Kedves Olvasó! Pár nap múlva itt a téli szünet, és amikor szünet után újra találkozunk, már
2016-ot fogunk írni. Mielőtt belépünk az újévbe, érdemes egy kis összefoglalást adni az óév
eseményeiről. Ehhez szeretnénk segítséget adni azzal, hogy egy újabb lapszámban
beszámolunk az elmúlt hónapok iskolai eseményeiről, a tanulóink által elért
versenyeredményekről. Ezúton is szeretnék minden kedves tanítványomnak és szüleiknek
kellemes ünnepeket és jó téli szünetet kívánni:
Hédi Katalin
Még októberben címerkészítő rajzpályázatot
hirdettünk. Az elkészült címerekből kiállítást
rendeztünk az iskola folyóson, és az ötletekből
merítve elkészítettük iskolánk címerét.

A legötlesebb címerek készítői november elején
oklevéllel és ajándéktárgyakkal jutalmaztuk: Kovács
Ákos (1. o), Szalczinger Anna (2. o), Recsák Norbert
(3. o), Viszkocsil Vanessza (6. o)
Szlovák
nemzetiségi
hetet
rendeztünk
tanulóinknak és a kistérségben élő szlovák
nemzetiségi gyerekeknek november második
hetében. A támogatóknak köszönhetően sok színes
programot tudtunk szervezni, melyek a következők
voltak:
Hétfőn iskolai szintű alsós szlovák versmondó
verseny volt, a továbbjutók képviselték iskolánkat a
kistérségi versenyen.
Továbbjutók: 2. osztály: Kiss Dorina és Szalczinger
Anna, 3. osztály: Árendás Kincső, Kőlcsei Zsófia és
Recsák Norbert, 4. osztály: Barina Emília, Major
Lea és Szűcs Rebeka.

Kedden számítógépes szövegszerkesztő és
rajzverseny rendeztünk, ahol hagyományos szlovák
ételek receptjeit, és a Magas-Tátra élővilágát
bemutató szöveget gépeltek és szerkesztettek a
tanulók, illetve szlovák népi hagyományokról és a
Magas-Tátra növény- és állatvilágáról készítettek
rajzokat.
Rajzverseny: 1. hely: Nagy Péter, 2. hely: Fejér
Roxána, 3. hely: Berczeli Dániel
Szövegszerkesztés: 1. hely: Salánki Sarolta, 2. hely:
Mészáros Renáta, 3. hely: Varga Borbála és
Viszkocsil Vanessza

Szerdán kistérségi szlovák versmondó és
tanulmányi versenynek adott helyet iskolánk. A
versenyre
a
szlovákiai
testvériskolánkból,
Tardoskeddről is érkeztek vendégek.
Első helyezést értek el: Kőlcsei Zsófia, Viszkocsil
Vanessza, Sárközi Gábor.
Csütörtökön a hagyományos alsós játékos nyelvi
vetélkedő és a felső tagozatos műveltségi vetélkedő:
„Ki tud többet Szlovákiáról?” címmel került
megrendezésre.
Pénteken
az
osztályok
ellátogattak
a
falumúzeumba, ahol múzeumi órán vettek részt és
totót töltöttek ki.
A hét folyamán a technikaórák keretében
megtanultak a diákok loksát, pozsonyi kiflit és
lapcsánkát készíteni.

Márton napi lámpáskészítés
volt az iskolában november
6-án délután 15 órától.
Vendégeink voltak az
óvodások is. Az elkészült
lámpásokat kipróbáltuk a
faluban. A séta után egy kis
vacsora várt mindenkit az
iskolában. Köszönjük a
programot a DÖK-nek, és a
segítséget az óvó néniknek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
„Kisiskolákban
működő
tehetséggondozó
programok támogatása” című pályázaton iskolánk
egymillió forintot nyert. A támogatást egy imázsfilm
elkészítésre kaptuk. A program keretében november
20-án vendégünk volt Kovács Judit, fényképész, aki a
digitális fotózásra tanította a gyerekeket. Köszönjük az
előadást, a hasznos tanácsokat. A program
folytatásaként kép-, video és hangszerkesztő
foglalkozások lesznek.

2015. november 18-án egészségnap volt
iskolánkban. Salátakészítés és sorverseny volt
a program. A legkreatívabb salátát az 5-6.
osztályosok készítették.

Karácsonyvárás az iskolában
November
26-án
a
Diákönkormányzat szervezésében
adventi koszorúkat készítettek a
gyerekek. A népszerű program jó
hangulatban telt, és minden
résztvevő egy gyönyörű koszorúval
térhetett haza.
December 4-én járt iskolánkban a Tardosi
Szlovák Nem. Ök. mikulása, és mindenkit
megajándékozott egy kis csomaggal. Első és
második osztályos diákjaink az óvodába
látogattak, ahol kis műsort adtak az ovisoknak és
mikulásajándékot vittek a gyerekeknek. Ezen a
napon két felsős tanulónk részt vett a
pilisszentkereszti országos szlovák karácsonyi
ünnepségen, ahol a Vertigo Színház bábelőadását
és betlehemes műsort néztek meg.

December 7-én a Derűs Alkony Nyugdíjasklub
mézeskalácssütést szervezett a Közösségi Házba,
ahova tanulóinkat is meghívták. Köszönjük a
meghívást.
December 11-én részt vettünk a tardosi adventi
vásáron. A tanulók által készített szaloncukrot,
habkarikát, mézeskalácsot, karácsonyfadíszeket,
mécsestartókat, asztaldíszeket és hűtőmágneseket
árultunk nagy sikerrel.
December 12-én, szombaton
karácsonyi
kézműves
foglalkozások és Mikulásfutás is volt iskolánkban.
Futás első helyezettjei:
Rénszarvasfutás:
1-2. osztály: Stofa Kornél- Radobiczki Richárd
3-4. osztály: Major Lea- Barina Emília
Felső tagozat: Kempf Róbert- Mészáros Zoltán
Mikulás futam:
1-2. osztály: Mészáros Kármen, Stofa Kornél
3-4. osztály: Major Lea, Vad Bendegúz
Felső tagozat: Viszkocsil Vanessza, Mészáros
Zoltán
Színház
December 10-én a Palánta Misszió bábelőadását
nézték
meg
alsós diákjaink,
másnap
a
Tardosi Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
meghívására a
Vertigo színház
látogatott el hozzánk. A 2-4. osztályosok
megtekintették az Osmijankové rozprávky című
szlovák nyelvű, kedves, humoros előadást.
December 14-én a Közösségi Házban az óvoda
szervezésében szintén a kicsiknek volt színházi
előadás.
Felsős színjátszó diákjaink vendégszerepeltek a
tarjáni iskolában december 12-én, ahol a
nagysikerű „Így volt szép” című zenés darabot
adták elő.
Iskolánk színházlátogatást szervez Budapestre a
Madách Színházba a Mary Poppins előadásra,
melynek időpontja 2016. március 2. 19 óra.
Program előzetes:
December 17-én délután 3 órakor
kezdődik
az
iskolai
karácsonyi
ünnepség. December 19-én a 18
órakor kezdődő falukarácsonyon és
december 20-án a 16 órakor kezdődő
templomi
adventi
műsoron
is
fellépnek tanulóink. Mindegyik programra sok
szeretettel várunk mindenkit!

