FEKETE LAJOS
HÍRMONDÓ
Vaszary János Ált. Isk. Fekete Lajos Tardosi
Szlovák Nemzetiségi Tagintézményének
Iskolaújságja 2020/21-es tanév 2. szám

NOVEMBERI PROGRAMOK
Márton napi lámpás készítése
Idén is készítettek osztályaink
lámpásokat Márton napja alkalmából.
A
technikaórán
elkészült
lámpásokban
meggyújtották
a
mécseseket és elénekelték azokat a
dalokat, melyekkel a Templom téren
szoktunk felvonulni.

MikulásVÁRÓ hét
November 30. és december 6.
között Mikulásváró programokkal
tettük színessé az iskola életét.
Ugyan
hagyományos
Mikulásfutásunk és Mikulás-túránk elmaradt,
de volt helyettük Mikulás-hétpróba.
A gyerekeknek testnevelésórán 7
sportos
feladatot
(kötélhajtás,
karika-hullahopp, pingpong, kosárra
dobás, célba dobás, tűz-víz-repülő,
tornazsák
röptetés)
kellett
végrehajtaniuk.
Az
osztályok
legjobbjait egy-egy csomaggal és
csokival jutalmaztuk.

3. osztály:

Bancsók Ferenc és
Bancsók Viktória
4. osztály: Tury Csanád és Árendás
Patrik
5. osztály: Mester Milán és Biró Zoé
6. osztály:
Németh
Ábel
és
Radobiczki Szilárd

1. osztály:

Radobiczki Emilián és
Kincses Odett
2. osztály: Szalczinger Ádám és
Kurcsenka Noel
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7. osztály: Stofa Kornél és Balogh

Rajmond
8. osztály:
Árendás
Recsák Norbert

Dániel

biztonságos
jelszót,
mellyel
ajándékraktárjának ajtaját ki tudta
nyitni a „Mentsük meg a Mikulást!”
digitális szabadulószobában.
A
robotika
szakkörön
robotméhecskéink
segítségével
manókat
rajzoltunk,
és
összegyűjtöttük
a
Mikulásvárás
legfontosabb
kellékeit.
Az
egész
heti
várakozás után pénteken megérkezett hozzánk a Mikulás. Már
reggel
zeneszóval
vártuk, és nem hiába:
teli puttonyából minden tanulót megajándékozott a nagyszakállú.

és

A nyelvórákon szlovák, angol,
német
és
magyar
nyelvű
szövegértési feladatokkal, versekkel,
mesékkel találkozhattak a tanulók.
Matematikaórán
segítettünk
megfejteni a Télapónak a szuper

Adventi programok
Advent a várakozás időszaka. 2020ban
is
ünneplőbe
öltöztettük
szívünket,
csak
kicsit
„csendesebben”, mint az előző
években.

született meg a téli szünet előtti
utolsó napra a különleges, feldíszített
karácsonyfánk.
Az
osztályok
saját
adventi
naptárjaiban is nyíltak az ablakok. Az
osztályfőnökök
kis
ajándékokkal
lepték meg tanítványaikat. Volt, ahol
csoki, játék, írószer, a negyedik
osztályban
versek,
a
hetedik
osztályban
viccek
lapultak
a
sorszámozott dobozkákban.
Osztályterem-dekorációs versenyt is
rendeztünk. A tanulók nem csak az
ablakokat díszítették szebbnél szebb
hópelyhekkel
és
ablakdíszekkel,
hanem ajtajukra, a termek falaira is
karácsonyi
dekorációk
kerültek.
Néhol adventi koszorú, karácsonyfa
és
grincsfa
is
készült.
A
diákönkormányzatnak köszönhetően

A DÖK szervezésében közös adventi
naptárt készítettünk. December 1jén a faliújságon 18 számozott kör
került a zöld fenyőre. A téli szünetig
minden
nap
egy-egy
osztály
karácsonyfadíszre cserélte a napi
dátumnak
megfelelő
lapot,
így
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az iskola előtti fenyőfák is ünnepi
díszben pompáztak.
A dekorációs versenyt az alsó
tagozaton az 1. osztály, a felső
tagozaton a 7. osztály nyerte.
Rajzversenyünkre
rengeteg
pályamunka érkezett. A „Karácsonyi
ünnepkör” téma sok gyermeket
megihletett. Kézzel készített rajzok
és számítógépes grafikák is voltak a
pályamunkák között. Az elkészült
művekből kiállítást rendeztünk az
első emeleti folyosón.
A karácsonyi rajzverseny díjazottjai:
1. Baudentisztl Krisztina 2.
Szalczinger Péter 3. Árendás Máté
A számítógépes rajzverseny
díjazottjai: 1. Ott Nikolett és
Szalados Botond 2. Szalczinger Anna
3. Sárközi Benjamin
Nyelvi csoportjaink projektmunka
keretében tablót készítettek a

szlovák, angol, német és magyar
karácsonyi hagyományokról. Ezek a
tablók szintén a faliújságra kerültek.
Az Országos Szlovák Önkormányzat
kézműves foglalkozásra “hívta” az
iskola
minden
tanulóját.
Az
önkormányzat a kreatív angyal
elkészítéséhez az alapanyagokat
biztosította, emellett szaloncukorral
is kedveskedtek tanulóinknak.

