Fekete Lajos Hírmondó
Kedves Olvasó! A 2016/17-es tanév harmadik lapszámát tartod a kezedben. Mindjárt
kezdődik a tavaszi szünet, ami mindannyiunk számára a pihenés időszaka lesz. Nagyon sok
program, verseny van mögöttünk. A legfontosabbakat válogattuk össze, hogy az elmúlt
negyedév sikereit felidézve erőt gyűjtsünk a tanév hátralevő részére. Az újsághoz jó olvasást,
a tavaszi szünetre jó pihenést, szép időt és sok-sok jókedvet kívánok: Hédi Katalin

Túrák

Safer Internet Day

Januárban
közkívánatra
téli
túrát
szerveztünk a Malom-tóhoz, végigjártuk a
tanösvényt és a Szél-hegyen szánkóztunk
egy jót.

Minden év második hónap második hetének
második napján van a Safer Internet Day, vagyis
Biztonságos Internet Nap. Idén,2017-ben, február
7-én rendezték meg hazánkban a Biztonságos
Március 4-én a Gorba-tetőre túráztunk, hogy
szelfizzünk
a
hóvirággal!
Sok
kicsi
gyermekkel gyalogoltunk fel a Gorbára,
nagyon megörültünk a tavasz hírnökeinek,
lefényképeztük
őket,
megpihentünk
a
paplanernyősök
felszállóhelyén,
barkát
csodáltunk a kerékpáros pihenőnél.
Csodálatos
napot
töltöttünk
március
25-én
a
Malomvölgyben.
A
Száz
Völgy
Természetvédő Egyesület két
tagjával: Szabó Jenővel és fiával
békákat
mentettünk,
majd
madárgyűrűzést
is
láttunk.
Utána bográcsoztunk, békás
vetélkedő és rókavadászat is volt.
Köszönjük
Nagyné
Elekes
Rékának, hogy támogatásának köszönhetően
mindenkit megvendégelhettünk paprikás
krumpliból.
Áprilisban a Serédi kastélyhoz túráztunk,
ahol Juhász Bence, a kastély gondnoka
megengedte,
hogy
a
kastélyparkban
megsimogassuk az állatokat, megpihenjünk,
és medvehagymás ételeket készítsünk.

Internet Napot, amely eseménnyel a világ több
mint

120

országához

csatlakoztunk

(www.saferinternet.hu). A nap jelmondata: "Te
magad

légy

internetért!"
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foglalkozásokkal,
rejtvényekkel,

képregény-készítéssel

és

jobb
voltak

tanmesék

ötletvadászattal,

iskolarádiós

adással

hívtuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy mi
mindent tehetnek ők a jobb, biztonságosabb
internetért.

Könyvtármozi
A 3. és 4. osztályos tanulóink a megyei József
Attila Könyvtár szervezésében a tardosi
könyvtárban megtekinthették Mosonyi Aliz
Boltosmesék című rajzfilmjét. A filmvetítés előtt
Mikolasek Zsófia tartott foglalkozást 2017.
február
15-én.

A II. félévben úszás és néptánc
A tanév második félévében újabb délutáni
foglalkozások indultak. A 4. és 6. évfolyamosok
úszásoktatáson vesznek részt minden hétfőn
Tatán. Az érdeklődő tanulók számára néptáncot
tanít Nagy Imréné Ibolya néni a Vörösmárvány
Táncegyüttes vezetője minden pénteken 14 és 15
óra között a Tardosi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásával.

Farsang

Február 17-én 16 órától 21 óráig tartott a
hagyományos iskolai farsangi bálunk. A
népszerű büfék mellett volt tombola, jelmez-,
tánc- és videoklip-verseny is.
A legötletesebb videoklippel Nagy Péter (8.
osztály) nyerte az iskolai zenés prezentációkészítő versenyt.
Az ovisok kategóriájában:
I. hely: Csingiling és Pán Péter (Vad Boglárka
és Vad Bendegúz)
II. hely: Hupikék törpike (Ekő Laura)
III. hely: Pillangó (Tóth Flóra)
Iskolások egyéni jelmezes kategóriája:
I. hely: Asterix és Obelix (Papp Olivér és
Benjamin)
II. hely: Gólya (Recsák Norbert) és Mignon
(Kiss Dorina)
III. hely: Pizzaszelet (Nagy Júlia) és Szőlő
(Kőlcsei Zsófia)
IV. hely: Múmia (Ekő Zsanna) és Kertész
(Sárközi Benjamin)
V. hely: Teafilter (Mészáros Panna)
Csoportos tánc+jelmez kategóriában:
I. hely: Egy szoknya, egy nadrág (5. osztály)
A farsang készült videófelvételek elérhetők az
iskola weblapjáról: www.tardosiiskola.hu.

