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Tisztelt 
Olvasók, 
kedves 

Gyerekek!
 A Szemerényi Károly 
Magyar Tanítási Nyel-
vű Alapiskola Lángocs-
ka újságát tartjátok 
a kezetekben.
 Ebben az évben is 
igyekeztünk számotok-
ra összegyűjteni a leg-
érdekesebb eseménye-
ket, melyek az iskolá-
ban történtek. Beszá-
molunk a versenyekről, 
az iskolában végbe-
ment emlékezetes pil-
lanatokról. Megemlé-
kezünk Vas Erzsike 
néninkről, iskolánk volt 
pedagógusáról, aki-
nek emléke örökké ve-
lünk marad. Köszöntjük
a nyugdíjas pedagógu-
sokat születésnapjuk 
alkalmából, betekintést
nyerünk az első osz-
tály munkájába. Visz-
szatekintünk a sítúrán
átélt emlékekre, kiemel-
ten szólunk a föld-,
nárcisz-, űrhajózás- ill.
a tánc világnapjáról, 
az anyáknapi ünnep-
ségekről, a szakkörök 
szorgos munkájáról, 
és nem hiányozhatnak 
a gyermeknap legér-
dekesebb pillanatképei 
sem.
 Bízunk benne, hogy 
az idei Lángocska ismét 
felkelti a fi gyelmeteket, 
és sok új hasznos isme-
rettel gazdagodtok az 
újság olvasása, lapoz-
gatása közben. Ezúton 
szeretnénk megköszön-
ni mindenkinek a mun-
káját, aki hozzájárult 
a Lángocska 2013-as 
kiadásához, valamint 
kívánunk valamennyi 
olvasónak izgalmas és 
kellemes pillanatokat 
az olvasásához. 

Tisztelettel: 
a Szerkesztőség

Alma máterünkben a mindennapi taní-
tási – tanulási folyamat mellett marad idő 
a játszva tanulásra, a sportolásra, az egész-
ség védelmére és nem utolsó sorban a kul-
túra felvirágoztatására. Tíz hónap elteltével 
számos tartalmas, színvonalas rendezvény 
szervezői és résztvevői lehettünk. 

Szeptember 19-én a multifunkciós sport-
pályán egy fergeteges futóversenyt izgul-
hattunk végig. A nap fénypontja az iskola 
mellett működő SzMSzSz ajándéka volt, 
egy 200€ értékű különleges pingpong-
asztal. 

Még e hónap végén a Lucerna Polgári 
Társulás támogatásával a tanulók Bojnára, 
Gímesre látogattak, ahol újabb ismeretek-
kel gazdagodtak nemzetük történelmét il-
letően. 

Október 3-án vendégül láttuk Buglya 
Sándor rendezőt, operatőrt a Dunatáj Ala-
pítvány elnökét, a Duna TV munkatársát, 
aki bevezetett bennünket a fi lmkészítés 
rejtelmeibe. A tanulók számtalan kérdéssel 
bombázták Sanyi bácsit, aki nagy örömmel 

válaszolt a kíváncsi gyermeksereg minden 
feltett kérdésére. 

Az ember egyik legféltettebb kincse az 
egészsége. Ezt az értéket tudatos, helyes 
táplálkozással tudjuk megőrizni. Erre sze-
rettük volna felhívni a gyermekek fi gyelmét 
október 16-án, az élelmezés világnapján. 
E rendhagyó napon csupa egészséges, 
nemzetközi fi nomságot készítettünk, tálal-
tunk, és mindenki nagy örömére tudatosan 
táplálkoztunk. 

Novemberben felhívtuk a gyermekek fi -
gyelmét a cukorbetegség felismerésének 
és megelőzésének a fontosságára. Vendé-
gül láttuk Dr. Halz Ottó gyermekorvost, 
aki boldogan válaszolt az érdeklődő diá-
koknak. Megtekintettünk egy oktatófi lmet 
a vércukorszint méréséről, amely mint meg-
tudtuk, részben megvédhet bennünket et-
től az alattomos betegségtől. 

December 5-én vendégül láttuk a Rákó-
czi Szövetség képviselőit, akik valamennyi 
elsős diákot 10 000 Ft tanulmányi ösztön-
díjban részesítettek. 

2012. szeptember 3-án országszerte 
rengeteg oktatási intézmény nyitotta meg 
ismételten kapuját a tudásvágyra szomjazó 
diáksereg előtt. Nem volt ez másként 
a Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola életében sem. 

az életért tanulj...
A tudásért élj, 
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December 13-án Zsapka Attila 
látogtott el hozzánk, ő egy megha-
tó karácsonyi koncerttel tette szebbé 
számunkra az advent időszakát.

Az iskolában a téli szünidő alatt kor-
szerűsítés zajlott. Hét kerámiatáblát, 
öt kivetítőt és egy vizualizért vásá-
rolt az iskola. A pedagógusok és a di-
ákok aktívan, napi szinten dolgoznak 
a megvásárolt tansegédeszközökkel, 
amelyek érdekesebbé, változatosabbá 
teszik a tanítási-tanulási folyamatot. 

Január 20-tól iskolánk diákjai hat 
napos sítanfolyamon vettek részt 
a čertovi síparadicsomban. 

A februári hónap minden évben 
a beiratkozásról szól. Nem volt ez 
másként az idei iskolai évben sem. 
Meglepetésként fotókiállítással és 
„Közlekedj okosan!” elnevezésű tár-
lattal kedveskedett

az iskola a kis apróságoknak. A be-
íratás február 7-én zajlott. Másnap 
községünk Faluházában, a Teátrum 
Színházi Polgári Társulásnak köszön-
hetően megtekintettük a Hókirálynő 
c. mesejátékot, természetesen falunk 
magyar ajkú óvodásai társaságában. 

Február 2-án megrendezésre került 
a hagyományos magyar szülők és pe-
dagógusok farsangi bálja, amelyen 
bemutatkozott a Szivárvány Néptánc-
csoport, a Tűz virágai hastánc- cso-
port, Mojzes Max a VI. osztályból és is-
kolánk 8. és 9. osztályos diákjai is, akik 
egy fergeteges nyitótánccal alapozták 
meg az est hangulatát.

Március hava elsősorban a verse-
nyekről szólt. Számtalan megméret-
tetésen vettek részt tanulóink. Rész-

letesen erről a Lángocska 4. és 5. 
oldalán számolunk be. Az áprilisi hó-
nap is megannyi különlegességgel ke-
csegtetett. Az űrhajózás világnapja al-
kalmából, rendhagyó fi zika óra keretén 
belül ismertettük a diákokkal az űrhajó-
zás és a világűr felfedett és felfedetlen 
titkait. A „Nárcisz napon” szolidaritást 
vállaltlunk a daganatos betegségben 

szenvedőkkel. „Föld napján” fákat, bok-
rokat, virágokat ültettünk, ezzel is hoz-
zásegítettük tanulóinkat a természet 
szeretetére és a környezet védelmére. 
Anyák napján verses, dalos, táncos 
összeállítással kedveskedtünk az édes-
anyáknak, nagymamáknak, akik köny-
nyes szemmel, hálás mosollyal díjazták 
a gyermekek ajándékát. 

A tanulók részéről az év egyik leg-
jobban várt napja minden bizony-
nyal - a bizonyítványosztás mellett 

- a gyermeknap. Idén május 30-
án Katus Attila és a Sík Sándor 
Cserkészcsapat képviselőivel 
egy gigászi gyermeknap része-
sei voltunk. Közösen tornáztunk, 
együtt nevettünk és nagyszerűt 
játszottunk. A hatszoros aerobik 
világbajnok a cserkészekkel kar-
öltve / akik minden esetben kész-
ségesen tesznek eleget kérésünk-
nek/ emlékezetessé varázsolta az 
idei gyermeknapot. 

Június 21-én elbúcsúztunk ta-
nodánk legidősebb diákjaitól. Kö-
zösen visszaemlékeztünk az együtt 
eltötött évekre, felvéstük nevüket 
iskolánk kopjafájára. Lufi kat bo-
csátottunk a magasba, ezzel azt 
jelezve, hogy útnak indítottuk őket 
a nagyvilágba. Tettük mindezt félt-
ve, hisz ez a diákélet rendje. 

Tartalmilag bőséges, busás hónapok 
állnak mögöttünk. A pedagógusok és 
diákok kitartó munkájának köszönhe-
tően eredményes időszakról számol-
hattam be. S mivel a szünidő kopogtat 
az ajtón, ezért mindenkinek kellemes 
pihenést, felüdülést kívánok. Találko-
zunk szeptemberben....

Mgr. Bíróczi Renáta
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A Szent István Alapítvány felhívja a Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola diákjainak a fi gyelmét, hogy a tanévzáró ünnepélyen

sorsol ki azon tanulók között, akik a félévben és az év végén is tiszta egyes
bizonyítványt kaptak a 2012/2013-as iskolai évben.
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A 2012/2013-as iskolai tanév sem telhetett el megmérettetések nélkül. Az egyik bizonyíték arra, hogy ügyes, 
talpraesett diákok látogatják iskolánkat, hogy rengeteg versenyen vettek részt. Felkészítő pedagógusaink türel-
mével és segítségével kitűnő eredményeket értek el. A sok tanulás, izgalom és a rengeteg felkészülés eredményét 
a következő táblázat foglalja össze:

Versenyezni jó!Versenyezni jó!
FELKÉSZÍTŐ PEDAGÓGUS Verseny Versenyen résztvevő tanuló Elért helyezés

Mojzeš Adriána Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny, körzeti forduló Mojzeš Max VI. osztály aranysáv
Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny, járási forduló Mojzeš Max VI. osztály aranysáv

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny, országos elődöntő Mojzeš Max VI. osztály ezüstsáv
Dobré slovo Mojzeš Max VI. osztály 1.helyezés

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny, körzeti forduló Mojzeš Vanesa III. osztály aranysáv
Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny, járási forduló Mojzeš Vanesa III. osztály aranysáv

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny, országos elődöntő Mojzeš Vanesa III. osztály bronzsáv
Bíróczi Renáta Szép magyar beszéd Tóth Gergő IV. osztály 5. helyezés

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny Ruzsik Dániel IV. osztály
Juhász Tímea Matematika pitagorasz Ivanics Teodóra III. osztály

Matematika pitagorasz Juhász Barnabás III. osztály sikeres megoldó
Népdalverseny Juhász Barnabás III. osztály aranysáv
Népdalverseny Ladwein Katerina III. osztály aranysáv

Csányi Alexandra Matematika pitagorasz Kele Dávid IV. osztály
Matematika pitagorasz Hédervári Mátyás IV. osztály
Poznaj slovenskú reč Karvai Márió IV. osztály ezüstsáv

Biblia olimpiász, esperesi forduló Csányi Balázs V.B osztály I.helyezés
Biblia olimpiász, esperesi forduló Dobrovodszky Mária VIII. 

osztály
I.helyezés

Biblia olimpiász, esperesi forduló Juhász Eszter VI. osztály I.helyezés
Biblia olimpiász, országos Csányi Balázs V.B osztály X.helyezés
Biblia olimpiász, országos Dobrovodszky Mária VIII. 

osztály
X.helyezés

Biblia olimpiász, országos Juhász Eszter VI. osztály X.helyezés
Dakos Szilvia Népdalverseny Csányi Abigél I.osztály

Népdalverseny Hrabovsky Sarolta I.osztály aranysáv
Népdalverseny Juhász Eszter VI.osztály aranysáv

Csányi Mária MKP rajzverseny Hrabovsky Sarolta I.o.
MKP rajzverseny Bogdány Barbara I.osztály
MKP rajzverseny Csányi Abigé I.osztály

Roskó Ildikó Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny Érsekújvár Bíróczi Léda II.oszály
Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny Érsekújvár Csányi Ábel II. osztály aranysáv, továbbjutó
Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny Érsekújvár Virág Jázmin II.osztály

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny
Dvory n. Žitavou

Csányi Ábel II.osztály ezüstsáv

Csányi Mária Asztali tenisz Oravek Gábor VIII.osztály IV.helyezés
Asztali tenisz Bédi Bálint VIII.osztály IV.helyezés

Egészségügyi verseny csapat: 
Kiss Renáta 
V.A osztály

Haluza Henrietta V.A osztály
Bugyik Noémi V.A osztály

Bugyik Fanni VI.osztály
Tornay Jennifer VI.osztály
Valaška Vivien VI.osztály

Jacko Szilvia Dobré slovo Mojzeš Max VI.osztály I.helyezés
Ivanics Gabriella Német olimpiász Juhász Eszter VI. osztály IV.helyezés

Tóth Mária Német olimpiász Dobrovodsky Mária V.helyezés
Szabó Tibor Fizika olimpiász Takács Arnold IX. osztály V.helyezés

Fizika olimpiász Oravek Gábor VIII. osztály
Matematika pitagorasz Ruzsík Márton László VIII. osztály
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VERSENYEKEN CSAPA-
TOK IS RÉSZT VETTEK:

Néptánccsoport - EZÜST-
SÁV 

Csoportvezető: Rybár Csilla, 
csoporttagok: Ruzsik Dániel 

IV. osztály, Tóth Gergő IV. osz-
tály, Marosi Marek I. osztály, 
Vanya Ricsi I. osztály, Szarka 
Kinga II. osztály, Ruzsik Máté II. 
osztály, Kiss Tamás II. osztály, 
Csányi Ábel II. osztály, Shehnal 
Sebastian II. osztály, Juhász Bar-
nabás III. osztály, Borbély Zsó-
fi a III. osztály, Čelitko Melanie 
III. osztály, Ladwein Katerina III. 
osztály, Ladwein Daniel III. osz-
tály, Bugyík Kornélia III. osztály.

