Kedves Olvasó! Szinte hihetetlen, de pár nap múlva véget ér a 2015/16-os tanév. Sok
és újszerű feladat és program volt ebben az évben. Az elmúlt időszak hagyományos
és hagyományteremtő programjai mellett a versenyeredményekről is szól ez a
lapszám. Az olvasáshoz jó szórakozást, a nyári szünetre jó pihenést és feltöltődést
kívánok:
Hédi Katalin
Hétvégi gyalogtúrák

Április eleje óta hétvégenként gyalogtúrákat
szervezünk a tanulók és
családjuk
részére.
Összesen
öt
alkalommal túráztunk a
környéken
(Serédi
Kastély, Bundschu-kút,
vízesés, sziklamászók
gyakorló helye és
Gorba-tető) 20-30 fő körüli létszámmal. Két
alkalommal a Tardosi Vörösmárvány Alapítvány
támogatásával közös bográcsozás illetve sütögetés
is volt.
Digitális Témahét
2016. április 4-8 között iskolánk csatlakozott az
országos digitális témahét programhoz. 35 diák egy
projekt keretében elkészítette a Tudóspalánták
társasjátékát. A projektben a 4-8. osztályosok vettek
részt. A projekt vezetője Hédi Katalin, informatika
tanárnő volt. A projekt megvalósításában Mezei Mária
és Nagy Gábor vettek még részt. A gyerekek saját
tervük alapján elkészítették a játéktáblát, a játéhoz
tartozó szabályleírást. Feladatokat fogalmaztak meg, és
kérdéskártyákat készítettek biológia, fizika, kémia
órákon.
A
számítógépes
formázásokat
informatikaórákon
végezték.
A
társasjáték
megvalósításán technikaórákon is dolgoztak. A
gyerekek által szerkesztett bábukat támogatónk a
Craftunique Kft. nyomtata ki 3d-s nyomtatóval. A
projektről újságcikk is jelent meg egy megyei lapban, és
a projekttervért Hédi Katalin tanárnő külön díjat kapott
a budapesti díjátadó ünnepségen.

„Gyere a Boldogvölgyi suliba tanulni!”
imázsfilm forgatása
Ezzel a címmel zajlik szeptember óta egy
komplex tehetséggondozó program iskolánkban
a Nemzeti Tehetség Program támogatásával.
Tavasszal
a
szokásos
informatikai
műhelymunkák
mellett
felvételeket
készítettünk a halastónál, ahova lovas
kocsin
utaztunk.
Elkészítettük és felvettük az iskolaindulót Hajdú Balázs
bácsi és Marika néni
vezetésével illetve a
Gorba rádiósok segítségével.
A munka nagy részét
viszont egy háromnapos szakmai táborban végeztük el, mely
május 27-29-ig volt a tardosi önkormányzat
vendégházában. 10 tanulóval dolgoztunk a
felvételeken, a kőfaragó és kőfeldolgozó
üzemben, a bányában, a Malom-völgyben, a
lovasiskolában, a focipályán és a Gorbatetőn a fehérmészkő bányában. A munka
mellett szórakozásra is jutott idő: pólót
festettünk, mozaikképeket ragasztottunk,
társasjátékoztunk stb. Jelenleg folynak az
utómunkálatok (képszerkesztés, filmvágás)
és a tanévzáró ünnepségen kerül sor a
kisfilmünk bemutatójára.

Iskolacsalogató
A leendő első osztályosok játékos sportdélutánon voltak
nálunk április 7-én. Bélik Zoltánné,
Margit néni a leendő tanító néni több
alkalommal is ellátogatott az
óvodába, hogy megismerje azokat a
nagycsoportos ovisokat, akik jövőre
iskolánk 1. osztályába fognak járni.
Április 14-15-én volt a beiratkozás,
amikor 13 nagycsoportos óvodás
iratkozott be. Sok szeretettel várjuk
őket 2016. szeptemberétől!
Jutalom kirándulás
A 2015/16-os tanév során nyújtott kiemelkedő tanulmányi
és sporteredménye alapján 25 tanuló lehetőséget kapott
arra, hogy egy napos kiránduláson vehessen részt. A
kirándulás célpontja Győr volt, ahol a gyerekek
megtekintették a Mobilis Interaktív Kiállítási Központot.
Majd egy közös ebéd után a Rába Kalandparkba mentek.
Köszönjük a szervezést és a megvalósítást Gabi néninek és
Hajni néninek.

