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Békéscsabai népismereti tábor
Iskolánk a tavalyi tanévben ismét sikeresen
pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz
szlovákiai táborozásra. A pandémia miatt
az iskola 15 tanulója és két pedagógusa
augusztus 13-18-ig nem Szlovákiában,
hanem Békéscsabán és környékén
táborozott az 1.463.000 Ft támogatásból. A
táborban a belépők megvásárlását
támogatta még a Tardosi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat is.
Először a Békéscsaba felé útba eső
nevezetességeket
tekintettük
meg:
országunk
közepét
Pusztavacson,
Kecskeméten a Városházát, a főtéri
templomokat, a Cifrapalotát, sétáltunk a
Vadaskertben. Kora este érkeztünk a
szállásunkra, a Szlovák Panzióba. Este
csoportokat alakítottunk, és népismereti
feladatok vártak a tanulókra.
A népismereti tábor második napján a
békéscsabai
Frankó
tanyára
és
Haluskaházba
látogattunk
el.

Diákjaink megismerhették a régi tanyasi
lakóházat kívülről és belülről is,

megtekintették a tanyán tartott állatokat
és az itt termesztett növényeket.
Csoportokban lehetőség volt békéscsabai
haluskát
készíteni,
amit
ebédre
elfogyasztottunk:
kóstoltunk
túrós,
brindzás, mákos és káposztás haluskát. A
délutánt
a békéscsabai
Munkácsy
Múzeumban, a Gabonamúzeumban és a
Csabapark játszótéren töltöttük. Este ismét
népismereti csoportmunka és szlovák
daltanulás várt a diákokra.

Szombaton Szarvasra látogattunk. Az
Arborétum mellett megtekintettük a
MiniMagyarországot is. A Szarvasi Szlovák
Tájházat Csicselyné Korbely Zsuzsanna
mutatta be csoportunknak. A délutánt egy
sétahajózással zártuk a Holt-Körösön. Este
szlovák daltanulás és nyelvi vetélkedő volt
a program.
Vasárnap elutaztunk Szegedre. A belváros
nevezetességei közül megtekintettük a
Szegedi Dómot, majd ellátogattunk a
felújított Móra Ferenc Múzeumba. Délután

lábat áztattunk a Tisza-parton. Este ismét
csoportmunkában tanultunk.
Hétfő
délelőtt
a
Békéscsabai
Hagyományőrző
Kulturális
Kör
kalauzolásával ellátogattunk a legrégebbi
békéscsabai házba, a Molnárházba és a
Meseházba. Ezután a Békéscsabai Szlovák
Tájházban mézes-mákos kukoricát ettünk,
majd megtekintettük a békéscsabai
evangélikus templomot. Utolsó délelőtti
állomásunkon,
a
hagyományőrzők
székhelyén érdekes népismereti vetélkedő
és
békéscsabai
kolbászkóstolás
következett. Délután Kiszely András és
Püski Bence mutatta be diákjainknak a

békéscsabai tájházat és a Békés megyei
szlovákságot, kultúrájukat, népszokásaikat.
A program végén megtanultuk a
kolbászkóstolás fortélyait, és Tardos
szülötte, Döme Tibor és felesége látogatott
el hozzánk Elekről.
Táborunk utolsó napján Ópusztaszerre
utaztunk. A történelmi emlékhelyen
megnéztük a híres Feszty-körképet.
Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében
diákjaink is “régészkedtek”. A Rotunda
tárlatain kívül még a skanzent is
felfedeztük.
Este
fáradtan,
de
élményekben gazdagon érkeztünk haza.

Tanévnyitó
2020. szeptember 1-jén 98 tanulóval
elkezdődött az új tanév. Reggel 8 órakor
tartottuk az iskola udvarán az ünnepélyes
tanévnyitót.
Iskolánk
tagintézményvezetője, Juhász Krisztina köszöntötte a
tanulókat és az első osztályosok szüleit.
Újdonságként a pedagógusok szavaltak a
gyerekeknek, majd a nyolcadik osztályosok
köszöntötték a legkisebbeket. Az ünnepség
után osztályfőnöki órák következtek.

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT
A rendkívüli helyzetre való tekintettel az
Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020.
április
20-24.
közötti
időpontra
meghirdetett Fenntarthatósági Témahetet
elhalasztotta, ezért a tavaszra szervezett
programokat
ősszel
rendeztük meg a tardosi
iskolánkban is.
A 2020. október 5-11.
között zajló témahét
négy kiemelt témája az
ENERGIA,
a
KLÍMAVÁLTOZÁS,
az
EGÉSZSÉGNEVELÉS és a