ISKOLAI KARÁCSONY
Karácsonyi műsor
2020. december 18-án, a téli szünet
előtti utolsó tanítási napon reggel 8
órakor az iskolarádión keresztül
hallgatták meg iskolánk diákjai és
tanárai a karácsonyi műsort. A
műsorban szerepeltek:
 Szalczinger Anna (zongora)
 2. osztályosok (vers)
 3. osztályos lányok (ének)
 Nagy Anna (mese)
 Árendás Máté, Kovács Ákos,
Nagy József, Varga Bernát
(ének)
 szlovák szakkörösök (ének)
 Szalczinger Péter (konferálás)
A műsor Juhász Krisztina tagintézményvezető ünnepi köszöntőjével zárult.

Ezt követően az udvaron ünnepélyes
iskolagyűlés keretében átadtuk a
karácsonyi rajzverseny, osztályteremdekorációs verseny és a téli kvíz
díjazottjainak jutalmát, majd élő
karácsonyfát
alkotva
közösen
énekeltünk.
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versenyEREDMÉNYEK
RAJZPÁLYÁZAT
A tatabányai NépmesePont rajzversenyre
hívta az óvodásokat, általános- és középiskolás
diákokat. A “Kedvenc népmesehősöm” című
pályázaton tanulóink bronz minősítést kaptak:
Árendás Emma (3.osztály)
Vad Boglárka (3. osztály)
Bélik Boglárka (2. osztály)
Molnár Lili (2. osztály)
Filimon Nimród (2. osztály)
Felkészítő tanár: Csiszár Sára

online matematikai, logikai versenyen. Arany
fokozatot értek el: Bélik Kamilla, Tóth Zsófia,
Szalczinger Péter, illetve Kiss Dorina,
Szalczinger Anna, Tóth Anna. A hétvégén a
felső tagozatos tanulók közül 10 diák vett részt a
versenyen. Páran gyémánt fokozattal, a többiek
arany fokozattal zárták a versenyt.
VARGA TAMÁS MATEMATIKAVERSENY
2020. december 1-jén írták 7. osztályos
tanulóink az országos verseny iskolai fordulóját.
Az iskolai forduló első helyezettje Szalczinger
Anna, második Kiss Dorina lett. Mindketten
továbbjutottak a megyei fordulóra, mely 2021.
január 26-án lesz. Felkészítő tanár: Hédi Katalin

LOGIRINTUS
2020. november 20-án, pénteken a matematikaszakkörön két csapat versenyzett az országos

TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM
A programban 8 alsós és 12 felsős tanuló
vesz részt. A tanév első félévében a Beebot
robotokkal
dolgoztunk.
A
foglalkozásokon
a
szakkörösök
megismerték
a
robotprogramozás
alapjait és robotpályákat készítettek. A
második félévben a WeDo 2.0 LEGO robot
építőkészletből fognak robotokat építeni
és programozni.

Iskolánkban
2020
szeptemberétől
robotikaszakkör működik. A szakkör az
Informatikával
a
tehetségesekért
Alapítvány szervezésében Hédi Katalin
tanárnő vezetésével valósul meg az NTPKNI-20-0049 számon nyilvántartásba
vett, „Robotika kicsikkel-nagyokkal a
tehetségesekért”
című
pályázat
keretében.

A sikeres pályázatnak köszönhetően
iskolánk robotparkja is bővült. Tanáraink
és diákjainak nagy örömmel vesznek részt
a programokon.

A tehetséggondozó program célja, hogy
iskolánk érdeklődő, nyitott és tehetséges
tanulóit bevezessük a robotikába. A
szakköri foglalkozásokon a tanulóknak
megtanítjuk a programozást és a
robotépítést.
Emellett
számos
gondolkodási, digitális kompetenciájukat
és együttműködő képességüket is
fejlesztjük. A szakköri foglalkozások
mellett
tanulmányi kirándulásokat,
élményprogramokat és szaktábort is
tervezünk a gyerekeknek.
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