gyermeksereg. Ilyenkor sokat 

játszunk, beszélgetünk, mesét hallgatunk. Megis-

merkedtünk a bábok fajtáival, 

típusaival is. 

 Az iskola örökségét képezik  

a régi „Vadrózsa“ bábcsoport 

által használt bábok is, melyek-

kel a nevezetes Dunamenti 

Tavasz rendezvényén két al-

kalommal II. helyezést értek el 

az akkori diákok. A tanító néni 

meglepetésként az említett bá-

bokat bemutatta nekünk. Nagy 

élmény volt, mikor feladatul kap-

tuk a bábok megelevenítését, 

megszólaltatását. Jól éreztük ma-

gunkat, sokat nevettünk. Meg-

szólalt a farkas, a vadász,

a malacka, de még a nagyanyó is. 

Egy alkalommal aztán egy szép mesét ol-

vasott fel nekünk a tanító néni, Iván Rozá-

lia: „Amikor még a tél is fázott...“ címmel. 

Ez egy csodás, meseszer� történet, amely 

a szeretetr�l szól. Közösen elkészítettük 

a fakanálból alkotott bábokat. A díszlet 

és a paraván is közös er�vel készült. Alig 

vártuk már, hogy bemutathassuk a mesét 

a nagyközönségnek. Társainknak, az alsó tago-

zatos diákoknak mutattuk be a darabot els�ként. 

Ezt követ�en a falu óvodásait próbáltuk meg elká-

práztatni, úgy éreztük nagy – nagy sikerrel. Végül, 

de nem utolsó sorban édesanyáinknak kedvesked-

tünk ezzel az aranyos mesével. Anyukáink vastaps-

sal jutalmaztak bennünket. 

 A rengeteg munka meghozta gyümölcsét. 

Sok új ismeretet szereztünk, sok gyermeknek, 

szül�nek örömet okozva. Büszkék vagyunk, hogy 

a Rezeda bábcsoport tagjai lehetünk. 

a Rezeda bábcsoport tagjai
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 2008/2009-es tanévben 
újra megrendezésre került 
a TUDOK tudományos di-
ákverseny, amelyen nem-
csak alapiskolások, hanem 
középiskolások is egy-
aránt versenyeztek. A nagy 
megmérettetésre 2008. 
november 25-26 -án ke-
rült sor Dunaszerdahelyen. 
A verseny több szekcióból 
állt, melyb�l mi az orvos-
tudományt választottuk. 
A gerincferdülés – scoliosis 
témával mérettettük meg 
a tudásunkat, melyre 
PaedDr. Matkovi� Melin-
da tanító néni készített fel 
bennünket. Különböz� kri-
tériumoknak kellett meg-
felelnünk: 30 oldalas tudo-
mányos munkát írtunk meg, 
melyet prezentáció bemu-
tatásával megvédtünk. El-
nyertük a zs�ri tetszését, 
így a szekción belül az els�
helyezettek lettünk. Nagy 
meglepetésünkre, Bauer 
Edit európai parlamenti 
képvisel� asszony jutalom-
kirándulással lepte meg az 
els� helyezetteket, melynek 
célja Strasbourg és az Eu-
rópai Unió Parlamentjének 
a  látogatása volt. 
 A kirándulásra 2009 
márciusában került sor. 
Franciaország több város-
ában jártunk. Utunk során 
Haut Koenigsbourgban 

megnéztük a homokk�b�l
épített XII. századi várat, 
továbbá elláto-

gattunk Strasbourgba, 
ahol a szabad városné-
zés közben megcsodál-
tuk a Strasbourgi Notre 
Dame-t, mely hatalmas él-
ményt nyújtott számunkra. 
Sétahajókáztunk Strasbourg 
történelmi belvárosában, 
ahol számos nevezetes épít-
ményt láthattunk. Az Euró-
pai Parlamentben egy köz-
vetlen beszélgetésben volt 
részünk Bauer Edit és Duka 
Zólyomi Árpád parlamenti 
képvisel�kkel. A parlament 
megtekintése után végig-
hallgattunk egy közgy�lést
a kupola formájú gy�lés-
teremben. Kirándulásunk 
végeztével elsétáltunk az 
Orangerie parkba, ahol 
megfi gyeltük az áttelel�

gólyákat. Boldogan, ren-
geteg élménnyel és új in-
formációkkal gazdagodva 
indultunk el hazafelé. 
 A Tudok versenyen mi-
vel els� helyezést értünk 
el, továbbjutottunk a Pan-
nonhalmai Tudok verseny-
re, mely nemzetközi meg-
mérettetés volt. Az apát-
ságban 2009 áprilisában 
került sor a versenyre, ahol 
sikeresen képviseltük az is-
kolánkat.

Nemcsak versenyeztünk, 
hanem különböz� progra-
mokon is részt vehettünk. 
Megnézhettük az apátság 
könyvtárát, kápolnáját, ar-
borétumát és környékét. 
 A következ� tanévben 
szeretnénk újra részt ven-
ni a Tudok versenyen, és 
reméljük, hasonló eredmé-
nyeket érhetünk majd el.

