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NOVEMBERI PROGRAMOK
Márton-nap
November
10-én,
péntek
délután 15 órától Márton-napi
lámpáskészítés, felvonulás és
zsíros kenyér evés volt a
hagyományos program iskolánkban. Vendégül láttuk a
nagycsoportos
óvodásokat,
leendő elsőseinket is.

középiskolákkal.
A
Sportcsarnokban több, mint 50
kiállító mutatkozott be. A
gyerekek
kipróbálhattak
a
szakmák gyakorlati feladatai
közül párat, beszélgethettek a
tanárokkal és diákokkal, és több
ismertető füzetet is kaptak. A
megszerzett információk és
tanácsok sokat segítenek a
pályaválasztásban.
Laborgyakorlat

Pályaválasztási kiállítás
2017. november 9-én iskolánk
7. és 8. osztályos tanulói
Tatabányára utaztak, hogy
megismerkedjenek a megyei

A
tatai
Eötvös
József
Gimnáziumban
működő
Öveges-laborba mindig nagy
örömmel megyünk. Ebben a
tanévben
először
2017.
november 28-án látogattunk
oda a 7-8. osztályosokkal, négy

tanítási órát töltöttünk el a
gimnázium falai közt.

A tanulók fizikai és kémiai
kísérleteket hajtottak végre a
korszerű természettudományos
laborban.
Színház
Alsós kisdiákjaink megnézhették
a „Frici manó téli története”
című előadást a Közösségi
Házban 2017. november 24-én
délután .

SZLOVÁK NEMZETISÉGI HÉT
Tanulóink
számára
sok
izgalmas,
újszerű
és
hagyományos programot szerveztünk 2017. november 13. és
17. között a délelőtti tanórákon
és a délutáni fogalakozások
idején.
Például
honés
népismeret
órán
QR-kód
vadászaton vettek részt a
gyerekek,
matematikaórán
Szlovákiában
„vásároltak”

euróért, rajzórán népviseletbe
öltöztetett babákat rajzoltak.

Hétfőn az iskolai szintű szlovák
szavalóversenyt
szerveztük
meg. A zsűri döntése szerint

Molnár Tamás, Mester Milán,
Sárközi
Benjamin,
Varga
Bernát, Tury Léna, Mészáros
Panna, Szalczinger Anna és
Kiss
Dorina
képviselték
iskolánkat a megyei versenyen.
Kedden szlovák nyelvű zenék
szóltak
az
iskolarádióban,
szlovák mesedélután, szókereső
futás volt, és elkészültek a
faliújságok is. 8. osztályos
tanulóink a budapesti Szlovák

Tanítási Nyelvű Gimnáziumba
utaztak nyílt napra. Szerdán
iskolánk szervezésében megyei
szavalóverseny és tanulmányi

versenyt tartottunk. Amíg a
javító tanárok és a zsűri

dolgozott,
a
versenyző
gyerekeknek
kézművesfoglalkozást tartottak
pedagógusaink. Csütörtökön
hagyományápoló
délutánon
vettek részt tanulóink:
a
nyugdíjasklub
tagjaival
kukoricafosztásra
és
kukoricaprósza sütésre került
sor.
Pénteken
iskolai
számítógépes
versenyeken
jeleskedtek tanulóink (2-5.
osztály): szlovák rajzfilmekről,
mesehősökről
készítettek

számítógépes rajzot, illetve a
nagyobbak
(6-8.
osztály)
Szlovákia
világörökségeiről
szöveges
dokumentumot.
Eredmények a rajzversenyen:
I. Zhorela Csenge Anna
II. Czirják Dóra
III. Major Lea
Szövegszerkesztés:
I. Viszkocsil Vanessza
II. Visnyovszki Nikolett és Vad
Bendegúz
III. Major Lea

MIKULÁS-PROGRAMOK
Mikulásváró délután
2017. december 5-én DÖKszervezésben mesefilm-nézés
és rénszarvas-kereső játék volt
a gyerekeknek. Ezen a délutánon
tartottuk
hagyományos
futóversenyünket is. A nagy
sikerű futás mellett puttony
cipelő, rénszarvas futtatás és
rosszcsontok futása is zajlott.
Eredmények:
Alsós lányok – 1. Mészáros
Panna 2. Kiss Dorina 3.
Mészáros Renáta
Alsós fiúk – 1. Stofa Kornél 2.
Radobiczki
Szilárd
3.
Radobiczki Richárd
Felsős lányok: 1. Major Lea 2.
Hidasi Liliána 3. Baudentisztl
Krisztina
Felsős fiúk: 1. Krakó Balázs 2.
Burgermeiszter Benjamin 3.
Mészáros Norbert
Puttony cipelés: 1. Major Lea +
Bélik Kamilla 2. Stofa Kornél +
Radobiczki
Szilárd
3.

