Kedves Olvasó! Iskolaújságunk 2015-ös, őszi számát tartod a kezedben. Az előző tanévhez
hasonlóan, negyedévenként jelentettjük meg a Hírmondót, hogy egy kis összefoglalást adjuk a
megtörtént eseményekről. Folyamatosan tájékozatunk Benneteket az iskolarádióban, a
weboldalunkon és a Facebook oldalunkon. Köszönöm a segítséget azoknak a diákoknak és
tanároknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a szám.
Hédi Kati néni
Iskolánkban is elkezdődött a 2015/16-os tanév
szeptember 1-én. Reggel 8 órakor volt a
tanévnyitó ünnepség, majd osztályfőnöki órák és
szaktárgyi órák következtek.
Az ünnepségen Ruttner Csaba
intézményvezető köszöntötte
a 84 diákot, különösen a 17
kiselsőst, és a tanító néniket:
Rabi Juditot és Sárközi
Hajnalkát.
PAPÍRGYŰJTÉS volt 2015. október 1-jén. Az
újságpapírt és a kartont külön csomagolva kértük,
mindkét hulladéktípusból nagyon sok gyűlt össze.
Eredmények az alsó tagozaton:
I. hely: 1. osztály (955 kg)
II. hely: 3. osztály (953,5 kg)
III. hely: 2. osztály (407 kg)
Eredmények a felső tagozaton:
I. hely: 6. osztály (1735 kg)
II. hely: 8. osztály (479)
III. hely: 7. osztály (324,5 kg)

2015. szeptember 18-án, pénteken 12 diákunk vett
részt a Tricepsz Triatlon Váltón Tatabányán.
A
legjobb
helyezést
a
III.
korcsoportos lányok érték el, ők
harmadikok
lettek.
Gratulálunk
Széplaki
Laurának,
Mészáros
Renátának és Viszkocsil Vanesszának!

Idén is megrendezésre került a Ma TATA túra
nevű természettudományos vetélkedő Tatán.
A 4. osztályosok csapata (Király-Vogel Gréta, Major
Lea, Szűcs Rebeka, Vad Bendegúz) második
helyezést ért el.
A 6. osztályosok csapata (Hornyák Fanni, Salánki
Sarolta, Viszkocsil Vanessza, Nagy Patrícia)
harmadik helyezést ért el.

2015. szeptember 28-án a Gyermelyi Tésztagyárban
voltunk nyílt napon. A gyárlátogatásról a következő
sorokat írta Mészáros Renáta 7. osztályos tanuló:
„A gyermelyi tésztagyár lisztőrléssel, tésztakészítéssel
foglalkozik. Csomagolja és szállítja is az árut. Tojást, vizet,
lisztet használnak fel. A liszt őrléséhez saját malom
működik, a gabonát is ők állítják elő. A tyúkokat ők
nevelik fel. A tojás feltörését, a tészta feldarabolását és a
csomagolást robotgép végzi.”
2015. október 2-án
rendeztük meg a
hagyományos
Pákozdiakadályversenyt.

Gyönyörű napsütésben, vidám hangulatban
túráztak a csapatok a Malomvölgyi-tóig. Útközben
nyolc állomáson kellett történelmi és vicces
feladatokat egyaránt végrehajtani. Alsó tagozaton
az 1. osztályosok csapata, felső tagozaton a 2.
csapat nyert.
Szépül az iskola előtti terület. Elkészítettük az
iskola előtti virágtartókat. A 7. osztályosok
festették, a napközisekkel beültettük.
Köszönet Budai Attilának a segítségért, Szajkó
Gabriellának, Ilyés
Tímeának és Mészáros
Renátának a felajánlott
autógumikért és
festékekért. És a
gyerekeknek a lelkes
munkáért!
2015. október 7-én közlekedési vetélkedő volt a
Közösségi Házban. Tanulóink az alábbi
eredményeket érték el:
2-3. osztályosok: Farkas Lili (1. hely)
4-5-6. osztályosok: Király-Vogel Gréta (1. hely)
7-8. osztályosok: Tarcsa Krisztián (1. hely)

Iskolánk 10 tanulója október 11-18-ig erdei
iskolában volt a szlovákiai Hronecben. A tanórák
mellett sok-sok tartalmas programon vehettünk
részt. Megtekintettünk egy cseppkő- barlangot és
lanovkáztunk
az
Alacsony-tátrai
Chopok csúcson is.
Kellemes
hetet
töltöttünk
el
együtt!!!

2015. október 19-én tanulóink a Vörösmárvány
táncegyüttes
tagjaként
a
szlovákiai Vágsellye városában
léptek fel a Ludovít Stúr
évforduló
alkalmából.
A
fellépés nagyon jól sikerült, sok
dicséretet kaptunk! Vendéglátóink gyermekprogrammal
kedveskedtek
diákjainknak, akik kicsit
fáradtan, de annál több
élménnyel tértek haza!
Kissné T. Erika néni
A Parlamentben jártunk: Ebben az évben ötödik
alkalommal hirdette meg a Gyermekmentő Szolgálat
az Ifjúsági és Diákparlamentet az Országházban.
Iskolánk tanulói már negyedszer vehettek részt ezen a
programon. Korábban egy kisebb csapat képviselte
iskolánkat, most azonban húsz tanuló részvételére
volt lehetőség. Megyénket csak mi képviseltük.
Nevezésünk már az előző tanév végén megtörtént,
akkor fogalmaztuk meg kérdéseinket is, amelyeket a
minisztereknek, államtitkároknak szerettünk volna
feltenni. Ezek közül hármat választottak ki. Mészáros
Renáta, Fejér Roxána és Salánki Sarolta voltak a
kérdezők.
Igazi
képviselőkhöz
illően
/sőt
fegyelmezettebben/ viselkedtek diákjaink. Az ülést
Kövér László az Országgyűlés elnöke vezette.
Tanulóinknak csodálatos élmény volt a Parlament
épületében járni, az ülésteremben a miniszterek
mellett ülni, a szavazógépeket használni, a díszőrség
bemutatóját látni. Gyakorolhatták a parlamenti
demokráciát, talán még a politikusi pályához is kedvet
kaptak. A következő tanévben is szeretnénk pályázni.
Ehhez várjuk majd kérdéseiteket, amelyek benneteket
foglalkoztatnak, érdekelnek, iskolánk sorsát, a
jövőtöket érintik.
Pintér Gyuláné Icu néni

Kissné T. Erika néni

Október 19-én részt vettünk a piliscsévi szlovák
nemzetiségi napon. Diákjaink megismerték a helyi
népszokásokat, népviseletet és megkóstolhatták a helyi
specialitásokat is

Program előzetes: szlovák nemzetiségi hét az
iskolában november 9-13-ig. Lesz alsós
szavalóverseny,
számítógépes
rajz
és
szövegszerkesztő
verseny,
megyei
szintű
versmondó és tanulmányi verseny, műveltségi
vetélkedő és daltanulás, táncház.