Vincze Viktória 
és Száraz Bernadett

VIII. osztályos tanulók
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továbbá elláto-

Strasbourgban 

jártunk
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Mi m á r 

két éve járunk napközi-

be, de még sohasem untuk meg. A mi 

napközink nagyon szép, díszes, tele 

van színpompás képekkel, szivárvány-

szín� pillangókkal és virágokkal.Minden-

kit, aki csak belép, elvarázsol 

az osztály hangulata. A termet 

mi magunk díszítjük, mindig 

az adott évszaknak megfele-

l�en.

 Mojzes Adrianna tanító né-

ninek köszönhet�en a nap-

köziben a délutánok vidám 

hangulatban telnek el. A ta-

nító nénivel közösen meg-

ebédelünk, majd ebéd után le-

ülünk a sz�nyegre, illatos gyertyát 

gyújtunk, majd elolvasunk egy 

mesét. 

 Már sok könyvet olvastunk el így 

együtt. A pihenés után ügyesen 

elkészítjük a házi feladatokat. 

Legjobban a szerdákat szeretjük, 

mert ilyenkor nem tanulunk, ha-

nem kézm�ves foglalkozásokat tar-

tunk, amelyeken festünk, szobrászko-

dunk, ajándékokat 

készítünk a szeretteinknek. 

A legtöbbször természetes anyagokkal dolgo-

zunk: agyaggal, növényi termésekkel, kagylókkal. 

Legutóbb egy óriási papír tengert készítettünk lakat-

lan szigettel, valódi homokból készült ten-

gerparttal és kalózhajókkal. 

Havonta egyszer-két-

szer háztartási foglal-

kozást tartunk, sütünk, 

f�zünk, mosogatunk, 

majd jókat lakmáro-

zunk. Készítettünk már 

almás pitét, Margot sütit, 

Raffaello golyókat, mé-

zes -kalácsot, gyümölcs-

salátát, krumplisalátát és 

más finomságokat. El�ny-

ben részesítjük az egész-

  
séges ételeket.

Szép, napsütéses id�ben az udvaron sporto-

lunk, esetleg a játszótéren hintázunk, vagy ép-

pen piknikezünk. Utobbi id�ben nagy közked-

veltségnek örvend az iskola trambulinja, ahol 

mindenki szívesen ugrándozik.

Hogy miért is szeretünk napközibe járni? 

Hát mert rengeteg új barátot találtunk 

itt, akikkel remekül 

szórakozunk, jó-

kat játszunk, sok 

érdekes dolgot 

csinálunk együtt. 

És persze itt van 

Adrika tanító 

néni, akit nagyon 

szeretünk, és aki 

szintén nagyon 

szeret minket.

Janyík Viktória 

    és Magyar Évike,

 IV. osztályos tanulók

A napköziben
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 2008 decemberében 
a Szemerényi Károly Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskola diákjai sítanfolya-
mon vettek részt, a cseh 
- szlovák határon fekvő 
Makov település közelé-
ben. Tanulóink a Fran ho-
telben voltak elszállásol-
va, amely védett területen 
a Javorník hegység köze-
lében, közvetlenül a Cseh 
Beskydy mellett található. 
Kijelölt turista utak, ren-
geteg látnivaló és az elbű-
völően szép környezet vár-
ta a síelni vágyó tanulókat.
 Csodás hat napot töl-
töttek itt. Az első nap
a táj szépségét csodálták 
meg. Megfi gyelhették, 
a környezet számukra ke-
vésbé ismert összetevőit.
A második napon már 
minden diák belekóstol-
hatott a síelés varázsába. 
Ez az ember erejét igénybe 
vevő, megterhelő sport, 
nagyon megtetszett min-
denkinek. Volt aki jobban 
elfáradt, persze olyanok 
is, akik kevésbé. Sajnos az 
időjárási viszonyok nem 
tették lehetővé a biztonsá-
gos síelést, ezért a további 
napokon túrázással, hó-
emberépítéssel, ill. szánkó-
zással töltötték ezt a nem 
mindennapi kirándulást. 
 Az esti programok is 
fantasztikusra sikeredtek. 
Minden este oktató fi lmet 
vetítettek a pedagógusok, 
ami a síelés rejtelmeibe 
kalauzolta a tanulókat. 
A vacsora után a tanulók 
táncoltak, jókat szórakoz-

tak. A modern techniká-
nak köszönhetően megte-
kintették az aznap készült 
videó- és képfelvételeket. 
A képek vetítése során fer-
geteges volt a hangulat. 
 Ennek ellenére a nap 
fénypontja mégis a szobák 
tisztaságának az értékelése 
volt. A gyerekek rengeteget 
tettek azért, hogy a ma-
ximális pontszámot érjék 
el. Végül mindenki nyertes 
lett és jutalomban része-
sült fi nom édesség formá-
jában. 
 Picit fáradtan, ám an-
nál több, szép, emlékezetes 
élménnyel a tarsolyukban 
tértek haza szeretteikhez 
a diákok. 
 Viszlát Makov! 
  Csodás volt!

