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EGÉSZSÉGHÉT
Iskolánkban 2018. február 5. és
11. között kiemelt figyelmet
szenteltek a tanulók és tanárok
a testi és lelki egészség
védelmének.
A tanítási órákon és a délutáni
foglalkozásokon a fő téma
egészségünk megőrzése volt az
élet minden területén. Az
órarend szerinti órákon, például
fizikaórán az
elektromos
eszközök
egészségünkre
gyakorolt
hatását
vizsgáltuk,
környezetismeret
órán
az
egészséges
táplálkozással
foglalkoztunk,
matekórán szöveges feladatokat
oldottunk meg az élelmiszerek
tápanyagaival
kapcsolatban.
Technikaórán több osztályban
vidám, egészséges szendvicsek,
finom
gyümölcssaláták
készültek.
Nyelvórákon
betűrejtvények,
keresztrejtvények
és
szövegértési
feladatok vártak a tanulókra az
egészséges
életmóddal
kapcsolatban, történelemórán
az ókori olimpiák történetével
ismerkedtek a felsős tanulók.
Két versenyt is hirdettünk: az
iskola
minden
tanulója
készíthetett
plakátokat
és
számítógépes prezentációkat.

Az
egészséges
életmódról
Mester Milán, az egészséges
zöldségek és gyümölcsökről
Recsák Norbert, a táplálékpiramisról Viszkocsil Vanessza
készítette
a
legjobb
prezentációt.
A legnépszerűbbek a meghívott
vendégelőadók voltak: arc- és
bőrápolásról
Recsákné
Hermann Andrea kozmetikus, a
káros szenvedélyekről Balogh
Tamás
családsegítő,
a
biztonságos
gyalogosés
kerékpáros közlekedésről Tóth
Árpád rendőr főtörzsőrmester,
a fogak védelméről és a
szájhigiénéről
Kiss
Edina
fogorvostan-hallgató tartottak
előadást. Láthattak bemutatót
diákjainak a Hegylakók SE
művészi teremkerékpárosaitól
is.
A hét zárásaként vasárnapi
egészségvédő sétára hívtuk a
falu lakosait, amit gyümölcsturmixozással zártunk.

BIZTONSÁGOS INTERNET
VILÁGNAPJA
2018. február 6-án tartottuk a
nemzetközi
SAFERINTERNETDAY-t, amit beépítettük az
éppen
zajló
egészséghét
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programjába,
ezért
az
internetezés-gépezés
egészségre ártalmas hatásairól
tartott
foglalkozást
a
gyerekeknek
Hédi
Katalin
tanárnő.

Akasztófáztunk,
kirakóztunk,
szófelhőztünk, beszélgettünk,
rejtvényt fejtettünk internet
nélkül. Nagyon tanulságos volt a
sok-sok testi és lelki betegséget
összegyűjteni
és
ehhez
karikatúrákat keresni, hogy a
kicsi gyermekek is megértsék
ezeknek a betegségeknek a
súlyosságát. (pl.: gerincferdülés,
elhízás, rövidlátás, magány,
kommunikációs
zavarok,
antiszociális
jellem,
kóros
hazudozás,
játékszenvedély
stb.) káros hatásait. Majd a
gyerekekkel együtt megfogalmaztuk a jó tanácsokat a
számítógép
helytelen
használata okozta betegségek
megelőzésére: helyes testtartás, megfelelő asztal és szék,
szemtorna, ujjtorna, tartásjavító
torna és a legfontosabb, a
mértéktartás.

PÉNZ7 ÉS PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
2018. március 5. és
10. között került
megrendezésre az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma által
támogatott
Pénzügyi
és
Gazdálkodási
témahét. A témahét alaptémája:
„Hitelekről okosan!". A felső
tagozatos tanulók osztályfőnökük,
matematika- és történelemtanáruk
irányításával oldották meg az
ehhez kapcsolódó feladatokat,
kvízeket.
Alsós
tanulóink
perselyeket készítettek. A témahét
vállalkozói mottója: "Üzleti ötlet

és
együttműködés”.
Ennek
keretében
helyi
vállalkozók
munkájával ismerkedtek felsős
tanulóink.
A témahéten
igyekeztünk
minden
tanórán
pénzügyi
ismereteket
közvetíteni.
Például
németül vásároltak a gyerekek a
büfében, és euróval fizettek.
Pénzérme feldobási kísérletek és
valószínűségszámítás
volt
matekórán.

