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MIKULÁSVÁRÓ PROGRAMOK
Mikulásfutás
2018. december 1-jén rendeztük meg a hagyományos iskolai
Mikulásfutást. Iskolánk minden tanulója részt vett a
programon. Az idő nekünk kedvezett, a zeneszó, valamint a
Mikulás meghozta a gyerek jókedvét. Így a számukra kitalált,
játékos feladatokat nagy örömmel, jó hangulatban hajtották
végre - futva.
Helyezettek:
1-2. osztályosok: I. Bancsók Ferenc, II. Tury Csanád, III. Stofa Szabolcs
3-4. osztályosok: I. Budai Attila, II. Radobiczki Szilárd, III. Varga Bernát
5-6. osztályosok: I. Stofa Kornél, II. Mészáros Panna, III. Balogh Rajmond
Ovis mikulás
2018. december 6-án a tardosi óvodában jártak tanulóink. A Pillangó csoporttal közösen
ünnepeltek a 4. osztályos diákok, akik maguk készítette kézműves ajándékot is vittek a kicsiknek.
Mikulás Táncverseny
2018. december 8-án, szombaton Almásfüzitőn a Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt által
szervezett I. Mikulás Táncversenyen vett részt a Tardosi Vörösmárvány Táncegyüttes tagjaiból
alakult csoportunk, akik néptánc kategóriában I. helyezést értek el. Felkészítőjük: Nagy Imréné.
Mikulás-túra
2018. december 9-én, vasárnap került sor a hagyományos Mikulástúrára. Az időjárás nem igazán kedvezett nekünk, de ennek ellenére
nagy lelkesedéssel gyalogoltunk a gyerekekkel, szülőkkel az alsóvadácsi
vadászházhoz a régi kisvasút nyomvonalán. Köszönet a túravezetésért
Barabás Miklósnak, aki nyugdíjas erdészként sokat mesélt a téli erdőről
és érdekességeket mutatott nekünk. Az alsóvadácsi vendéglátás és
meglepetés szervezéséért a Budai-családnak tartozunk hálával.

ADVENTI PROGRAMOK
Adventi asztali díszek készültek
2018. november 30-án, pénteken 15 órától tanulóink adventi asztali
díszeket készítettek a DÖK szervezésében. A gyerekek fenyőágra helyezték
el a négy gyertyát, amit szalaggal, szárazvirággal, karácsonyi díszekkel
díszítettek.

Szlovák adventi gyermektalálkozó
2018. december 7-én, pénteken két 5. osztályos tanulónk képviselte iskolánkat a hagyományos
pilisszentkereszti találkozón. A gyerekek az adventi hagyományokat felidézve ünnepi műsort láttak és
nagyon színvonalas vendéglátásban részesültek.

Falu karácsonyfája
2018. december 11-én, délután a falu “apraja” díszítette a falu karácsonyfáját. A díszítés
után a Retro Pizzéria – a hivatali dolgozók segítségével – zsíros kenyérrel, teával várta a
“dekoratőröket”. Sárközi Hajnalának a napközisek segítettek, hogy idén is szép legyen a falu
karácsonyfája.
Mézeskalács-sütés
December 13-án délután mézeskalácsot sütöttünk a Derűs
Alkony Nyugdíjasklub tagjaival. Köszönjük a lehetőséget,
hogy együtt készülhettünk a legszebb ünnepre!
Adventi vásár
Településünk vezetői december 14-én szervezték a tardosi
adventi vásárt. Iskolánk tanulói és pedagógusai is ott voltak a
hangulatos falurendezvényen. Tanítványaink saját készítésű
karácsonyfadíszeket,
karácsonyi
illatosított
gyertyát,
mézeskalácsokat, sütiket kínáltak. Pedagógusaink kézműves
foglalkozást tartottak, ahol asztali díszt, csuhéangyalkát, méhviasz-gyertyát lehetett készíteni.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEK
Falukarácsony
2018. december 16-án, a hagyományos falukarácsonyon iskolánk
tanulói is szerepeltek: Varga Bernát és Szalczinger Anna
zongorázott, az alkalmi kórus karácsonyi dalokat énekelt. A
gyerekeket Sárköz Hajnalka (ének) és Tóth Gabriella (zongora)
készítette fel.
Iskolai karácsony
2018. december 21-én 11 órakor tartottuk az iskolai karácsonyi ünnepséget. A műsorban
szerepelt: népitánc, 1. osztályosok éneke, 2. osztályosok
verses műsora, 3. osztályosok mesejelenete, 4. osztályosok
tánca, 6. osztályosok meséje, 5. osztályosok tánca,
zongoristák és a kórus, majd díjátadók következtek. Először
Hédi Katalin tanárnő vehette át azt a robotot, amit a Code
Week pályázatával nyert az iskolának. Azután Csiszár Sára
tanárnő hirdette ki a karácsonyi rajzpályázat eredményeit.