 
Kidobós labdajáték- járási 

forduló- IV. helyezett
Felkészítő pedagógus: Mat-

kovič Melinda, 
csoporttagok: Dobrovodská 

Mária VIII. osztály, Labai Vivi-
en VII. osztály, Bugyik Fanni VI. 
osztály, Dobrovodská Viktória 
VI. osztály, Valaška Vivien VI. 
osztály, Varga Barbara VI. osz-
tály, Mikle Alexandra VI. osz-
tály, Tornay Jennifer VI. osztály, 
Brenkus Nikoletta VI. osztály, 
Juhász Eszter VI. osztály, Benc-
ze Erika V.A osztály, Haluza 
Henrietta V.A osztály

Köszönjük szépen a tanu-
lóinknak, hogy erdményesen 
képviselték iskolánkat a nehe-
zebbnél -nehezebb megméret-
tetéseken. A következő iskolai 
év is hasonló eredményket hoz-
zon nektek! Gratulálunk, büsz-
kék vagyunk rátok!

PaedDr. Matkovič Melinda

Hlavička Irén Szép magyar beszéd Juhász Eszter VI.osztály V. helyezés
Szavaló- és prózamondó verseny Haluza Henrietta V.A osztály ezüstsáv

Anyanyelvi vetélkedő Csapat: 
Dobrovodsky József VII.osztály

Bencz Katalin VII.osztály
Labai Vivien VII.osztály

IV. helyezés

Borbély Kinga Matematika olimpiász Benkő Enikő V.A osztály
Matematika pitagorasz Kuzslik Regina V.A osztály
Matematika pitagorasz Juhász Eszter VI. osztály
Matematika pitagorasz Bugyik Fanny VI. osztály
Matematika pitagorasz Tóth Krisztián VI. osztály
Matematika pitagorasz Bencz Katalin VII. osztály
Matematika pitagorasz Dobrovodsky József VII. osztály
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Iskolás lettem...

A Szemerényi Károly Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapis-
kola 2012. szeptember 3-án 
újra kitárta kapuját, hogy üd-
vözölje a diáksereget. Az is-
merős arcok mellett 19 kis-
sé izgatott, de annál inkább 
kíváncsiságtól ragyogó sze-
mű kisdiák szülei kezét fog-
va, először lépte át alma 
materünk küszöbét.

A kezdeti izgalom hamar 
elillant, és a tanulók ügye-
sen beilleszkedtek az isko-
lába. Új barátságok szövőd-
tek. Ezt elősegítette az is, 
hogy a gyermekek nem ide-
gen környezetbe csöppen-
tek, mivel az óvoda utolsó 
évében immár hagyomá-
nyosan, kéthetente iskola 
előkészítő foglalkozáson 
vehettek részt intézmé-
nyünk falai között. 

Az első csengetés óta 
már eltelt néhány hónap. 
A növendékek napról napra 
szorgalmas munkával fedez-
ték fel Betűország kincseit, 
és a Számok birodalmá-
ban is ügyesen lépegetnek. 
A szorgos munka meghoz-

dogan öltöttük magunkra 
az ötletes jelmezeket, hogy 
egy jó hangulatú jelmezbá-
lon vehessünk részt. A har-
madikosok egy látványos 
avatási ünnepséget rendez-
tek számunkra. Izgalmas 
ügyességi feladatok sora 
várt ránk, melyek teljesítése 
után hivatalosan is iskolássá 
avattak bennünket. 

Az elsősök több alka-
lommal kis műsorral ked-
veskedtek. Az első ilyen 
bemutatkozásuk a Rákóczi 
Szövetség tagjai előtt zaj-
lott, akik ösztöndíjban ré-
szesítették a kis diákokat. 
Decemberben Karácsony-
váró ünnepségen, május-
ban pedig Anyák napja al-
kalmából énekkel, verssel 
szerepeltek.

Az eltelelt iskolai év so-
rán a diákok nagyon ügye-
sen, szorgalmasan, kitartó-
an dolgoztak. 

Kívánunk kellemes nyá-
ri szünetet és jó pihenést!

Mgr. Dakos Szilvia 
és az I. osztály

ta gyümölcsét. A tanulók 
mindegyike elsajátította az 
olvasás, írás, számolás tu-
dományát. Az eltelt idő alatt 
sok mesével, dallal, verssel 
ismerkedtek meg. A tudásu-
kat egy nyitott óra keretén 
belül is bebizonyították. 

A tanítási órák után a kis
csapat az iskola által kínált 
különféle szakköri tevé-
kenységekbe is erőteljesen 
bekapcsolódott, mint pél-
dául a báb-, görkorcsolya-, 
rovásírás-, színjátszó- vagy 
az olvasókör.

A kis elsősök szívesen 
rajzolnak és énekelnek, ezt 
a tudásukat versenyeken is 
sikeresen kamatoztatták. 
A versenyek mellett szíve-
sen kapcsolódtak be az is-
kolai rendezvényekbe. Ilyen 
volt páldául a „Táplálkozz 
okosan” elnevezésű prog-
ram, mely alkalmával egész-
séges ételeket készíthettek 
és kóstolhattak. A „Futás az 
egészségért” program ke-
retén belül felhívták a fi gyel-
met arra, hogy mennyire 
fontos a sport az egészség 
megőrzése szempontjából. 

A kis alkotásaikat, tár-
gyaikat az iskola által meg-
hirdetett kiállításokon és 
foglalkozásokon mutatták 
be. Nagy sikere volt Az ősz 

termései-, húsvéti-, közle-
kedj okosan elnevezésű kiál-
lításoknak, valamint a kará-
csonyvárás elnevezésű fog-
lalkozásnak is. Segíteni aka-
rásukat a Nyilas Misi kará-
csonya, a Nárciszok világ-
napja alkalmával is megmu-
tatták, de szorgosan ültették 
a növényeket a Föld napja 
alkalmából is. 

Az év során ellátogattunk 
Érsekújvárba, ahol a mozi-
ban megtekinthettünk egy 
csodálatos mesét, a Thain 
János Múzeumban egy ér-
dekes kiállítás keretén belül 
elkalauzoltak bennünket 
a füvek országába. Meghí-
vást kaptunk a Szent István 
óvoda, A világ gyermekei 
című előadására, ahol egy 
nagyon szép délelőttöt tölt-
hettünk el a kis óvodásokkal. 
Ellátogattunk a tardoskeddi 
könyvtárba. Meg-
tekinthettünk egy 
szép színházi elő-
adást a Teátrum 
Színházi Társulás 
előadásáben. Feb-
ruárban mi is bol-

  „Az Abc, sok - sok betû barátod lesz majd„Az Abc, sok - sok betû barátod lesz majd
 csupa csodás és izgalmas mesét mondanak.” csupa csodás és izgalmas mesét mondanak.”

(K. László Szilvia)(K. László Szilvia)
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Iskolás lettem...
2012. október 16-án az 

egészséges táplálkozás vi-
lágnapján különleges napot 
tartottunk az iskolában. Min-
den osztály valamilyen ha-
zai, illetve nemzetközi étel-
különlegességgel készült. 
Voltak, akik otthonról is 
hoztak magukkal néhány 
fi nom falatot, délelőtt pe-
dig az osztályokban és az 
iskola konyhájában ké-

szítették el a sok egészséges 
fogást. A sütés – főzés után 
pedig gondosan megterített 
asztalok álltak a folyosón, 
amelyek roskadoztak az íz-
letes és színpompás ételek 
alatt. A tanulók megcso-
dálták egymás munkáit, és 
megkóstolták a fi nomabb-
nál fi nomabb eledeleket. 
Az alsó tagozatos kisdiákok, 

valamint a hatodik 
osztály a „nemzetek 
konyháját“ varázsol-
ta elő. Az elsősök az 
olasz konyhát vá-
lasztották, a máso-
dikosok magyaros 
ételeket készítettek. 
A harmadikosok 
választása az orosz 
konyhára esett, 
ők borscs levessel 
készültek. A ne-

Mi, diákok nagyon vár-
tuk a szeptembert. Örül-
tünk az új iskolaévnek. 
Reméltük, hogy az idén 
is bekapcsolódunk sok – 
sok versenybe.

Hát nem is kellett so-
káig várni. Osztályfőnö-
künk nagy örömmel je-
lentette be, hogy 2012. 
szeptember 19-én az 
általunk oly közkedvelt 

műfüves pályán min-
den diák egy közös ren-
dezvényen vesz részt. 
A verseny címe „Futás 
az egészségért”. Azért is 
kedveljük ezt a versenyt, 
mivel általában nagyon 
szeretjük a tornát, ezért 
nagy örömmel verse-
nyeztünk, így egy picivel 

gyedikesek görög ételeket 
alkottak, a hatodikosok pe-
dig amerikai ínyencségeket 
tálaltak fel. A többi osztály 
is sok jó falattal rukkolt 
elő. Az ötödikesek ropo-
gós pogácsákat sütöttek, 
valamint „anya konyhájá-
nak“ ízvilágát tárták elénk, 
a hetedik, nyolcadik és 
a kilencedik osztály ta-
nulói pedig zöldségsalá-
tával, gyümölcstortákkal, 
palacsintatortával és répás 
maffi  nnal kínálták diáktár-
saikat. 

Tudásunk gyarapítása 
érdekében egy szép és tar-
talmas prezentációt is meg-
tekintettünk az egészséges 
táplálkozásról. 

Az egészséges nap fan-
tasztikusra sikeredett. Min-
denki nagyon jól érezte ma-
gát, és biztos, hogy aznap 
senki sem ment haza az is-
kolából üres hassal. 

Mojzeš Adriána tanító 
néni és a napközisek

többet tehettünk az egész-
ségünkért.

Minden osztály külön – 
külön teljesítette a kijelölt 
távot. Nagy volt a hajrá, 
a csapatokat közösen bíz-
tattuk. A verseny végén az 
igazgató néni megdicsért 
minket. Hisz minden ver-
senyző győztes lett. Jutal-
mul müzliszeletet kaptunk, 
nagyon jól esett a fi nom, 
egészséges édes-
ség.

Ezzel még nem 
ért véget ez a nap, 
várt ránk egy meg-
lepetés, a piros sza-
laggal átkötött hatal-
mas pingpongasztal. 
Óriási volt az öröm 
a gyerekek körében. 

Megtudtuk, hogy az isko-
la és az iskola mellett mű-
ködő SzMSzSz közös pályá-
zatának köszönhetően gaz-
dagodhattunk ezzel a sport-
kellékkel. 

Reméljük, hogy jövőre is 
megrendezésre kerül majd 
egy hasonó sportrendez-
vény.     Mgr. Jackó Szilvia

VII. osztály
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Az iskolánk diákjaként rengeteg ta-

nulságos programon vehetünk részt. 
Így volt ez 2012. november 23-án is, 
amikor Benedek László fotóművész, 
barlangász, a Gömöri Fotoklub vezető-
je látogatott el hozzánk.

Aktív részesei voltunk a „Fotó, mint 
érték…„ című vetítéssel egybeszőtt 
előadásnak, amely a fotótörténetről, 
a foto-

gráfi a kezdeteiről nyújtott izgalmas 
áttekintést. Egy laikus számára 
a mai fényképészet csak egy gomb-

nyomást jelent a képek szerkeszté-
sével együtt. De ahhoz, hogy ide el-
juthassunk, nagy gondolkodók, híres 
tudósok és művészek türelmére volt 
az emberiségnek szüksé-
ge. Az ember a kezdetek-

től fogva azon mesterkedett, hogyan 
tudná megörökíteni a látott képet, 
álmot, pillanatot. Már az ősember 

a barlangrajzoknál használta a kép-
zeletét. Festőművészek vászonra 
örökítették a világukat. Mégis egy kis 

lyukkamera jelentett nagy 

előrelépést a kép kivetítésében, mely 
a fényképészet tudományának fejlő-
dését indította el. Évszázadok során
a lyukkamerától elindulva óriási vál-
tozásokon ment keresztül a fotózás 

technikája. A fényképeknek kö-
szönhetően történelmi, családi és 
más események részeseivé válha-
tunk. Segítségével immár az em-
lékek, a szépség, a művészet mind 
megörökíthető a jövő nemzedék 
számára.

Köszönjük szépen Benedek 
Lászlónak a sok tudással és nem 
utolsó sorban humorral fűszere-
zett tartalmas előadást. Nagy él-
mény volt számunkra.

V.B osztály tanulói
PaedDr. Matkovič Melinda

szerkeszté-
oooogygygygy iiidede eell-l
ododókók, híhíhíhíres 
elmére vooltltltltlt 
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MOZIZUNK!
Napjainkban az emberiség 

nem igazán nevezhető mo-
zilátogatónak. Talán kénye-
lemből vagy időhiány miatt. 

Örömünkben felkiáltot-
tunk, amikor megtudtuk, 
hogy a „Földünkért“ világnap 
alkalmából 3D-s fi lmet lát-
hatunk október 25-én Érsek-
újvárban a Béke moziban 
a Nagy mélytengeri kaland 
címmel. A vetítést megelő-
zően speciális szemüvegeket 
kaptunk, amelyeken jókat 
kacarásztunk. Majd lekap-
csolták a villanyokat, és el-
kezdődött a „biológia óra“. 