Pályaorientációs nap
2018. március 9-én, pénteken 8-12
óra között pályaorientációs napot
szerveztünk. A felsős osztályok
tardosi üzemeket, vállalkozókat
látogattak meg, majd az iskolában
tablót készítettek. Az alsósok az
iskolában foglalkozásokon vettek
részt.

ISKOLAI PROGRAMOK
Iskolai Farsang
Az iskolai farsangi bál 2018.
február 2-án, pénteken 15-20
óráig
tartott.
A
Diákönkormányzat
szervezésében a hagyományos egyéni és
csoportos jelmezes verseny,
tombolasorsolás, büfé várta az
érdeklődő iskolásokat, ovisokat,
rokonokat. Köszönjük a tombola
felajánlásokat.

Balázs) 8. Erőművész (Kovács
Ákos)
Csoportos jelmezesek 1. Törpék
(5. osztály) 2. Kannibálok
(Visnyovszki Szabolcs és Zoltán
és Baudentisztl Krisztofer)
3. Die Farben (4-5. o. németes
csoport) 4. Smilek (6-7. osztály)

Iskolacsalogató
2018. március 20-án vendégül
láttuk
a
nagycsoportos
óvódásokat,
akik
megismerkedtek az iskolával, az
interaktív
táblával,
majd
kézműves
foglalkozáson
könyvjelzőt és ceruzatartót
készítettek. Nekik, szüleiknek
és tanulóink szüleinek 22-én
nyílt napot tartottunk, amikor
az alsósok 1. és 2., a felsősök 14. tanóráját tekinthették meg
az érdeklődők.
Húsvétváró programok

Iskolai ünnepség
Jelmezverseny helyezettjei:
Ovisok: 1. Szőlő (Vad Boglárka)
2. Kisegér (Nagy Bendegúz) 3.
Madárijesztő (Hegyesi Tamás)
Iskolások: 1. Ősmagyar lovas
íjász
(Árendás
Máté)
2. Transzformer (Varga Bernát)
3. Házikó (Viszkocsil Martin)
4.
Mosdó
(Kiss
Dorina)
5. Szemétkupac (Szalczinger
Anna) 6. Gagyimami (Hornyák
Kevin) 7. Újságárus (Somogyi

2018. március 14-én, szerdán
reggel 8 órakor tartottuk az
iskolai megemlékezést 1848.
március
15-éről.
Tanulóink
ünneplőben
jelentek
meg,
kokárdát viseltek, a kislányok
pártát, a kisfiúk csákót. Az
"interaktív"
megemlékezést
Juhász Krisztina tanárnő és az
5.
osztályosok
készítették.
Közreműködtek
az
iskola
diákjai, külön köszönet Sárközi
Hajnalkának és a 3. osztálynak.
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2018. március 27én,
kedden
11
órától a Palánta
Misszió
húsvéti
bábelőadását
látták az alsósok,
és 14 órától hagyományos
nyuszifutás
zajlott
a
Diákönkormányzat
szervezésében. A tavaszi szünet előtti
napon tanulóink a vértesszőlősi
iskolában vendégeskedtek, ahol
húsvéti
hagyományokat
ismertek meg.

VERSENYEK
Országos döntők

Matematika-verseny
2018. január 15-én volt
az iskolai alapműveleti
matematika verseny. A 48.
osztályosok
számára
rendezett versenyen elért
százalékos
teljesítmény
alapján
1. helyezett: Viszkocsil
Vanessza
(8.
osztály)
2. helyezett: Szalczinger
Anna (4. o.) és Árendás
Dániel
(5.
o.)
3.
helyezett:
Hornyák
Kevin (5. o.) és Stofa
Kornél (4. o.)

