DÖK-HÍREK
PÁKOZDI EMLÉKNAP
2019. szeptember 30-án, gyönyörű őszi napon tartottuk az akadályversenyt a futballpályán. A
diákok 7 állomáson mérhették össze tudásukat, ügyességüket. Volt: LÖVÉSZET, ÍJÁSZAT,
MESEASZTAL, ZENESZIGET, SPORTOS-ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK egyénileg és csoportosan is;
kézügyességüket is megmutathatták a LABIRINTUS – TOLOGATÓVAL, illetve a
HUSZÁRSZÍNEZŐKKEL.
Az akadályverseny eredménye:
Alsó tagozat: 4. helyen-4. osztály, 3. helyen-3. osztály, 2. helyen2. osztály, 1. helyen az 1. osztály végzett. GRATULÁLUNK a
legkisebb nebulóknak !
Felsősök: 3. helyet - 7. osztály, 2. helyet - 5. osztály,
1. helyet - 6. osztály szerezte meg.
A vidám, játékos délelőttöt (nehogy mozgás nélkül maradjunk)
13.00-órától PAPÍRGYŰJTÉSSEL folytattuk.

PAPÍRGYŰJTÉS
Iskolánk idén 6.630 kg papírt gyűjtött össze, két púpozottra pakolt autóra alig fért a
tömérdek mennyiség, amiért összesen 99.450 Ft-ot kaptunk. A pénzt a behozott mennyiséggel
arányosan elosztottuk az osztályok között, ezzel gazdagodott az osztálykassza.
A legtöbb papírt gyűjtő diákok oklevéljutalomban részesültek: Szalczinger Ádám, Hornyák
Mihály, Vad Boglárka, Harsányi Hanna, Tury Csanád, Heidler Ferenc, Somogyi Balázs,
Viszkocsil Martin, Szalczinger Péter, Szalados Botond, Heidler Bernadett, Németh Ábel, Kiss
Dorina, Mészáros Panna, Szalczinger Anna, Hidasi Liliána. A
csúcstartó FENYVESI BÁLINT – 426 kg papírral.
Köszönjük a segítő diákok munkáját: Balogh Rajmond, Horváth
Róbert, Recsák Norbert, Hegyesi Dániel, Szabó Levente
tanulóknak. Az egész délutános aktív segítésért osztályfőnöki
dicséretet kapott Árendás Dániel és Stofa Kornél.
Köszönet a SZÜLŐKNEK a kitartó gyűjtő és segítő munkáért.
ŐSZI BARKÁCSOLÓDÉLUTÁN
Október 22-én délután vidám, zsibongó társaság gyűlt össze a tízórais teremben. Készítettünk
HALLOWEEN-es ajtódíszt, TEXTILTÖKÖCSKÉT és papírhengerből DENEVÉRT.
A programra 37-en jelentkeztek, és az ügyes kezeknek köszönhetően alig 1 óra alatt elkészültek a
produktumok. A sikerhez nagyban hozzájárultak segítő diákjaink, akik kiszolgálták a gyerekeket és
folyamatosan gyűjtötték a papírhulladékot. Nélkülük sokkal később végeztünk volna, máskor is
számítunk segítségükre. Név szerint: Mészáros Panna, Kiss Dorina, Zhorela Csenge, Hidasi Liliána
és Tóth Panka.
Sárközi Hajnalka (DÖK-vezető pedagógus)

SZLOVÁK PROGRAMOK
Erdei iskola Szlovákiában
Iskolánk 10 tanulója ismételten erdei iskolában vehetett részt szeptember 22-29-ig. Az erdei iskola
helyszíne az Alacsony- Tátrában volt, Jasenie-Jecenye
településen. Diákjaink délelőtt tanórákon vettek részt majd
délután izgalmas kirándulások, sportprogramok várták őket.
Szombaton egész napos kiránduláson vettünk részt a MagasTátrában, a lombkorona tanösvényen. Mindenki sok-sok szép
élménnyel térhetett haza az egy hét után. Órai aktivitásáért,
szorgalmáért oklevélben és jutalomban részesült Vad Viktor
Bendegúz, Recsák Norbert, Zhorela Csenge Anna, Tóth Anna
Lídia és Kiss Dorina.