Valósággal mi is lemerültünk 
a „mélybe“. Aranyos tenge-
ri teknőc mesélte el az ő kis 
életét. Olyan tengeri herken-
tyűket is láthattunk, amelyek 
létezéséről eddig még nem 
is hallottunk. Érdekes volt, 
hiszen az egész történet egy 
karnyújtásnyira játszódott 
előttünk. Nem feledjük el 
azt a hatalmas rusnya halat 
sem, amelyik felénk úszott 
tátogó szájjal. Olyan volt, 
mint ha be akart volna kapni 
mindenkit. Nagyon élveztük 
a fi lmet,reméljük máskor is 
részt vehetünk egy ilyen ten-

ger alatti utazáson.
Szintén meglepetést oko-

zott, a Mikulás ajándéka, egy 
érdekfeszítő mesefi lm, de-
cember 7-én: Az öt legenda, 
amelynek a főhőse egy kisfi ú, 
aki karácsonyra elhozza a te-
let. Sajnáltuk őt, mert gyakran 
szomorkodott, ugyanis látha-
tatlan volt. Történt egyszer, 
hogy a Mikulás magához hí-
vatta Tél Jankót, megkérte, 
harcoljon a gonosz Árnyék 
ellen, aki rossz álmokat ho-
zott a gyerekeknek, miatta 
nem hittek semmiben. Végül 
sikerült legyőzni a gonoszt, 

így minden gyermek ismét 
hinni kezdett a csodákban. 
A mi kedvenc meseszerep-
lőnk a Fogtündér volt, aki 
a segítőkész madárkáival 
együtt belopódzott a szívünk-
be. A többi szerepet vicces 
fi gurák játszották,ilyen volt 
maga a Mikulás, a Nyuszi.

Bízunk benne, hogy jövő-
re, a következő iskolaévben is 
néhány alkalommal moziláto-
gatókká válhatunk.  

Mgr. Hlavička Irén 
VI. osztály

Fotó, mint értékFotó, mint érték

Hurrá,Hurrá,

ger alatti utazásonn
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Kiállításoknak adott teret iskolánk...Kiállításoknak adott teret iskolánk...

Egy csepp figyelmet kértünk...!
November 14-én a Sze-

merényi Károly MTNyAI 
diákjai és pedagógusai egy 
rendhagyó tanítási órán vet-
tek részt, azzal a céllal, hogy 
felhívják a fi gyelmet a már 
gyakorlatilag népbetegség-
gé vált diabétesz, másnéven 
cukorbetegség felismerésé-
re és orvoslására. 

Vendégül láttuk MUDr. 
Halzl Ottó urat, községünk 
gyermekorvosát, aki szak-
mai tudásával emelte az elő-
adás szintjét. Elsőként Mgr. 
Csányi Mária tanító néni 
bemutatóját tekintettük 
meg, amelynek segítségé-
vel rengeteg új, számunkra 
hasznos információhoz ju-
tottunk. Megtudtuk, hogy 
miért novemberre esik a cu-
korbetegség világnapja. 
Most már mindnyájan tisz-
tában vagyunk azzal a tény-
nyel, hogy az inzulint felfe-
dező és Nobel-díjjal jutal-
mazott Frederick Banting 
születésnapján emlékezünk 
meg erről az alattomos be-
tegségről. Sokan ezidáig 
nem tudtuk pontosan azt, 
hogy mi is az a cukorbeteg-
ség. Most már tudjuk, hogy 
ez egy anyagcsere-beteg-
ség, amely során leáll a has-
nyálmirigy működése, és így 
nem képes a vér cukorszint-

jét kordában tartani. Túl sok 
lesz a cukor a vérben, amit 
a szervezet inzulin hiányá-
ban nem tud felhasználni. 
Informálva voltunk arról, 
hogy két típusú diabéteszt 
különböztetünk meg: 1. tí-
pusú – fi atalkori diabétesz 
és 2. típusú - felnőttkori 
diabétesz. Európában kb. 
53 millió cukorbeteg él. 
Előrejelzések szerint 2025-
ben a diabéteszek száma 
megfelelő megelőzés nélkül 
elérheti a 64 milliót. Ügyel-
nünk kell a testsúlyunkra, 
többet és rendszeresen kell 
mozognunk. Megismerked-
tünk azon gyógynövények-
kel, amelyek jó hatással van-
nak a cukorbetegségben 
szenvedőkre, pl. boróka, 
kamilla, zsálya, gyömbér, 
citromfű, levendula, rozma-
ring, édeskömény és még 
sorolhatnám. A betegség 
nem válogat. Megtudtuk, 
hogy rengeteg híresség 
küzd és él ezzel a betegség-
gel, mint pl. Halle Berry a hí-
res amerikai színésznő, Erős 
Antónia műsorvezetőnő, de 
bizony Elvis Presly énekes, 
Hemingway híres író is eb-
ben a kórban szenvedett. 
Örökre megjegyeztük azt a 
hat aranyszabályt, amelytől 
a cukorbeteg élete múlhat. 

A sza-
bályok 
a kö-
v e t k e -
z ő k : 
ü g y e l j 
a helyes 
t á p l á l k o -
zásra, mozogj 
rendszeresen, fi gyelj 
a szemedre, fi gyelj a lábad-
ra, védd az ereidet és vál-
toztasd meg az életszemlé-
leted!

Az érdeklődő tanulók kér-
déseket intéztek gyermek-
orvosunkhoz, MUDr. Halzl 
Ottó úrhoz, aki minden 
esetben kimerítő választ 
adott kérdéseinkre. Meg-
néztünk egy fi lmet a cukor-
mérés folyamatáról, majd 
ezt követően egyik bátor 
osztálytársunk vércukor-
szintjét is megmértük. 

Nagyon tartalmas, rend-
hagyó tanítási óra áll mö-
göttünk. Ismét rengeteg új 
információval gazdagod-
tunk. Sajnos sokunkat érint 
ez a csúnya betegség, ám 
ennek a napnak köszön-
hetően talán megelőzhe-
tő a baj. Alig várjuk már 
a soronkövetkező rendha-
gyó tanítási órát. 

Mgr. Csányi Mária 
V.A osztály 

Szeptember 24-től iskolánk folyosóját őszi termések dí-
szítették. Az iskola valamennyi osztálya képviseltette ma-
gát. Színes, ötletes alkotások láttak napvilágot. 

Március 21-től húsvéti kiállításnak adott otthont iskolánk. 

Ezúttal is rengeteg látnivaló tárult elénk. Színes tojások, 
illatos virágcsokrok, különleges rajzok. A számos alkotás 
mellett mindnyájunkat elvarázsolt Bögi Kristóf Teddy nevű 
nyulacskája.   IV. osztály 

o -
mozogj
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Vas Erzsébet tanító nénitől búcsúztunk.

Eltávozott tőlünk, de emléke azok szívében, akik is-
merték és szerették, mindig élni fog. Ám nem él hiába 
az az ember, aki tűzlánghoz hasonlíthatóan fellobban, 
lángol, kialszik, s közben világít, melegít, utat mutat. 
Ilyen volt feledhetetlen kolléganőnk, tanító nénink is, 
a szerető, mindig mosolygó, kedves édesanya, feleség, 
nagymama, pedagógus.

Olyan ember távozott, akit égész nemzedékek a 
„mi tanító nénink”-ként ismertek. Egyszerűen feltűnést 
kerülve élt, de mindenütt ott volt, ahol szükség volt rá, 
mindig szivélyesen fogadták. Fiataljaink támasz-és ta-

nácsadóként tekintettek rá, róluk való gondoskodása 
az iskola kapuján kívül sem szűnt meg. 

Gazdag lombozatú életfa volt ő, apránként osztot-
ta szét ,,leveleit,, mindazok között, akiket szeretett és 
megbecsült. Ma hervadt leveleire hullanak halkan és 
keserűen a fájdalom nehéz könnyei. Búcsuzunk tőle, 
utoljára megköszönjük mindazt, amit alkotott. S egy 
hely még sokáig üres marad mindenütt, ahol közelsé-
gét érezzük.

Mi a legbiztosabb páncélszekrényben – a szívünk-
ben őrizzük meg emlékét.

Búcsúznak: kollégáid, iskolánk munkatársai, volt 
tanítványaid.

A szemek könnybelábadnak,
a veszteség oly nagyon fáj

Egy könnycsepp a szemünkben érted él,
egy mécses a sírodon érted ég.
Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet,
munka, küzdelem volt az egész életed.
Míg éltél, szerettünk, míg élünk, nem feledünk.

Már nem ragyognak 
 Neked a csillagok,

már nem süt Neked a nap,
de azok, akik szerettek, 
 emlékezni fognak.
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Halottak napján hűséggel, 
hálával és szeretettel emlé-
kezünk elhunyt szeretteinkre 
sírjaiknál a temetőben, taná-
rainkra iskolánkban, akiknek 
odaadó munkájukért, önzet-
len segítségükért köszönettel 
tartozunk.

Úgy mint minden iskolai 
évben, az idén is megemlé-
keztünk elhunyt, szeretett ta-
nítóinkról. A megemlékezésen 
minden osztály képviseltette 
magát. A diákok és pedagógu-
sok gyertyát gyújtottak, melyet 
elhelyeztek az iskola udvarát 
ékesítő kopjafájánál. 

A történelemből tudjuk, 
hogy nagy ütközetek után az 
elesett hősök sírhantjának fe-
jéhez beszúrták a vitéz harci 
kopjáját. Ebből a szokásból 
vált nemzetünk szép ősi ha-
gyományává a kopjafaállítás. 
Amint Szabó T. Attila írja egy 
helyütt: „...a kopjafa, a magyar 
temetők e különleges, művészi 
dísze az ősi, fi nnugor temetke-
zés egyszerű fejfájából fejlő-
dött”. (Pásztortűz, 1938.)

Tiszteljük és becsüljük meg 
halottaink emlékét, virágos sír-
jaik és a pislákoló gyertyalán-

gok üzenjék azt, hogy akiket 
szerettünk, azok emléke és 
eszménye mindig él és fenn-
marad bennünk.

„S ha majd értünk is emlé-
kező gyertyaláng lobog, talál-
kozunk, hol ragyognak fenn 
a csillagok.” (L. Horváth Zsu-
zsa: Gyertyalángok)

Mgr. Csányi Alexandra

11

Ma is látom őket magam előtt,

hallom hangjukat, mint azelőtt,

mikor még velük lehettem,

s bármelyiküket megölelhettem,

már sajnos nincsenek velem.

Ma csak csendben emlékezem Rájuk,

képzeletben futok hozzájuk,

szeretteim, kik már más utat jártok,

szívemben őrzöm emléketek,

s gondolok RÁTOK!
(Horváth Ági)

Kit emlék őriz, nem hal meg soha.

Utódjaikban él apa s anya.

Fa és bokor a kertészt őrzi meg,

ácsot, kőművest mesterépület.

Tanítvány azt, amit tanár adott...

Mindenki él, ki bármit alkotott.
(Pataki Edit)

EMLÉKEZÉS...EMLÉKEZÉS...
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A téli ünnepi sorozat 
a Mikulás köszöntésével 
kezdődött. December 6-án 
iskolánk minden diákja iz-
gatottan várta Mikulás apó 
érkezését. Elsőként kiér-
tékeltük az őszi papírgyűj-
tést, amely során a legtöbb 
papírt gyűjtött diákok gaz-
dag jutalomban részesül-
tek. Ezt követően egy kis 
ünnepi műsorral kedves-
kedtek a mindig vidám Mi-
kulás bácsinak a második, 
harmadik és a nyolcadik 
osztály tanulói.  

Karácsonyi könyvvásárt 
is szervezett iskolánk az 
olvasni szerető diákok-
nak, majd december 
11-től kezdetét vették ta-
nodánkban a „Karácsony-
váró” ünnepi műsorok, 
amelyeken az osztályok ta-
nulói karácsonyi, betlehe-
mes műsorokkal kedves-
kedtek szeretteiknek.  

December 12-én egy 
nagyon kedves zenészt, 
gitárost, énekest láttunk 
vendégül: Zsapka Attila 
személyében, aki felejthe-
tetlen, derűs, ünnepi ze-
nés koncert segítségével 
bűvőlt el kicsit, nagyot 
egyaránt. Nagy öröm-
mel énelkeltük vele 
a vidám gyermek- és 
karácsonyi dalokat. 

Felejthetetlen él-
ményben volt részünk.

PaedDr. Roskó Ildikó

Iskolánk az idén immár második éven kapcsolódik be 
a Nyilas Misi karácsonya elnevezésű programba, melyet 
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Köz-
pontja hirdet meg minden évben. A program célja, hogy 
szebbé tegyük valamennyi gyermek karácsonyát. Az ad-
venti időszakban meghirdetett ajándékgyűjtésbe tanulóink 
óriási lelkesedéssel kapcsolódtak be, bizonyítva ezzel segí-
teni akarásukat, szeretetüket, önzetlenségüket. 

Az ajándékokat, édességet, társasjátékot, sapkát, sálat, 
kesztyűt, fogkefét, fogkrémet, papírzsebkendőt, tollat, ki-
festőt, ceruzát, egy szépen becsomagolt cipős dobozba 

tették a gyerekek. Az így elkészített csomagokat intézmé-
nyünk továbbította a Református Keresztény Egyház kép-
viselőinek, akik eljuttatták azt magyarországi, kárpátaljai 
rászoruló gyerekeknek. Boldogan mondhatjuk el, hogy 
nagyon sikeresnek bizonyult ez program, mivel isko-
lánkon több mint száz csomagot sikerült összegyűjteni. 
Ezúton is szeretnénk továbbítani a Református Keresztény 
Egyház köszönetét és egyben iskolánk nevében megkö-
szönni minden kedves ajándékozó családnak a hozzájáru-
lást! Köszönjük!

