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ÜNNEPSÉGEK

Tanévnyitó ünnepség
2018. szeptember 3-án tartottuk iskolánk tanévnyitóját, ahol az első osztályosok szavalata
után Juhász Krisztina tagintézmény-vezető köszöntője következett. Iskolánk legidősebb
diákjai hagyományosan kis ajándékot adtak a legfiatalabbaknak. A 2018/19. tanévet 79 diák
6 évfolyamon 11 pedagógussal kezdte meg.
Idősek napja
2018. október 5-én a művelődési házban gyűltek össze településünk idősebb lakói. A Tisztelet
és Törődés Napján az iskolások egy kis műsorral köszöntötték a tardosi időseket. A 3. és 4.
osztályosokból összeállt csoport tánccal, énekkel és verssel kedveskedett a nagymamáknak és
nagypapáknak, a meghívott összes vendégnek. (Felkészítő: Sárközi Hajnalka)

Aradi vértanúk emléknapja
Október 5-én, reggel 8 órakor iskolarádión
keresztül hallgatták tanulóink az aradi
vértanúkról szóló emlékműsort.
Iskolai ünnepség
2018. október 19-én 11 órakor tartottuk iskolai
ünnepségünket, melyen 1956. október 23-ára
emlékeztünk. A műsort Csiszár Sára tanítónő irányításával a 4. osztályosok adták elő.

DÖK-PROGRAMOK
Pákozdi akadályverseny és emléktúra
1848. szeptember 29-én vívták Pákozd mellett az 1848-49-es
magyar szabadságharc első jelentős ütközetét. Erre a csatára
emlékezünk minden évben a pákozdi akadályversennyel. Idén az
akadályverseny kiegészült a tatai Honvédség bemutatójával és a
közelgő zenei világnap okán zenés feladatokkal. Csodálatos
időben nagyon kellemes délelőttöt töltöttünk a focipályán 2018.
szeptember 28-án.

Papírgyűjtés
2018. október 20-án rendkívül sikeres volt a papírgyűjtés. A konténer hamar megtelt.
Köszönjük a sok papírt és a segítséget a szülőknek. A papírgyűjtésen nyújtott kimagasló
teljesítményükért díjaztuk a legtöbb papírt hozó osztályt és a legtöbb papírt hozó tanulókat
is.

SZLOVÁK PROGRAMOK
Erdei iskola Szlovákiában
2018. szeptember 23-30. között iskolánk nyolc tanulója ismét
erdei iskolában vehetett részt a szlovákiai Hronec településen.
A délelőtti tanítási órák után izgalmas programok várták a
gyermekeket. Szerda délután a Fekete-Garam völgyében
vonatoztunk és kirándultunk. Az erdei iskolások pénteken a
Magas-Tátrában túráztak. a Kőpataki tótól mentünk a
Tarajkára. Hatalmas élmény volt, és mindemellett idén mi már
hógolyóztunk is! (Kissné Török Erika kísérő)

Tardosi Szlovákok Napja
Sok szeretettel vártunk minden kedves érdeklődőt a Tardosi Szlovákok napján, 2018.
szeptember 15-én 10 órától a falumúzeumba, ahol kézműves-foglalkozások (csuhévirág,
madárijesztő báb és hűtőmágnes készítése) voltak. A falumúzeumban keresztrejtvényt
tölthettek ki a gyerekek, a jó megoldásért kis ajándékot kaptak. A délutáni programokon is
részt vettünk a művelődési házban. A Tardosi Szlovákok Napján megrendezett néptáncfesztiválon iskolánk tanulói is szerepeltek a gyermek-tánccsoporttal.

TÉMAHETEK
Programozás Hete
2018. október 6-16. között iskolánk 3. alkalommal
szervezte meg a programozási és kódolási témahetet.
Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkhoz
eljussanak a modern kor vívmányai, és tanulóink
tájékozottak és nyitottak legyenek a robotikában.
Ezért csatlakoztunk idén is az európai Code Week
eseménysorozathoz, és 12 eseménnyel felkerültünk az
európai térképre. Iskolánkban a sportoló robotok
kerültek a középpontba. Így volt Lego Robot
szumóbajnokság, focizó és tornázó Edbot robotok
bemutatója, pingpongozó robot bemutató. Testnevelés órán tanulóink
tornáztak és pingpongoztak is a robottal. Távirányítású és programozható
helikoptermodell, drón bemutatót tartott nekünk a többszörös országos
bajnok Vasas Iván. Nagyon várták a gyerekek a már hagyományos kódfejtő
versenyt, rajzoló versenyt, és az iskolarádiós adást a robotokról. Nyílt
óra keretében többen bemutatták saját kis irányítható robotjukat. Részt

vettünk az országos flashmob-ban, és magunk is elkészítettük a robotok
flashmobját. A témahéten minden tanárunk igyekezett a tanórákon is
népszerűsíteni a kódolást, így még történelemórán is, ahol a gyerekek
egyiptomi hieroglifákkal írták le a nevüket. Ez a másfél hetes
programsorozatunk rendkívül sikeres volt, kicsik és nagyok együtt,
élményszerűen sajátították el a programozás alapjait, ismerkedtek a
kódolás fontos szerepével.
A Code Week utolsó napján kihirdettük a rajzpályázat
nyerteseit.
Minden
évfolyamon
jutalmaztuk
a
legötletesebb
rajzokat.
A
jutalmazottak:
Hornyák
Mihály, Tóth Barnabás, Szalczinger Péter, Sárközi
Benjamin, Mészáros Panna, Zhorela Csenge.

