Fekete Lajos Hírmondó
Kedves Olvasó! A 2016/17-es tanév I. félévének végéhez közeledve újabb lapszámot szerkesztettünk. Január
20-án, pénteken ér véget a tanév első féléve. A tanárok nem csak a tanulmányi munkát értékelik ilyenkor, hanem
az elmúlt hónapok eseményeit, versenyeit. Ezért gyűjtöttük össze az őszi szünet óta történt programok
beszámolóit, és írtunk egy kis program-előzetest. Az írásokat sok szeretettel ajánlom: Hédi Katalin

Márton-napi lámpáskészítés
2016. november 11-én, Márton napján,
pénteken
tartotta
az
iskola
első
iskolacsalogató foglalkozását. A 15 órakor
kezdődő foglalkozáson részt vettek az
óvodások, valamint az érdeklődő általános
iskolások. Márton-napi lámpást készítettünk,
melyet közösen a faluban tett séta során ki is
próbáltunk. A séta után hagymás, zsíros
kenyér, savanyúkáposzta és meleg tea várta a
résztvevőket. A program támogatói: az
általános iskola diákönkormányzata és a
Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.

Szlovák nemzetiségi hét
2016. november 14-18-ig nemzetiségi hét
volt iskolánkban. A nemzetiségi hét keretén belül
minden délután programmal vártuk diákjainkat.

November 14-én, hétfőn iskolai szavalóverseny
zajlott a művelődési házban, melyre szeretettel
vártuk a kedves szülőket, érdeklődőket is. A sok
ügyes szavaló közül a zsűri a következő tanulókat
jutalmazta:
1. osztály: I. Mester Milán II. Visnyovszki Zoltán
2. osztály: I. Heidler Bernadett II. Varga Bernát
III. Németh Ábel
3. osztály: I. Kiss Dorina II. Mészáros Kármen
4. osztály: I. Recsák Norbert II. Zhorela Csenge
III. Hornyák Kevin
November 15-én, kedden a szlovákiai Vágsellye
diákjai
látogattak
el
iskolánkba.

Megmutattuk nekik
településünk
fő
nevezetességeit, a vörösmárvány-bányát és a
falumúzeumot, szlovák hagyományokat ápoló
csoportjainkat, valamint ízelítőt adtunk a helyi
szlovák konyha specialitásából, a loksából. Délután
táncoltunk, énekeltünk a vendégekkel közösen. Az
alsósok szlovák mesefilmeket is néztek. Ezen a
napon az iskolarádió adása szlovák nyelvű volt.

Szerdán rendeztük iskolánkban a megyei szintű
szlovák versmondó és tanulmányi versenyt,
melyre szeretettel vártuk megyénk szlovák
általános iskoláinak diákjait. A megye hét
iskolájából érkeztek csoportok. A tanulókkal
közösen kézműveskedtünk és énekeltünk, míg a
zsűri dolgozott. Köszönjük a vendégeknek, hogy
elfogadták meghívásunkat. Gratulálunk a
helyezetteknek!

Csütörtökön, november 17-én számítógépes
rajzoló
és
szövegszerkesztő
versenyt
rendeztünk. A
gyerekeknek
megadott
képelemeket kellett felhasználni rajzaikban,
melynek témája a szlovák hagyományok vagy
Pozsony nevezetességei. A másik kategóriában
szlovák ételek receptjét szerkesztették meg a
tanulók.

Iskolai számítógépes verseny eredményei:
Szlovák ételreceptről készített szöveges plakátok:
1. Viszkocsil Vanessza
2. Sebestyén Zoltán
3. Sztanek Máté
Szlovák hagyományokról készített rajz:
1. Király-Vogel Gréta
2. Mészáros Panna
3. Szalados Botond
Pozsonyról készített rajz:
1. Farkas Lili
2. Szalczinger Anna
3. Sárköz Benjámin
4. Árendás Dániel
Pénteken pozsonyi kiflit sütöttünk a felsős
tanulókkal közösen a tankonyhán, és táncház,
népi játékok várták a gyermekeket a művelődési
házban.