Rendhagyó tanórák

Színjátszó Fesztivál
2016. április 22-én iskolánk színjátszó szakköre, a
Tardosi Tavirózsák részt vett a XXV. Weöres
Sándor Országos Gyermek-színjátszó Találkozó,
Komárom-Esztergom
megyei
bemutatóján
Tatabányán.
Az
alsó
tagozatosok
Lakatos
Menyhért: Az öreg fazék
titka című darabot, a
felsősök Az élet értelme
című saját improvizációs
játékukat adták elő.
Május 31-én este 19
órakor bemutatta a
színjátszó szakkör a
szülőknek is azt a két
darabot,
amivel
szerepeltek az országos
színjátszó találkozón. És
a nyolcadik osztályosok még egy
színdarabot szlovákul és magyarul is.

vicces

Iskolai megemlékezés
Nemzeti Összetartozás Napjáról 2016. június 3án, pénteken egy zenés összeállítással
emlékeztünk meg, melyet a tanulók az
iskolarádión keresztül hallhattak.


Alsós diákjaink a budapesti MiniPoliszba
kirándultak május 6-án, ahol kipróbálhatták milyen
felnőttnek lenni, dolgozni egy pizzériában, vásárolni
egy boltban, pénzügyeket intézni a bankban.

Minden tanulónk megtekintette a
békamentést a Malom-tónál, ahol a Duna-Ipoly
Nemzeti Park munkatársa tartott tartalmas előadást a
természetvédők munkájáról.

A falumúzeumban, 2016. május 7-én a Derűs
Alkony Nyugdíjasklub tagjai megmutatták nekünk a
loksakészítés és a
kemencés lángos
sütésének fortélyait.
Köszönjük a segítséget
Stofa Tamásnak és a
tűzi fát Budai Attilának,
az anyagi támogatást a
Tardosi Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzatnak. A
legnagyobb köszönet
pedig a nyugdíjasklub
tagjainak jár!

Üzemlátogatáson voltak a gyerekek a
szódaüzemben, a rugógyárban, az autószervízben és a
fémfeldolgozó üzemben. Minden szakembernek és
vállalkozónak köszönjük a lehetőséget és a szakszerű
üzemvezetéseket.

8 felső tagozatos diák ismerkedhetett meg a
tatabányai Edutus Főiskolán a Lego Robotok
programozásával 2016. június 9-én.

Szaktárgyi versenyek
Informatika: Iskolai számítástechnika versenyünk
utolsó fordulója egy internetes kereső verseny volt. Az
eredmények: 5-6. osztály: I. Viszkocsil Vanessza II.
Salánki Sarolta; 7. osztály: I. Fejér Roxána II.
Mészáros Renáta III. Fülöp Tamás; 8. osztály: I.
Sárközi Gábor II. Tarcsa Krisztián III. Tóth Róbert

Kistérségi szövegértési versenyt rendezett
iskolánk 2016. április 14-én. A környékbeli 11
iskolákból 74 alsótagozatos tanuló vett részt a
versenyen. A verseny eredményhirdetése április
28-án volt, iskolánk tanulói közül a legsikeresebb
Major Lea 4. osztályos tanuló volt, aki IV. helyen
végzett.

Könyvtáros verseny:
A Községi Könyvtár iskolásoknak meghirdetett Könyvtári
kincskereső vetélkedőjén sokan részt vettek.
Íme a helyezettek névsora: 1-2. osztály: 1. Kiss Dorina,
Farkas Dorka 2. Szalczinger Anna, Heidler Bernadett 3.
Mészáros Panna, Mészáros Renáta; 3-4. osztály: 1.
Kőlcsei Zsófia, Farkas Lili 2.Vad Bendegúz, Ott Nikolett
3. Nagy Dániel; 7-8. osztály: 1. Mészáros Renáta, Fejér
Roxána 2. Tarcsa Krisztián 3. Nagy Péter, Fülöp Tamás
Magyar nyelv és irodalom: Költészet napja
alkalmából iskolai szavaló versenyt rendeztünk,
melynek
eredménye:
1-2. osztályosok: I. Tóth Anna Lidía II. Németh Ábel
III. Sárközi Benjámin; 3-4. osztályosok: I. Vad Viktor
Bendegúz II. Major Lea és Barina Emilía III. Kőlcsei
Zsófia és Farkas Lili; felső tagozat: I. Viszkocsil
Vanessza II. Mészáros Renáta III. Radis Agapi