Radobiczki
Attila

Richárd

+

Budai

Rénszarvas
futtatás:
1.
Radobiczki Szilárd + Budai
Attila 2. Radobiczki Richárd +
Stofa Kornél 3. Nagy József +
Németh Ábel
Rosszcsontok
futása:
1.
Radobiczki Szilárd csapata 2.
Szalados Botond csapata 3. Kiss
Dorina csapata

Gőgös
Gúnár
mindannyiónk
kedvenc olvasmánya volt. Most a
könyvben szereplő verseket az
írónő, Varga Katalin unokája,
Tarján Veronika és együttese
zenésítette meg és adta elő. A
vidám zenéket mesehősöket
megszemélyesítő
táncosok
tették érdekesebbé.
A
nagy
izgalommal
várt
délutánon mindenki nagyon jól
érezte magát, szép élménnyel
gazdagodott.
Mikulás az óvodában

Színházlátogatás
A Mikulás különleges ajándékot
hozott a harmadik és negyedik
osztályosoknak:
színházi
előadásra kaptak jegyet, amit
pályázaton nyert az iskola. Az
utazást
a
Vörösmárvány
Alapítványnak köszönjük.
Tatabányán, a Jászai Mari
Színházban nézhették meg a
Gőgös Gúnár Gedeon koncertet.

Iskolánk 1. és 2. osztályosai
idén is együtt ünnepelték a
Mikulást
az
óvodásokkal.
Izgatottan
készültek
a
gyerekek a találkozásra, melyen
láthattunk bábjátékot az óvó
nénik
előadásában,
együtt
énekeltük, szavaltuk a télapós
dalokat, verseket. Vidáman telt
a délelőtt, melynek végén apró
meglepetéssel
ajándékozták
meg egymást a gyerekek.

VERSENYEK
Hangszeres háziverseny
2017. november 22-én a tatai
Menner
Bernát
Alapfokú

Művészeti
Iskolában
megrendezett
versenyen
két
tanulónk is sikeresen szerepelt.
Kiss Dorina hegedűn és

Szalczinger Anna zongorán
játszotta el a kiválasz-tott zenei
darabokat. Mindketten ezüst
minősítést kaptak.

Országos Szlovák Nyelvi
verseny

Kevin és Recsák Norbert.
Felkészítő tanár: Hédi Katalin

„Az Országos nemzetiségi
online
nyelvi
verseny
a
magyarországi
nemzetiségi
nevelésben és oktatásban részt
vevő általános iskolai 4.
évfolyamos tanulók számára”
című versenyen szlovák 1.
kategóriában

Teremkerékpár

Országos Német Nyelvi
verseny

December 16-án rendeztük Téli
Kupa néven első művészi
teremkerékpár versenyünket a
Baj KSE segítségével. Bajról és
Tatabányáról
érkeztek
sportolók. Baráti légkörben, az
adventi időszak szellemében
zajlottak a küzdelmek. Iskolánk
tanulói közül 19-en indultak.
Mindenki
felkészültségének,
tudásának
megfelelően,
fegyelmezetten mutatta be
gyakorlatát.

142 csapat indult a Hebe Kft.
által
meghirdetett
őszi
egyfordulós „Herbst in den
DACH-Ländern”
levelezős
versenyen. Iskolánk csapata
18.
helyezést
ért
el.
Csapattagok:
Kiss
Dorina,
Zhorela
Csenge,
Hornyák

Szép eredmények születtek!
Iskolás lány U15 korcsoportban
1.
Viszkocsil
Vanessza
Alexandra,
2.
Visnyovszki
Nikolett
Iskolás lány U11 korcsoportban
1. Mészáros Kármen, 3.
Zhorela Csenge Anna

Szalczinger Anna 4. osztályos
tanulónk 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Beró Attiláné

Iskolás fiú U13 korcsoportban
1.
Baudentisztl
Krisztofer,
Iskolás fiú U11 korcsoportban
1. Visnyovszki Szabolcs, 2.
Árendás
Máté,
Iskolás fiú U9 korcsoportban 1.
Nagy Benedek, 2. Visnyovszki
Zoltán
A verseny szervezésében,
lebonyolításában a sportolók
szülei segítettek. Köszönet a
támogatásukért!
Mezei Mária felkészítő tanár

ADVENTI PROGRAMOK
Adventi koszorúkészítés
2017. december 1-jén gyönyörű
adventi
koszorúk
készültek
iskolánkban. A
kézműves
délutánt a DÖK-nek köszönjük.
Falu karácsonyfája
Az iskolások Hajni nénivel
(Sárközi Hajnalka) a falu
karácsonyfáját díszítették
a
Templom téren. Örülünk, hogy
részt vehettünk ebben a
programban is.

ifjúsági közösség betlehemes
játékát és vendéglátásban is
részesültek.
Mézeskalácsozás
A nyugdíjasklub tagjai ismét
meghívtak
minket
mézeskalácsot sütni és díszíteni.
December 11-én délután sok kis
szorgos kéz segédkezett a
Művelődéi Házban.
Luca-napi vásár

