Kedves Olvasó! „Jön a tavasz, megy a tél”, ahogy a közismert gyerekmondóka is mondja. A
téli eseményekről és versenyeredményekről szeretnék beszámolni ebben a lapszámban. A
híreink folyamatosan olvashatók a honlapunkon (www.tardosiiskola.hu) és a Facebookprofilunkon. Az iskolarádió adása pedig hallhatók a Gorba rádióban is. Jó olvasást és
kellemes tavaszi szünetet kívánok:
Hédi Katalin
Nyolcadik osztályosok továbbtanulása
A 8. osztály tanulói továbbtanulásra készülnek.
Részt vettek a tatabányai pályaválasztási
kiállításon, egyéni kérdőívet töltöttek ki. A kérdőív
alapján
személyre
szabott
pályaválasztási
tanácsokat kaptak egy-egy személyes beszélgetés
alkalmával szakemberektől. Ezután kitöltötték
jelentkezési lapjaikat, miszerint 3 diák szeretne
gimnáziumban tanulni, 5 diák szakközépiskolában és
5 szakiskolában. A központi felvételeik jól
sikerültek,
a
felvételi
elbeszélgetések
is
megtörténtek, izgatottan várjuk az eredményeket,
melyek április végére várhatók.

KI MIT TUD?
A Közösségi Ház rendezésében tehetségkutató
volt 2016. január 29-én. Iskolánk diákjai szép
számmal képviseltették
magukat. Volt, aki táncolt,
volt, aki énekelt és szavaló,
zongorázó, klarinétozó
gyermek is akadt a szereplők
között.
Helyezések:
I.
Mészáros Panna 2.o.
(tánc)
II.
Tarcsa Krisztián 8. o.
(ének)
III.
Kölcsei Zs., Zhorela
Cs. és Farkas L. 3. o.
(dramatizált vers)
A helyezetteknek gratulálunk!

Színházlátogatás
2016. március 2-án a budapesti Madách
Színházban a Mary Poppins előadást tekintették
meg iskolánk diákjai. Nagyszerű élményben volt
részük azoknak, akik színházjegyet vásároltak.
Filmforgatás
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 mindenki (tanuló és tanár) az iskola
címerét ábrázoló jelvényt kapott. Elkészült a saját weblapunk,
és vendégünk volt Rubin Zsolt, aki a kamerázásról és a
videoszerkesztésről tartott előadást. Köszönjük az előadást, a
hasznos tanácsokat. A program folytatásaként különböző
foglalkozások keretében gyakoroljuk a felvételkészítést.
Elsőként sétálni vittük a „címerbabákat” és megörökítettük a
falu nevezeteségeit.

2016. március 21-én a Palánta Misszió
bábelőadásán voltak iskolánk alsós tanulói. A
gyerekek a Közösségi Házban a „Húsvét
nagyinál” című előadást nézhették meg.
Iskolahívogató
2016. március 8-án, délután vendégeink voltak a
nagycsoportos óvodások. Kipróbálhatták az interaktív
táblát, és kézműveskedtek a tanítónénikkel. Legközelebb
sportdélutánra várjuk őket!
Nyílt nap volt iskolánkban 2016. március 17-én. Az
érdeklődők az első öt tanítási órát tekinthették meg. Nagy
örömünkre szolgál, hogy nem csak szülők és nagyszülők,
hanem a leendő első osztályosok is ellátogattak hozzánk.

Farsang
2016. február 12-én, pénteken délután 16 órától 21
óráig volt a hagyományos iskolai farsang. A farsangi
jelmezverseny eredményei:

Kalmár László matematika háziverseny
eredménye:
I. Farkas Lili 3. osztály
II. Sárközi Gábor 8. osztály
III. Salánki Sarolta 6. osztály
A népszerű Zrínyi matematika versenyen tíz
diákunk képviselte az iskolát. A legjobb helyezést
Mészáros Renáta (7. osztály) érte el, aki az induló
114 tanulóból a 19. lett.