Farsangi maszkkészítő verseny
A farsangra hangolódás volt a legfőbb célja az
iskolai rajzversenynek. A pályamunkák az iskola
faliújságját díszítették. A közönségszavazat szerint
osztályonként a legjobb álarcok készítői
jutalomban részesültek.
1. osztály: Nagy Júlia, Kempf Cintia, Radisz
Arisztotelis
2. osztály: Sárközi Benjamin, Mészáros Renáta,
Árendás Máté
3. osztály: Radobiczki Richárd, Kiss Dorina, Mészáros
Panna
4. osztály: Farkas Lili, Hornyák Kevin, Baudentisztl
Krisztofer
5-6. osztály: Vad Bendegúz, Mészáros Norbert
7. osztály: Recsák Kristóf, Viszkocsil Vanessza
8. osztály: Kempf Róbert, Nagy Péter
Víz világnapja
Március 22-én, a Víz világnapján iskolarádiós
adással hívtuk fel a gyerekek figyelmét az egyik
legértékesebb természeti kincsünkre. Délután
Tatára kirándultunk az Új Kajakház Ökoturisztikai
Centrumba a Fizika csodái című vándorkiállításra.
Az utazást segítette, hogy a falu kisbuszát kölcsön
kaptuk.

Iskolánk, a Fekete Lajos Tardosi Szlovák
Nemzetiségi Tagintézmény 2017-ben csatlakozott
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett
programsorozathoz,
a
Pénz7
témahéthez.
A
témahétre
interneten
regisztráltunk, az általunk választott téma a
„Bankoljunk okosan!- korszerű pénzkezelés” volt. A
témahét március 6-11-ig tartott. A pénzzel
kapcsolatos tudnivalókat, az ismeretek közvetítését
a tanórákba építettük be. Az informatikaórán a
netbankkal kapcsolatos tudnivalókat, lehetőségeket
ismerték meg a gyermekek. Vendég előadónk dr.
Nagy
Barbara
volt.
Matematika
órákon

pénzhasználattal ismerkedtek diákjaink. Szó esett a
takarékosságról is. Megismerkedtünk a magyar
bankjegyekkel és pénzérmekkel, a pénz történetével
kapcsolatosan
több
tanórát
is
tartottunk
történelem órákon. Szlovák nemzetiségi iskolaként a
pénz témáját igyekeztünk a szlovák órákba is
beépíteni.
Bankkal
kapcsolatos
szavakat,
szituációkat tanultak a gyermekek, valamint
megismertük a Szlovákiában használatos pénzt, az
eurót is. Csütörtökön Vámos László numizmatikus a
felső tagozatos tanulóknak mesélt a numizmatikáról
és
a
pénzérmékről.
Rajzórákon
diákjaink
pénzérméket satíroztak, bankkártyát terveztek,
technikaórán perselyt készítettek. Osztályfőnöki
órákon
felhasználtuk
a
Pénz7
weboldalon
rendelkezésünkre bocsátott óravázlatokat is,
melyek segítségével a diákok megismerték a
bankkártya, bankszámla fogalmát, és családi
költségvetést is készítettek.
Kissné Török Erika

Iskolaváró programok
A leendő elsősöket, a nagycsoportos óvodásokat
nem csak a farsangi jelmezbálunkon fogadtuk,
hanem az interaktív táblás és kézműves
foglalkozáson is március elején. Nyílt órákon
vehettek részt március 21-én, április 10-én
sportdélutánt szerveztünk nekik. Az iskolai
beiratkozásra április 20-21-én várjuk őket a
szülőkkel együtt.

