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ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK
Március 15-ei megemlékezés
2019. március 14-én, csütörtökön reggel 1848. március 15-ére
emlékeztünk. Az iskola tanulói ünnepi ruhában, kokárdával a
ruhájukon vonultak fel a Közösségi Ház színháztermébe, ahol a 3.
osztály műsorát tekintették meg. A műsor a ’48-as forradalom minden
fontos pillanatát felidézte. A szép megemlékezést a harmadik osztály
tanítója, Jakab-Kelemen László rendezte.
Magyar Költészet Napja
2019. április 11-én a Magyar Költészet Napja alkalmából az iskola tanulói és tanárai
magyar költők verseit szavalták a falu közösségi házában. Volt csoportos versmondás
és egyéni szavalat. Minden tanuló aktívan részt vett az ünnepen, a tanár nénik, tanár
bácsik is előadták kedvenc költeményüket. Hallhattunk remekművet klasszikustól,
kortárs szerzőtől és saját alkotást is. A hatodik osztályosok megzenésített verseket
énekeltek, az ötödik osztályosok „rajzoló” mondókákat is mondtak. Kellemes
hangulatú, József Attila emlékéhez méltó programon vehettünk részt.

TÉMAHETEK
Biztonságos Internet Napja
2019. február 5-én szerveztük meg a Biztonságos Internet Napját,
melynek jelmondata: “Együtt egy jobb internetért!”. Ennek
keretében zajlottak rendkívüli foglalkozások iskolánkban,
iskolarádiós adás, faliújság és rejtvényfejtő verseny. A kicsik
meséket néztek, a nagyok társasjátékoztak a Lájkvadász
társasjátékkal,
és
az
internet
veszélyeire
felhívó
karikatúrákat raktak ki az interneten. Sokat beszélgettünk a
biztonságos internethasználatról, igazán tanulságos nap volt.
Köszönjük www.saferinternet.hu!

Pályaorientációs nap
2019. február 6-án, szerdán pályaorientációs napot
tartottunk. A kicsik a könyvtárosok, a postások és a pékek
munkáival ismerkedtek meg a faluban. A felsősök Győrbe
utaztak a Mobility központba, ahol a programozók,
informatikusok
munkájába
“kóstolhattak”
bele.
Nagyszerűen és hasznosan telt a napunk.

Pénz7
2019. február 25. és március 1. között zajlott a
Pénz7. A nemzetközi szervezésű programhoz
csatlakozva iskolánkban tanórákon ismerkedtek a
gyerekek a pénzzel, a családi költségvetéssel, a
megtakarítással. Hétfőn zajlott a prezentáció-készítő
verseny, kedden hallhattunk iskolarádiós adást is
ebben a témában. Gazdálkodj okosan! társasjáték
óra volt a 4. osztályban. Osztályfőnöki óra a családi
költségvetésről az 5. osztályban, és elkészült a
faliújságunk is, amin szorgos méhecskék gyűjtik a
pénzt. Készültek perselyek, társasjátékoztunk és sokat beszélgettünk az okos gazdálkodásról
osztályfőnöki órákon. Pénteken a 3. osztályosokkal rövid kis videókat néztünk, és Monopoly
társasjátékoztunk. Az 1. osztályosok perselyt készítettek. A 6. osztályosok pénztárca
szabásmintáját szerkesztették meg matematikaórán. Az 5. osztályosokkal szöveges feladatokat
oldottunk meg.
A prezentáció-készítő verseny eredményei:
Alsósok: I. Szalczinger Péter II. Mester Milán III. Sárközi Benjamin
Felsősök: I. Kiss Dorina II. Árendás Dániel III. Mészáros Panna
Különdíj: Zhorela Csenge Anna