Szlovák gyermektalálkozó
Adventi
találkozóra hívták
iskolánkat
Pilisszentkeresztre
december
1-én.
Sárközi
Hajnalka, Major Lea és nagy
Patrícia képviselték iskolánkat.
Megtekinthették
„A
fából
faragott királyfi” c. bábjátékot,
a
tótkomlósi
evangélikus

2017. december 13-án mi is
részt vettünk a vásáron. A
gyerekek és tanárok által
készített kézműves termékek
mellett foglalkozások is várták a
gyerekeket és szülőket a
Művelődési Házban 15 órától.
Készíthettek méhviaszgyertyát,

asztaldíszt, fabetlehemet, és
Luca-napi búzát ültethettek
saját készítésű kaspóba az
érdeklődők.
Falukarácsony
2017. december 16-án a
Falukarácsonyon
iskolánk
diákjai
(4-8.
osztályig)
Karácsonyi
utazás
címmel
árnyjátékot adtak elő négy
nyelven: magyarul, szlovákul,
angolul és németül. A nyelvi
órákon megismert népszokások,
karácsonyi dalok és mondókák
ihlették a darabot, amiben két
kisgyermek
beszélget
a
különböző
országok
hagyományairól.
Advent a templomban
Advent harmadik vasárnapján a
Tardosi Plébánia vegyes kara
adott koncertet a templomban.
Iskolánk diákjai is és tanárai is
énekeltek. Köszönjük nekik és

hitoktatójuknak,
Recsákné
Hermann
Andreának
a
csodálatos estét. A koncert után
közösen
meggyújtottuk
a
Templom téren álló adventi
koszorú három gyertyáját.
Karácsonyi rajzverseny

Az iskolai házi rajzversenyünkre
54
alkotás
érkezett
33
pályázótól. A pályaműveket Réti
András művésztanár és GazdaPusztainé
Véber
Gabriella
tanárnő bírálta el.
Díjazottak:
1-2. évfolyam: Heidler Ferenc,
Viszkocsil Martin, Bélik Kamilla
3-4.
évfolyam:
Radobiczki
Szilárd,
Mészáros
Renáta,
Mészáros Kármen
Felső tagozat: Recsák Kristóf (és
Norbert)

Csoportos munka: Kiss Dorina és
Szalczinger Anna, Nagy Júlia és
Tóth Zsófia
Számítógépes
rajz:
Radis
Aristoteles, Sárközi Benjamin,
Visnyovszki Zoltán
Fenyőünnepély
A téli szünet előtti utolsó
tanítási napon iskolai ünnepség
keretében
adhatják
elő
osztályaink karácsonyi műsorukat és zeneiskolás tanulónk
hangszeres darab-jaikat.

HOBBI
Túraklub hírei

A kedvező időjárásnak és sok
lelkes klubtagnak köszönhetően
már hét túrán, összesen 54,7
kilométeren
vagyunk
túl.
Novemberben a Süttői Erdészet
őszi kisvasút-túráján voltunk,
majd
a
Tatai
Vadlúd
Sokadalomba is ellátogattunk.
Kicsit félve vágtunk neki 2017.

december 9-én a túrának, de
megérte. Fantasztikus volt a téli
erdő, csodaszép a vízesés.
Lipóczky Dani túravezetése, az
Alsóvadácsi
Vadászház
vendégszeretete, Budai Attila és
családjának
támogatása,
a
Mikulás
kedvessége
mind
hozzájárult a II. Mikulás-túra
sikeréhez.
Várunk
minden
természetkedvelő családot a
Tardosi Túraklubba!

Táncegyüttes,
melynek
gyerekcsoportját iskolánk tanulói
alkotják. A jubileumi fesztiválon
a gyerekek mellett a felnőtt
tánccsoport és a "régi" táncosok
is felléptek. Volt tanítványainkra
és az anyukákra, apukákra is
büszkék vagyunk.

Néptánc
2017. december 2-án, szombaton
ünnepelte 45. születésnapját a
Tardosi
Vörösmárvány

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
„Kormosan, de tiszta szívvel,

Szerencsével rakodottat,

De talán az sok is volna;

A füst barna fiai

Nem is egyet, sem kettőt,

Semmiből sem jó a sok;

Beköszönünk ma hozzátok,

Hanem igen- igen sokat,

Éljetek, míg kedvetek tart,

Házak boldog urai.

Annyit, mint a kis világ,

Éljen úri házatok.”

És kívánunk és óhajtunk

Mennyi csillag van az égen,

Újnál újabb esztendőt,

Régi fákon mennyi ág.

(Vörösmarty Mihály:
ÚJESZTENDEI SZÉP KÍVÁNSÁG)

Találkozunk 2018. január 3-án, szerdán!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és élményteli téli szünetet kívánunk!