Mgr. Dakos Szilvia és az I. osztály

Mert adni jó...!
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Karácsonyvárás...

Nyilas MisiNyilas Misi
karácsonyakarácsonya



Iskolánkon már hagyo-
mánnyá vált, hogy a szep-
temberben belépő elsős 
diákokat a 3. osztályos ta-
nulók avatják fel. Ez az ese-
mény mindig kitűnő han-
gulatban telik. Sok a játék, 
kacagás, taps, biztatás, tánc 
és a mulatozás. Elsőskéink 
2013. december 20-án egy 
mozgalmas, ügyességet, fi -
gyelmet és összpontosítást 
igénybevevő napnak néztek 
elébe.

Ezen a szórakoztató na-
pon a harmadikosok nagy 
szeretettel fogadták a ver-
senyezni vágyó elsősöket, 
valamint a szurkolótábort, 
akiket az alsó tagozat többi 
diákja és az őket kísérő ta-
nító nénik alkottak. Miután 
mindenki elfoglalta a helyét, 
kezdődött az „Avatás“.

Pillanatok alatt résztve-
vői lettünk a már közismert 
„Egy perc és nyersz!“ című 
ügyességi játéknak. Az ép-
pen kiválasztott gyerek a va-
rázsmondat „A JÁTÉK HA-
MAROSAN KEZDŐDIK 
3,2,1....“ elhangzása után 
a maximumot hozta ki ma-
gából, melyet a szurkolótá-
bor minden esetben hatal-
mas tapssal és ujjongással 

jutalmazott. Volt torony-
építés csavarokból, pohár-
piramis készítése, fordított 
piramis építése, pohárfújás 
lufi val, karácsonyfa kupa-
kokból, pálcikapöckölés, 
jégkrémpálcikák állítása, 
dominóépítés, tésztafűzés 
és még tovább sorolhat-
nánk az érdekes feladatsort. 

Minden kis versenyző 
sikerrel zárta ezt a meg-
mérettetést, így kiérde-
melték az ehető mézes-
puszedli-hóember aján-
dékot, a lufi t, nyalókát 
és az üdítőt. A nap egy 
közös tánccal folytató-
dott. Kissé elfáradva, 
de sikerélményekben 
gazdagon, mosollyal az 
arcukon engedtük út-
jukra az immáron hiva-

talosan is felavatott 
kis elsősöket. Továb-
bi tanulásukhoz ki-
tartást, szorgalmat 
és töretlen jókedvet 
kívánunk!

a III. osztály 
és Mgr. Juhász 

Tímea tanító néni
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Elsőként a világhírű Madame 
Tussauds Panoptikumot cso-
dálhattuk meg. Tanulóink 
a panoptikumban 65 viasz-
fi gurával találkoztak. Ferenc 
József és Sisi, Wolfgang Ama-
deus Mozart, Mária Terézia 
vagy Gustav Klimt - hogy 
csak néhány nevet említsünk 
az osztrák történelmi szemé-
lyiségek közül. Nemzetközi 
téren is találkoztunk ismerő-
sökkel: Johnny Depp, Nicole 
Kidman, Robert Pattinson, 
Angelina Jolie vagy Lady Ga-
ga képviselik a sztárokat, a vi-
lágpolitika színpadáról pedig 
Mahatma Gandi és Nelson 
Mandela jelennek meg. Az in-
teraktív kulisszák mögött 
versenyre kelhettünk egy in-
telligencia-teszt keretében 
Albert Einsteinnel, vezényel-
hettük Johann Strauss Kék 
Duna keringőjét, vagy meg-
próbálhattuk Hans Krankl 
legendás futballistát 11-es 
rúgásban legyőzni. Néhány 
érdekesség a viaszfi gurákkal 
kapcsolatosan: egy fi gurának 
az előállítása 3-6 hónapot 
vesz igénybe. Több mint 500 
pontos mérés és kb. 200 fo-

tó szükséges ahhoz, hogy 
a részleteket teljesen élethű-
en tudják visszaadni. A pa-
noptikumban látható fi gurák-
hoz megközelítően 800 mun-
kaórára volt szükség és kb. 
200 ezer euróba kerültek. 
A panoptikum fergeteges si-
kert aratott tanulóink köré-
ben, melyről számos izgal-
mas fénykép is készült. 
A második utunk a hagyomá-
nyos Wiener Adwentzauber 
(bécsi adventi varázslat nevű 
karácsonyi vásárra) vezetett. 
A Rathausplatz-on (Hősök 
terén) a hatalmas vásárnak 
hamisíthatatlan karácsonyi 
hangulata van: adventi zenék 
csendülnek fel, csodálatosan 
feldíszített fenyőfák és kelle-
mes karácsonyi illatok vará-
zsolnak adventi atmoszférát. 
Az átfázott vásárlók és néze-
lődők forralt borral, puncs-
csal, vagy egyéb forró italok-
kal melegíthetik fel magukat. 
A környező fák csodaszép 
ünnepi díszben csillognak és 
fényárba borítják az egész 
környéket. 

A vásárt követően ellátogat-
tunk a Kunsthistorisches 
Museum-ba (Szépművészeti 
Múzem), mely a nyugati mű-
vészettörténet számos reme-
két őrzi, köztük Raff ael Ma-
donna a zöldben, Vermeer 
A festőművészet című alkotá-
sát, Velazquez képeit a Habs-
burg család gyermekeiről, 
Rubens, Rembrandt, Dürer, 
Tizian, Tintoretto mester-
munkáit, sőt a világ legna-
gyobb Bruegel-gyűjteményét 
is. Az antik és egyiptomi - ori-
entalista gyűjtemény régmúlt 
idők titokzatos kultúráinak 
kincseivel bűvöli el a látoga-
tókat. 
A képtár megtekintése után ta-
nulóink gyakorolhatták a né-
met nyelvtudásukat, ugyanis
a helyi cukrászdában lehető-
ségük volt önállóan rendelni-
ük, és megkóstolhatták a helyi 
édességkülönlegességeket, 
pl. a sachertortát vagy a bécsi 
meggytortát. A délutáni órák-
ban mindenki óhajára sor 
került egy kis shoppingolásra 
is, ahol mindenki fi nom bécsi 

csokoládét vásárolhatott sze-
retteinek. 
Élményekben gazdagon ér-
keztünk haza, és bizony saját 
szemünkkel bizonyosodhat-
tunk meg arról, hogy „Bécs, 
az új élet városa” . 

 Mgr. Ivanics Gabriella
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az új élet városa...
Iskolánk tanulói  decemberben  ellátogattak 
Bécs meseszép városába. Immár visszatérő 

vendégei vagyunk ennek a varázslatos 
császárvárosnak.

Bécs, Bécs, 
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Egyre erőteljesebben  
megfi gyelhető az idegen 
nyelvválasztás tekintetében 
az angol nyelv előretörése. 
Köszönhető ez nemcsak az 
Európai Unióhoz való csat-
lakozásunknak, hanem an-
nak a ténynek is, hogy 2011 
szeptemberétől kötelezővé 
vált az angol nyelvoktatás 
Szlovákiában az alsó tagozat 
3. osztályától kezdve. Mind-
emellett a közép- és felsőfo-
kú oktatás célkitűzései és kö-
vetelményrendszere között 
fontos helyet foglal el az ide-
gen nyelvtudás, élő idegen 
nyelv(ek) alap-, közép- vagy 
felsőfokú ismerete. Ezek 
megalapozása az általános 
iskolában kezdődik.

Immár harmadik éve fo-
lyik az angol nyelv oktatása 
iskolánkban. Már az indu-
lást nagy érdeklődés kísér-
te a szülők, a gyerekek és a 
kollégák részéről, de azóta 
is többen keresnek meg 
minket, hogy véleményt 
mondjunk az eltelt időszak-
ról. Gyakran merül fel kér-
désként, hogy hány éves 
korban érdemes elkezdeni 
angolul tanulni. Képesek-e 
a 9-éves gyerekek angol 
nyelven tanulni, felelni, dol-
gozatot írni? A válasz egyér-
telműen IGEN. 

Az alsó tagozaton heti 
három tanítási órát szen-
telünk az angol nyelvnek. 
A 3. osztályban nagy hang-
súlyt fektetünk szóbeli ok-
tatásra. A gyerekek lelkesen 
várják a tanítási órát, mert 
verseket, dalokat, vicces 
történeteket tanulnak játé-
kos formában. Észre sem 
veszik, hogy közben egy 

másik nyelv szókincsével, 
kifejezéseivel, kultúrájával 
ismerkednek. Megtanulják 
az üdvözlési formákat, értik 
az órán elhangzott utasítá-
sokat, a legfontosabb kife-
jezéseket. A jelenlegi negye-
dik osztályban tapasztaltak 
alapján elmondhatjuk, hogy 
az első két év alapozó mun-
kájának köszönhetően nem 
okoz nehézséget az angol 
nyelven való tanulás. Mivel 
ebben az évben tovább bő-
vül a szókincs, és hosszabb 
szövegekből kell tanul-
niuk a gyerekeknek, rá-
vezetjük őket az angolul 
történő szótanulás és 
a szövegtanulás lépé-
seire. Az angol nyelvi 
órákon a gyerekek „pró-
bálgatják szárnyaikat“. 
Megpróbálják gondola-
taikat a saját szavaikkal 
kifejezni, bővül a szó-
kincsük és a nyelvtani 
tudásuk.

Iskolánkban a felső 
tagozatos diákok is ré-
szesülnek angol nyelv-
oktatásban heti egy 
(7., 8. osztály), illet-
ve kettő (6., 9. osz-
tály) tanítási óra 
keretén belül. Mivel 
ezek a tanulók már az 
előző években meg-
ismerkedtek a né-
met nyelvvel, tapasz-
talataink alapján az 
angol nyelv elsajátítá-
sa könnyebb számuk-
ra. Ők azok, akik már 
tudatosítják, hogy az 
angol nyelvet miként 
tudják felhasználni 
az interneten történő 
ismeretszerzéshez. 

Motiválóan hat rájuk, 
hogy kommunikálni tud-
nak más nyelvet beszélő 
fi atalokkal, megértik a 
kortárs zene dalszövegeit. 

Összefoglalva, na-
gyon pozitív tapaszta-
lataink vannak az eltelt 
időszakról. Továbbra 
is igyekezni fogunk, 
hogy a diákok az angol 
nyelvre mint világunk 
kommunikációs eszkö-
zére tekintsenek.

Mgr. Bugyík Bea
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I. KATEGÓRIÁBAN 
a 2. és a 3. osztályos diákok 
versenyeztek. 

Versmondásban: 
1. helyezést: 
 Csányi Ábel 
 és Borbély Zsófi a
2. helyezést: 
 Bíróczi Léda 
 és Virág Jázmin
3. helyezést: 
 Szarka Kinga 
 és Vanya Csaba értek el.

Prózamondásban: 
1. helyezést: 
 Mojzes Vanessa
2. helyezést: 
 Ladwein Katerina
3.  helyezést: 
 Čelitko Melanie értek el.

II. KATEGÓRIÁBAN 
a 4., 5. és a 6. osztályos tanu-
lók mérették meg magukat. 

Versmondásban:
1. helyezést: 
 Ruzsik Dániel
2. helyezést:
 Tornay Jennyfer
3. helyezést:
 Valaška Vivien értek el.

Prózamondásban:
1. helyezést: 
 Benkő Enikő és  
 Mojzes Max
2. helyezést: 
 Haluza Henriett
3. helyezést: 
 Bugyík Noémi Zsófia ér-
tek el.

III. KATEGÓRIÁBAN 
a 7. és 8. osztályos tanulók 
versengtek egymással. 

Versmondásban: 
1. helyezést: 
 Benkő Andrea
2. helyezést: 
 Benkő Evelyn
3. helyezést: 
 Bencz Katalin értek el.

 Az iskolai fordulót követően 
számos újabb megmérette-
tés várt szavalóinkra. Végül 
2013. március 27-én az or-
szágos elődöntőn (Komá-
rom) Mojzes Max VI. osz-
tályos tanuló ezüstsávos és 
Mojzes Vanessa III. osztá-
lyos tanuló bronzsávos elis-
merésben részesült. 
 Vers- és prózamondóink-
nak további sok sikert kí-
vánunk, az őket felkészítő 
pedagógusoknak pedig ki-
tartó, sikerekben gazdag is-
kolai éveket kívánunk!
 Gratulálunk!!!!!

Mgr. Borbély Kinga
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adj neki hangot...adj neki hangot...
A téli szünidőről visszatérve január 18 – án került megrendezésre 
a XII.Tompa Mihály szavaló- és prózamondó verseny iskolai for-
dulója. Alsó és felső tagozatos tanulóink nagy izgalommal várták 
a megmérettetést. Kellemes délelőttöt töltöttünk el együtt. Az i� ú 
előadók emlékezetes perceket szereztek a kíváncsi hallgatóságnak. 
Íme a megmérettetés végeredménye: 

A vers néma,A vers néma,
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FARSANGI
SZ�RAKOZ�SSZ�RAKOZ�S

Hej, hó, síelni jó!Hej, hó, síelni jó!

