Fekete Lajos Hírmondó
Kedves Olvasó! A 2016/17-es tanév első számát tartod a kezedben. Idén a tatai Vaszary János Általános
Iskola
tagintézményeként
működünk.
Hagyományaink,
szokásaink és az iskolai élet fő
szabályai
nem
változtak.
Legfőbb hírforrás továbbra is az
üzenő és tájékoztató füzetek, az
iskolarádió, facebook oldalunk
és a www.tardosiiskola.hu
weboldalunk. Ez az iskolaújság
az eredmények és események
beszámolóját gyűjti össze.
Szóljon azoknak, akik szeretnek
emlékezni, akik kíváncsian olvassák mások élményeit! Sok szeretettel ajánlom magam és médiaklub
tagjainak nevében: Hédi Katalin

Tanévnyitó ünnepség
2016. szeptember 1-jén 8 órakor volt
iskolánkban a tanévnyitó ünnepség. Az új
tagintézmény-vezető, Juhász Krisztina
bemutatkozása után a polgármester
köszöntötte a megjelent 83 tanulót és az
őket kísérő tanárokat, szülőket. Kiss Dorina
szlovák
szavalata,
Barina
Emília
zongorajátéka és a kis elsősök vidám verse
színesítette
az
ünnepséget.
A
tagintézmény-vezető emléklappal köszönte
meg az iskolaudvar felújításában segítő
szülők és diákok munkáját.

Pákozdi akadályverseny
2016. szeptember 29-én rendeztük meg
hagyományos
akadályversenyünket
a
pákozdi csata emlékére. A feladatok
kitalálói és az állomásvezetők a 8.
osztályosok voltak osztályfőnökük, Mezei
Mária vezetésével. Köszönjük az ötletes és
sokszínű feladatokat.

Alsó tagozat: I. hely: 4. oszt., II. hely: 2. oszt.,
III. hely: 1. oszt. IV: hely: 3. oszt.

Nyárzáró kerti party
Szeptember 10-én kerti party volt a Művelődés
Ház udvarán az önkormányzat, az óvoda és az
iskola közös szervezésében. A kicsiket
bábszínház,
kézműveskedés,
vidám
sportfeladatok, rajzverseny és sok-sok
palacsinta várta. A nagyokat zenekarok
szórakoztatták, és vadpörköltre látták vendégül
a szervezők. Köszönjük a meghívást és a
vendéglátást!

Felső tagozat: I. hely: 5-6. osztály
II. hely: 7. oszt.

Erdei iskola Szlovákiában
Szeptember 18-25. között iskolánk 10 tanulója
erdei iskolában vett részt a szlovákiai Hronec
(Kisgaram) településen. Sok-sok élménnyel
és ismerettel gazdagabban tértek haza.

Papírgyűjtés

Gyárlátogatás
A Gyermelyi Tésztagyár nyílt napjára
látogattunk el 2016. szeptember 24én,
szombaton.
A
gyárlátogatás
mellett
mezőgazdasági
gépeket
is
megnézhettünk, megkóstolhattuk a gyár
termékeit, bőséges ajándékcsomagot
kaptunk és ügyességi feladatokkal még
további ajándékot is nyerhettünk.

2016. október 3-án szerveztük a papírgyűjtést
iskolánkban, ahol összesen 5281.5 kg papír gyűlt
össze. A legtöbb papírt a 2. osztályosok
gyűjtöték. Köszönjük a szorgalmas szülők,
tanárok és tanulók munkáját. Kiemelkedően nagy
mennyiségű papírhulladékot hoztak: Viszkocsil
Martin, Szalados Botond, Hegyesi Dániel,
Sárközi Benjámin, Dancsák Barbara, Mészáros
Panna, Kiss Dorina, Stofa Kornél, Árendás
Kincső, Hornyák Kevin, Vad Viktor Bendegúz,
Sztanek
Kristóf,

Máté, Sebestyén Zoltán, Recsák
Zhorela Petra. Teljesítményüket

oklevéllel jutalmaztuk. Gratulálunk nekik! (Nagy
Péter Ferenc 8. o.)

Hétvégi Túraklub
Kutatók Éjszakája
Kutatók Éjszakája volt 2016. szeptember 30án. 9 tanulóval a tatabányai Edutus Főiskolán
jártunk, ahol két regiszrált foglalkozáson
vettük részt: alsósoknak és felsősöknek is
Lego Robot programozás számítógéppel,
illetve okostelefon alkalmazással és a Passzív
Ház (megújuló energia hasznosítása, modern
építészet stb.) látogatása. Nagyon lelkesek
voltak a gyerekek, több szabadon választható
érdekes programon is részt vettek: légpárnás
CD, pneumatikus táblajáték, kézműves
foglalkozások, Boccia bemutató, beszélgetés
a főiskola olimpikon hallgatójával, Decker
Ádámmal, pneumobil autó kipróbálása.