Ovisok: I. Telefon (Viszkocsil Martin) II. Méhecske
(Tóth Flóra) III. Nyuszi (Vad Boglárka)
Csoportos műsor: I. Cowboy-tánc (2. osztály) II.
Cowboy-tánc (6. osztály) III. Hófehérke és a törpék (8.
osztály)
Különdíj: Indián család (Szalczinger Anna, Péter,
Ádám és Hédi Katalin)
Iskolások: I. Búsó (Vad Bendegúz) és Házikó
(Viszkocsil Vanessza) II. Olaf-Hóember (Mészáros
Panna) és Négerlány (Farkas Lili) III. R2D2-Robot
(Kiss Dorina) és Szellemírtó (Varga Bernát)
Különdíj: Madárijesztő (Szűcs Rebeka) és a Nagy Hoho-ho és a csali (Papp Benjamin és Olivér)
Videoklip készítő verseny: Salánki Sarolta,
Visnyovszki Nikolett, Viszkocsil Vanessza, Sebestyén
Zoltán, Fejér Roxána, Mészáros Renáta, Dóczi Imre és
Berczeli Dániel, Tarcsa Krisztián

A tatabányai "KÁLMÁNFI BÉLA" nemzetiségi
népdaléneklési - és népi hangszerjátékos verseny
megyei döntőjében a NEMZETISÉGI ÉNEK
kategóriában RADIS AGAPI ( 8. o. ) KIEMELT
ARANY minősítést kap és a budapesti országos
döntőbe küldte a zsűri. Felkészítő tanár:
Bokodiné Kovács Katalin. Sok sikert kívánunk!
Tóth Róbert (8.o.) az angol OÁTV (Országos
Általános Iskolai Tanulmányi verseny) megyei
döntőjébe került. Felkészítő tanár: Gordosné
Jakabos Enikő
Három csapattal neveztünk be a „Vigyázz! Kész!
Pénz!” elnevezésű K&H pénzügyi vetélkedőre.
Mindhárom csapat továbbjutott a második
fordulóba, melynek eredményét még várjuk.
Csapatok:
1-2. osztály: Varga Bernát,
Kiss Dorina, Szalczinger Anna
5-6. osztály: Hornyák Fanni,
Nagy Patrícia, Viszkocsil Vanessza, Salánki
Sarolta
7-8. osztály: Varga Borbála, Radis Agapi, Sárközi
Gábor.
Felkészítő tanár: Kissné Török Erika

Szlovákiai szavaló verseny
2016. január 15-én Vágsellyén jártunk, ahol három
tanulónk szerepelt a Saliansky Matko versenyen. A
versenyzőink: Kiss Dorina 2. osztály, Szücs Rebeka 4.
osztály és Mészáros Renáta 7. osztály.

1848. március 15-ére emlékeztünk egy "Hangos film"vetítéssel. Az iskolai ünnepségen, ami március 11-én volt, a
nyolcadik osztályosok egy rendhagyó műsort készítettek. A
kivetített képekhez narrátorszöveget olvastak fel. A műsort
Nagy Gábor tanárúr állította össze.

Tanulmányi versenyek

Húsvéti programok

A Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny regionális
döntőjén a 6. osztályosok közül Viszkocsil
Vanessza II., Salánki Sarolta IV. helyezést ért el. A
3. osztályosok közül Farkas Lili III. helyezett lett,
és eredményes versenyzésével bejutott az országos
döntőbe. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és
felkészítő tanárukra, Gazda-Pusztainé Véber
Gabriellára!.

Húsvéti
barkácsolással
és
nyuszifutással
készülünk
a
Húsvétra. Hétfő délután tojást
festünk különböző technikákkal,
húsvéti
dekorációkat
és
ajándéktárgyakat
készítünk.
Kedden a szlovák nemzetiségi
önkormányzat meghívására 12
tanuló vendégeskedik
Vértesszőlősön,
ahol
húsvétváró programokon vesznek részt. Majd
szerdán, a tojáskereső nyuszifutáson a feladat a
lehető legtöbb hímes tojás megkeresése, melyek
nyereményekre válthatók. Köszönjük a programot
a DÖK-nek!
A tavaszi szünet 2016. március 24-től 29-ig tart. A
szünet utáni első tanítási nap március 30-án,
szerdán lesz. Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