Jelmezbál van éppen, vígan szól a dal,
mulatni vágyókat rögtön odacsal;
seprűjét felkapja, pördül a banya,

megreccsen a gépdob,
száll a dallama.

A farsangi időszak alatt 
a tanulás is fűszerezve van 
jókedvvel, szórakozással, vi-
dámsággal, jelmezekbe is 
belebújunk, hogy valóban 
átéljük ezt a varázslatos han-
gulatú időszakot, eseményt. 
Idén 2013. január 30-án isko-
lánkban két helyszínen zajlot-
tak a farsangi események.

A felsőtagozatos diákjaink 
iskolánk emeletén egy színes, 
tartalmas beszélgetésnek le-
hettek résztvevői, melyet fa-

lunk kultúrfelelőse, Rybár 
Csilla vezetett. Ezt követte 
a szebbnélszebb álarcok fes-
tése és díszítése, melyeket 
a leendő kis elsőseink kaptak 
ajándékba a beíratás napján.

Ezzel párhuzamosan a 
földszinten az alsótagozatos 
tanulók ötletes és szép jelme-
zekbe bújtak, melyeket szí-
vesen be is mutattak a többi-
eknek. Volt nyuszi, bohóc, ka-
tona, denevérember, herceg-
nő, mazsorett-táncos, egérke 

2013. január 20-án 30 diák és 3 pedagógus indult a síelés-
tudomány elsajátításának útjára a Puhótól /Púchov/ 15 km-re 
északnyugatra fekvő Láz /Lazy od Makytou/ községbe, ponto-
sabban a čertovi síparadicsomba. 

A tardoskeddi küldöttség hat felejthetetlen napot töltött el 
itt, ezen a közel 1500 fős településen. Élményekben gazdag 
napok követték egymást. Az iskola mellett működő SzMSzSz-
nek köszönhetően új síléceken, sícipőkben sajátíthatták el, 
illetve tökéletesíthették a diákok a síelés alapjait. E meseszép 
téli sport elsajátítása mellett maradt idő a táj szépségének fel-
fedezésére, a település történelmének megismerésére. A csipet 
csapat a FRANTIŠEK elnevezésű szállodában volt elszállásolva, 
amely számtalan lehetőséget nyújt minden ide betévedt ven-
dég számára. A tardoskeddi társaság a lehetőséget megragad-
va naponta megmártózott a vendégház hatalmas medencéjé-
ben. Felejthetetlenek maradnak számukra az esti programok 
is, amelyek során többek között kiértékelték a nap eseményeit, 
szórakoztak, beszélgettek. Mindenki nagy szomorúságára el-
érkezett az utolsó nap...Valamennyi diák szorgalmáért óriási 
dicséretben és tárgyi elismerésben részesült.

Temérdek mesélnivalóval, élményekben gazdagon tértek 
haza, és pedagógusaiknak elárulták, hogy amennyiben mód-
jukban állna, azonnal visszautaznának ebbe a festői látványú 
síparadicsomba, mert mindannyian felfedezték, hogy: Hej, hó, 
síelni nagyon jó!!!          Mgr. Bíróczi Renáta és a síbajnokok

és ordas farkas, tűzoltó, has-
táncos, cica és ajándékdo-
boz, torreádor, hófehérke, 
vámpír, és pillangó, katica-
bogár, rendőr, indián és még 
sokáig sorolhatnám.

A közös seprű-, szék- és 
almatánc után mindenkinek 
nagyon ízlett a porcukorral 
meghintett baracklekváros 
farsangi fánk, amelyet Halász 
Gabika néni készített nekünk 
nagy adag szeretettel. A fi -
nom üdítőt az iskola mellett 
műkdödő SzMSzSz biztosí-
totta. A hangulatról pedig mi 
magunk gondoskodtunk. 

VI. osztály
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A beiratkozásról...A beiratkozásról...

Nálunk járt a TeátrumNálunk járt a Teátrum
Színházi Polgári Társulás...Színházi Polgári Társulás...

Iskolánk az év folyamán számos közös programot szervez a magyar ajkú 
óvodákkal karöltve. Így volt ez 2013. február 8-án, amikor a beiratkozási prog-
ram keretén belül, egy csodaszép mesejáték megtekintésén vettünk részt köz-
ségünk Faluházában. Megnéztük Dráfi  Mátyás rendezésében a „Hókirálynő” 
c. fülbemászó dallamokkal teli, tanulságos mesejátékot.

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan 
kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örö-
mére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson sze-
retni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, 
amit szeretünk csinálni.”

(Szent-Györgyi Albert)

A februári hónap a Szeme-
rényi Károly Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskolában min-
dig az év egyik legfontosabb 
időszaka, mivel ebben a hó-
napban zajlik a beiratkozás 
a követkő iskolai évre. Ez az 
esemény mindig nagyon lé-
nyeges szerepet tölt be az 
iskola életében. Az idén is 
igyekeztünk színes, gazdag és 
értékes programot biztosítani 
a leendő elsősöknek. 

Február nyolcadikán dél-
előtt a Hókirálynő című mese-
játékra hívtuk az óvodásokat 
a helyi Faluházba, melyet is-
kolánk növendékeivel együtt 
tekinthettek meg. 

Fontos számunkra az is, 
hogy ne csupán a gyerekek-
nek kedveskedjünk, hanem 
a szüleiknek is tudjunk hasz-
nos tanácsokkal szolgálni. 
Ez volt a célja annak a be-
szélgetésnek, melyet febru-
ár 5-én tartottuk az iskolánk 
gyógypedagógusa és logo-
pédusa közreműködésével. 
Az iskolaköteles gyermekek 
szülei meghallgathatták Kiss 
Mária előadását az iskola-
érettségről, valamint meg-
ismerkedhettek a legújabb 
fejlesztő játékokkal, foglal-
koztató füzetekkel, segédesz-
közökkel, amelyek elősegít-

hetik a gyermekek képes-
ségfejlesztését. A beiratko-
zásra elkészítettük az im-
már hagyományosan meg-
szervezett kiállításunkat 
is, amelyet idén a „Biz-
tonságos közlekedés” té-
májánaknak szenteltük.

A legkisebbeket a szí-
nes, csodás gyermekjá-
tékok, hajók, kisautók, 

autópályák, jelzőlámpák, va-
lamint a mennyezetről lelógó 
repülőgépek és helikopterek 
örvendeztették meg. Meg-
tekinthettük a biztonságos 
közlekedéshez szükséges se-
gédeszközöket is, mint példá-
ul a könyökvédőt, térdvédőt, 
fejvédőt, valamint a kerékpár 
teljes és biztonságos felszere-
lését.

Majd elérkezett a pillanat, 
melyet mindannyian annyira 
vártunk, a beiratkozás napja. 
A leendő kis elsősök nagyon 
ügyesen, okosan, bátran és 
jókedvvel oldották meg a fela-
datokat, melyet a tanító né-
nik készítettek számuk-
ra. Az, hogy a gyerekek 
ilyen bátran tudtak 
helytállni, köszönhető 
az óvodákban végzett 
munkának és iskola 
által szervezett felké-
szítő foglalkozásoknak 
is. Ezen foglalkozások 
során a gyerekek a 
fejlesztő programok 

mellett megismerkedhettek 
az iskola környezetével, lég-
körével, diákjaival, és így már 
egy ismerős helyre érkez-
hettek. Köszönjük a tisztelt 
szülőknek, hogy gyermekeik-
kel együtt részt vettek prog-
ramjainkon, és elhozták őket 
a beíratásra.

Boldogok vagyunk, hogy 
intézményünk beiratkozási 
naplójába 19 gyermek nevét 
sikerült bejegyeznünk. Így 
a 2013 / 2014-es tanévben 
19 kiselsőst várunk alma-ma-
terünkbe, hogy megkezdhes-
sék utazásukat a tudás biro-
dalmába. Mgr. Juhász Tímea

séééé
z
m
s
i
t
m

k-
k 
k
 



LángocskaLángocska

19

Minden év februárja a tanodánkba 
beíratkozó gyermekekről szól. Ekkor 
iskolánk apró meglepetésekkel készül 
a kisdiákok részére. Az egyik ilyen aján-
dékprogram a fotókiállítás volt, melyet 
az iskolánk folyosóján lehet még a mai 
napig megtekinteni. A fotószakkört lá-

togató tanulók munkái is bemutatásra 
kerültek. Nagyon büszkék vagyunk rá-
juk, mivel ötletes, kreatív fotókkal képvi-
seltették magukat. A kiállítás színvonalát 
növelte az alma máterünket egykoron 
látogató diákok képeinek a bemutatása. 
A fotókon sok ismerős arc köszön vissza. 

Köszönjük szépen a fotó szakkörnek, 
Mészáros Imrének, Mészáros Ronald-
nak és Tóth Ferencnek, hogy munkáik 
segítségével picit betekinthettünk a fotó-
zás művészetébe. 

V.B osztály tanulói

FOTÓKIÁLLÍTÁSFOTÓKIÁLLÍTÁS

A kalács a szeretet 
szimbóluma

 A magyar hitvilágban a kalács a szeretet, s a fonott 
kalács pedig a folytonosság szimbóluma. Régen, az ün-
nepek elengedhetetlen része volt a vendégváró asztalon.

 Sajnos, a rohanó életünkben sok család a bolti péksü-
teményt vásárolja, pedig a fi nom házi kaláccsal egyik sem 
veheti fel a versenyt.

 Azzal a céllal, hogy egy kis ünnepi varázst vigyünk 
egymás szívébe, kalácssütésre szántuk el magunkat. Töl-
tött, fonott kalácsot sütöttünk. Izgalom és sürgés-forgás 
volt az iskolai konyhánkban, 20-an fogtunk neki a tanító 
néninkkel. Ő bedagasztotta a tésztát, kelesztettük, utá-
na jött a mákkal, dióval, lekvárral, fahéjjal, és kakaóval 
való töltés. A sütőpléhen fonta a fonatokat, mindig 3-féle 
töltelékest, s a mi óhajunk szerint kerültek bele a hozzá-
valók. Sokat nevettünk a tésztanyújtásnál, persze arra mi 
nem bátorkodtunk. Végül bekentük tojássárgájával, s így 
a nagy iskolai sütőpléhen pillanatok alatt ott díszelgett 
a három óriási fonottkalács. Amikor megsültek, szépen 
megterített asztalnál házi tejből készült kakaóval fogyasz-
tottuk el. 

 Mondanunk sem kell, milyen gyorsan elfogyott, volt 
aki harmadszorra sem bírt betelni vele. Mindenki duplá-
zott.

 Megismételjük ezt a szép hagyományt, fi nom teper-
tős és sajtos pogácsát készülünk sütni a közeljövőben, 
őrizve a régi magyar konyhaművészet hagyományait. Azt 
gondoljuk, a nagymamáink büszkék lesznek majd ránk.

 A tardoskeddi Szemerényi K. MTNYAI II. osztályos 
diákjai és PaedDr. Roskó Ildikó tanító néni 
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Március 27-én ünnepeltük pedagógu-
sainkat, kedves szokás szerint meghívtuk 
a nyugalmazott egykori tanítóinkat is. Minden 
évben örömmel tölt el bennünket a találko-
zás a régi, jó barátokkal. Az együttlét öröme 
visszhangzott az egész teremben, mikor azzal 
kezdtük a mondatot, hogy ,,emlékszel a...mi 
van vele,hogy van?...“

Jólesik minden pedagógusnak, hogy 
Tardoskedd önkormányzata szép szokás sze-
rint évente megemlékezik a községünkben 

oktató és a múltban itt működött pedagógu-
sokról. Az idén meghitt ünnepséggel a nyugál-
lományban lévő pedagógusokat köszöntöttük: 
Csomó Magda, Csányi Vilma és Soós Julianna 
tanító néniket. Szerető szavaikra, bölcs taná-
csaikra a mai napig visszaemlékezünk,hisz:

,,A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyelen titka: adni, mindig csak adni.

Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet.“

(Goethe)

Csomó Magda tanító né-
ni hosszú éveken át türel-
mesen nevelte, formálta, ok-
tatta a magyar iskolába be-
iratkozó, kíváncsi szemű kis-
diákokat. Diákjaival sok ver-
set, táncot, előadást muta-
tott be, amire még most is 
örömmel visszaemlékezünk. 
Sokáig tevékenykedett köz-
ségünk közös gondjainak 
megoldásaban. Tapasztalata 
és nagy tudása szerint min-
denkinek segített.

Embertársaihoz, volt di-
ákjaihoz fűződő kapcsolata 
példaértékű.

Csányi Vilma tanító néni 
több mint 38 évig oktatott, 
nevelt iskolánkban. Diákja-
ival megszerettette a vers-
mondást, gyakorolta a tánc 
örömét, évekig sikeresen 
készítette fel a kisdiákokat 
a szavalóversenyekre. „Kiol-
vasta” a ragyogó gyermek-
szemekből a sugárzó kíván-
csiságot és nagy türelemmel 
magyarázott, nevelt.

Soós Julianna tanító néni 
szerető szavai, bölcs tanácsai 
mindig termő talajba hullot-
tak. Tudása és tapasztalata 
szerint minden diák szívéhez 
megtalálta a kulcsot.Ember-
társaihoz ,diákjaihoz fűződő 
viszonya példaértékű. Olyan 
mester, kinek szelleme vilá-
gos, tudása nagy, szíve jó. 
Számtalanszor eszünkbe jut-
nak szavai, és sokszor az iga-
zi hálát csak utólag érezzük.