Mgr. Bíróczi Renáta
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Makov
a hegyek
s�r�jében
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Anyáknapja
 Az Anyák napja egy ünnep, mely 
egyike a legszebb ünnepeinknek.
 Egy ünnep, amely kiemel-
kedő napja az évnek, mert 
ezen a napon köszöntjük
a drága édesanyá-
kat, nagymamákat, 
dédmamákat.
 Ezen a na-
pon mon-
dunk há-
lát azért, 
m e r t 
gondos-
kodnak 
rólunk, 
m e r t 
f e l n e -
v e l t e k 
b ennün-
ket. Megkö-
szönjük nekik 
azt a mérhetetlen nagy 
szeretetet, amit nap mint nap kapunk 
tőlük. Hiszen az anyaság, az anyai hivatás 
a világ legszebb de legnehezebb feladata is 
egyben, mely sohasem ér véget. Az anyai 
szeretet, az anyai kéz, az anyai szív végigkí-
séri életünket. Mindig velünk van, legyünk 
bárhol a világban. Gyermekkorunkban az 
édesanya az, aki vigyázva fi gyeli első apró lépése-
inket. Hányszor és hányszor nyújtja felénk kezét, 
hogy erőt, segítséget, és bíztatást adjon. 
 Ő mellettünk van, bármi történik is velünk. 
Rá mindig számíthatunk. Velünk örül, ha boldo-
gok vagyunk. Hitet, bátorítást, erőt ad, ha elcsüg-
gedtünk. Tisztán és igazán szeret minket, ezért 

fontos, hogy elmondjuk neki, mennyire 
szeretjük őt és milyen hálásak va-

gyunk neki mindazért, amit ér-
tünk tesz.

 Iskolánk kis diákjai 
is izgatottan várták 

az Anyák napját.
A gyerekek 

o s z t á l y o n -
ként kedves 
kis mű-
sort adtak 
elő, me-
lyet nagy 
– nagy 
szorgalom-

mal és sze-
retettel készí-

tettek. A tanu-
lók versekkel 

mondtak köszönetet 
az anyukáknak, nagyma-

máknak. A műsorok során 
bábelőadást és színdarabot is 

bemutattak, ezzel is kifejezve szere-
tetüket. Az ünnep hangulatát fokozták

a gyermekek által előadott dalok és táncok. 
  A diákok hálájukat nemcsak szavakba önt-

ve fejezték ki, hanem csodálatos saját készí-
tésű ajándékokkal, de virággal is köszöntötték 

a nagymamákat és az édesanyákat. Nagyon szép 
és szívhez szóló műsorokat láthattunk.
 Álljunk meg naponta egy percre és mondjunk 
köszönetet az anyukáknak, nagymamáknak, hogy 
minél több ilyen boldog nap legyen az évben!

Mgr. Dakos Szilvia

„Mert te adtál nekem életet,
és ami még fontosabb,

 leckét arra, hogyan kell élni.
Te vagy minden jónak a forrása, 

amit elértem életem során. 
Mami, köszönetet mondok mindazért, 

ami vagy és ami én vagyok.”
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Akikre bátran lehetünk büszkék

Tudomásunkra jutott, hogy az is-
kolánkat a „Poznaj slovenskú reč“ 
elnevezésű vetélkedőn képviselted 
országos szinten. Ki volt a felkészítő 
tanárod, és mennyi időt vett igény-
be a felkészülés?
– Felkészítő tanító nénim Mgr. 
Hlavička Irén volt, akinek ezúttal is 
szerteném megköszönni segítségét. 
A felkészülést még szeptemberben 
kezdtük el a járási verseny előtt, 
mely sok időt és ki-
tartást vett igénybe.
De megérte, hiszen 
a kerületi forduló 
során második he-
lyezést értem el, 
így juthattam el az 
országos megméret-
tetésre. 

VIII. osztályos tanu-
ló révén az elmúlt 
években milyen ver-
senyen vettél még 
részt?
– Az elmúlt években 
szlovák- és magyar 
szavalóversenyeken 
szoktam szerepelni, de gyakran sza-
valtam és léptem fel, mint néptáncos 
különböző rendezvényeken is.

Most az év végén tudod-e hogy mi-
lyen irányú középiskolában szeret-
nél továbbtanulni?
– Az alapiskola után a kereskedelmi 
középiskolába készülök, de még pon-
tosan nem tudom, hogy végleges e 
ez az irány.

Mivel az anyanyelvi versenyek 
a szívedhez nőttek, netán érdekel 
a jővőben a pedagógiai szakma? 
– Igen, felkeltették az érdeklődése-
met a történelem és az anyanyelvi 
tantárgyak.

Gabika nevén kívül Mojzes Max II. 
osztályos tanuló nevét és tehetségét 
is meg kell emítenünk, hiszen ügyes 
versmondónak bizonyult az eltelt idő-
szakban. Példa erre a kerületi szintű 
Tompa Mihály vers- és prózamondó 
versenyen való sikeres szereplése.

Akár vers, akár mese, annak meg-
tanulásához hosszan vezet az út, de 
honnan indult a te meseszereteted?