Fenntarthatósági Témahét
2019. március 18. és 22. között zajlott a
Fenntarthatósági Témahét iskolánkban. Hétfőn az
országos „Te szedd!” akció keretében tanulóink
szemetet szedtek az iskola környékén. Kedden a
Fenntartható közlekedés volt a főtéma: a gyerekek
biciklivel érkeztek az iskolába; ügyességi verseny és
rejtvény várta még őket ezen a napon. A 6. osztályosok a növénytermesztéssel foglalkoztak.
Szerdán a természetvédők munkájával ismerkedtek tanulóink: felkeresték a Malomvölgyi
békaterelőket, ahol Bátky Gellért tartott előadást a békamentésről. Ezen a napon az ötödik
osztályosok vetették el a magokat, hogy aztán palántákat neveljenek. Csütörtökön a Költészet
Napja alkalmából olyan versekkel ismerkedtek a gyerekek, melyek a természetről szólnak.
Pénteken egészségnap és a víz világnapja is volt: fogápolási előadáson vettek részt a gyerekek,
amit Kiss Edina egyetemi hallgató tartott. A szünetben kötélhúzó verseny zajlott. Készültek
társasjátékok és teknősbékák újrahasznosított CD-lemezekből. A fenntartható közlekedésről
szólt az iskolai szintű internetes kereső verseny, melynek legeredményesebb résztvevői a felső
tagozaton: 1. Sike Lili, Szalczinger Anna, Kiss Dorina 2. Zhorela Csenge Anna 3. Mészáros
Panna, Tóth Anna Lídia.
A 3-4. osztályosok között: 1. Farkas Dorka, Mészáros Renáta 2. Mester Milán, Sárközi
Benjamin, Varga Bernát 3. Nagy Júlia; az 1-2. osztályosok között: 1. Tury Csanád, Nagy
Anna, Somogyi Balázs, Heidler Ferenc, Varga Alexa 2. Stofa Szabolcs 3. Zhorela Jázmin.

Digitális Témahét
2019. április 8-12. között iskolánk immár negyedik alkalommal vett részt az országos
szervezésű témahéten, melyen a „Körbe-körbe karikába” című projektet valósítottuk meg,
melynek témája a kör és a gömb. Az első napon készült gondolattérkép, projektterv,
csoportalakítás számítógépes sorsolással, spirálszöveg, QR-kód olvasás, méhecskerobot ami körbe repüli a virágot -, körpályán mozgó robot, kókuszgolyók és mindezekről
fényképek. A témahét második napján születtek riportok, rajzok, puzzlek, 3D színezők,
robotok, robotpályák. A harmadik napon az első órában körjátékot és körtáncot tanultak
a gyerekek énekórán, majd az iskolarádiós adás következett az előző napon rögzített
riportokkal és zeneszámokkal. A negyedik napon is készültek rajzok, volt karikás és labdás
torna tesiórán, szavaztunk a Plickers szavazórendszerrel és szavaltunk a költészet napján a
körről és körökről, amikből maci, katica és nyuszi lett.
Április 12-én, az utolsó napon online tesztet töltöttek ki a
tanulók a megszerzett tudásukról, volt Dartsmatek, pompom készítése technikaórán, kördiagramm matekórán.
Elkészült az alkotásokból a kiállítás és néhány
prezentáció. A projekt zárásaként levetítettük az
összefoglaló prezentációt, bemutattuk a kiállítást, és
átadtuk az okleveleket a projektben részt vevő
osztályoknak.

FARSANGI PROGRAMOK
Könyvtári kézműveskedés
2019. február 22-én a könyvtárba jártak napköziseink és az érdeklődő
tanulók, hogy csodaszép álarcokat készítsenek papírból.

Farsangi álarcfestő délután
2019. február 22-én, pénteken tanulóink a tardosi Közösségi Házban
az Önkormányzat által szervezett maszkfestésen vettek részt. A
gyerekek temperával festették meg a gipszből készült álarcokat.
Kreatív, szép álarcok készültek.
Farsang
2019. március 1-jén tartottuk a hagyományos iskolai
farsangi bálunkat, ahová a leendő elsősöket, a
nagycsoportos ovisokat is meghívtuk. Jelmezverseny,
csoportos táncok, táncverseny, vidám játékok,
tombola és farsangi fánk várta a gyerekeket.
Köszönjük a Diákönkormányzatnak a szervezést, a
Szülői Munkaközösségnek a büfét, és a
nyugdíjasklubnak a finom fánkot.