SZLOVÁK PROGRAMOK
Szlovák nemzetiségi hét
2018. november 9. és 15. között szlovák nemzetiségi témahét zajlott
iskolánkban. Először Márton-napi hagyományokat elevenítettünk fel:
lámpáskészítésre és felvonulásra vártuk a nagycsoportos óvodásokat, a
szülőket és minden iskolást a Művelődési Házba. Az elkészített világító
lámpásokkal több mint százan a templomhoz vonultunk, ahol libás
dalokat énekelve jártuk körbe a Templom-teret, majd a Plébánia
vendégeként zsíros kenyeret és meleg teát fogyaszthattunk. A napot

Márton-napi tűzzel zártuk. Szombaton iskolai szintű szavalóverseny és műveltségi vetélkedő zajlott
„Ki tud többet Szlovákiáról?” címmel. Technikaórákon mákos guba készült, és a nagy érdeklődésre való
tekintettel két délután is számítógépes rajz- és szövegszerkesztő verseny volt. Az elkészült
versenyműveket a héten zajló rajzverseny pályaműveivel együtt kiállítottuk az I. emeleti folyosón.
2018. november 14-én iskolánk adott otthont - immár 13. alkalommal - a megyei szlovák versenynek,
ahol 8 iskola több mint 70 tanulója vett részt: az alsó tagozatosok szavaltak, a felsősök írásbeli
feladatokat oldottak meg. Míg a zsűri dolgozott, a vendégeket büfé és
kézműves foglalkozás várta, ünnepélyes eredményhirdetés zárta a
napot. November 15-én a szlovák hagyományőrző délután keretében
hagyományos ételeket ismertek meg a gyerekek: kóstoltak
krumpligombócot, mákos és káposztás nudlit, burgonyapogácsát.
Táncház és játékos totó várta még a tanulókat. A szlovák nemzetiségi
hét zárásaként november 16-án tartottuk az eredményhirdetéseket.

VERSENYEK
Matematikaverseny
2018. november 22-én, délután zajlott a Marót Rezső
matematikaverseny iskolai fordulója. Eredmények: I. Szalczinger
Anna (5.o.), II. Kiss Dorina (5.o.), III. Hornyák Kevin (6.o.). Az első
két helyezett továbbjutott a megyei fordulóra.
Évadzáró kupa
2018. december 8-án, szombaton iskolánk adott otthont a
művészi terem-kerékpárosok évadzáró kupájának. A tardosi Hegylakók SE versenyzői, a baji,
tatabányai és bokodi gyerekek jóhangulatú versenyen vehettek részt, ahova ellátogatott a
Mikulás. Iskolánk tanulói közül az alábbiak végeztek dobogós helyen:
B(U13): 2. hely Czirják Dóra és 3. hely Mészáros Panna Tímea
C(U11): 1. hely Mészáros Kármen és 2. hely Sárközi Benjámin
D(U9): 2. hely Nagy Júlia Mária