– Óvodás korom-
ban anyukám sok 
mesét és verset 
olvasott nekem, 
ő szerettette meg 
velem a mesék cso-
dálatos, rejtelmes 
birodalmát. Nálunk 
otthon sosem múlhat 
el nap meseolvasás 
nélkül, ha anyukám 
fáradt, én mondok 
esti mesét a húgom-
nak.

Másodikos vagy. Ko-
rábban is vettél részt 
szavalóversenyen?

– Az 1. osztályban Szilvike tanító 
néni rendezett nekünk osztály-sza-
valóversenyt, amelyen a produkció-
kat tapsmércével értékeltük, itt min-
denki jutalomban részesült. Szintén 
a tavalyi évben nézőként részt vettem 
a Nagykanizsai Csengei Dénes Nem-
zetközi Szavalóversenyen, ahol so-
kat tanultam az idősebb szavalóktól. 
Hiszen egy szavalóversenyen sokat 
számítanak az olyan apróságok is, 
mint a testtartás, az arckifejezések, 
a költő nevének hangsúlyozása.
 
A 2008/2009-es tanévben kima-
gasló eredményt értél el a szavala-
toddal. Ki segített a felkészítésben?
– A legtöbbet az anyukámmal, 

Mojzes Adriannával gyakoroltam, 
naponta többször is elmondtuk a ver-
seket. Délelőttönként Szilvike tanító 
nénivel próbáltunk az osztályban, 
s el kell hogy mondjam, az osztálytár-
saim mindig türelmesen meghallgat-
tak, a versenyek alatt pedig szurkol-
tak nekem. Meg kell hogy említsem 
a nagybátyámat is, Boros Gyulát, aki 
nagyon sikeres szavaló, ő is rengeteg 
tanáccsal látott el, és az anyukámmal 
együtt elkísért minden versenyre.

Mi volt a címe a versednek? Szeret-
nél még a jövőben is szavalni?
– Két verssel kellett készülnünk, 
mindkét versem nagyon vidám, vic-
ces vers volt. Az egyik versemet Ver-
seghy Erzsébet írta, aki valamikor 
régen itt, Tardoskedden járt alapisko-
lába. A vers címe Elmaradt mulatság, 
egy süniről szól, aki diszkóba szere-
tett volna menni. A második verset 
Varga Erzsébet írta, a címe Benyúlt 
a nyúl. A következő tanévben is sze-
retnék majd részt venni a szavalóver-
senyen, már választottam is verset, 
de hogy melyik vers az, azt egyenlő-
re még nem árulom el, hadd legyen 
meglepetés.

Gratulálunk az eredményeitekhez, 
s bízunk benne, hogy a jövőben még 
hallani fogunk a kis mesemondó 
és az ügyes nyelvész tehetségedről.

VIII. osztályos tanulók

Osztálytársunk, Vaňa Gabriella kimagasló teljesítményt nyúj-
tott a legutóbbi szlovák nyelvű versenyen. Arra kerestük a vá-
laszt, hogy milyen előzményekkel és ismerettel indult el ezen
a nem egyszerű úton.
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Iskola,
a kultúra
színtere

 A Szemerényi Károly Ma-
gyar Tanítási Nyelv� Alap-
iskola tanulói minden év-
ben több alkalommal id�t
szentelnek a kultúrának is. 
Az 2008/2009-es iskolai év 
kultutális programja nagyon 
gazdag volt. Osztálykirándu-
lások, múzeumlátogatások, 
színházi el�adások és más 
kulturális rendezvényeken vet-
tünk részt. 
 Az iskolaévet bécsi ki-
rándulással indították el az 
új ismeretekre éhes tanulók.
Tutankhamon kincseit és 
emlékeit tekintették meg az 
egyiptomi kiállításon. Az alsó-
és fels�tagozatos tanulók az 

újvári múzeumban Nubia titka-
iba nyerhettek betekintést.
  A színházi el�adásokat min-
dig nagy érdekl�déssel várják 
tanulóink. A Komáromi Jókai 
Színházban két el�adást is meg-
tekinthettünk. A kisebb diákok a Mese 
a tuba tigrisr�l és a tuba paripáról, 
a nagyobb gyerekek a Háry János 
cím� el�adásban gyönyörködhettek. 
Szlovák nyelv� bábel�adások soro-
zatán is részt vettünk.  A Pozsonyban 
található bábszínház elvarázsolta az 
alsó tagozatos gyerekeket a tenger 
mélyére, mégpedig a Kis hableány 
cím� el�adás keretén belül. A nagyobb 
tanulók megtapasztalhatták Ali Baba 
ügyességét a negyven rabló ellen. 
 A mozilátogatás minden évben 
a Mikulás napi programok közé tar-

tozik. Az újvári moziban a Hor-
ton cím� mesefi lmet tekinthették 
meg diákjaink.
 Minden év februárjában az 
új kis, jövendékeink tiszteletére 
beiratkozás alkalmából kiállítá-
sokat szer-

vezünk. Ez évben sem történt 
másképp. Mese, mese, mátka 
címen egy csodálatos program-
sorozat indult el az iskolán-
kon. A negyedikesek osztály-
termében összegy�jtött játékok, 
mesekönyvek várták a kis be-
iratkozóinkat. Játszhattak, me-
séket nézhettek és hallgathattak meg. 
A programsorozat egy meglepetést 
is tartogatott. Écsi Gyöngyi, Az élet 
vize cím� el�adását nagy izgalommal 
várták az ovisok és a diákjaink egy-
aránt.