Köszönjük a tudás köz-
vetítését, a szigorúságot, az 
emberségességet. Az igazi 
tanár tudja, hogy amit szere-
tettel és tisztességgel épít, az 
örökre megmarad.

Végül John W.Schlatter 
szavait idézem:

,,Múltban, emlékekben 
gazdag...

Tanár vagyok és mindennap
hálát adok ezért Istennek.“

Mgr. Tóth Mária 

A lélek varázslatos
gyógyítója a szép szó...
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Anyácska nézz rám, emeld föl arcodat,

tündérmosollyal mutasd magad

neked bont szirmot sok éledő kis virág

madár dalol most, fi gyeld a fán.

Te vagy nekem a legszebb tündérmese

fogd meg kezem és én boldog leszek.

Anyácska szép vagy, legszebb vagy azt hiszem,

földre szállt angyal, köszöntelek.

Ha hibáztam néha és nem voltam jó gyerek,

bocsáss meg érte és fogd a kezem.

Te vagy nekem a legszebb tündérmese

fogd meg kezem és én boldog leszek.

Büszkén ölellek, amikor nagy leszek,

bárhová mész majd, veled megyek.

Anyácska,hívjál, ha bántanak rossz kezek,

erős karommal megvédelek.

Te vagy nekem a legszebb tündérmese.

Fogd meg kezem és így boldog lehetsz.

AnyácskaAnyácska
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AZ ŰRHAJÓZÁS
VILÁGNAPJÁN....

 2013. április 12-én, az űrhajózás 
világnapján iskolánk felső tagozatos 
diákjai Mgr. Csányi Mária és Ing. Sza-
bó Tibor pedagógusok vezetésével egy 
rendhagyó fi zikai órán vettek részt. 

 E különleges tanítási óra elsődleges 
célja az volt, hogy megismertesse a di-
ákokkal a csillagászat fogalmát, bemu-
tassa azon kiemelkedő tudósokat, akik 
nélkül az űrhajózás, az égbolt fürkészé-
se és ebből adódóan az űrutazás sem 
valósulhatott volna meg. 

 A diákok megtudták, hogy az em-
berek évezredek óta fi gyelik az éjjeli 
égboltot, és próbálják megérteni, hogy 
vajon mit is üzennek nekik a fénylő csil-
lagok. Sokuknak új információ volt az is, 
hogy az ókori világ embereinek is már 
nélkülözhetetlen információt nyújtott 
a csillagászat. A Nap, a Hold, a bolygók 
és a csillagok mozgásával mérték az 
időt, és számolták ki az évszakok kez-
detét. Új információnak számított az 
is, hogy az égboltot először távcsővel 
fürkésző csillagász az olasz származású 
Galileo Galilei volt. Ő maga is készített 
egy távcsövet, amely minőségibb, jobb 
lett, mint az eredeti. A tanító bácsi el-
árulta a tanulóknak, hogy a csillagokat 
vizsgálgatni nem csupán drága műsze-
rekkel lehet. Bárki, aki felnéz az égre, és 
megfi gyeli, hogy mi is történik odafönn, 
amatőr csillagásznak nevezhető. Csányi 
Mária tanító néni ismertette a diákokkal, 
hogy a tehetséges csillagászoknak kö-
szönhetően 1961. április 12-én a Vosz-
tok 1-es űrhajóval indult el Jurij Gagarin 

a Bajkonúr űrállomásról körberepülni 
a Földet. Innen ered az űrhajózás világ-
napja. A rendhagyó óra utolsó részében 
érdekfeszítő fi lmet vetítettek a pedagó-
gusok, amely segítségével egy űrhajós 
szemével fi gylehették meg a tanulók 
a Föld nevű bolygónkat. A tartalmas be-
mutató végén a gyerekek ajándékban 
részesültek, az ismeretekkel bővelkedő 
előadás emlékére egy naprendszerün-
ket ábrázoló képet kaptak jutalmul. 

 Az emberiség régi vágya, hogy 
közelebb jusson az égbolthoz. Őse-
ink ezért tornyok építésébe fogtak, 
ám csak igen sokára érték fel ésszel 
a szomorú valóságot, hogy milyen 
rémisztően nagyok az égi távolsá-
gok. A tardoskeddi Szemerényi 
Károly MTNyAI sajátos módon 
igyekezett ezen tá-
volságok lerombo-
lására, amely során 
rengeteg hasznos 
információhoz jut-
tatta tanintézmé-
nye diákjait. 

az V.A 
és a 

VIII. osztály 
diákjai

 körberepülni 
rhajózás világ-
tolsó részében 
ttek a pedagó-
el egy űrhajós

meg a tanulók
A tartalmas be-
ek ajándékban 
kkel bővelkedő 
aprendszerün-
k jutalmul. 

vágya, hogy 
olthoz. Őse-

sébe fogtak, 
ék fel ésszel 
ogy milyen 
gi távolsá-
zemerényi 
s módon 

 „Célozd meg a Holdat!

Még ha elhibázod is, 

a csillagok közt landolsz...” 
(Les Brown)

o-
n 
s 
-
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A tánc világnapját 1983-
ban ünnepelték meg először 
a klasszikus balett óriásá-
nak tartott Jean Georges 
Noverre – nak, az egyetemes 
táncművészet nagy megújító-
jának születésnapjára emlé-
kezve. 

Ezt a napot táncelőadások-
kal ünneplik szerte a világon, 
melyet mi is megünnepeltünk 
egy rövid táncprezentáció ke-
retén belül, így a táncoslábú 
5. és 6. osztályos tanulóknak 
lehetőségük volt bemutatni-
uk tánctudományukat. A ta-
nulók megismerkedhettek 
a kifi nomult balettművészet-
tel, a standard táncokkal (bé-
csi keringő, angolkeringő, 
tangó, slowfox, quickstep), 
melyek közül bemutatásra 
került az angolkeringő és 
a tangó. Ezt követték a tem-
peramentumos Latin – ame-
rikai táncok (rumba, samba, 
mambo, cha-cha, paso dob-
le), melyek többségének ha-

záját Afrikában kell keres-
nünk. Később ízelítőt kap-
hattunk a magyar (csárdás), 
ír (stepptánc) és a görög 
(szirtaki) néptáncokból. 
A néptáncokat a modern tán-
cok követték (break, electric 
boogie, hip-hop, harlem 
shake), melyek elsődleges 
célja, hogy megvalósítsák 
a tánc kifejezésének teljes 
szabadságát. A bemutatót 
az orientális táncok (belly 
dance) zárták, melyek a leg-
ősibb táncok közé sorolha-
tók. Bemutatásra került to-
vábbá a hastánc több műfa-
ja, mint például az egyiptomi 
tánc, a beledi (egyiptomi folk-
lór tánc), a tahtib (harc-
művészeti tánc), a libano-
ni és török-, majd végül 
a tribal fusion (törzsi stílusú 
hastánc). A műsort az ener-
gikus Tűz virágai elnevezésű 
hastánccsoport 5. osztályos 
lányai zárták elképesztő csí-
pőmozdulataikkal. 

A tánc az egyik legősibb 
örökségünk. Vigyázzunk rá, 
mint ahogyan azt elődeink is 
tették. Figyeljünk arra, hogy 
megmaradjon tisztaságában 
és méltóságában! Közös 
kincsünket adjuk tovább az 
utókornak, közben ne felejt-
sünk el kellő alázattal fordul-
ni felé!

Mgr. Ivanics Gabriella

Községünkben a 2012/2013-as iskolai évben is 
meghirdetésre került a „Könyvfalók” versenye. 

Boldogan kapcsolódtam be ebbe a megmé-
rettetésbe, mivel már kis korom óta az egyik leg-
kedvesebb időtöltésem az olvasás. Több köny-
vet elolvastam, számos új információval lettem 
gazdagabb, sok mindent tanultam az olvasottak 
alapján. Nagy meglepetésemre megnyertem az 
idei versenyt. A kiértékelésre a faluházban került 
sor, ahová elkísértek bennünket a tanító nénik is. 
A díjat a polgármester bácsi adta át, aki gratulált, 
és további sok sikert kívánt minden kis olvasónak. 

Nagy élmény volt számomra bekapcsolódni 
a könyvfalók versenyébe. Mindenkinek javaslom, 
hogy a jövőben próbálja ki ezt az izgalmas vetél-
kedőt.   

Bugyík Fanni VI. osztály 
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A tánc 
a lélek rejte�  nyelve

Köny vfaló  kerestetett . . .
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A Szemerényi Károly Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapis-
kolában a 2005/06-os tanév-
ben néptánckör indult felső 
tagozatosok számára, melyet 
kezdetben lányok és fi úk egy-
aránt látogattak, de valahogy 

az idő 
előrehaladtával a csoport-
ban csak lányok maradtak. 
Kitartásuk gyümölcseként 
első alkalommal léphettek fel 
az alapiskola Szülők-tanítók 
bálján, ahová már Szivár-
vány Néptánccsoportként ér-
keztek. A névválasztásnál az 
iskola logóját vettük alapul, 
ami jó választásnak bizonyult, 
hisz tükrözi az iskolához való 
tartozást, a gyerekek és a ma-
gyar néptánc sokszínűségét. 
A 2008/2009-es tanévben 
már az alsó tagozatosoknak 
is lehetőségük nyílt elsajátíta-
ni a magyar néptánc alapjait, 
megismerkedni a népzenével, 
népdalkincsünkkel, népi ha-
gyományokkal és kultúrával 
egyaránt, valamint betekin-
tést nyerhettek a különböző 
tájegységek tánchagyomá-

nyaiba is. A próbák során lá-
nyok és fi úk, kicsik és nagyok, 
együtt zengték a népi mondó-
kákat, daloltak, közösen rop-
ták a táncot. A csapat létszá-
ma a 2011/12-es tanévben 
meghaladta 

a 40 főt, ezért két csoportra 
osztottuk a gyerekeket. 

A próbák folyamatosan 
zajlanak heti egy alkalommal, 
ahol a gyerekek játékos for-
mában, vidám hangulatban 
tanulják a néptáncot. Elő-
ször az alaplépésekkel ismer-
kednek meg, majd ezekből 
épülnek fel a népi játékok és 
az egyszerűbb koreográfi ák. 
Az alsó tagozatosok az isko-
lában, a felső tagozatosok és 
a fi atalok a Faluházban pró-
bálnak, ahol évente 2-3 alka-
lommal összpontosításokat 
tartunk. 

Elsősorban iskolai, helyi 
ünnepségeken szerepelünk, 
de a környékbeli színpado-
kon is gyakori vendégek va-
gyunk. Rendszeresen fellé-
pünk a Szülők-Pedagógusok 
és Iskolabarátok bálján, a Vár-

adók bálján, a CSEMADOK 
Hagyományőrző batyubálján, 
de 2008 óta minden évben 
részt veszünk a tardoskeddi 
Szent István Napok Folklór-
fesztiválján is. 

Felléptünk már:
• 2008-ban a Vág-menti 

Folklórtalálkozón Szímőn
• az Ógyallai Amatőr Nép-

művészeti Fesztiválon
• 2009-ben a Multikultúr-

ART fesztiválon Érsekújvár-
ban

•  a Tardosi Falunapokon
• 2010-ben Érsekújvár-

ban az Aquario bevásárló-
központban megrendezésre 
kerülő Húsvétváró rendezvé-
nyen

• 2011. március 7-én részt 
vettünk a Szlovák-, Magyar-, 
és Roma nyelvű gyermek népi 
csoportok járási versenyén, 
ahol a 2. helyen végeztünk

• 2011. május 21-én, az 
Örökségünk – VIII. Nemzetkö-
zi Gyermek Folklórfesztiválon 

• 2012. február 11-én az 
Egyházi óvoda szervezésében 
a Betegek világnapja alkalmá-

ból szervezett műsoron
• 2012. május 28-án 

Bonyhádon léptünk fel a Fel-
vidékiek találkozóján

• 2012. Július 7-én a kör-
nyei Sörfesztiválon 

• 2013. március 20-án is-
mét megmérettettünk a Szlo-
vák-, Magyar-, és Roma nyel-
vű gyermek népi csoportok 
járási versenyén, ahol ezüst 
sávosak lettünk

 A táncolás öröme, a fellé-
pések izgalma, a tánc közös-
séget formáló ereje az, ami 
összekovácsolt bennünket. 
Célunk megmutatni és meg-
ismertetni a régi értékeinket, 
táncainkat, zenéinket, éne-
keinket, valamint rámutatni 

a gyermek és 

i	 úsági csoportok összmun-
kájának fontosságára és foly-
tonosságára a kultúrában. 
Szeptemberben ismét talál-
kozunk, várjuk az új tagokat, 
hogy folytassuk a megkezdett 
munkát. 

Mgr. Rybár Csilla
Szivárvány Néptánccsoport 

vezetője
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a ggyermek és 

SzivárványNéptánccsoport
„A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erő, lassúság mind együtt. 
Az egyik ember ezt szereti, a másik azt, de nincs, kinek ne tetszenék a tánc...” 
                (Kalidásza)
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Az iskolánkban működő szakkör 2006-ban alakult, és a leg-
jelentősebb magyar népmese gyűjtőről, Benedek Elekről kap-
ta nevét. Nem véletlenül, hisz aki szeret olvasni, a mesevilág 
legszebbjeivel kezdi, sőt az anyukák is a népmesék kincsestá-
rából választják a mesét elalvó gyermekeiknek.