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS volt. Ezekkel
a témakörökkel foglalkoztak tanárok és
diákok
a
tanórákon.
A
természettudományos
tanórákon,
etikaórákon és az osztályfőnöki órákon
beszélgettek a klímaváltozásról, és a
környezettudatos magatartás formálására
fektettek nagy hangsúlyt. Technikaórán az
egészséges étkezésre, a megújuló
energiákra és az újrahasznosításra hívták
fel a figyelmet a pedagógusok. A nagyobb
diákok fát ültettek, a kisebbek cserepes
növényeket. Matematikaórákon szöveges
feladatokat oldottak meg, diagramokat

elemeztek a gyerekek, míg magyar és
idegen nyelvi órákon szövegértési
feladatokon keresztül foglalkoztak a
fenntarthatósággal.
Rajzórákon
ökoházakat terveztek, rajzoltak a tanulók.
A robotika-szakkörösök pedig szelektív
hulladékgyűjtő robotokat programoztak.
Ezen a héten természetesen az iskolarádiós
adások is a környezetvédelemről és az
állatokról szóltak.

A hatodik osztályosok testnevelésórán
túráztak a Bánya-hegyre, a túraklubosok
kicsit hosszabb túrára vállalkoztak
szombaton: megkeresték a több mint 150
éves famatuzselemet, az öreg tölgyet és a
lombkorona-tanösvényt.
Emellett még volt internetes kereső
verseny, ahol a felső tagozatos tanulóknak
45 perc alatt kellett a világhálóról
különböző,
a
klímaváltozással,
a
természetvédelemmel
kapcsolatos
kérdésekre választ találniuk. A verseny
eredménye:
5. osztály: I. hely: SZÉNÁSI PÉTER
II. hely: MESTER MILÁN és SZALCZINGER
PÉTER
6. osztály: I. hely: SÁRKÖZI BENJAMIN
II. hely: BUDAI ATTILA és SZALADOS
BOTOND
7. osztály: I. hely: MÉSZÁROS PANNA
II. hely: KISS DORINA és SZALCZINGER
ANNA
8. osztály: I. hely: ZHORELA CSENGE
II. hely: HIDASI LILIÁNA és KÖLCSEI ZSÓFIA
Fotópályázatot
is
hirdettünk
természetfotózás témakörben. A rengeteg
gyönyörű fotót beküldők közül jutalmaztuk
a legjobb fényképek készítőit:

1.
2.
3.
4.
5.

hely: Nagy Katalin Erzsébet (3. o.)
hely: Tury Csanád (4. o.)
hely: Filimon Nimród (2. o.)
hely: Kovács Ákos (6. o.)
hely: Radis Aristotelis (5. o.) ,Szalczinger
Péter (5.o.), Kiss Dorina (7. o.)
Újdonság volt az online vetélkedő, mely a
„Ki tud többet a fenntarthatóságról?”
címet kapta. Az alsósok és felsősök másmás tesztet töltöttek ki. Tíz tanuló kapott
ajándékot:
Alsó tagozat:
1. hely: Schmidt Patrik (2. o.), Nagy Katalin
Erzsébet (3. o.)
2. hely: Filimon Nimród (2. o.), Bélik
Boglárka (2.o.)
3. hely: Szalczinger Ádám (2. o.)
Felső tagozat:
1. hely: Nagy Júlia Mária (5. o.), Kiss Dorina
(7. o.)
2. hely: Szalczinger Anna (7. o.)
3. hely: Tóth Anna Lídia (7. o.)
4. hely: Sike Lili (7. o.)

A programsorozatot a papírgyűjtés zárta,
amely ebben az évben különösen
sikeresnek mondható, hiszen a gyűjtött
7.295,5 kg papírral ismét rekordot
döntöttek a tardosi iskolások. Az osztályok
közötti versenyt a 7. osztály nyerte. Az
egyéni versenyben 1. helyen Schmidt
Patrik, 2. helyen Sárközi Benjamin, a 3.
helyen Kiss Dorina végzett.
Reméljük, hogy a tanóráknak és
programoknak köszönhetően diákjaink
egyre
több
lépést
tesznek
a
környezetvédelem és a fenntarthatóság
érdekében.

Kódolás hete
2020. október 10. és 25. között szerveztük
a nyolcadik nemzetközi Code Week-et, ahol
a kódolásé volt a főszerep. Iskolában ötödik
alkalommal szerveztük meg a Kódolás
Hetét, amelynek az volt a célja, hogy minél
többen kipróbálhassák a programozás
alapjait.