Megemlékezés 1848. március 15-ről
Az
iskolai
megemlékezést
Juhász
Krisztina
tagintézmény- vezető nyitotta
meg,
majd
Csabán
Béla
polgármester mondta el ünnepi
gondolatait. Ezután a Nagy
Gábor
tanár
úr
által
szerkesztett
és
betanított
műsorral
idézték
fel
az
iskola tanulói az 1848-as
forradalom és szabadságharc
eseményeit.
Rajzpályázatot is hirdetettünk, melynek
témája:
.
-a
tanulók
életkori
sajátosságainak
megfelelően
egyéni
megemlékezés
március
15-ről.
Rajzban
mesélték el, hogy mit is jelent nekik ez
az ünnep. A kiállításon a legszebb
rajzok szerepeltek: Bélik Kamilla, Nagy
Júlia, Szénási Péter, Heidler Bernadett,
Szalados Botond, Sárközi Benjamin, Stofa
Kornél, Tóth Anna, Mészáros Kármen, Ott
Nikolett, Farkas Lili, Szücs Rebeka,
Mészáros Norbert, Viszkocsil Vanessza,
Recsák Kristóf, Gelbmann Anett, Sztanek
Máté, Nagy Péter, Berczeli Dániel, Dóczi
Imre munkái.

Digitális témahét
Mi már tavaly is részt vettünk egy
projekttel a digitális témahéten, idén
már a tanév rendjébe is bekerült ez a
témahét. Április 3-tól a GYURMANET digitális projekten dolgozott az
iskola: a gyerekek összefogásával, a
digitális eszközök támogatásával gyurmafilmet forgattunk
a biztonságos internethasználatról.
A projekt gondolatébresztő foglalkozásokkal kezdődött az
online zaklatásról, az adatvédelemről és a netikettről.
Játszottunk a Lájkvadász társasjátékkal, a „Netezz
biztonságosan!” digitális társasjátékkal és Wild Web
Woods online-játékkal. Beszélgettünk az internetes
műfajokról. Majd gondolattérképet készítettünk, ami
alapján a projektmegbeszélésen kiválasztottuk a kisfilm
témáját és műfaját. Miután megállapodtunk a kisfilm
műfajában (vlog) és témájában (biztonságos internetes
vásárlás), a tartalom és a forma kidolgozása volt a feladat.
A kicsik gyurmáztak: az 1.
osztályosok
gyurmából
elkészítették a legfontosabb
feliratokat, a második
osztályosok a szereplőket
formázták meg, a nagyok
(3. és 4. osztályosok)
történetet írtak egy internetes vásárlásról, a még
nagyobbak
(8.
osztályosok)
előkészítették
a
videóbejegyzést - nagyon komoly szakmai utánajárással
történelemórán,
gazdasági
témakörben.
Ezután
következett a kisfilm forgatókönyvének megírása: a
fogalmazás órán született történetet „beleszőni” a vlog
bejegyzés-szövegébe és megfogalmazni magyarórán (8.
osztály). A felvételek elkészítése - a gondos előkészítő
munkáknak köszönhetően - gyorsan haladt. A tanulók egy
videókamerával rögzítették a vlogot. Egy digitális
fényképezőgéppel lefényképezték a gyurmajelenteket.
Végül a legnagyobbak feladata volt a videószerkesztés
(vágás, effektek), vágóképek beillesztése a vlogba.

A projekt zárásaként levetítettük a kisfilmet, minden
osztály kapott emléklapot a munkájáért, a gyerekek
munkáiból kiállítást rendeztünk, és egy képvetítéssel
idéztük fel a közös munka pillanatait. Az elkészült vlog az
iskola weblapján (www.tardosiiskola.hu) megtekinthető.
Hédi Katalin

Húsvétváró programok

TANULMÁNYI VERSENYEK

Április 7-én, pénteken 15-17
óráig vártuk a gyerekeket
húsvéti
kézműves
foglalkozásra. Festettünk
tojást, készült tojástartó,
ajtódísz, képeslap.