Iskolai helyesírási verseny volt a 2-4.
osztályosoknak.
Az
eredmények:
I. Szalczinger Anna és Farkas Lili II.
Tóth Anna Lídia III. Majos Lea, KirályVogel Gréta.
Az első osztályosoknak szépírási versenyt
szerveztünk. Eredmények: I. Árendás Máté
II. Farkas Dorka III. Heidler Bernadett,
Varga Bernát, Szalados Botond

Iskolai alsós matematika verseny eredményei:
1.osztály: I. Varga Bernát, II. Mészáros Renáta és
Német Ábel, III. Árendás Máté; 2.osztály: I.
Szalczinger Anna II. Kárpáti Richárd, III. Mészáros
Panna és Radobiczki Richárd; 3- 4. osztály: I.
Farkas Lili, II. Major Lea, III. Zhorela Csenge és
Vad Viktor Bendegúz

Természetismereti vetélkedőt hirdetett a tatai
Vaszary J. Általános Iskola a városi és környékbeli
iskoláknak, ahol Farkas Lili I. helyezést ért el a 3.
osztályosok közül 2016. április 22-én.

Matematika táborban vehetett részt a levelezős
versenyen elért teljesítménye alapján Nagy Péter
(7. o.) és Farkas Lili (3. o.) Tatán.
Történelem: Az országos TITOK levelezős versenyben
3 csapatunk is indult. A legügyesebbek a 6. osztályosok
(Salánki S. és Viszkocsil V.) voltak, akik a több mint
200 induló csapat közül az országos 27. helyet érték el.
Német nyelv: Megyei írásbeli német nyelvi versenyen,
Tatabányán 4 tanuló vett részt 2016. május 2-án. A
legjobb helyezést Fejér Roxána (7.o.) érte el, aki a
megyei 5. helyen végzett.
Az országos TITOK levelezős versenyben a 7-8.
osztályosok csapata országos 12. helyet szerezte meg
96,2 %-os teljesítménnyel. Csapattagok: Fejér Roxána,
Mészáros Renáta, Varga Borbála és Sárközi Gábor.

Kistérségi Szlovák Műveltségi versenyen 2. helyet
szerzett meg iskolánk csapata 2016. április 27-én,
Tatabányán. A csapat tagjai: Major Lea, Szűcs
Rebeka, Fejér Roxána és Mészáros Renáta
Szlovák programok:
 2016. április 28-án iskolánk tanulói a
szlovákiai Vágsellyén vendégeskedtek. A szlovák
iskolától indult kezdeményezés testvériskolai
kapcsolatra. A találkozók célja, hogy diákjaink
kortársaikkal, élő nyelvi közegben gyakorolhassák
a nemzetiségi nyelvet. Tanulóinkat először
ismerkedési óra várta, utána rendhagyó kémia
órán vettünk részt. Ezt közös daltanulás követte,
majd egy testnevelés óra. A finom ebéd után
megtekintettük a város nevezetességeit. Hálásak
vagyunk ezért a lehetőségért, diákjaink jól
érezték magukat. Ősszel Tardoson kerül sor
találkozóra, amelynek során igyekszünk a
vendégeknek
megmutatni
településünket,
nemzetiségi hagyományainkat és értékeinket.

 Május 19-én, csütörtökön iskolánk 12
tanulója részt vett a Galgagyörkön megrendezett
regionális szlovák versmondó és ének versenyen.
A versenynek több, mint 190 résztvevője volt.
Diákjaink kiváló produkciókkal képviselték
iskolánkat.