Vadlúd sokadalom
2016. november 26-án a túraklub tagjaival
Tatára kirándultunk. Körbesétáltuk az Öregtavat és részt vettünk a Tatai Vadlúdsokadalom programjain. Madárgyűrűzés,
madármegfigyelés, kisállat - és solymász
bemutató,
játékos
vetélkedők,
kézműveskedés szerepelt a programban.
Nagyon jól éreztük magunkat.

Mikulás-programok
2016. december 5-én Mikulás-futással indult a
hét. Minden beérkező ajándékot kapott, a
mikulássapkában vagy mikulásjelmezben futók
külön díjat kaptak, és a helyezetteknek is
ajándékkal kedvestünk.

Mézes reggeli
2016. november 18-án a Méz napja alkalmából
mézes reggelit kaptak a gyerekek, és előadást
hallgattak meg a méhészek munkájáról, a
mézről. A rendkívüli reggelit köszönjük Kovács
Ritának és az Országos Magyar Méhészeti
Egyesületnek.

Egészségnevelési délután
2016. november 28-án rendeztük hagyományos
egészségnevelési
délutánunkat.
Salátát
készítettünk és játékos sorversenyek voltak.

Eredmények:
1-2. oszt. lányok: I. Tury Léna II. Mészáros Renáta
III. Dancsák Barbara
1-2. oszt. fiúk: I. Radobiczki Szilárd II. Budai Attila
III. Szalados Botond
3-4. oszt. lányok: I. Farkas Lili II. Mészáros Panna
III. Kiss Dorina
3-4. oszt. fiúk: I. Radobiczki Richárd II. Stofa Kornél
III. Papp Benjamin
5-6. oszt. lányok: I. Major Lea II. Király-Vogel Gréta
5-6. oszt. fiúk: I. Krakó Balázs II. Mészáros Norbert
7-8. oszt. lányok: I. Viszkocsil Vanessza II. Zhorela
Petra
7-8. oszt. fiúk: I. Dóczi Imre II. Fülöp Tamás

December 6-án az ovisokhoz látogattak az 1. és 2.
osztályosok Mikulás napja alkalmából. Kis műsorral
és ajándékkal kedveskedtek a kicsiknek. Délután a
diákönkormányzat egy Mikulásváró programra
hívta a gyerekeket, ahol Mikulásos rajzfilmeket
néztünk közösen. pl. Pom-Pom meséiből Gombóc

Artúr, a Télapó, Pumukli, Ho-ho-ho horgász és még
sok-sok szép mese várta a kicsiket.

A december 11-ei Mikulástúrán gyönyörű
napsütésben gyalogoltunk Barabás Miklós bácsi
vezetésével az Alsóvadácsi Vadászházba, ahol
Budai Attilának köszönhetően teával és
süteménnyel vártak minket a vadászok. A
gyerekeknek a Mikulás is küldött egy kis
édességet Attila bácsival. Köszönjük a
vendéglátást,
és
köszönjük
az
önkormányzatnak,
hogy
a
megfáradt
gyerekeket haza tudtuk fuvarozni.

Adventi programok
 Koszorúkészítés 
Az
adventi
időszak
kezdetén, november 25-én
a
Diákönkormányzat
szervezésében
adventi
koszorúkészítés volt a
tanulóinknak. A délutáni
foglalkozáson a gyerekek
saját koszorút készíthettek
a tanárok és felsős diákok
segítségével. A program idén is sok gyermeket
vonz. Nagyon sok koszorú készült, ami a családok
otthonát díszítette.
 Mézeskalácsozás 

December 8-án diákjaink
mézeskalácsot sütöttek a Derűs
Alkony Nyugdíjasklub tagjaival.
Köszönjük a szervezőknek,
hogy részt vehettünk ezen a
kellemes, karácsonyváró
rendezvényen. A programot
Tardos Község Önkormányzata
és a Tardosi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
támogatta.

 Adventi vásár 
December 16-án a Művelődési Házban
adventi vásárt szervezett a település
önkormányzata. Az iskola tanulói és
tanárai saját készítésű árukkal és
kézműves-foglalkozásokkal
várták
az
érdeklődőket.
Méhviasz-gyertyát
és
karácsonyi asztaldíszt készítettünk.