A szakkör célja e mesék hőseivel való azonosulás, bebújni 
egy kicsit királyi ruhába, szegény legény gúnyájába, vagy rút 
boszorkányt alakítani egy-egy mesejáték során. Ez nem min-
dennapi dolog ám! A szerepeket élvezik is a kis színjátszók, 
a próbák mindig jó hangulatban telnek, sok a móka s a kaca-
gás. A mesét először elolvassa a tanító néni, aztán mindenki 
kiválasztja, kinek a szerepe tetszett, kinek a ,,bőrébe“ bújna 
legszívesebben. Az az érdekes a dologban, hogy mindig te-
litalálat a választás, a tanító néni megelégedésére, s a mi 
örömünkre is. Így aztán mindig sikerrel, nagy kedvvel pró-
bálunk, s végül fellépünk a betanult mesével. A premier 
többnyire az 1-4-es tanulók előtt zajlik, majd ezt követően 
az ovisoknak, s végül a szülőknek mutatjuk be a szorgos 
munkával elkészült színdarabot. 

Egy kis emlékeztető az író életrajzából: Benedek Elek 
1859. szeptember 30-án született, és e naphoz igazodik 
a NÉPMESE NAPJA, amely szintén szeptember 30-a. Min-
dig fontosnak tartotta, hogy magyar népmesét adjanak 
a gyermekek kezébe, mert a mese a nép lelkét, örömét, bána-
tát, mindennapjait tárja a gyemekek elé. A gyemekirodalom 
művelése számára misszió volt. Székelyföldön született 
Kisbaconban. Lapszerkesztő volt, de közben összegyűjtöt-
te monumentális mesegyűjteményét, a „Magyar mese és 
mondavilág” kötetet. Több műfajban is kipróbálta magát. 
Gyereklapot is indított : „Én újságom” címmel, majd később 
a „Jó pajtás”, és a „Cimbora” főszerkesztője lett. Élete utol-
só éveiben visszatért szülőfalujába.1929. augusztus 17-én 
levélírás közben hunyt el. Utolsó leírt mondata szállóigévé 
vált: „Fő, hogy dolgozzanak!“ 

Tisztelgünk Benedek Elek munkássága előtt azzal, 
hogy felvettük nevét, s számunkra oly kedves meséket 
mutattunk be, mint pl.:

2007 - Hófehérke
2008 - Kolontos Jankó (székely népmese)
2009 - Móra Ferenc: Királyok kenyere
2010 - Mindent bele leves (verses mese)
2010 - Móra Ferenc :A didergő király
2011 - A földesúr és a szakács (orosz népmese)
2011 - Álomkór- tréfás mese
2012 - A félelmetes oroszlán (mese 2 felvonásban)
2013 - Kolontos Jankó újabb feldolgozása

Szeretném megköszönni annak a sok kis színját-
szósnak a lelkes munkáját, akikkel öröm a közös 
munka. Remélem, még sok szép gyümölcsöző „szín-
játszós“ év van előttünk.

PaedDr. Roskó Ildikó 
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SZÓLÓ SZŐLŐ, 

MOSOLYGÓ ALMA 

ÉS CSENGŐ BARACK. . .
 A tardoskeddi Szemerényi Károly 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában 
immár öt éve működik a REZEDA báb-
csoport. 
 A 2012/2013-as iskolai évben egy kü-
lönleges, magyar népmesét dolgozott fel 
a szorgos kis csapat, melynek címe: 
A szóló szőlő, mosolygó alma és csengő 
barack. Az év folyamán rendszeresség-
gel, nagy odaadással készültek a diákok. 
Az első találkozások alkalmával megis-
merkedtek e tanulságos mese történe-
tével, amelyet az úgynevezett olvasópró-
bák követtek. Fokozatosan elkészültek 
a mutatós botbábok. A rezedások a dísz-
let készítésébe is tevékenyen bekapcso-
lódtak. Hihetetlen gyorsasággal épült fel 
a királyi palota, és foglalták el a kis bá-
bosok meseországot. A lelkes csoport 
dolgozott, csiszolgatta a szép mesét, míg 

végre elérkezett a várva várt nap, ami-
kor bemutatták munkájuk gyümölcsét 
a nagyközönségnek. Elsőként az alapis-
kola diákjait kápráztatták el, ezt követő-
en Tardoskedd község magyar ajkú óvo-
dásainak kedveskedtek a mesejátékkal. 
Majd végül, de nem utolsó sorban szü-
leiket, nagyszüleiket varázsolták el ezzel 
a nem mindennapi népmesével. 
 A Rezeda bábcsoport ismét egy na-
gyon sikeres, tartalmas évet mondhat 
magáévá, és bízunk abban, hogy ez 
a lendület, kitartás, még számos sike-
res rezedás évet hordoz magában. 

 Visszatekintő: 
2008/2009 - Amikor a tél is fázott...
2009/2010 - Mint sót az ételben...
2010/2011 - Csipkerózsika...
2011/2012 - A királykisasszony cipője...

2012/2013 - Szóló szőlő, mo-
solygó alma és csengő barack...

Mgr. Bíróczi Renáta
 a bábcsoport vezetője

ROVÁSÍRÁS
 A rovásírás a magyar műveltség egyik leg-
régibb, ma is élő emléke. Legismertebb vál-
tozata a Székelyföldön még ma 
is használt székely-rovásírás. 
A betűket késsel vésték (rótták) 
a fába elődeink.
 A rovásírásnak két írásirá-
nya is helyes: balról jobbra, 
vagy jobbról balra is írhat-
juk, de a betűket mindig az 
írásiránynak megfelelően kell írni 
(tükrözéssel). 

A rovásírás legfontosabb szabá-
lyai 
1. A rovásírást jobbról balra írjuk, 
mert legtöbb írásemlékünkben így 
szerepel. Lehet balról jobbra is írni, ám ez 
nem hagyománykövető. Ebben az esetben meg 
kell fordítani a betűket.
2. A szavakat szóközökkel választjuk el egymástól. Kis és 

 nagybetűt külön nem jelölünk. 
Az írásjelek ugyanazok, mint a la-
tin betűs írásnál. 

 Iskolánkon idén először 
nyílt lehetőség a rovásírás el-
sajátítására. A lelkes kis csapat 

számtalan formában használta 
az elsajátított betűket. Volt, hogy 
gyurmából készítették el, máskor 

színespapírból ragasztották, és volt, 
hogy kivésték, rótták. Ezeket 

a munkákat meg is lehet tekin-
teni az alapiskolánk földszinti 
folyosóján. Ha kedvet kaptál, és 
te is szeretnél közénk tartozni, 
akkor szeptembertől nagy szere-

tettel várjuk jelentkezésedet a „Ro-
vásírás szakkörbe”.

       Mgr. Juhász Tímea tanító néni
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(A kilencedikesek visszaemlékezései)
Kilenc évet töltöttünk el ebben 

az iskolában. Amikor hat évesen 
először jöttünk az évnyitóra, még 
nem gondoltuk, milyen hamar 
átsuhan fölöttünk ez a kilenc év. 
A tébláboló kisdiákból megfontolt, 
talpraesett, rövidesen középisko-
lás tanuló lesz. 

– Rengeteg feledhetetlen pilla-
nat köt ide bennünket. Már har-
madik osztályosokként gyönyör-
ködhettünk a Bajmóci várban, az 
állatkertben pedig jókat nevettünk. 
Emlékezetes marad számunkra 
a természetiskola, a káprázatos 
Kokava-háji természet, röviddel 
ezután Szentendre utcácskáiban 
sétálgathattunk. Itt és Tatán isme-
reteinket a múzeumokban bővít-
hettük, kisvonattal ,,körülutaztuk,, 
a Tatati-tavat, a várost. Vidáman 
másztuk meg a Pannonhalmi Apát-
sághoz vezető utat, majd a Buda-
pesti Parlament ejtett bennünket 
ámulatba. Ám nem csupán ősszel, 
tavasszal kirándultunk, de évente 
láttuk a téli Bécset, a Természet-
tudományi- és Szépművészeti 
Múzeumban is tömérdek mennyi-
ségű fényképet készíthettünk. He-
tedikben és idén a sítanfolyamon 
bizonyítottuk ügyességünket. Nem 
csak sportoltunk, tánctudásunkat 
is bemutattuk a Palotás nemze-
ti táncunkkal, valamint a Katalin 
bálon a klaszzikus angol keringő 
megnyitó tánccal. Örömünkre 
az idei tanévben mi készíthettük 
el iskolánk adventi koszorúját. 
Áhitattal díszítgettük, talán épp 
ezért sikerült nagyon mutatóssá, 
mindenki gyönyörködött benne.

– A kilenc év alatt osztálytársa-
inkban remek barátokra leltünk, 
évről évre egyre jobban összeko-
vácsolódtunk. Izgultunk, amikor 
a kissé gyöngébb diáktársunk fe-
lelt, és osztoztunk annak az örömé-
ben, aki versenyen ügyeskedett. 

– Az életünket beragyogták pe-
dagógusaink, föképp olyankor, 
ha jól sikerültek a feleleteink, dol-
gozataink. Köszönjük részükről 
a sok biztatást, és hogy tudásunkat 
tovább kamatoztatták. Kitartóan 
tanítottak minket, hogy bővítsük 
tudásunkat. Reméljük, hogy amit 

itt kaptunk, segít minket egy 
boldog élet megteremtésében. 

– Nem volt mindig előttünk 
egyenes és széles út. Sem ne-
künk, sem pedagógusainknak, 
sem szüleinknek. Szeretnénk 
mindannyiunk nevében kö-
szönetet mondani mindazért 
a törődésért, melyben már az 
első pillanatoktól kezdve része-
sültünk egészen mostanáig. 

– Szüleink jóakarata, meg-
fontoltsága nélkül nem járhat-
tunk volna ebbe az iskolába, 
ahol anyanyelvünkön tanul-
hattunk, de ezen kívül három 
nyelv szépségébe, érdekességébe 
is bepillanthattunk, ezzel valójá-
ban négy nemzet szokásaival, kul-
túrájával gazdagodtunk. Szüleink 
és tanítóink becsületes emberekké 
neveltek. 

– Szomorkodunk, ha arra gon-
dolunk, hogy többé nem nekünk 
szól majd az itteni iskolacsengő.

– Lassan üres lesz az osztályunk, 

de csak két hónapra, hiszen ti, if-
jabb diáktársaink fogjátok ezután 
betölteni izgalmakkal, zsivajjal. 

– Mi már pályát választottunk, 
most rajtatok a sor. Reméljük, si-
keresek leszünk, az életben sok-
-sok tapasztalatot szerzünk majd. 
Ti pedig becsüljétek meg Alma 
máterünket, hozzánk hasonlóan 
legyetek tudással, emberséggel 
felvértezve. 

Amivel kezdtük mondandónkat, 
azzal is fejezzük be: „csupán elme-
gyünk, de nem búcsúzunk.“

Minden elmúlik, mint az álom
Elröpül, mint a vándormadár,

 Csak az emlék marad meg 
a szívben, 

Halványan, mint a holdsugár.

IX. osztály

Az idei tanévben a diákok nagy örömére egy 
új szakkörrel gazdagodott iskolánk, a görkori 
szakkörrel. Mivel gyermekeink egyre több időt 
töltenek a számítógép előtt, szerettünk volna 
egy olyan lehetőséget kínálni a diákok számára, 
ami visszacsalogatja őket a természetbe, ezért is 
esett választásunk a már említett görkorcsolya 
szakkörre. Akadt is tíz kis elszánt és lelkes jelent-
kező az első, ill. a negyedik osztályból. Mivel ez 
a sport időjárástól függő - a téli időszakot kihagy-
va -, tavasztól heti kétszeri alkalommal találunk 
időt ennek a különleges sportnak a művelésére.

A helyes technika elsajátítása mellett fi gye-
lemmel kísérjük az évszakok változásának jele-
it is. Ősszel útjaink során megfi gyeltük, ahogy 
költöző madaraink csapatokba verődve gyűlést 
tartottak a délfelé vezető útvonal megtervezé-
séről, ízleléssel megvizsgáltuk a csipkebogyó C 
vitaminban gazdag savanykás ízét, és kezünket 
óvatosan az akományi termálvíz forrása alá tart-
va megvizsgáltuk a víz hőfokát. 

Tavasz beköszöntével mezei virágokat gyűj-
töttünk az útszélről, megetettük az Újfalu kis bá-
ránykáit fi nom friss búzaszállal. 

Az esős időjárás sem tartott vissza minket 
a testmozgástól. Az igazgató néni beleegyezé-

sével körülgörkorizhattuk iskolánk alsó- és felső 
szintjét. Nagy élmény volt a folyosókon végiggu-
rulnunk. Ami kicsit nehezebb volt, az a lépcsőn 
való közlekedés, de egy egyszerű technikával ezt 
is tökéletesen megoldottuk. A földszinten zenére 
táncot is lejtettünk.

Mindezen tevékenységeink alkalmával a gör-
korcsolyázás technikáját észrevétlenül sajátítot-
tuk el: V-fékezés, T- fékezés, szlalomozás, hely-
ben járás, akadálypálya versenyek… 

A biztonsági felszerelés nélkül a tanító néni 
senkit sem engedett útjára. Ez a sport sérülések-
kel is jár, ezért nem hiányozhatnak a könyök- és 
térdvédők, a refl exmellény és a bukósisak. Nagy-
szerű dolog a tenyérvédő is. Mindez mit sem ér, 
ha nincs egy jó görkorink, ami gumikerekű és 
alumíniumvázas kell hogy legyen.