A témahéten bemutatkozott az iskola új
padlórobotja: E.a.R.L, az egyszemű
űrrobot, melyet Hédi Katalin tanárnő által
írt pályázaton nyert az iskola. Minden
osztály megismerte a robot működését és
segítségével teljesítették a(z)űrös utazás
egy-egy kihívását. A programozási
feladatokhoz pontos leírást és pályát
kaptak a gyerekek. A robot az
utasítássorozatok segítségével az 1.
osztályosoknál "összepakolta" a bőröndjét,
a 2. osztályosoknál kiolvasta az űrutazás
állomásait a betűket tartalmazó pályáról, a
3. osztályosoknál kiolvasta az űrutazáshoz
használatos eszközök nevét és a 4.
osztályosoknál az űrutazás adatait, majd az
5-8. osztályosoknál elindult útjára a
világűrben. A tanulóknak úgy kellett
programozni a robotot, hogy mindegyik

bolygóra eljusson a bolygókat ábrázoló
pályán haladva.
Emellett ebben az évben is megrendeztük a
népszerű kódfejtő versenyt. A teljesen
hibátlan megoldásokat jutalmaztuk.
DÍJAZOTTAK:
1. osztály: Bancsók Noel, Fülöp Dominik,
Árendás Anna
2. osztály: Árendás Csenge, Kovács Tiara,
Molnár Lili, Tóth Kamilla
3. osztály: Árendás Emma
4. osztály: Nagy Anna, Árendás Patrik, Tóth
Barnabás
5. osztály: Bíró Zoé, Tóth Nóra Zsófia, Bélik
Kamilla
6. osztály: Dancsák Barbara, Heidler
Bernadett, Budai Attila, Árendás Máté
7. osztály: Kiss Dorina, Mészáros Panna
8. osztály: Kölcsei Zsófia, Hidasi Liliána,
Árendás Dániel, Recsák Norbert,
Baudentisztl Krisztina, Zhorela Csenge,
Hornyák Kevin
2020. október 13-án iskolarádiós adást
hallgattunk meg a kódokról és érdekes
robotokról. Az informatika szakkörön a
gyerekek bemutathatták saját robotjukat,
és társasjátékoztak az algoritmikus
gondolkodást segítő játékokkal.
A mozgalmas témahéten szórakozva,
játszva sajátították el a gyerekek a
programozás alapjait. Bízunk benne, hogy a
tanulók a foglalkozásoknak köszönhetően
jobban tudnak tájékozódni a gyorsan
változó (digitális) világban.

sportversenyek
A 2020. szeptember 16-án Tatán
megrendezett mezei futóversenyen
a 3. korcsoportban remekeltek a
tardosi tanulók: Budai Attila 1.,
Radobiczki Szilárd 2., Varga Bernát 5
helyezést ért el.

2020. szeptember 30-án rendezték
meg az atlétika megyei döntőt a kis
iskolák sportversenyén Tatán, az
edzőtáborban. Tanulóink nagyon
szép eredményekkel tértek haza.

Hárompróba csapatverseny (60 mes
síkfutás,
távolugrás,
kislabdahajítás)
I. hely: Tury Csanád, Árendás Patrik,
Budai Attila, Németh Ábel, Stofa
Kornél, Radobiczki Richárd.
600 m-es síkfutás
I. hely: Budai Attila
II. hely: Radobiczki Szilárd
800 m-es síkfutás
I. hely: Radobiczki Richárd
Svéd-váltó /100 m, 200 m, 300 m,
400 m-es síkfutás/

I.hely: Tury Csanád, Budai Attila,
Stofa Kornél, Radobiczki Richárd
A verseny első helyezettjei az
országos döntőbe jutottak.

SZLOVÁK HÍREK
„Gyökerek és hajtások”
A Magyarországi Szlovákok Szövetsége
online versenyt hirdetett a szlovák
általános
iskolásoknak
több
kategóriában. A szlovák nemzetiség
múltjával,
jelenével,
jövőjével
kapcsolatban pályamunkákat lehetett
küldeni fotó, rajz és videó formájában.
Október 14-én pedig a nevező tanulók
online vetélkedő során adhattak számot a
magyarországi szlovákokkal kapcsolatos
ismereteikről.
Iskolánkból több tanuló pályázott fotóval,
rajzzal, hat tanuló pedig az online
vetélkedőn remekelt.

Az őszi szünetben megrendezett
jutalomtáborban 3 tanuló vehetett részt:

Tóth Anna Lídia, Szalczinger Anna és Kiss
Dorina.
A jutalomtábor „vándortábor” jellegű
rendezvény volt, a táborban résztvevő 30
tanuló bejárta a szlovákok lakta
jelentősebb településeket, ahol tartalmas
és érdekes programokkal várták őket.
Kódolás hete
Tanulóink a helyi rendezvényeken kívül
beneveztek a Budapesti Szlovák Általános
Iskola és a Lipa Folklóregyesület által
meghirdetett kódolásos programokra. A
„Kaland a szlovák nemzetiség világában”
program során a tanulók egy izgalmas
online tanösvényen mehettek végig, és
két online szabadulószobában tehették
próbára a szlovák nemzetiséggel
kapcsolatos ismereteiket. Az őszi
szünetben többen részt vettek a „Code
and Music” nevű programozásos
feladatban is. A kódolás során tanulóink
több hasznos számítógépes alkalmazást
ismertek meg, melyek a további
tanulmányaikban,
feladataikban
hasznosak lehetnek számukra.