A túraklub az első túráján, szeptember 17-én
a plébánia által szervezett zarándoklathoz
csatlakozott. A Gerecsébe a Mária-úton a
Serédi Kastélyhoz gyalogoltunk. Második
alkalommal október 2-án a Látó Hegyre
túráztunk Marics Matyi bácsi vezetésével.
Ezen a túrán a nyugdíjas erdész bácsi nagyon
sok
érdekességet
mesélt.
Családias
hangulatban gyalogoltunk közel 10 km-t,
majd a Malom völgyben sütöttünk szalonnát.

Tardosi Szlovákok Napja
2016. szeptember 30-án diákjaink népi
gyermekjátékokat játszhattak, táncházat és
kézműves foglalkozást szervezett számukra
a
Tardosi
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat. Október 1-jén kulturális
műsor résztvevői voltak az első, harmadik
és negyedik osztályosok. Köszönjük a sok
programot és az ajándék pólót a nemzetiségi
önkormányzatnak.

Túra a Gyaloglás Világnapján
A Gyaloglás Világnapja programsorozathoz
csatlakozva hirdettük meg túraklubunk
következő gyalogtúráját. 2016. október
22-én az Agostyáni Arborétumhoz autókkal
érkeztünk. Köszönjük a szülői segítséget.
A belépőjegy megváltása után a gyerekek
csapatokat alkottak, és egy-egy Kérdezzfelelek
tesztlapot
kaptak.
(Ezt
az
Arborétumban dolgozó erdészek készítették
nekünk.) A 4,5 km hosszú sétát együtt
tettük meg. A tájékoztató tábláknál, a
bemutatóhelyeknél
megálltunk.
Gyönyörködtünk
az
őszi
erdőben,

beszélgettünk, és megosztottuk egymással
megfigyeléseinket. A hideg, párás, őszi
időjárás ellenére a gyerekek és a
felnőttek is nagyon jól érezték magukat.
A gyerekek szerintem több mint 5 km-t is
gyalogoltak. A tesztlapokat a kijáratnál
az erdészbácsival átnéztük, és a meg nem
talált válaszokat tőle megtudtuk. A
gyerekek
jutalmul
kekszet
és
a
túraigazolványukba nyomdát kaptak.

Tisztelet és Törődés Napja
2016. október 7-én a Tardosi Önkormányzat
vendégül látta a falu idős lakóit. A kulturális
műsoron szerepeltek az 1. osztályosok,
énekeltek a 3. osztályosok és verset mondtak az
4. és 5. osztályosok.
(Király-Vogel Gréta)

Szlovák Gyermektalálkozó:
2016.10.12-én kisbusszal indultunk Tatabányára
11 gyerekkel Beró Attiláné tanárnővel a Szlovák
Gyermektalálkozóra. A Bányászati és Ipari
Skanzenben a többi gyerekkel együtt megnéztük az
iskolamúzeumot, bányászati kiállítást és a
kovácsműhelyt. Uzsonnára kaptunk zsíros kenyeret
és üdítőt. Bár nagyon hideg volt, de sok érdekeset
láttunk.
(Major Lea 5.osztály)
CodeWeek
Október 17-21-ig részt vettünk a nemzetközi
szervezésű kódolás hetén a “Robotok Iskolája”
programmal. Iskolánkba beköltöztek a
robotok.
Hétfőn
titkosírással
megírt,
kódolt
meghívót
kaptak az osztályok a
szerdai
robotos
foglalkozásokra.
A
meghívót egy robot
jelmezbe
öltözött
gyerek kézbesítette.
Minirobot-készítő
versenyt hirdettünk, és robotokat rajzoltunk az
informatika szakkörön. Kedden belebújtak a
robotok az iskolarádióba, és rendkívüli adást
készítettek (zene, érdekes történetek stb.).
Szerdán a tatabányai Edutus Főiskola LEGO
Mindstorms robotjait hívták vendégségbe.
Nagyné Csóti Beáta tartott bemutatót és
foglalkozást
a
diákoknak.
Csütörtökön
kódfejtő verseny volt. A helyes megfejtők

között a záróeseményen nyereménysorsolás
lesz, egy olyan JavaScript programmal, amit a
szakkörösökkel írtunk csütörtök délután.
Pénteken programunk zárónapján “Legyél Te
is informatikus!” címmel pályaorientációs
előadást hallgattak meg a felső tagozatosok.
Az előadó Ivák Eszter volt a TSystemsMagyarország képviseletében.
Elkészült a
Minirobotok
kiállítás,
a
technikaterem
ablakában csodálhatók meg a pályamunkák.
A legötletesebb robotok boldog tulajdonosait
(Radis Aristotelis, Kiss Dorina és Mészáros
Kármen, Zhorela Csenge és Farkas Lili) a
Tardos Község Önkormányzata által felajánlott
ajándékokkal
jutalmaztuk.
A
kódfejtő
versenyünk zárásaként a jó megfejtők között
ajándékokat sorsoltunk. És minden résztvevő
emlékül egy könyvjelzőt kapott.