 Aktív kulturális élményeket 
az osztálykirándulásokon tapasz-
talhattunk meg. Szlovákia és Ma-
gyarország különböz� érdekessé-
geit vettük uticélnak. 
 Az els� osztályos tanulóink 
Visegrád gyönyör� környezeté-
ben tölthettek el egy napot. Bu-
dapesti kiránduláson a második, 
harmadik és negyedik osztályos 
tanulók betekinthettek a közleke-
dés történelmébe, míg a Planetá-
riumban a Nap és a családja cím�
meseel�adást tekinthették meg. 
Az ötödik, hatodik, hetedik osztály 
diákjai belekóstolhattak a régmúlt 
id�k életstílusaiba a szentendrei 
skanzen hatalmas területén. Két-
napos kiránduláson a nyolcadik 
és kilencedik osztályos tanulók 

vehettek részt. A malonyai arborétum 
elvarázsolta �ket szépségével, majd 
Ipolyszakállos faluban a Méhecske 
panzió fedett uszodájában felejthe-
tetlen perceket tölthettek el, pingpon-
goztak, teniszeztek. A következ� nap 
megtekintették a méz és a lekvár cso-
magolását a gyárban. A kirándulások 
felejthetetlen élményeket biztosítottak 
a diákjaink számára.
 A 2008/2009 – es tanév gaz-
dag kulturális programja színesí-
tette mindannyiunk érzelmi világát. 
Szép élményekben és tapasztalatok-

ban gazdag évet tudhatunk magunk 
mögött. Reméljük, a következ� évben 
hasonló színvilágú kultúrában lehet 
majd részünk! 

           PaedDr. Matkovi� Melinda
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Egy kicsit borongós szeptemberi reggelen, 
egész pontosan 2008. szeptember 24 –én 

buszra ültünk, hogy ellátogassunk a főváros-
ba, Pozsonyba.  Úti célunk a pozsonyi Bábszín-

ház volt. A Kis hableány című meseelőadásra 
siettünk. Már az autóbuszban is nagyon jól érez-
tük magunkat. Sokat énekeltünk, beszélgettünk, 

játszottunk, így a két órás utazás nem is tűnt 
olyan hosszúnak. Pozsonyban 

szép és híres épületeket láthat-
tunk. Mikor megérkeztünk 

a színházhoz, már nagyon iz-
gatottan és kíváncsian vártuk 
az előadást.  A mese a főszereplő 

gyönyörű énekével kezdődött.
Ő volt a kis hableány. A törté-
net a tenger alatt játszódott. 
A kis hableány izgalmas ka-

landokat élt át. A sellőlány 
úgy döntött, hogy 

otthagyja a tengert, 
lemond az uszonyairól 

és az emberek közt szeretne 
élni a szerelmével. Érdekes volt 

a tenger alatti világ. A kis hable-
ány pedig gyönyörű volt. 

Nagyon tetszett az előadás, 
és reméljük, hogy jövőre is ellá-

togatunk a Bábszínházba.
     

A második osztály
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 Nagyon vártuk már 2009 áprilisát, amikor Vág-
sellyén résztvehettünk egy fergeteges úszótanfolya-
mon. Az iskola 2.,3.,4. és 5. osztályos diákjai tanulhat-
ták meg ennek a csodás, ám annál nehezebb sportnak 
az alapjait. Persze voltak közöttünk olyan gyerekek, 
akik nem féltek a víztől, merészek voltak és úszni is 
tudtak. Néhányan azonban picit bátortalanok voltak. 
Ez a félelem azonban hamarosan elmúlt.
 Két kedves úszómester foglalkozott az egyes cso-
portokkal. Türelmesek és kitartóak voltak. Nem múlt 
el nap, hogy ne tanultunk volna valami újat, érdeke-
set. Minden napot bemelegítéssel kezdtünk. A tanfo-
lyam első napján ismerkedtünk a vízzel. Ekkor még 
csupán a kis medencében lubickoltunk. Alig vártuk 
a második napot, hogy a mély vízben is megmártóz-
hassunk. Csütörtökön már a gyermekek többségének 
jól ment az úszás. Rengeteget pancsoltunk és feje-
seket is ugráltunk. Az utolsó nap óriási élményben 
volt részünk, mert ekkor már le is kellett merülnünk
a víz alá, ugyanis az úszómester egy tárgyat helyezett 
a medence lépcsőjére, később a talajára és azt kellett 
felhoznunk a felszínre. Sokat próbálkoztunk. Végül 
Andrej bácsi hozta fel az említett tárgyat.