Tardosi szlovákok napja
Szeptember 20-21-én volt a Tardosi szlovákok napja. Pénteken kézműves foglalkozás volt a
gyermekeknek a művelődési házban. 17 órától a kitelepítéssel kapcsolatos előadást tekintette
meg több iskolás a Közösségi házban. Az előadó Paulik Antal volt, a magyarországi szlovákok
parlamenti szószólója. Szombaton tanulóink szlovák dalcsokorral léptek fel a kulturális műsoron.
Kissné Török Erika tanárnő

TÉMAHETEK
Code Week, amikor a kódolásé a főszerep
2019. október 5-20. között iskolánk ismét csatlakozott a nemzetközi
programsorozathoz, melynek célja a fiatalok körében népszerűsíteni a
programozást.
Negyedik alkalommal került sor a rendkívül népszerű kódfejtő versenyre.
Az iskola összes tanulója izgatottan várta a kedd reggelt, amikor is
megkapták a rejtvényeket tartalmazó lapokat. Minden tanuló reggel két
rejtvényt oldott meg, melyeken korosztályuknak és tudásuknak megfelelő
kódolás volt. A megfejtéseket (dekódolásokat) a földszinten található
ládába kellett bedobni. A hibátlan megfejtők apró jutalomba részesültek
az eredményhirdetésen. A helyes megfejtéseket a faliújságon láthatták a
gyerekek.
Nagy a divatja most a szabadulószobáknak,
ezért mi is berendeztünk egyet erre a hétre.
„Szabadulj
ki
Legovárosból,
a
robotok
fogságából!” címet adtuk a programnak. 20
percet
kaptak
a
csapatok,
hogy
kódrejtvényeket megoldva eljussanak a végső,
jutalmat rejtő ládához és kiszabaduljanak.
Az informatikateremben a terepasztalunkon a
szakkörösök
segítségével
legovárost
építettünk.
EV3
robotkutya,
WeDo
robotdinoszaurusz
és
mBoot
robotbusz
készült. Illetve volt állatkert, posta, autók, rendőrség és repülőtér
is, és természetesen a feladatokat rejtő ládák. A feladatok sikeres
megoldása esetén a gyerekek megtudták, hogy Legováros melyik épülete a
következő állomás és az ott található számzáras lakat nyitó kódját.
ASCII-kódokat, Julis Cézár titkosírását, QR-kódot, láthatatlan írást
kellett megfejteni. A robotok is szerepet kaptak, a robotbusz hozta a
QR-kódot, és a robotkutya ugatott a helyes színű kockánál. A végső
dobozban kis jutalmat találtak a tanulók, és kiszabadultak legovárosból.
Az igazán ügyeseket a robot dinoszaurusz köszöntette.

Minden tanulónk részt vett a programon, így mindannyian megismertek több
kódolási
lehetőséget,
a
kódtáblázatok
használatát
és
a
robotok
működését. Nálunk a Code Week elérte a célját, hisz nagynépszerűségnek
örvendett mindkét programunk.

Országos Könyvtári Napok
„Könyvtárak az emberért, felelősség a Földért” - ezzel a
címmel hirdették meg az idei őszi könyvtári napokat,
melyhez a József Attila Megyei Könyvtár tardosi fiókkönyvtára is csatlakozott. 2019. október 3-án, csütörtökön
az Állatok világnapja alkalmából délelőtt könyvtárinformatika órán vettek részt a felsőtagozatos tanulók,
délután kézműveskedtek a kicsik és nagyok közösen:
újrahasznosított tojástartóból, WC-papírgurigából állatokat
készítettek.
Hédi Katalin tanárnő