Tanulóink
az
országos
döntőben: Varga Bernát 3.
osztályos tanuló a Jedlik
Ányos
matematika
és
fizika verseny országos
döntőjébe
jutott,
Nyíregyházán
versenyez
április
20-22.
között.
Szalczinger
Péter
2.
osztályos
tanuló
a
Sziporka
matematikaverseny
országos
döntőjébe
jutott,
és
április 14-én Budapesten
versenyezhet.
Mindkettőjüknek
sok
sikert kívánunk. Büszkék
vagyunk Rátok!
Teremkerékpár

Sárberki informatika
verseny

2018.
március
14-én
Tatabányán
a
megyei
informatikaversenyen
három tanuló képviselte
iskolánkat.
Viszkocsil
Vanessza
8.
osztályos
tanuló
szövegszerkesztés
kategóriában
megyei
3.
helyezést ért el.

Szlovák tanulmányi
verseny
A
2017/2018.
tanévi
Országos
általános
iskolai
nemzetiségi
tanulmányi
versenyek
Szlovák nyelv és irodalom
I.
kategóriában
két
tanulónk
az
országos
döntőbe
jutott:
Nagy
Patrícia
és
Viszkocsil
Vanessza (8. o.).

A
terembicósok
több
versenyen is szerepeltek.
Február
3-án
Tatabányán,
március
3-án
Romhányban,
március
17-én
Tatán,
március
24-én
Bajon
jártunk.
A Romhányi KSE 20 éves
fennállását
ünnepelte.
Ünnepélyes keretek között,
népes nemzetközi mezőnyben
szerepeltek
tanulóink.
Legeredményesebb
Mészáros
Kármen
lett,
második
helyezést
ért
el,
Nagy
Julcsi harmadik lett.
A tatai TAC Teremkerékpár
Szakosztálya
által
rendezett
versenyen
öt
egyesület
sportolói
mérették meg magukat. Nagy
Júlia Mária 2. osztályos és
Mészáros
Kármen
4.
osztályos tanulónk 1., Kiss
Dorina
3.
osztályos
tanulónk
2.,
Viszkocsil
Vanessza
Alexandra
8.
osztályos
tanulónk
3.
helyezést ért el.
Az
Nyílt
Bajnokságot Bajon
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Országos

rendezték
magyar,
német,
szlovák
és
ukrán
egyesületek részvételével.
Legeredményesebben Mészáros
Kármen
szerepelt,
korcsoportjában
1.
helyezett lett.
A versenyek sorában április
7-én Bokodra, 13-15. között
a németországi Wormsba, 28án Szlovákiába, Kolárovoba
megyünk. Május 5-én pedig
Tardoson
mi
rendezünk
versenyt, amire az összes
magyar és szlovák egyesület
sportolóját várjuk.
Március
26-án
népes
versenyzői létszámmal közös
edzésre érkezett hozzánk a
Tatán
tartózkodó
wormsi
csapat. Három órás edzést
tartottunk,
amely
közös
bemelegítéssel
kezdődött,
változatos
munkával
folytatódott.
Sokat
tanultunk tőlük. Vendégeink
vezetőedzője, Stefan Born
és
segítő
társai
sokat
segítettek
a
tardosi
sportolóknak. Stefan bácsi
vezetésével
végre
belekóstolhattak a fiúk és
a
lányok
a
négyes
művészkerékpározás
rejtelmeibe is. Az edzés
után
terített
asztallal
vártuk a csapatot a szülők
segítségének köszönhetően.
A vendégek sem érkeztek
üres
kézzel,
ajándékba
hoztak egy kicsi biciklit.
Kerékpárjaink száma ezzel
10-re emelkedett.
A
csoportunkból
három
kislánynak adatik meg a
lehetőség,
hogy
részt
vegyenek a Worms Kupán és a
Turnien
de
Jugend
elnevezésű
versenyen.
Viszkocsil Vanessza (8.o.),
Mészáros Kármen (4.o.) és
Kiss Dorina (4.o.) alkotja
az
utazó
csapatot.
A
kísérő,
felkészítő
tanár
Mezei Mária. Ez a második
alkalom, hogy mi is részt
veszünk a rangos, két napos
rendezvényen. Kilenc ország
közel
hatvan
sportolója
között ott lesznek a mieink
is.