 Nagy szomorúságunkra véget ért ez a csodás tan-
folyam, azonban a tanító nénik megígérték, hogy ősz-
szel ismét elvisznek bennünket a vágsellyei uszodába, 
és a már tanult ismereteinket itt tovább fejleszthetjük. 

Az úszótanfolyamon résztvett diákok

17

Egy fergeteges
    úszótanfolyam
                    emlékei
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Drogellenes
napunk volt

 A Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola fontos feladatának tartja, hogy tanulói 
kellőképpen informálva legyenek a világ káros szen-
vedélyeiről. Ezért évente az iskola területén drogelle-
nes napot tartunk.
  2009. április 2-án egy nem mindennapi tanítási 
folyamat részese volt az iskola valamennyi tanulója.
Az iskola pedagógusai ezen a napon kimagasló fi -
gyelmet fordítottak a dohányzásra,

az alkoholfogyasztásra és más káros szenve-
dély veszélyeire.
  Az alsó tagozatos diákok elbeszélgettek az osztály-
főnökeikkel a kábítószer veszélyeiről, és a maguk sa-
játos módján tiltakoztak a drogok ellen. Plakátokat, 
csodás rajzokat készítettek, melyek most az iskola fo-
lyosóját díszítik, ezzel is tiltakozva a drogfogyasztás 
ellen. 
 Mi, felső tagozatos diákok két csoportba tömörül-
tünk, hogy hatékonyabb legyen a munka. Így mind-
két csoport meghallgatta Dr. Strédl Teréz pszicholó-
gust, aki hasznos tanácsokkal látott el bennünket. 
A fi gyelmet a problémák magelőzésére hívta fel, illet-
ve szó esett a viselkedésről abban az esetben, amikor 
drogot fogyasztott emberrel találkozunk. 

Beszélgettünk arról is, hogy miért nem 
érdemes cigarettázni, kábítószert- ill. 
alkoholt fogyasztani. Az előadás végén 
kérdéseket tettünk fel, amelyekre kime-
rítő váloszokat kaptunk. Az érdekes, 

fi gyelemfelkeltő előadás után miénk volt a főszerep, 
ugyanis valamennyi felső tagozatos osztály ismeret-
terjesztő bemutatót tartott a káros szenvedélyekkel 
kapcsolatosan- gondolok itt a kóros elhízásra, játék-
automata szenvedélyre, dohányzásra, számítógép- 
függőségre stb. A diáktársaim megdöbbenve fi gyel-
ték az elhangzottakat. 
 A nap végén a mozié lett a főszerep, ugyanis fi lmet 
vetítettek nekünk a tanító nénik. A fi lm tanulsága? 
Egyértelmű! Minden drog, kábítószer káros a szer-
vezetünkre, ezért TILOS kipróbálni, mert ez az egész 
életünket és családunk életét is tönkreteheti. 
 Számomra ez a nap arról is szólt, hogy ne tegyünk 
semmi olyat, amit később az életünkben megbán-
hatunk. 

Bíróczi Réka, VII. osztály
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A Thain János
Múzeumban voltunk 
Érsekújvárott

Az iskola valamennyi tanulója az Érsek-
újvári Thain János Múzeumba látoga-
tott el. Ez alól a IV. osztály sem volt ki-
vétel. Délelőtt tizenegy óra körül 
jött értünk az autóbusz.
Az utazással töltött idő 
gyorsan elszaladt, csak azt 
vettük észre, hogy a busz 
a múzeum előtt leparkolt. 
Szívélyesen fogadtak ben-
nünket. A kiállításon időuta-
zókká váltunk. Megnéztük, 
hogyan éltek az emberek az 
őskorban. Hogyan ejtették el 
az állatokat, milyen fegyvereik voltak és 
hogyan öltözködtek. Ezután a bronzkor 
jellegzetességeit mutatták meg nekünk. Itt 
nekem leginkább a régi bronzból készült 
láncok tetszettek. 
A fi úkat leginkább az I. és II. világháború-
ban használt fegyverek tárlata érdekelte. 
Az első emeleten egy Núbiai kiállítást tekin-
tettünk meg, ahol láttunk sírkamrát, szar-
kofágot, több edényt, kancsót. Itt érdekes 
foglalkozásokon vettünk részt. Négy cso-
portra osztódtunk, mindenki más munkát 
kapott. 
Voltak akik régi egyiptomi társasjátékot 
játszottak, néhányan papírból készült szar-
kofágot festettek, páran pedig papírból ké-
szült fi gurákat öltöztettek korabeli ruhákba. 
Nagyon jól éreztük magunkat. Sajnáltuk, 
hogy már haza kell mennünk. A busz a mú-
zeum előtt várt ránk. Alig vártam, hogy ott-
hon is elmeséljem azt a sok érdekességet, 
amit láttam. Nekem ez a múzeumlátoga-
tás nagyon tetszett, mert igazán szép volt. 
Máskor is szívesen elmennék. 