SZABADIDŐ-SPORT
Fusson Schirillával Tardoson!
2018. december 11-én, kedden Tardoson járt Schirilla György, az ismert sportoló. Tanulóink
ajándékpólóban futottak a hírességgel, majd egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokat
hallhattak tőle.
Túraklub hírei
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00043– „Humán szolgáltatások
fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában” című projekthez
kapcsolódó „Négy évszak” program keretén belül egy őszi
túrára került sor 2018. október 27-én. Falunk két hegy között
terül el: nyugatról a Gorba, keletről a Gerecse határolja. Ezen
a szombati reggelen azért gyülekeztek a falu gyermekei és pár
kísérő szülő a Bányahegyi út végén, hogy a nyugati fekvésű
Gerecsét megmásszák. Kissé hűvös, igazi őszi időjárás volt ezen a napon. A köd és a közelgő
esőfelhők mégsem riasztották el a túrázókat. A hegyen található bányáig erdei autóúton

gyalogoltunk, majd a bánya előtti tisztásnál letértünk a kijelölt túraútvonalról, és északnak
fordulva a Gerecse tetején álló TV-toronyt kerestük meg. Utunk során megfigyelhettük az
őszi erdő gyönyörű lombkoronáját, a lehulló avarban különböző gombafajokat fedeztünk fel.
A Gerecsére jellemző fafajtákat és az állatok lábnyomait is megvizsgáltuk. A szemerkélő eső
ellenére kis kerülővel indultunk haza: útba ejtettük a Serédi Kastélyt, melynek közelében egy
információs táblán olvashattunk az erdészet munkájáról. Csipkebokrok, lehullott makkok,
gombaillat, zizegő avar és az őszi eső tette emlékezetessé ezt a túrát.
Őszi barkácsolás
2018. október 26-án délután őszi barkácsolásra hívta a
tanulókat a DÖK. Sárközi Hajnalka segítségével a gyerekek
ajtódíszt, őszanyót és papír tököcskét készítettek. Az őszi
szünet előtti utolsó délutánt nagyon kellemes hangulatban
töltötték a gyerekek, és csodaszép díszek készültek.

Színházlátogatás
Iskolánk 20 tanulója színházbérletet vásárolt az idei évadra a tatabányai Jászai Mari
Színházba. Kísérőikkel 2018. november 8-án, csütörtökön a nagy sikerű „Valahol
Európában” című musicalt nézték meg.
A tudomány világnapja
Az UNESCO november 10-ét A TUDOMÁNY VILÁGNAPJÁ-vá nyilvánította. E nap célja, hogy
felhívja a figyelmet a tudomány fontosságára és szorgalmazza a szakadék csökkentését e terület
és a társadalom között. Ebből az alkalomból minden szünetben mini tudományos előadást tartott
és érdekes kísérleteket mutatott be a gyerekeknek pedagógusunk, Jakab-Kelemen László.

HÍREK
Tanügy-igazgatási ellenőrzés
November 13-án a tagintézmény-vezető munkáját, december 18-án az iskola
tevékenységét ellenőrizte az Oktatási Hivatal megbízásából kettő,
illetve három szakértő."
Új külső
December közepére 3 havi munka után elkészült az iskola
épületének hőszigetelése, egyúttal a tető oromdeszkáinak
és az ereszcsatornának a cseréje. A Tardosi Önkormányzat
pályázatának köszönhetően megszépült a főépület,
csökkenni fog az energiafogyasztás.
Személyi változások
December 21-én búcsúztunk el nyugdíjba vonuló tanítónktól, Bélik Zoltánnétól, Margit nénitől,
aki 39 éve neveli-oktatja a tardosi gyerekeket. Hűsége a pedagóguspályához és iskolánkhoz
példaértékű. Egyénisége, személyisége, szakmai tudása nagyon fog hiányozni nekünk, de
számítunk rá, hogy a jövőben is bekapcsolódik programjainkba, szeretettel várjuk!"
November 26-tól a 3. osztályosok osztályfőnöke Jakab-Kelemen László lett, aki
szeptembertől iskolánk gyakornok pedagógusa. Január 3-án gyakornok tanítóként állt
munkába Nasser Vivien.