 Rajzpályázat 

Karácsonyváró rajzpályázatot hirdettünk. A
tanulók egyénileg vagy csoportosan, szabadon
választott technikával (színes ceruza, tempera,
akvarell, zsírkréta stb.) tetszőleges méretű
művekkel pályázhattak. Készültek rajzok,
fotomontázsok és számítógéppel szerkesztett
plakátok is. Az elkészült rajzokból kiállítást
készítettünk az iskola folyosóján. Kiemelkedő
munkájukért ajándékot kaptak:
1. osztály: Bélik Kamilla
2. osztály: Kovács Ákos, Tury Léna, Sárközi
Benjamin, Heidler Bernadett, Mészáros Renáta,
Németh Ábel, Árendás Máté
3. osztály: Mészáros Panna, Kiss Dorina,
Szalczinger Anna
4. osztály: Recsák Norbert, Baudentisztl
Krisztina
5. osztály: Király-Vogel Gréta, Barina Emília,
Major Lea, Szücs Rebeka
6. osztály: Kempf István
7. osztály: Viszkocsil Vanessza, Nagy Patrícia
8. osztály: Kempf Róbert

Sikeres pályázat
 Ajándékdoboz-akció 
Iskolánk csatlakozott a Cipősdoboz akcióhoz.
December 16-ig gyűjtöttük az ajándékokat,
melyeket a Baptista Szeretetszolgálat tatai
képviselői osztottak szét a rászoruló gyerekek
közt.

Falukarácsony
2016.
december
17-én,
a
falu
hagyományos karácsonyi ünnepségén a
település
kulturális
csoportjai,
a
Vörösmárvány Táncegyüttes és a Gerecse
Népdalkör, az óvodások és az iskolások
szerepeltek. Iskolánk a 2. osztályosok
verses, dalos műsorát vitte ajándékba a
falu lakóinak. Köszönjük a felkészítést
Rabi Judit és Sárközi Hajnalka tanítóknak.

Az iskola tantestülete folyamatosan keresi a
lehetőséget, hogy pályázatok segítségével
anyagi támogatásokat szerezzünk programok
megvalósításához
és
korszerű
tárgyi
eszközök beszerzéséhez. Az PontVelem.hu
weboldalon meghirdetett osztálykirándulástervező pályázatunkkal sajnos nem nyertünk.
A Cetelem Zöldsuli pályázatára két szobrot is
készítettünk PET-palackokból. Az internetes
szavazáson leadott szavazatok kevésnek
bizonyultak ahhoz, hogy megkapjuk a
támogatást az erdei táborunkhoz. A Generali
Biztosító Szimba intézményi pályázatán
iskolánk 150 ezer forint támogatást nyert újabb
udvari játékra. A tavasz folyamán egy láncos
egyensúlyozó hidat szeretnénk felállítani.

Fenyőünnepély
2016. december 20-án tartottuk a hagyományos
iskolai ünnepségünket. Az ünnepség az
informatika-szakkörösök
által
készített
fényképes adventi diavetítéssel kezdődött, majd
Juhász Krisztina tagintézmény-vezető ünnepi
beszédét hallgatták meg az összegyűlt diákok,
szülők, nagyszülők és nyugdíjas tanár nénik.
Minden osztály egy kis ajándékműsorral
szerepelt, zeneiskolás tanulóink kis hangversenyt
is adtak.

Programelőzetesek

Farsang: 2017. február 17-én,
pénteken
tartjuk
hagyományos
iskolai farsangi bálunkat. Délután
16 órától a Művelődési Házban lesz
a
jelmezverseny,
a
csoportos
fellépések,
tombola
és
egyéb
mulatások. A rendezvényünkre az
óvodásokat
is
sok
szeretettel
várjuk.

Farsang alkalmából videóklip-készítő
versenyt hirdetünk. A pályamunkák otthon
vagy az iskolában is elkészíthetők. A
kisfilmek
bemutatására
és
az
eredményhirdetésre a farsangi bálon kerül
sor.