SZABADIDŐ
Túraklub hírei
A téli időszakban, február 11-én
egy
egészségvédő
sétát
szerveztünk
a
faluban.

plakátokat és a híreket az iskola
Facebook-oldalán.
Várunk
minden
természetkedvelő
családot a Tardosi Túraklubba!

Lego-robottal
lettünk
gazdagabbak, és már is elkészült
az első kis projektünk: Milo, a
tudományos vándorrobot.

Katonai bemutató

A gyerekek egy-egy képrészletet
kaptak a malomnál, a vízműnél, a
kiskerteknél, a boltnál és a
tűzoltószertárnál.
Minden
állomáson beszélgettünk az
egészséges
táplálkozás
összetevőiről,
végül
a
képrészletekből
kialakult
a
táplálékpiramis.
Gyümölcsturmixozással zártuk a túrát.
2018.
március
17-én
hóvirágkereső túrára mentünk, és
április 5-én a Malomvölgyben
segítettünk a békamentésben a
természetvédőknek.
Minden
túráért jár a nyomda a
túraigazolványba. Ne feledjétek,
legalább 4 túrán részt kell venni,
hogy jöhessetek a táborba, ami
június 18 és 22. között lesz a
Malomvölgyben. Figyeljétek a

2018. január 18-án a Don-kanyari
csata
emlékére
rendezett
emléktúrán
iskolánk
is
koszorúzott az emlékműnél. A
résztvevő
hagyományőrző
katonák
előadást
tartottak
tanulóinknak a háborús katonai
felszerelésekről,
a
katonai
rádiózásról.

Sí tábor
Iskolánk négy tanulója február
11-18-ig ingyenesen sítáborozott
a szlovákiai Donovalyban. A
program fő támogatója a Szlovák
Köztársaság és az Országos
Szlovák Önkormányzat.
Robotika-szakkör

Hagyományőrző tábor
Az EMMI által meghirdetett,
"Nyelvi
környezetben
megvalósuló
nemzetiségi,
népismereti,
művészeti,
hagyományőrző
és
olvasótáborok megvalósításának
2018.
évi
költségvetési
támogatására"
benyújtott,
„Tardosiak tábora az Árva és
Liptó vidéken” című pályázaton
900.000 Ft-ot nyert iskolánk.
A pályázatnak köszönhetően
2018. június 25-29. között 15
tanuló és 2 kísérő tanár vehet
részt szlovákiai táborozáson.

Alapítványi
támogatással
robotika szakkör indult. Két

PROGRAMELŐZETES








 2018. április 9-13. között digitális témahét lesz iskolánkban. A „Z kuchyne našich
predkov- Elődeink konyhájából Po stopách našich predkov- Elődeink nyomában” digitális
projektet a budapesti szlovák iskola diákjaival közösen valósítjuk meg. Várjuk otthonról a
hagyományos szlovák ételek receptjeit, amiket egy digitális könyvben jelentettünk meg.
2018. április 10-én sportdélutánra várjuk a leendő elsősöket, április 12-13-án beiratkozás lesz:
csütörtökön 8-19 óráig, pénteken 8-18 óráig.
2018. április 23-27. között Fenntarthatósági témahét.
2018. április 23-án 16 órától fogadóórát tartunk.
2018. június 7-9. között a Három ország találkozóján cseh és szlovák
testvériskolánkból várunk vendégeket, 40 fő „cserediákot”.
2018. június 13-án lesznek az osztálykirándulások.
2018. június 16-án, szombaton tartjuk nyolcadikosaink ballagási ünnepségét.
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