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DIÁKPROGRAMOK
Játék6árok nélkül
2019. május 6-án, hétfőn Ácson került sor a megyei
kistelepülések játékos vetélkedőjére. Tardos községet
az alábbi iskolásokból álló csapat képviselte: Tury
Léna, Heidler Bernadett, Dancsák Barbara, Sárközi
Benjamin, Kölcsei Zsófia, Mészáros Panna, Tóth
Anna, Mészáros Renáta, Németh Ábel, Szalados
Botond. Felkészítő tanárok: Juhász Krisztina és
Sárközi Hajnalka
A gyerekek készültek egy Tardost bemutató műsorral, totót töltöttek ki a játékban résztvevő
településekről, majd ügyességi feladatokban mérték össze tudásukat. A nagyon jó
hangulatú versenyt a dunaalmási csapat nyerte meg. Mind a hét játékban résztvevő csoport
élmény alapú díjakkal és csodás tortával gazdagodott.

Fekete Lajos Nap
Iskolánk névadójára emlékeztünk 2019. május 16-án. Az iskola összes diákja
megtekintette Fekete Lajos emléktáblájának koszorúzását. A koszorúzás után az
iskolában játékos feladatokkal idéztük fel Fekete Lajos életútját, munkásságát és
unokaöccsének munkásságát, akit szintén Fekete Lajosnak hívtak.
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gyermeknap, amit a Diákönkormányzat Sárközi Hajnalka
tanárnő irányításával szervezett – a tanulók kívánságai
alapján. A gyerekeket kisállat-bemutató, arcfestés,
csillámtetoválás, sminkelés, körömfestés várta. Az alkotni
vágyók papírsárkányt és aszfaltrajzokat készítettek. Volt
tűzoltó- és rendőrautó-bemutató, nagyon jó hangulatú
focimeccsek és kidobós játékok, tanár-diák mérkőzés is.
Egész nap szólt a zene, az udvaron élő kívánságműsor zajlott. A tardosi nagyik szuper
finom palacsintája és a szülők ajándék fagyija sem maradhatott el. Köszönjük a
támogatást, a segítséget a tűzoltóknak, a rendőröknek, a nyugdíjasklubnak, a szülőknek.
Három ország találkozója
Iskolánk 20 tanulója június 6-8-ig a szlovákiai
Tardoskedden vendégeskedett a „Három ország
találkozó”-ján. A diákok szlovák családoknál laktak
– gyakorolhatták a szlovák nyelvet. Kirándultak
Lévára az Atlantis játszóházba és a várba. Izgalmas
akadályversenyen tették próbára ügyességüket,
kipróbálhatták a jumpingedzést is. Szombaton
kézműves
foglalkozáson
vettek
részt,
és
strandolhattak a tardoskeddi termálfürdőben.
Élményekkel telve tértek haza. Köszönjük a
tardoskeddi iskolának ezt a nagyszerű szervezést, a sok-sok programot és élményt! Külön
köszönjük a vendéglátó családoknak a szíves vendéglátást!

SPORTVERSENYEK
2019. május 6-án, hétfőn a Tatán rendezett atlétikaversenyen Stofa Kornél 5. osztályos
tanuló I. helyezett lett, így bejutott az országos döntőbe, ami 2019. június 18-19-én lesz.
Gratulálunk neki és felkészítő tanárának, Bán Istvánnak.
2019. április 15-én a 3 próba körzeti atlétika versenyen iskolánk II. korcsoportos csapata
bronzérmet szerzett. Csapattagok: Budai Attila, Radobiczki Szilárd, Németh Ábel, Nagy
Benedek, Szalados Botond, Varga Bernát. A III. korcsoportban egyéniben Stofa Kornél 7.
helyezést ért el. Felkészítő tanár: Bán István

Iskolánk tanulói 2019. május 21-én III. helyezettek lettek a tatai atlétika versenyen 3 próba
(30 m futás, távolugrás, kislabda-hajítás) versenyszámban. A csapat tagjai: Stofa Szabolcs,
Csömör Norbert, Bancsók Ferenc, Ekő Máté, Árendás Patrik, Tury Csanád. Felkészítő tanár:
Bán István
A Diákolimpia országos döntőjében is helyt álltak tanulóink: Budai Attila, Németh Ábel és
Radobiczki Szilárd a vaszarys csapattal 13. helyezést ért el.