 Június 2-4-ig került sor idén a 3 ország
találkozójára, amelynek idén a szlovákiai,
tardoskeddi testvériskola volt a házigazdája. A
bemutatkozó műsorokon kívül az első este
Európával kapcsolatos műveltségi vetélkedőn
vettünk részt. Pénteken megtekintettünk egy
bölényfarmot, majd Kistapolcsány kastélyába
mentünk. Délután izgalmas sportversenyeken
vettünk részt, majd tűzoltó bemutató volt. Az
estét diszkóval és finom gulyáspartival zártuk.
Harmadnap ajándékot készíthettünk, majd
strandolás és falunézés volt a program. Ebéd után
kicsit fáradtan, de sok-sok élménnyel és új baráti
kapcsolattal tértünk haza. Jövőre Csehország lesz
a találkozó házigazdája, reméljük ott is
találkozhatunk barátainkkal!

Sportversenyek

A tavaszi kistérségi mezei futóversenyen
(április 11.) 35 diák vett részt iskolánkból. Az iskola
leggyorsabb futói: I. korcsoport: Budai Attila (7.
hely), II. korcsoport: Major Lea (3. hely), IV.
korcsoport: Stikli Alexandra (9. hely) és Mészáros
István (10. hely)

A
2016.
április
7-én,
Tarjánban
megrendezett Diák-Duatlon versenyen tanulóink a
következő eredményeket érték el a saját
korcsoportjukban: Kiss Dorina (2. o.) III. hely; Varga
Borbála (8. o.) I. hely; Stikli Alexandra (8. o.) II. hely

Tatán idén is volt Nagy Sportágválasztó.
Május 13-án, pénteken diákjaink is meglátogatták a
rendezvényt.


Június első szombatján rendezte meg
településünkön a Komárom-Esztergom megyei Sprint
futóklub a hagyományos Hegyenvölgyön futóversenyt. A kicsik a 200
méteres távot teljesítették, a
nagyobbak a 4 km-es távon is
elindultak.
A 10
év
alattiak
sorrendje: I. Radobiczki Szilárd, II.
Radobiczki Richárd, III. Varga
Bernát, a lányok közül: I. Kiss Dorina.

Május
közepétől
iskolánkban
művészi
teremkerékpározást
lehet
tanulni. Az edzések heti
háromszor
vannak,
az
edzéseket
Mezei
Mária,
testnevelő tanárnő tartja.

Program előzetes
 A nyolcadik osztályosok ballagása június 11én, szombaton 11 órakor lesz.
 Június 13-án Fekete Lajos Diáknap lesz. Az
egész napos programot a Malomvölgybe tervezzük.
Akadályverseny, tűzoltó, vadász és katonai bemutató
lesz, majd a közös ebéd a nyugdíjas klub tagjainak
segítségével fog készülni.
 Június 14-én kirándulásra mennek az
osztályok. Az alsó tagozatosok Visegrádra kirándulnak,
a felsősök Herendre és a Sobri Jóska Kalandparkba.
 A 2015/16-os tanév június 15-én ér véget, és
kezdődik a vakáció.
 2016. június 17-én, pénteken délután 17 órakor
kezdődik a tanévzáró ünnepség a Közösségi Ház
színháztermében.
 A nyári szünet ideje alatt a Közösségi Házban
három alkalommal is napközis tábor lesz. Nagyné
Elekes Réka sok szeretettel vár minden gyereket
játékokkal, kirándulásokkal, kézműveskedéssel. Az
időpontok: június 27-július 1., majd július 25-29. és
augusztus 22-26. Jelentkezni lehet személyesen a
Közösségi
Házban
vagy
a
06-30-2683773
telefonszámon.
 Iskolánk ismételten színházlátogatást szervez a
budapesti Madách Színházba, 2016. november 7-én a
Mamma-mia című előadásra. Jelentkezni a jegyár
befizetésével lehet június 30-ig Gazda-Pusztainé Véber
Gabriella tanárnőnél

A nyári szünetre jó időt, sok pihenést, kikapcsolódást kívánunk. Aktuális információkat folyamatosan
közzé teszünk az iskola weblapján (www.tardosiiskola.hu) és Facebook-oldalán. Kövessetek minket! 