SPORTVERSENYEK
Mezei futóverseny
2019. április 1-jén rendezték meg Tatán a Mezei Futóverseny körzeti döntőjét. Iskolánkat tíz
gyermek képviselte. A legjobb helyezéseket elért tanulók:
II. korcsoportban:
Budai Attila I. hely, Radobiczki Szilárd IV. hely, Varga Bernát VI. hely
III. korcsoportban:
Radibiczki Richárd 10. hely
Stofa Kornél 11. hely
Megyei Diákolimpia: Futóbajnokság
2019. március 21-én a kecskédi versenyen Budai Attila 1. helyezett lett.
Varga Bernát 17., Radobiczki Szilárd 21. helyen futott célba. Csapatban
2 “Vaszarys” fiúval kiegészülve aranyérmesek lettek a fiúk. Iskolánkat
Budai Attila egyéniben, a többiek csapatban képviselték Gödöllőn az
országos versenyen, ahol hatalmas bravúrt értek el: bronzérmet
szereztek. Tanáruk: Bán István, edzőjük: Varga Gábor.

Kosárlabda-mérkőzés
Kosaras tanulóink közül a 3-4. osztályosok első edzőmérkőzése 2019. február 22-én,
pénteken Szomódon zajlott, az „1. Szomódi Tornán”. Iskolánkat 7 tanuló képviselte: Heidler
Bernadett, Szalados Botond, Sotkovszky Luca, Dancsák Barbara, Radis Arisztotelész,
Viszkocsil Martin, Tóth Zsófia. Két másik iskola képviselte még magát: a Szomódi Általános
Iskola 1 csapattal, a Dunaalmási Általános Iskola 2 csapattal. Első mérkőzésünkön nagy
pontkülönbséggel kaptunk ki a hazai csapattól. Utána a sportolók ráéreztek a meccs
hangulatára, fejben is összeszedtük magunkat, így fölényes győzelemmel zártuk a másik két
mérkőzést. A tardosi csapat így a második lett a bajnokságon, és ezüstéremmel tért haza.
Gratulálunk a csapatnak és edzőjüknek: Jakab-Kelemen Lászlónak.

TANULMÁNYI VERSENYEK
Jedlik Matematikaverseny
2019. február 28-án Varga Bernát 4. osztályos tanuló a Jedlik Matematikaverseny regionális
döntőjén hibátlan (100%-os) verseny-feladatsorával I. helyezést ért el. Bernát áprilisban az
országos döntőn, Nyíregyházán képviselte iskolánkat, ahol IV. helyet ért el. Tanárai: Csiszár
Sára és Hédi Katalin.
Vaszary Levelező-verseny
A megyei Vaszary Matematika Levelező-versenyen három
tanulónk kimagasló eredményt ért el, jutalmul részt vehetnek
május 6-9. között a tatai matematikatáborban: Varga Bernát,
Szalczinger Anna és Kiss Dorina. Tanáraik: Csiszár Sára és Hédi
Katalin.

Sárberki Informatika-verseny
Tatabányán jártunk a megyei informatika-versenyen. Kiss Dorina (5.o.) internetes keresés kategóriában,
Szalczinger Anna (5.o.) szövegszerkesztés kategóriában, Zhorela Csenge (6.o.) prezentációkészítés
kategóriában képviselte iskolánkat. Tanulóink ügyesen helytálltak, a csupa 7. és 8. osztályos versenyző
között középmezőnyben végeztek. Tanáruk: Hédi Katalin.