Jedlik Ányos Országos Általános Iskolai
MatFizverseny

Április 11-én alsó tagozatos gyerekek egy
csoportja a Vértesszőlősre utazott, és részt
vett az ottani szlovák nemzetiségi iskola és
önkormányzat
húsvéti
műsorán
és
barkácsolásán.
Április 12-én, szerdán 15-16:30-ig a
hagyományos tojáskereső nyuszifutás
kerül megrendezésre.

Sporthírek
Április 3-án, a kistérségi mezei futóversenyen 34
tanulóval indult iskolánk. Az I. korcsoportosok
között Budai Attila 2. helyezést ért el, Radobiczki
Szilárd 9. lett. A II. korcsoportosok között Major
Lea 7., a Radobiczki Richárd 2., a III. korcsoportos
lányok között Viszkocsil Vanessza 7. lett. Április 8án rendezték Bajon a XXII. Nyílt Magyar
Teremkerékpár Országos Bajnokság Európa
Kupát. Hat versenyzőnk vett részt a versenyen:
U11 korosztályban - Hidasi Liliána, Kiss Dorina,
Mészáros Panna és Zhorela Csenge Anna, U13
korosztályban Árendás Kincső, U15 korosztályban
Viszkocsil Vanessza Alexandra. A lányok
tudásuknak megfelelően becsülettel helyt álltak.
Nagyon izgultak, hiszen közülük négyen most
versenyeztek 2. alkalommal, ketten pedig először
mérettették meg magukat. A mezőny nemzetközi
volt, a magyar klubokon kívül német, szlovák és
ukrán versenyzők kerekeztek. A legjobb
eredményt Viszkocsil Vanessza Alexandra érte el,
aki a nemzetközi mezőnyben ötödik lett, a
Magyar Bajnokságban a ranglista 3. helyén
végzett.
Legközelebbi versenyeink közül először április 22én Tatára megyünk. Április 29-30-án Worms
(Németország) csapata vár minket otthonukban,
három versenyzővel utazunk hozzájuk. Május 6án pedig Kolárovoban (Szlovákia) rendeznek
versenyt, amire mindannyian megyünk.
Mezei Mária

2017. március 1-jén került sor a
verseny megyei fordulójára, ahol
Farkas Lili 1.,Kiss Dorina 8. helyet ért
el. Lili az országos döntőbe jutott
és a II. helyen végzett. Felkészítő
tanárok:
Gazda-Pusztainé
Véber
Gabriella, Beró Attiláné
Kalmár László Matematika
verseny
Az iskolai fordulón 18 tanuló vett részt.
1. helyezés: Viszkocsil Vanessza 7. , Farkas Lili 4.
és Kiss Dorina 3. osztályos tanuló.
2. helyezés: Vad Viktor Bendegúz 5. osztályos
diák.
3. helyezés: Stofa Kornél 3. osztályos tanuló.
A megyei fordulóba Farkas Lili jutott tovább, ahol
a megyei VII. helyet szerezte meg.
Sárberki Informatikaverseny
2017. március 14-én a tatabányai Sárberki
Általános Iskolában voltunk informatika
versenyen. Farkas Lili (4. osztály) II. helyezést
ért
el
számítógépes
rajzolás
és
könyvtárhasználat kategóriában.
Nagy Péter (8. osztály) prezentációkészítésben VI. helyet, Viszkocsil Vanessza
szövegszerkesztésben (7. osztály) VI. helyet
szerzett. Ők így a középmezőnyben végeztek.
Major Lea (5. osztály) internetes keresés
kategóriában képviselte iskolánkat.

Szlovákverseny
2016/2017. tanévi Országos általános iskolai
nemzetiségi tanulmányi versenyek Szlovák nyelv
és irodalom (I. kategória) első fordulójában
iskolánk négy tanulója versenyzett. Írásbeli
munkájuk alapján a legjobb eredményt Mészáros
Renáta (8. o.) érte el. A második Viszkocsil
Vanessza Alexandra (7. o.), harmadik Fejér
Roxána (8. o.), a negyedik Nagy Patrícia (7. o.)
lett. Renáta az országos (szóbeli) döntőbe jutott.
Felkészítő tanára: Kissné Török Erika
Kedves Szülők és Gyerekek!
A tavaszi szünet 2017. április 13-án kezdődik.
Legközelebb április 24-én, hétfőn lesz tanítás.