Ha valaki kedvet érez, jövőre ismét jelent-
kezhet. 

A görkori-szakkörösök 
és Mgr. Csányi Alexandra tanító néni

Görkori kör

CSUPÁN ELMEGYÜNK, DE NEM BÚCSÚZUNK 
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A napköziotthon az idei 
tanévben is megtelt vidám 
kisdiákokkal. Az első szep-
temberi napokban a még 
kissé bátortalan elsősöket az 
idősebb tanulók hamar befo-
gadták, szárnyaik alá vették. 
Rövid időn belül a „napközi-
sek“ egy összetartó csapattá 
kovácsolódtak.

A gyerekek mosolygós arc-
cal, jókedvűen érkeznek min-
den délután az otthonosan 
berendezett csoportszobába. 
Lelkendezve mesélik egymás-
nak és a tanító néninek a napi 
élményeiket. 

A napközis tevékenysége-
ink családias légkörben foly-
nak. A délutáni szabadidőn-
ket igyekszünk kellemesen és 
hasznosan eltölteni: rengete-
get beszélgetünk, játszva ta-
nulunk, és persze elvégezzük 
a házi feladatokat is. Mesét 
olvasunk, zenét hallgatunk, 
rajzolgatunk, kézimunká-
zunk. Építeni is szeretünk 
Legoból és fa építőkockák-
ból. Remek kikapcsolódást 
nyújtanak a társasjátékok is. 
A Mikulás bácsitól gyönyörű 
új társasjátékokat kaptunk: 
Honfoglalót, Scrabblet, Me-
gasztár karaoke játékot, de 

a legnagyobb 
örömet az X-BOX 
okozta, ami nem-
csak érdekes és 
szórakoztató, de 
minden izmunkat 
megtornáztatja. 
A leckeírás után 
szivesen csocsó-
zunk vagy asz-
t a l i t e n i s z e z ü n k 
a szomszédos te-
remben.

Ha az időjárás 
megengedi, az iskola játszó-
terén vezetjük le a feszült-
ségeket és pihenjük ki napi 
fáradalmainkat. Az udva-
ron focizunk, fogócskázunk,

 kuckókat építünk. Védjük 
a növényeket és az álla-
tokat. Időnként pikniket 
is rendezünk: kacsazsí-
ros- vagy vajaskenyeret 
kenünk magunknak fi -
nom zöldségekkel, teát 
főzünk és jókat lakmá-
rozunk. 

Az iskola konyhájá-
ban is gyakran tevé-
kenykedünk: sütöt-
tünk pizzát, mézes-

kalácsot, muffi  nt és más ízle-
tes sütemény. 

A tanév folyamán a nap-
közinek lett egy „segéd taní-
tó nénije“, egy volt napközis 
diák, a nyolcadik osztályos 
Janyík Viktória személyében, 
aki rengeteget segít nekünk, 
főként a tanulás során. Ez-
úton is köszönjük neki. 

Az idén is megrendeztük 
az elmaradhatatlan fergete-
ges Haloween partyt, ame-
lyen ször-
nyekké és 
szellemekké 
változtunk 

( p e rs z e 
csak kül-
sőleg). 

Bekapcsolódtunk a falu 
által rendezett karácsonyi vá-

sárba, ahol a saját készítésű 
mézeskalácsainkat, gipsz-
szobrocskáinkat, hűtő-mág-
neseinket, karácsonyfa dí-
szeinket és gyertyatartóinkat 
árultuk. A befolyó összeget 
egy kisfi únak, Laczkó Tiva-
darnak adományoztuk. A kis 
Tivike elárulta nekünk, hogy 
egy speciális járókát szeret-
nének belőle venni. Hálásan 
köszönjük mindenkinek, aki 
a gyűjtéshez hozzájárult.

A tanév utolsó 
hónapjában, júniusban, ami-
kor már kevesebb a házi fel-
adat, ismét megrendezzük az 
„Autó- és babaszépségver-
senyt” valamint a napközis 
„Csillag születik” műsorát, 
amelyet mindenki nagyon 

izgatottan vár. 
A tanévtől egy 
kis ünnepséggel 
búcsúzunk majd, 
szeptemberben 
pedig ismét talál-
kozunk a napközi-
ben.

 a napközisek és
 Mgr. Mojzeš 

Adriána tanító néni
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S L O V E N S K É  O K I E N KO 

Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. 4. V ten-
to deň sa na celom svete uskutočňujú akcie, ktoré nám 
pripomínajú zraniteľnosť našej planéty. Veď Zem je jedi-
ná planéta, na ktorej je život, preto by sme mali chrániť 
a starať sa o ňu.

Aj my, žiaci našej školy sme sa snažili zapojiť do tejto 
celosvetovej akcie.

Naši najmenší žiaci si s pani učiteľkami pripravili 
prednášku na túto tému. Žiaci piateho ročníka spolu 
s pani učiteľkou zasadili na školskom dvore stromčeky, 
ktoré budú krášliť našu školu, žiaci siedmeho ročníka 
v triede presádzali kvetiny, dávali im nové živiny, aby 
mohli krášliť ich triedu.

Najzaujímavejšou časťou programu bol spoločný 
odchod autobusom do Nových Zámkov, kde v múzeu 
Jána Thaina sme si vypočuli veľmi hodnotnú prednášku, 
ktorá sa viazala k tejto téme. Oboznámili sme sa s ochra-
nou rastlín, zvierat na planéte. Dozvedeli sme sa, ako 
sa musia zvieratá prispôsobovať zmeneným klimatickým 
podmienkam. Niektoré triedy si pripravili hodnotné pre-
zentácie viažuce sa k téme prírody.

Žiaci boli vďační za získané vedomosti a poznatky. 
Žiť máme tak, aby príroda v takej kráse ako dnes, 
bola ešte veľmi dlho. Veď stačí nám urobiť tak málo, ne-
znečisťujme životné prostredie, nemáme lámať konáre 
stromov, vytrhávať kvetiny. Stromy nám dávajú veľmi 
vzácny kyslík, v lete dávajú vytúžený chládok, vtáčikom 
poskytujú možnosť hniezdenia. 

Príroda je to najcennejšie, čo v živote máme, je de-
dičstvom našich predkov. Našou úlohou je ju chrániť 
a ďalej zveľaďovať. 

VII. trieda 
Mgr. Silvia Jacková

Suroviny na 12 porcií:
• 200 g hladkej múky 
• 120 g trstinového cukru 
• 1/2 balíčka kypriaceho 
 prášku do pečiva 
• 1 vajce 
• 1 balíček vanilínového cukru
• 100 g masla
• 40 g bielej čokolády 

• 40 g mliečnej čokolády
• 40 g horkej čokolády
• 40 g hrozienok
• trochu mlieka
• 2 PL kakaa
• 1/2 KL instantnej kávy
• štipka soli
• trocha slnečnicových 
 semienok

Postup prípravy: 
1. Zmäknuté maslo vymiešame s cukrom a vanilínovým cukrom.
2. Pridáme vajce a rozmiešame.
3. Múku zmiešame s kypriacim práškom. Posypeme trochou múky 
 a dobre premiešame. Pridáme trochu mlieka, premiešame a zno-
 vu posypeme múkou. Takto pokračujeme, kým nezašľaháme celú 
 múku, takže sa nám neurobia hrudky.
4. Prisypeme kakao a kávu. Káva v ceste zvýrazní chuť čokolády 
 a kakaa.
5. Hrozienka zalejeme vriacou vodou a necháme 10 minút odstáť, 
 aby nasiakli. Potom ich scedíme a dôkladne odkvapkáme a pridá-
 me do cesta.
6. Čokoládu nasekáme na kúsky a opatrne vmiešame do cesta.
7. Do formy na muffi  ny povkladáme košíčky. Plníme ich cestom asi 
 do 2/3 výšky košíčkov. Navrch nasypeme slnečnicové jadierka.
8. Dáme piecť do rúry na 20-30 minút, kým nie je cesto upečené aj 
 zvnútra.
9. Po vybratí z rúry muffi  ny vyberieme, pretože ak by sme ich nechali 
 príliš dlho vo forme, vyschli by.

Dobrú chuť Vám prajú žiaci VII. triedy!

Deň ZemeDeň Zeme

NAPEČME SI ĽAHKO, RÝCHLO, 
CHUTNE, ZDRAVO...

Muffiny
s troma druhmi čokolády
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Ergänze richtig die 

Namen der Tiere!

Match words 

and pictures!

TA N U L J U N K  N É M E T Ü L !

A N G O L U L  TA N U L N I  J Ó  M U L AT S Á G !
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Gyermek-
rajzok

BAK (12. 21.–01. 20.)
Egy Bak csak akkor  utazik, ha munkahelyén mindent elrende-
zett, bár ekkor is nehezére esik a teljes kikapcsolódás, a lazítás. 
A bőröndjében ott lapul a laptop, zsebében a céges mobil. 
Tipp: Marokkó vagy Egyiptom lesz az ideális!

VÍZÖNTŐ (01. 21.–02. 18.)
A Vízöntő nehezen viseli a szabályokat, olyan közeget keres, 
ahol a saját elképzelései szerint vakációzhat. Minden új dolgot 
kipróbál, az extrém sportok is vonzzák.
Tipp: Egy jó kis rafting kell neked!

HALAK (02. 19.–03. 20.)
A Halak egy lakatlan szigeten, a természetbe olvadva is képes 
feltöltődni. Csak az a fontos, legyen mellette valaki, aki fogja 
a kezét. Nem árt, ha az a valaki elintézi a jegyvásárlást, a szo-
bafoglalást és a többi földhözragadt dolgot is. Tipp: Irány egy 
ciprusi vagy rodoszi hotel! Napozz és repülj!

KOS (03. 21.–04. 20.)
A forrófejű Kos a szervezett utazások kötöttségeihez túlsá-
gosan önfejű és szabadságvágyó. Jobban kedveli az egyéni 
utakkal járó izgalmakat. Váratlan helyzetben mindig feltalálja 
magát. Tipp: Válaszd Montenegrót vagy Albániát!

BIKA (04. 21.–05. 20.)
A Bika számára a nyaralás az érzéki élvezetekről szól. Finom 
falatok, wellnessprogramok, kényeztetés, kényelmes hotel-
szoba, festői kilátás. Szüksége van arra, hogy megszokott ké-
nyelmét a nyaralás alatt is élvezhesse. Tipp: Irány egy hazai 
wellness-szálló!

IKREK (05. 21.–06. 21.)
Az Ikrek számára a nyaralás csupa vidámság és szórakozás. 
Nem tudja elviselni, ha nem zajlik körülötte az élet, ha kimarad 
bármiből is. Folyamatosan tájékozódik, bárkivel szóba elegye-
dik, aki csak útjába kerül. Tipp: Látogass el Amszterdamba!

RÁK (06. 22.–07. 22.)
A Ráknak a kellemes kikapcsolódáshoz vízre és nyugalomra 
van szüksége, no meg persze az összes családtagjára. Elsősor-
ban a tengerhez vagy nagy tavak partjára megy nyaralni, ahol 
előszeretettel bérel kis házat. A hajókázást és a horgászást neki 
találták ki. Tipp: Menj le a Balatonhoz vagy az Adriára!

OROSZLÁN (07. 23.–08. 22.)
Az Oroszlán tüzes jegy lévén a meleg, napos tájakat kedveli. 
Imád strandolni és napozni, képes akár egész nap a tengerpar-
ton sütkérezni. Imádja a szórakozás minden formáját, a bárok 
és a kaszinók gyakori vendége. Tipp: Ki ne hagyd a napfényes 
Andalúziát!

SZŰZ (08. 23.–09. 22.)
A Szüzek úgy vélik, a nyaralásnak is értelmes célt kell szolgál-
nia, így a pihenés mellett a kultúrára, művelődésre is időt sza-
kítanak. Nem szeretik szórni a pénzt, ezért jobbára elő- vagy 
utószezonban utaznak. Tipp: Olaszországban a helyed!

MÉRLEG (09. 23.–10. 22.)
Az igényes Mérleg nem igazán kedveli a sátorral való vacako-
lást, a zacskósleves-melegítést. Szeret divatosan öltözködni, 
így legalább egy napot a vásárlóutca felfedezésével tölt.
Tipp: Fizess be egy franciországi körútra! 

SKORPIÓ (10. 23.–11. 22.)
A Skorpió rejtélyek iránti érdeklődése és nyomozóhajlama 
utazásait is áthatja. Legszívesebben egzotikus és misztikus he-
lyekre megy. A helyszínt lehetőleg járatlan úton közelíti meg.
Tipp: Mit szólnál a transzszibériai vasúthoz? 

NYILAS (11. 23.–12. 20.)
A Nyilas megragad minden alkalmat, hogy tágítsa látókörét, 
bővítse ismereteit. Barátaival többhetes kalandtúrának is neki-
vág, nem zavarják a nomád körülmények. Vonatozik, stoppol, 
ha kell, hajóra száll, neki mindent látnia kell. Tipp: Irány Török- 
és Görögország!

UTAZÁSIUTAZÁSI
horoszkóphoroszkóp

Bogdány Barbika 1. o

Hrabovsky 
Sacika 1.o

Haluza Henriett 5.A

Bugyík Kornélia 3.o

Juhász Eszter 6.o

Szarka Dorka 6.o

Tóth Gergő 4.o

Varga Lettike 3.o

Ivanics Dórika 3.o

Ruzsik Máté 2.o

Tornay Jennifer 6.o

Varga Barbara 6.o

Vas Ancsika 1.o
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