TANULMÁNYI VERSENYEK
Szövegértési verseny
2019. május 2-án, csütörtökön rendeztük meg iskolánkban a kistérségi alsó tagozatos
szövegértési versenyt, immár 12. alkalommal, ahol 12 iskola 76 diákja mérte össze tudását.
A megnyitó után a tanulóknak 45 perc állt rendelkezésükre, hogy elolvassák a meséket,
regényrészleteket, majd megoldják a hozzátartozó feladatokat. A népszerű versenyen
iskolánk nemcsak a szervezésben volt sikeres, hanem tanulóink is szép eredményeket értek
el: Szalczinger Péter 3. osztályos tanuló I. helyen végzett, felkészítő: Jakab-Kelemen László.
Varga Bernát 4. osztályos tanuló III. helyezést ért el, felkészítő: Csiszár Sára Anna.
Szlovákverseny
2019. május 7-én, a tatabányai szlovák műveltségi vetélkedőn iskolánk csapata I. helyezést
ért el. Csapattagok: Zhorela Csenge, Kölcsei Zsófia és Recsák Norbert. Felkészítő tanár: Kissné
Török Erika.
Szlovák regionális versmondó és énekversenyen jártak 2019. május 7-én diákjaink Csömörön,
ahol Molnár Tamás 3. osztályos tanuló sikeres szereplésével bejutott az országos döntőbe,
ahol különdíjat kapott.
Marót Rezső Matematikaverseny
2019. április 25-én Szalczinger Anna és Kiss Dorina képviselték iskolánkat a Marót Rezső Matematikaverseny megyei fordulóján. Szalczinger Anna megyei 8. helyen végzett, Kiss Dorina a 24. helyen.
Felkészítő tanár: Hédi Katalin.
Kistérségi matematikaverseny
A kocsi Vincze Imre Református Általános Iskolában rendezett kistérségi matematikaversenyen 10
tanuló képviselte iskolánkat, közülük négyen sikeresen szerepeltek:
Heidler Ferenc a 2. osztályosok között második lett. Felkészítő: Beró Attiláné.
Bélik Kamilla a 3. osztályosok között harmadik lett. Felkészítő: Jakab-Kelemen László.
Szalados Botond a 4. osztályosok között második lett. Felkészítő: Csiszár Sára Anna és Hédi Katalin.
Tóth Anna Lídia az 5. osztályosok között harmadik lett. Felkészítő: Hédi Katalin.
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Csapattagok: Kiss Dorina, Zhorela Csenge, Hornyák
Kevin, Fenyvesi Bálint. Felkészítő tanár: Hédi
Katalin.

Bendegúz tanulmányi verseny
A Bendegúz tanulmányi verseny megyei fordulóján Heidler Ferenc matematikából 25. lett.
Felkészítő: Beró Attiláné. Heidler Bernadett szövegértésből 10., Szalados Botond
matematikából 11. lett. Felkészítő: Csiszár Sára Anna.

SZABADIDŐ
A Túraklub hírei
2019. április 28-án egy kisebb csapattal a vértestolnai
kilátónál, a Bunchu-kútnál jártunk. Szalonnasütés és
rókavadászat tette izgalmassá a programot. Május 1-jén a
túraklubosok kihasználták a munkaszüneti napot és a jó időt.
18 gyermek és 4 felnőtt együtt indult Tardosról Héreg felé a
Királykúthoz. Itt szalonnasütés, geoláda-keresés volt a
program. Május 19-én a Látó-hegyre indultunk. Sajnos az
eső „megviccelt minket”, túravezetőnk nem tudott eljönni, a
sár beterítette az utakat. De minden jó, ha a vége j!. Gyönyörű napsütésben sétáltunk be a
faluba. Június 9-én tanévzáró túrán jártunk. 10,25 km-en keresztül gyalogoltunk. Zámbó Zoli
bácsitól nagyon sok érdekességet hallottunk a véderdőről, a tavaszi gombákról, növényekről,
a mészégetésről. Megcsodáltuk a paplanernyősöket, a lovakat. Jártunk a Hidegkút forrásnál,
a fehér mészkőbányában. Sült kolbászt ebédeltünk, fagyiztunk, és játszótereztünk is.
Színházlátogatás
Iskolánk 20 tanulója színházbérletet vásárolt az idei évadra a tatabányai Jászai Mari
Színházba. Az utolsó bérletes előadáson, 2019. május 8-án a tanulók és kísérőik a Makrancos
Kata Junior című előadást nézték meg.

TÁBOROK
2019. június 17. és 21. között Túratábor lesz 31 tanuló és 3 kísérő tanár
részvételével a tardosi Malomvölgyben. A tábort az Erzsébet Alapítvány és Tardos
Község Önkormányzata támogatja.
2019. augusztus 26-tól 30-ig Erzsébet Napközis Informatikatábor lesz az
iskolában. 37 tanuló és 4 tanár vesz részt a programban. Nyertes pályázatunknak
köszönhetően nagyon gazdag programmal várjuk a gyerekeket.
2019. június 24-től 29-ig Szlovákiába utazik 15 tanuló és 2 kísérő tanár jutalomtáborozásra. Idén
Pozsonyt és környékét ismerik meg a gyerekek az EMMI támogatásával nyert 1,4 millió forintból.

NYÁRI SZÜNET
A nyári szünet 2019. június 15-szeptember 1-ig tart.
A nyári szünetben szerdai napokon 8-12 óra között lesz ügyelet az iskolában.
Nagyon jó pihenést, tartalmas vakációt kívánunk minden diákunknak!