Országos Könyvtári Napok
2018. október .1 és 7. között rendezték meg az Őszi Könyvtári Napokat. A József Attila
Megyei Könyvtár tardosi fiókkönyvtára könyvtári kreatívkodásra hívta a gyerekeket október
4-én. Napközis tanulóink látogattak el erre az eseményre, és egy mese meghallgatása után
papírból elkészítették a mese szereplőit. Felső tagozatosaink könyvtár-informatika órán
vettek részt ezen a héten.

VERSENYEK
MATATATÚRA
2018. szeptember 22-én, szombaton rendezték Tata és a kistérség iskolásainak matekostermészettudományos akadályversenyét, a MaTataTúrát. 12
kisgyermekkel vettünk részt a versenyen, akik a szemerkélő
esőben hősiesen megküzdöttek a feladatokkal, majd
hamburgerezés, forró csokizás és játszóterezés várt rájuk. Az
ötödik osztályosok csapata a dobogós II. helyet szerezte meg a
népes mezőnyben. Gratulálunk a csapattagoknak: Czirják Dóra,
Kiss Dorina, Mészáros Panna és Szalczinger Anna. Tanáruk: Hédi
Katalin.
Kistérségi mezei futóverseny
Tatán, a Kastély téren rendezték meg a hagyományos futóversenyt 2018. október 15-én,
hétfőn. Iskolánkat 11 tanuló képviselte, közülük a legjobban teljesítők: Budai Attila (4.o.) 2.
hely, Radobiczki Szilárd (4.o.) 3. hely és Varga Bernát (4.o.) 5. hely.

SZABADIDŐ-SPORT
Kosárlabda bemutató
Iskolánk csatlakozott a Kiss Lenke Nemzeti Akkreditált Kosárlabda Akadémiához, amit
tanulóink nagy lelkesedéssel fogadtak, és szép számmal jelentkeztek az iskola
sportcsarnokában működő kosárlabda-edzésre. A budapesti kosarasok október 4-i
bemutatója nagyon tetszett a diákoknak.

Hosszú távú célunk, hogy iskolánk a Kiss Lenke Kosárakadémia hasznos bázisiskolájává
válhasson, miközben növendékeink oktatását, nevelését még
színesebbé teszi a kosárlabda kínálta testmozgás öröme.
Edzések időpontja: kedd – 16:00-18:00 és csütörtök – 14:00-15:30
Edzés helyszíne: Tardosi Sportcsarnok
Edző: Jakab-Kelemen László, az iskola pedagógusa.
Őszi túrák
Idei első, tanévnyitó túránkra szeptember 16-án került sor.
Gyönyörű időben kirándult a Túraklub a Gorbára ezen a
szombati napon. A barlangászház érintésével, a paplanernyősök
kiugró helyének megtekintésével a régi fehér mészkő bányába
vezetett utunk. Kakukkfűillatú, galagonyaszínű, gombaleső,
somízű, ásványgyűjtő, bogárvizsgáló, vidám tanévnyitó túránk
volt.
Tökvásárban jártunk 2018. szeptember 22-én a túraklubbal. Gyalog mentünk Tarjánba,
útközben megcsodáltuk az ősz színeit: a piros csipkebogyót, a barna makkot, gesztenyét, diót
és a sárguló faleveleket, a lila kikericseket. Biztos, hogy már minden túrázó családban
készültek faragott tökök, ajtódíszek, asztaldíszek a gyűjtött őszi termésekből.
2018. október 14-én, vasárnap a Code Week hetedik napján a
túraklubosokkal kigyalogoltunk a közeli halastóhoz, ahol Vasas Iván
repülőgép-modellező, többszörös magyar bajnok tartott bemutatót. Láttunk
távirányítású helikoptert és hidroplán repülőgépet, illetve egy
programozható drónt.
Gólyatábor
2018. szeptember 7-8. között mini gólyatábort szervezett Hédi Katalin osztályfőnök az
ötödikeseknek. A tanulók bátran viselkedtek a kétnapos sátortáborban.
Péntek délután szülői segítséggel felállították a sátrakat, készítettek
mécseseket, tábortüzet raktak, szalonnát és kolbászt sütöttek
maguknak. Másnap reggeli után csapatépítő játékok voltak, továbbá
pólófestés és kincskereső játék a faluban. Ebédre bográcsban főztek
paprikás krumplit. Vlamennyien sikeresen kiállták a próbákat, így mind a 14-en átestek a
gólyaavatáson, letették az esküt, hogy igazi felső tagozatosként fognak viselkedni ebben a
tanévben.

ELŐZETES
Őszi szünet: 2018. október 27-november 4.
Színházbérletes előadás: november 8. Jászai Mari Színház
Szlovák témahét: 2018. november 10-16.
Iskola épületének felújítási munkálatainak várható befejezése: november 30.