Sporthírek
Október 25-én körzeti ill. megyei mezei futó
verseny volt Tatán, a Kastély-parkban. Iskolai
csapatunk 33 tanulóval sikeresen versenyzett.
Kimagasló eredményt ért el Budai Attila (5.)
és Radobiczky Richárd (8.) a fiúk közül.
Major Lea (2. hely), Zhorela Petra (4.) és
Viszkocsil Vanessza (5.) a lányok közül.
Vértesszőlősi kirándulás
Október 23-án 5. osztályos tanulóink
"Sámuel", a mintegy 320 ezer éves előember
maradványát és a kiállítás többi érdekességét
látogatták meg a vértesszőlősi múzeumban. Az
őskori lelőhelyen kipróbálták az interaktív
táblát, amiben a régen kihalt állatok mai
leszármazottainak és a jelen környezetünk
élőlényeinek hangjai szólaltak meg, illetve a
kockaforgatót.

Számháború Tatán
A Vaszary iskola hívta a tagintézményeit egy
számháborúra a Cseke-tó partjára 2016.
október 10-én, hétfőn. Iskolánkat 10 negyedik
osztályos tanuló képviselte osztályfőnökük,
Gyöngyi néni kíséretével. Bár helyezést nem
értek el, jót játszottak. Reméljük jövőre is
hivatalosak leszünk erre a rendezvényre.
1956. október 23-ára emlékeztünk.
Az 1956-os forradalom
emlékére
kiállítást
készítettünk azokból a
tanulói alkotásokból,
melyek a meghirdetett
iskolai rajzpályázatra és
plakátversenyre
érkeztek. Október 21-én 15 órakor a felsős tanulók
részvételével megemlékezést tartottunk a
Közösségi Házban, ahol Csabán Béla polgármester
úr köszöntötte a fiatalokat, s Vízvári Árpád
önkormányzati képviselő mesélt
56-os
élményeiről, a tardosi eseményekről.

Programelőzetesek

November
11-én,
Márton
napján,
pénteken tartja az iskola első iskolacsalogató
foglalkozását. 15 órakor szeretettel várjuk
településünk óvodásait, valamint az érdeklődő
általános iskolásokat. Márton napi lámpást
készítünk, melyet közösen a faluban tett séta
során ki is próbálunk. A séta után hagymás zsíros
kenyér, savanyúkáposzta és meleg tea várja a
résztvevőket. A program támogatói: az általános
iskola diákönkormányzata és a Tardosi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat.

November
14-18-ig
nemzetiségi

hét

lesz

iskolánkban. A nemzetiségi
hét keretén belül minden
délután
programmal
várjuk
diákjainkat.
November
14-én
hétfőn iskolai szavalóverseny lesz a művelődési
házban, melyre szeretettel várjuk a kedves
szülőket, érdeklődőket is. November 15-én a
szlovákiai Vágsellye diákjai látogatnak el
iskolánkba. Szeretnénk nekik megmutatni
iskolánkat, településünk fő nevezetességeit,
szlovák hagyományokat ápoló csoportjainkat
valamint ízelítőt adunk a helyi szlovák konyha
specialitásából, a loksából. November 16-án
rendezzük iskolánkban a megyei szintű szlovák
versmondó és tanulmányi versenyt, melyre

Versenyeredmények
2016. szeptember 17-én volt a
MATATATÚRA verseny, ahol a
8. osztályosok csapata I.
helyezést ért el. Csapattagok:
Fejér
Roxána,
Mészáros
Renáta és Nagy Péter Ferenc. Felkészítő tanár:
Gazda-Pusztainé Véber Gabriella
2016. szeptember 24-én a kisebbek versenyeztek,
ahol a 4. osztályosok csapata II. helyezést ért el.
Csapattagok: Árendás Dániel, Baudentisztl
Krisztina, Baudentisztl Krisztoferés Farkas Lili.
Felkészítő tanár: Beró Attiláné
Gratulálunk!

szeretettel várjuk megyénk szlovák általános
iskoláinak diákjait. Csütörtökön, november 17én számítógépes rajzoló és szövegszerkesztő
verseny lesz. November 18-án, pénteken szlovák
süteményt sütünk a tankonyhán, majd táncház
várja a gyermekeket a művelődési házban. A
héten
otthon,
akár
csoportosan is megoldható
feladatokat osztunk szét a
diákok között, melyben
szlovák
ismereteikről,
szókincsükről
számot.

adhatnak