Dobrovodsky Mária IV. osztály 

Núbia
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A Szemerényi Károly Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapiskola pedagógusaitól 
már megszokhattuk, hogy minden év-
ben rendkívüli gyermeknappal kedves-
kednek tanulóiknak. A 2008/2009-es 
iskolai év sem volt kivétel ez alól, bizo-
nyítja ezt az a kavalkád és sokszínűség, 
ami jellemezte e kellemes pénteki napot. 
 A délelőtt ajándéközönnel kezdő-
dött, ugyanis ezen a napon értékeli az 
iskola vezetősége azon tanulókat, akik 
aktívan bekapcsolódtak különböző 
versenyekbe, rendezvényekbe. Az in-
tézmény különösen eredményes évet 
zárt, ugyanis diákjaink országos szin-
ten is megállták helyüket: gondolok itt
a szlovák nyelvű-, versmondó-, biológi-
ai- versenyekre stb. A sikeres helyezések 
eléréséhez nélkülözhetetlen a pedagó-
gusi munka, az irányítás. Köszönetkép-
pen a tanítóink egy szál rózsát vehettek 
át a tanulóktól. 
 Gyermeknap alkalmából értékelésre 
kerül a tavaszi papírgyűjtés is, ami min-
dig nagy örömet okoz tanulóinknak, 
hiszen az „édes ajándékot” mindenki 
szereti.
 Miután mindenki átvette a megér-
demelt jutalmát, kezdetét vette a szó-
rakozás. A tanító nénik megannyi ér-
dekes foglalkozással várták nemcsak 
a tardoskeddi iskolásokat és óvodá-
sokat, hanem a Piliscsévi Általános 
Iskola alsó tagozatos tanulóit és peda-
gógusait is. Nagy örömnek örvendett 
az agyagozás, az iskola nevezetessé-
geiből összeállíthatott kép elkészítése. 
Az élet fájának a megalkotása különle-
ges kézügyességet és türelmet igényelt. 
Az iskola folyosóján járva érdekesebb-
nél érdekesebb arcfestészeti remeke-
ket láthattunk, míg a második emelet 
a nagyobbakat csalogatta, ugyanis min-
denki kipróbálhatta a kilencedik osztály 

által készített TWISTERT. Az intézmény 
kellemes hangulatát a karaoké show 
fokozta, ahol érdeklődők megcsillogtat-
hatták az énektudásukat. 
 A két tornaterem leginkább a sport-
kedvelőknek kedvezett, ahol kipróbál-
hatta mindenki az ügyességét, fürge-
ségét és az „ugrálási” kedvét. Ez évben 
is hatalmas ugróvárat és trambulint 
bocsátottunk a tanulóink számára. 
Aki mégis a kézügyességét szerette vol-
na fejleszteni, az iskola udvarán megte-
hette, ugyanis aszfaltrajzot hirdettünk 
valamennyi érdeklődőnek.
 A nap második felében a piliscsévi 
vendégekkel a Palomínó lovardába lá-
togattunk el, ahol lehetőség nyílott lóra 
pattanni. Amíg a bátrabbak lovagoltak, 
addig a többiek kincset kereshettek, cél-
ba lőhettek vagy nyakláncot fűzhettek. 
 A 2009. július 5-én megtartott gyer-
meknap igazán felejthetetlenre sike-
redett. A Tardoskeddre látogató ven-
dégek nemcsak gazdag ajándékkal, 
hanem megannyi élménnyel indultak 
haza, a tardoskeddi tanulók pedig bíz-
nak benne, hogy a jövő évi gyermeknap 
hasonló színesre sikeredik.  

PaedDr. Tóth Szilvia 

Gyermeknapi 
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Ballag már a vén diák 
tovább, tovább....

 „Egyszer véget ér a lázas ifj úság” – éneklik
a fülünkbe csengő nótában. De tényleg véget ér va-
lami? Minden bizonnyal, de ne feledjük, minden vég 
egy új kezdetet jelent. Kedves kilencedikesek! Kiléptek
a nagybetűs életbe, továbbtanultok, helyes és helytelen 
döntéseket hoztok. Ám még mielőtt utatokra bocsáta-
nánk benneteket, pillantsunk vissza az eltelt időszakra. 
Milyen fontos események határozták meg az utolsó itt 
eltöltött évet, mely iskolákba nyertek felvételit, s hogy 
mit üzentek az itt maradt diákoknak, megtudhatjuk…. 

Monitor-9, de csak röviden
 Az elmúlt utolsó években szinte megszokhattuk, 
hogy a kilencedik osztály tudásszint-felmérő dolgoza-
tot ír magyar –és szlovák nyelvből, valamint mate-
matikából. A 2009-es év sem volt kivétel ez alól. 

A tanulóink tudása meghaladta a szlovákiai átlagot, 
így országos szinten iskolánk a mágikus harmadik he-
lyet szerezte meg. Nézzük szám szerint:

  iskola átlaga  országos átlag 
Magyar nyelv
és irodalom 86,0  67,55
Szlovák nyelv 
és irodalom 70,8  61,37
Matematika  76,3  53,01

Mely iskolákon látnak benneteket szívesen?
 A 2008/2009-es tanévben 23 tanulónk fejezi be 
az alapiskolát, 2 tanulónk Érsekújvárban a Páz-
mány Péter Gimnáziumban tanul tovább, 7 tanu-
lónk szintén Érsekújvárott folytatja tanulmányait az 
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– Anyu! Nagyon fáj a torkom, meg
a hasam is!
– Ó, te szegény! Mib�l is írtok ma dol-
gozatot?