VERSENYEK
MATATATÚRA
2019. szeptember 21-én, szombaton rendezték a tatai és kistérségi iskolások matekos
akadályversenyét, a MaTataTúrát. 9 kisgyermekkel vettünk részt a versenyen, ahol
gyönyörű időben, csodaszép környezetben oldották meg a feladatokat a tanulók, majd
hamburgerezés és eredményhirdetés várt rájuk.
A kistérségi iskolák között a 6. osztályosok (Kiss Dorina, Mészáros Panna, Szalczinger Anna)
és a 4. osztályosok (Nagy Júlia, Bíró Zoé, Szalczinger Péter) csapata is első helyezést ért el.
Felkészítők: Hédi Katalin és Jakab-Kelemen László.
SPORTVERSENYEK
Sikerek a Diákolimpián: 2019. október 8-án iskolánk fiúcsapata bronzérmet szerzett a
diákolimpia tatai atlétikaversenyén négypróba kategóriában. Csapattagok: Stofa Kornél, Balogh
Rajmond, Budai Attila, Radobiczki Szilárd, Németh Ábel. Felkészítő: Bán István
Egyéniben Stofa Kornél ezüst érmet szerzett.
2019. októberében sportlövészet kategóriában a megyei döntőn iskolánk csapata II. helyet ért el.
Csapattagok: Árendás Máté, Budai Attila, Németh Ábel.
Árendás Máté egyéniben III. helyen végzett, így részt vehet az országos megmérettetésen.
Kistérségi mezei futóverseny: 2019. október 14-én Tatán Budai Attila 3. helyen, Varga Bernát 4.
helyen, Radobiczki Szilárd 8. helyen, Radobiczki Richárd 9. helyen, Szalados Botond 39. helyen,
Németh Ábel 51. helyen futott be. Felkészítő: Bán István

Őszi rajzverseny

Iskolánkban hagyomány, hogy különböző témákban rajzversenyt rendezünk. Ebben az évben " Itt van az ősz, itt van
újra..." címmel hirdetett Sára néni versenyt.
A rajzokon az őszi erdőt, kerti munkákat, kirándulást, őszi hangulatot ábrázolták a
gyerekek.
Minden osztályból érkeztek munkák, az iskola kb. egyharmada, 29 gyerek adott be
értékelhető munkát, melyet a faliújságon mindenki megcsodálhat.
Az értékelésben az iskola tanárai vettek részt, mindenki kiválasztotta a neki legjobban
tetsző három-három művet.
Ez alapján a következő eredmények születtek:
Felső tagozat: 1. Tury Léna 5., 2. Szalczinger Anna 6., 3. Kiss Dorina 6. osztályos tanuló
Alsó tagozat: 1. Viszkocsil Martin 4., 2. Árendás Patrik 2., 3. Szalczinger Péter 4. osztályos
diák lett.
Különdíjban részesült: Recsák Norbert 7.osztályos tanuló.
Csiszá Sára tanárnő

SZABADIDŐ
TÚRAKLUB PROGRAMJAI
2019. október 19.: Csodálatos idő, gyönyörű őszi erdő, jó társaság. Ez volt a Tardosi
Túraklub második túrája ebben a tanévben. A Hideg-kút
forrást érintve a piros túraúton gyalogoltunk a
templomromhoz. Visszafelé rókavadászatot rendeztünk.
2019. szeptember 28.: A Túraklub tanévnyitó túráján az
úticél a Látóhegy volt. A túra során megcsodáltuk az őszi
erdő szépségét, megfigyeltük a vadetetést. A Malomvölgybe
visszaérkezve szalonnát sütöttünk. Köszönjük Zámbó Zoli
bácsinak a túravezetést.
SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
A tavalyi sikerre való tekintettel idén is megszerveztük a színházlátogatást. 20
tanulónk vásárolt színházbérletet az idei évadra.
2019.

november
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Mari

Színházban, Tatabányán. A Győri Színház előadása a
tanulók és a felnőttek tetszését is elnyerte. A
közönség vastapssal jutalmazta a szereplőket. Izgatottan várjuk a következő
bérletes előadást.
Tudományos játszóház
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 2019. november 8-án,
pénteken délután tudományos játszóházat tartottunk
az érdeklődő gyerekeknek.
Először kémia kísérleteket mutattak be a 7. osztályosok,
majd kaleidoszkópot, forgó papírkígyót készítettek a
gyerekek. Egyensúlyoztunk a szögekkel, légpárnás CDkel játszottunk, 3D-s prizmával hologramot csodáltunk,
optikai csalódásokat próbáltunk, programoztunk Nap,
Föld és Hold modellt, amit a WeDo Lego
robotkészletből építettünk.
A foglalkozásokat Juhász Péterné, Hédi Katalin, Beró Attiláné, Nasser Vivien és
Jakab-Kelemen László vezették.
Hédi Katalin tanárnő