SZABADIDŐ
Túraklub hírei
Újévi túrán voltunk 2019. január első
hétvégéjén a tardosi Bányahegyen. Zámbó Zoli
bácsi vezetésével csodáltuk a téli erdőt.
Köszönjük az érdekes történeteket, a finom teát,
a kalácsot az önkéntes tűzoltóknak és az
önkormányzat támogatását.
2019. február 23-án a tatabányai Turulszoborhoz kirándultunk. Tatabányáig busszal
utaztunk, majd gyalogosan vágtunk neki a
hegynek. A szobor megtekintése utána a Szelim-barlanghoz mentünk, és a tanösvényen
végigsétálva az aknatoronyból készült kilátót másztuk meg. A hegyről leereszkedve a Jánosforrást kerestük fel. Köszönjük a szuper túravezetést Vereszki Pista bácsinak.
„Szelfizz a hóvirágokkal!” Ezzel a mondattal hívtuk túrázni a gyerekeket. Csodálatos tavaszi
időben zajlott a Tardosi Túraklub első tavaszi túrája 2019. március 9-én. A falu határában
fekvő Gorba-hegy tetejére kapaszkodtunk fel 23 gyermekkel és az őket kísérő szülőkkel és
sporttársakkal. Gyönyörű hóvirágokat láttunk, megtekintettük a népszerű egyházi emlékhelyet,
a volt barlangászházat és a paplanernyősök kiugróhelyéről az elénk táruló panorámát.
A túraklub március 23-ai túrája a tardosi Malomvölgybe vezetett, ahol segítettük a Száz Völgy
Természetvédő Egyesület békamentő munkáját, és
megnézhettük a madárgyűrűzést. Utána teát főztünk
és bundás kenyeret sütöttünk szabad tűzön. Majd
játékos feladatokat kaptak a gyerekek. Rendkívül jól
éreztük magunkat a csodálatos időben.
A mindig népszerű medvehagymás túránkon 2019.
március 30-án is nagyon sokan voltunk. Csodálatos
időben kapaszkodtunk fel a Serédi Kastélyhoz. A
kastélyparkban megpihentünk, medvehagymás
tojáskrémes kenyeret tízóraiztunk, majd a Tűzköves
Barlanghoz és a kőfejtőhöz mentünk.
Színházlátogatás
Iskolánk 20 tanulója színházbérletet vásárolt az idei évadra a tatabányai Jászai Mari Színházba.
Kísérőikkel 2019. január 10-én, csütörtökön a közkedvelt „Kisherceg” című regény
egyszemélyes dramatizálását tekintették meg a Kamaraszínházban.

ISKOLAHÍVOGATÓ PROGRAMOK
Óvodások látogatása iskolában
Nagy izgalommal várták az elsősök és a negyedik osztályosok a leendő iskolásokat. Először régi ovis
társaikat, az első osztályosokat látogatták meg a kicsik. Itt Zsolt bácsi vezényletével szlovák versek,
dalok hangzottak el. A közös reggeli után sétáltak át a negyedikesekhez. Az olvasásórán március 15.
volt a téma. Közösen elevenítették fel az eseményeket, énekeltek, verseltek. Huszáros memóriajáték,
színezés után kartonból kis huszárlovat készítettek a gyerekek. Vidáman telt el ez a közös délelőtt.
Játékos tornafoglalkozás
Játékos tornafoglalkozásra hívtuk az ovisokat egy szép áprilisi
délutánon. A foglalkozást Laci bácsi és Sári néni tartotta. A
délutánt egy vidám, medvevadászós játékkal kezdtük. A
medvevadászat során „eltévedtünk az őserdőben”, és csak úgy
lehetett kiszabadulni, ha teljesítik a kicsik a Laci bácsi által kitalált
próbákat. A nagyon változatos, nehéz akadályok legyőzésében a
negyedik osztályosok segítettek az ovisoknak. Mindenki ügyesen
mászott a bordásfalra, csúszott le a padon, kúszott át az alagúton.
Így szerencsére kitaláltunk az Őserdőből és egy kis csemegézés után jöhetett a játék: „Szabadulj a
labdától!” és „Répahúzogatos”. A délután végén kimelegedve, kipirulva, ajándékkal a kezükben,
jókedvűen indultak haza. Viszont látásra szeptemberben!

HÍREK
Sikeres pályázat
A Miniszterelnökség a nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük,
történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik
ápolásához 1.400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít
iskolánknak
a
NEMZ-TAB-19-0092
azonosítószámú
projekt
finanszírozására, aminek keretében 15 tanulónk két kísérőtanárral 6 napot
tölthet Szlovákiában.
Nyílt nap
2019. március 28-án nyílt nap volt iskolánkban. Az alsó tagozaton az 1-2. órában, a felső
tagozaton az 1-4. órában vártuk az érdeklődő szülőket, nagyszülőket. A nyílt nap jó hangulatban
telt, az érdeklődés nagy volt a szülők részéről. Köszönjük, hogy éltek a lehetőséggel.

Tavaszi szünet
Iskolánkban 2019. április 18-28. között lesz tavaszi szünet. A szünet utáni első tanítási nap:
2019. április 29. hétfő. Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket és jó pihenést kívánunk a
szünetre!