Pistike b�g, mikor az anyja hazaér. Kér-
dezi, mi a baj?
– Az apu kétszer is megvert.
– Miért?
– Megmutattam az ellen�rz�t.
– És?
– Tele volt négyessel, ötössel.
– Ezt megértem, de miért vert meg má-
sodszor is?
– Mert kiderült, hogy az � gyerekkori 
bizonyítványát mutattam meg.

Pistike hazamegy az iskolából. Azt 
mondja anyukájának:
– Anya, van egy jó hírem, meg egy rossz 
hírem.
– No, kisfi am, mi a jó hír?
– Az, hogy leégett az iskola.
– Jézusom, akkor mi lehet a rossz hír?
– Hogy a tanároknak is sikerült kimene-
külniük.
   
Iskolában:
– Móricka, ki volt I. András apja?
– Nulladik András.

Géza, most Arkhimédesz törvényéb�l
foglak kérdezni - mondja a tanár. - Mi 
történik, ha az ember belép egy vízzel 
teli kádba? 
– Azonnal csengeni kezd a telefon.

Melyik madárnak nincs fészke? - kérdi 
a biológiatanár. 
– A kakukknak. 
– És miért? 
– Mert beköltözött a faliórába.

A tornatanár futóversenyt rendez az is-
kolában. Pistike megkérdezi tõle:
– Tanár úr, igaz, hogy csak az els� három 
kap díjat?
– Igen, Pistike.
– Akkor a többi miért fut?

V
iccözön

Elektrotechnikai Szakközépisko-
lában elektrotechnikai - és a ke-
reskedelmi akadémia szakon. Az 
Egészségügyi Középiskolát 1 ta-
nulónk választotta, 3 tanulónk 
Udvardi Összevont Középiskolában 
tanul tovább pincér és cukrász sza-
kon, 3 tanulónk választotta Gútát 
továbbtanulás céljából propagációs 
grafi ka valamint ketten fodrász 
szakon. Érsekújvárban a Jesensky 
utcai szakközépiskolába szakács-
nak és pincérnek 3 tanuló nyert fel-
vételit. Asztalosnak 2 tanuló képzi 
magát az Építészeti Szakközépisko-
lában, míg 1 tanuló Érsekújvárban 
Szakközépiskolában fodrász szakon 
folytatja a tanulmányait. 

S mit üzennek a kilencedikesek? 
Nézzük!
 Néha- néha mi is fáradtan ér-
keztünk az iskolába (na, ha beér-
tünk), de az osztályban uralkodó 
összetartás és jókedv hamar feled-
tette a elkedvetlenedésünket (ezt 
a szót kéne alaktanilag lebontani!) 
Ez az összetartó osztály hamarosan 
szétszéled, csak néhányan folytat-
juk tanulmányainkat azonos isko-
lában. 
 Immár, június 25-én ünnepélye-
sen búcsúzunk iskolánktól, de nem 
feledve ezt a kilenc évet, amit együtt 
töltöttünk, sem az Alma Máterün-
ket, nevelőinket, barátainkat. Sok 
szép feledhetetlen emlék viszont ve-
lünk marad. 

Mit üzenhetnénk nektek, itt ma-
radó diáktársak?
 - Tanuljatok, mert a tudás 
  hatalom!
-  Nyolcadikosok sok sikert 
  a Monitorhoz!
-  Csak kitartás!
-  Addig örüljetek, amíg alapis-
  kolások vagytok!
-  Legyetek összetartók, segítsé-
  tek egymást, és azt leginkább, 
  aki erre rászorul! 
 Sziasztok!!!!

érdi

z is-

rom
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Slovenské  okienko
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. nominatív, 2. rozvíjací vetný člen, 3. vzor stredného rodu, 4. názov pádu, 5. časť vety, 6. pridávanie samohládky
k predložkám, 7. vzor ženského rodu, 8. názov pádu, 9. skladba (v tajničke sa skrýva neohybný slovný druh).

V N Ý L N I M Z K E P

Y Á Z P Í V Á P R D Z

T M R A V S I D N E K

Á I L A I A T I P A D

R E O I I Ú E I P A M

K T L C Ž Č Ú Z E S I

C K R I Í S M Y T N D

A A A N N T I M I I V

I C S Í I K T O M E R

V Á K E R Á E A E O N

B CH V Á L I A N Í Z D

Slová: básní, cítia, chvália, múčiar, lístie, námietka, niečí, páví, piesní, prútie, túžia, viackrát, zásielka



Lángocska
Nyári kiadás

25



Lángocska
Nyári kiadás

26

NNyyáárri kiadás

...a mi
sikereink...
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Kontakt:

SzKMTNyAI 

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

e-mail: riaditel@zsmtvrdosovce.edu.sk

Gra� kai el�készítés és nyomdai munkák:


