FEKETE LAJOS
HÍRMONDÓ
TARDOS
Vaszary János Ált. Isk. Fekete Lajos Tardosi Szlovák Nemzetiségi Tagintézményének iskolaújságja

2017/18-as tanév 1. szám

ÜNNEPSÉGEK
Tanévnyitó ünnepség
Tanévnyitó ünnepélyünk 2017.
szeptember 1-jén, reggel 8
órakor tartottuk a Közösségi
Házban. A gyerekek ünneplő
öltözékben gyülekeztek az iskola
udvarán, majd osztályfőnökükkel felvonultak a Közösségi
Házba. Az ünnepségen Juhász
Krisztina tagintézmény-vezető
köszöntötte a tanulókat, a
szülőket. Bemutatta iskolánk új
tanárait és az elsőosztályosokat.
Az ünnepségen a második

osztályosok és Kölcsei Zsófia (5.
o.) verset mondtak.
Tisztelet és törődés napja
Községünkben október 6-án
tartották a Tisztelet és törődés
napját, ahol
a szépkorú
tardosiakat
köszöntötték
tartalmas
műsorral és
egy finom
vacsorával. A műsoron iskolánk
tanulói is felléptek, dalokkal,

verssel és tánccal köszöntötték a
nagymamákat és nagypapákat.
Iskolai ünnepség
2017. október 20-án 9 órától
tartottuk
az
iskolai
megemlékezést az 1956-os
eseményekről. A polgármester
úr beszéde után a felső
tagozatosok ünnepi műsora
következett. A műsort Nagy
Gábor tanár úr tanította be.
Az iskolai faliújságot tanulóink
rajzai díszítették ezen a napon.

SZLOVÁK NEMZETISÉGI PROGRAMOK
Tardosiak tábora
Tátralomnicon
Iskolánk 15 tanulója szeptember
8-12-ig Szlovákiában táborozott
a Magas-Tátrában. A tábor fő
célja Szlovákia nevezetességeinek
megismerése.
Szállásunk
a
Magas-Tátra
lábainál, gyönyörű környezetben volt. Az első napon
megtekintettük
a
bajmóci
várkastélyt,
a
csicsmányi
skanzent
és
a
szlovák
betlehemet
Rajecká
lesná
falucskában.
A tábor második napján a
TANAP-múzeumban
tanulmányoztuk a Magas-Tátra

növény- és állatvilágát. A
múzeumban
emellett
egy
gazdag,
népszokásokkal
kapcsolatos
tárlatot
is
megtekinthettünk, melyet a
honismeret
órákon
hasznosíthatunk. A múzeumból
Lőcsére mentünk, ahol a
városházát tekintettük meg. Itt
„találkozhattunk” a Lőcsei fehér
asszonnyal is. Lőcséről a
Szepesi várba vezetett utunk. A
Szepesi vár Közép-Európa
legnagyobb vára.
Harmadik nap a lengyel
határhoz
utaztunk,
és
tutajoztunk a Dunajec folyón.
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A tábor negyedik napján is
tartalmas programban volt
részünk. Lanovkával felmentünk a Kő-pataki tóhoz.
Megcsodáltuk
a
gyönyörű
kilátást a tótól, onnan viszont
gyalogtúrával jöttünk vissza.
A tábor ötödik napján a
Dobsinai jégbarlangot néztük
meg.
Tartalmas és
nagyon
értékes
táborozáson vagyunk túl, ami
nem valósulhatott volna meg
támogatók nélkül. A tábor
költségeihez pályázati úton 1

millió forintot nyertünk az
Emberi Erőforrások Minisztériumánál. Emellett a belépőjegyek megvásárlásához anyagi
támogatást nyújtott a Tardosi
Vörösmárvány Alapítvány, a
Tardosi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat és iskolánk
diákönkormányzata.
A
támogatásoknak köszönhetően a
15 tanuló ingyenesen vehetett
részt a táborban. Támogatóinknak ezúton is köszönjük az
anyagi támogatásukat!
Ismerd meg gyökereidet!
Erdei iskola Hronecben
A tardosi iskolások szeptember
24-től október 1-ig ismételten
részt vehettek a szlovákiai
Hronecben megrendezett erdei
iskolában. Idén nyolc fő
képviselte a tardosi iskolát. A
délelőtti órákban öt tanítási órát

tartottak a besztercebányai
tanárok a gyermekeknek.
Délutánonként
animátorok
kínáltak izgalmas sport- és

környezetben megismerhettük a
Magas-Tátra növényvilágát. A
túra után lanovkával jöttünk
vissza a Csorba-tóhoz.
Tardosi Szlovákok Napja

szabadidős
programokat
diákjaink
számára.
Több
alkalommal kiránduláson is
részt vehettünk. Elmentünk a
Király-vízeséshez
és
megtekintettük Besztercebánya
nevezetességeit is. Szombaton
egész
napos
kiránduláson
voltunk a Magas-Tátrában. A
Csorba-tótól
lanovkával
mentünk fel a Solisko csúcsra,
ahonnan egy kisebb gyalogtúra
várt minket. A gyalogtúra során
gyönyörű
természeti

2017. szeptember 23-án a
Tardosi Szlovákok Napján
tanáraink
kézműves-foglalkozásokkal várták a gyerekeket,
és délután a kulturális műsoron
iskolánk 2. osztálya szlovák
nyelvű
énekes-mondókás
előadást adott.

Kissné Török Erika

DÖK- PROGRAMOK
„Te szedd!”

Papírgyűjtés

Állatok világnapja

Intézményünk is csatlakozott a
“TeSzedd!” országos szemétgyűjtési akcióhoz. Diákjaink és
pedagógusaink vállalták, hogy
Tardoson az összes utcában
összeszedik
az
eldobott
szemetet. Szeptember 15-én,
pénteken mentek ki az osztályok
a számukra kijelölt utcákba.
Kesztyűt,
szemeteszsákot
mindenkinek biztosítottunk.

Október 5-én délután tartottuk
az iskolai papírgyűjtést. Az idei
évben összesen 6.155 kg papír
gyűlt össze. Az osztályok közötti
verseny eredménye a következő:

Október
4-én
az
Állatok
világnapja alkalmából a diákönkormányzat
tagjai
játékos
feladatokkal készültek. Állatokkal kapcsolatos találós kérdések,
képrejtvények és műveltségi
feladatok
színesítették
az
óraközi szüneteket.

Akciónk jelmondata: “Közösen
tisztábbá varázsoljuk
környezetünket!”
TÖK-NAP
Tök (jó) buli
volt
2017.
október 27én délután. A
tankonyhán
és
kézműves
teremben
készültek tökös ajtódíszek,
töklámpások és tökös muffin.

3. osztály 1059,3 kg
2. osztály 1058 kg
4. osztály 777 kg
Az egyéni eredményeket is
értékeltük. Minden tanuló, aki
100 kg fölött gyűjtött, elismerő
oklevélben részesült. Elismerő
oklevelet kapott: Kempf Cintia,
Szalczinger Péter, Bélik Kamilla,
Viszkocsil Martin, Szalados
Botond, Sárközi Benjamin, Budai
Attia, Kiss Dorina, Mészáros
Panna, Balogh Rajmond, Zhorela
Csenge, Hornyák Kevin, Kölcsei
Zsófia, Vad Viktor Bendegúz,
Burgermeiszter Benjamin és
Viszkocsil Vanessza.
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Az
ebédszünetben
több
diák behozta
házi kedvencét
is.
Az
iskolaudvaron
volt
ékszerteknős, papagáj, több
kutyus, több nyuszi, tengerimalac és fürjek is. Köszönjük az
állatbemutatókat, mindannyian
örültünk a lehetőségnek. A
világnapon beszéltünk a felelős
állattartásról is.
„Te egyszer s mindenkorra
felelős lettél azért, akit
megszelídítettél.”

Pákozdi emléktúra
Október 2-án a 8. osztályosok
szervezésében ismét megrendeztük a pákozdi emléknapot.
Diákjaink akadályversenyen ve-

hettek részt, melynek állomásait
a falu több pontján állítottuk fel.
A verseny eredménye:
Alsó tagozat: I. 1. osztály II. 3.
osztály és III. 4. osztály

Felső tagozat: I. 6-7. osztály és
II. 5. osztály
Kissné Török Erika
DÖK-segítő tanár

VERSENYEK
MaTataTúra

2017. szeptemberében a
Tata és Tata környéki
iskolák
számára
megrendezett játékos matematika
versenyen
4
csapattal indult iskolánk. A versenyen a 8.
osztályosok remekeltek.
A
vidéki
iskolák
csapatai
között
III.
helyezést értek el.

Teremkerékpár
Október 7-én Komarnoban
jártunk, elindultak a
lányok a Nyílt Szlovák
Teremkerékpár
Országos
Bajnokságon.
A
nemzetközi
mezőnyben
Viszkocsil Vanessza az
U15-ös korosztályban 5.,
az U11-es korcsoportban
Mészáros Kármen 6., Kiss
Dorina
8.,
Mészáros
Panna 9., Zhorela Csenge
10. és Hidasi Liliána
11. helyezést ért el.

Csapattagok:
Nagy
Patrícia,
Viszkocsil
Vanessza, Lengyel Máté,
Recsák Kristóf
Felkészítő tanár:
Gazda-Pusztainé Véber
Gabriella

Kupán
vettünk
részt,
szintén
nemzetközi
mezőnyben.
Német,
szlovák, cseh, ukrán és
magyar klubok sportolói
szerepeltek. A versenyen
Viszkocsil
Vanessza,
Hidasi
Liliána,
Ott
Nikoletta,
Zhorela
Csenge,
Kiss
Dorina,
Mészáros
Kármen,
Mészáros Panna versenyzett. A legjobb eredményeket Mészáros Kármen
és Viszkocsil Vanessza
érte
el:
Kármen
4.,
Vanessza
5.
lett.
A
többiek
is
ügyesen
hajtották végre gyakorlatukat.
Felkészítő tanár: Mezei
Mária

Október
Bokodi

14-én a XVI.
Teremkerékpár

TÉMAHETEK
Csak tiszta forrásból!
Tardos Község Fiókkönyvtára is
csatlakozott
az
Országos
Könyvtári Napok „Csak tiszta
forrásból” rendezvénysorozathoz. 2017. október 3-án, kedden
15 órakor a Közösségi Házban, a
könyvtárban „Könyvtári információforrások,
azonosítható
netes források” címmel előadást
tartottak, ami után információkeresési
versenyen vehettek részt a
gyerekek. A gyerekek
segítségül hívhattak egy
felnőtt mentort.
2017. október 4-én,
szerdán délután napközis tanulóink vettek részt a

„Magyarország vadvilága” című
film vetítésén a Könyvtármoziban
Nász
János
közreműködésével. A film megtekintése után beszélgettünk
környezetünk védelméről.
2017. október 7-én, szombaton
„A természet forrásai (Mozdulj
ki!)” program keretében túrát
szerveztünk
a
Hideg-kút
forráshoz. Reggel 8:40-kor
járatos
busszal
mentünk a Gorbára,
megtisztítottuk
a
forrást, és gyalogosan
sétáltunk vissza a
Gorba-tetőn a faluba.
A programok szervezői: a tatabányai József Attila
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Megyei Könyvtár,
Zichóné
Kernya Zsuzsa könyvtáros és
Hédi Katalin tanárnő.
Kódolás hete
Idén másodszor csatlakoztunk a
nemzetközi CodeWeek-hez. A
magyarországi szervező weboldalán ez állt: „A program arra
hívja fel a figyelmünket, hogy a
programozás mindenhol megjelent az életünkben, és olyan
alapvető
készséggé
vált,
melynek - legalább alapszintű elsajátítására mindannyiunknak
szüksége lesz.” Mi a QR-kódot
választottuk témának, és egy
saját programsorozattal hívtuk
fel a diákok és a falu

lakosságának figyelmét a minket
körülvevő kódokra.

2017. október 12-19. között
tartottuk
aKódolás
Hetét
iskolánkban. Tanítási órákon a
gyerekek a “Mi fán terem a QR
kód?” című projekt programjain
vettek
részt.
Plakátokról,
kisfilmből
és
iskolarádiós
adásból nyerhették ismereteiket. Volt kódfejtő-verseny,

azaz
titkosírással
kódolt
információk megfejtése és
kincskeresőjáték a faluban,
amikor is a falu nevezetességeit
keresték fel gyerekek. Minden
helyszínen találtak egy QR
kódot,
amit
okoseszköz
segítségével el tudtak olvasni. A
képernyőn megjelenő kérdésre
kiválasztották
a
helyes
megoldást, és megjegyezték a
helyes válasz előtti számot.
Ezekből a számokból állt össze a
számzáras kincsesláda nyitókódja. Ha jól dolgoztak, a séta
végén ki tudták nyitni a
kincsesládát, amiből fejenként
választhattak jutalmat. Humoros, kreatív rajzversenyt és

montázskészítő csapatversenyt
hirdettünk.
Mindezek mellett megismertük
az okostelefon okos használatát,
és beszélgettünk arról is, hogy a
digitális világban is okosan kell
viselkedni.
Rendhagyó irodalomóra
Lackfi János József Attila-díjas
költőt láttuk a vendégül 2017.
október 20-án, pénteken. A
könyvtárban megelevenedett az
irodalom,
a
költő
saját
történeteivel szórakoztatta a
gyerekeket.
Hédi Katalin

HOBBI
Túraklub hírei

Művészi teremkerékpár

Ismét lehet gyűjteni a túraklub
igazolványba
a
nyomdákat.
Minden második pecsét után
ajándékot kapnak a gyerekek, és
az aktív túrázók számára ismét
lesz túratábor a nyáron. Első
túránk az agostyáni arborétumba
vezetett, majd a Hideg-kút forrást
kerestük fel, voltunk geoládát
keresni a héregi Király-kútnál, és
szalonnát sütni a Szél-hegy
mögötti
„szilvásoknál”.
Tervezzük a vízesés felkeresését
november 18-án, el szeretnénk
látogatni a Vadlúd sokadalomba,
és lesz Mikulás-túra is. Figyeljétek
a plakátokat és a híreket az iskola
Facebook-oldalán.
Várunk
minden
természetkedvelő
családot a Tardosi Túraklubba!

Az őszi szünetben tornatermünkben vendégül láttuk a
Bokodi SE teremkerékpárosait,
akik Schön Martin
kiváló sportoló és
edző
kíséretében
érkeztek hozzánk.
November
2-án
háromórás közös
edzést tartottunk,
melyen iskolánk tanulói közül 14
fő vett részt. Schön Martin
vezetésével a bicósok közösen
melegítettek be. A lányok és a fiúk
lelkesen
gyakoroltak.
A
tapasztaltabb sportolók végig
segítették a kezdőket. Legjobban
a vendégeink által bemutatásra
hozott egykerekűek tetszettek a
gyerekeknek. Sokat tanultunk
mindannyian a bokodiaktól.
Martin technikai elemeket és a

Hédi Katalin

versenyzéssel
kapcsolatos
elméleti ismereteket is tanított
bicikliseinknek. A résztvevő
teremkerékpárosok
szüleinek
segítségével finomságokkal is
megvendégeltük látogatóinkat,
melyeknek nagy sikere volt a
résztvevők körében. Köszönöm a
támogatást a szülőknek, és az
aktív segítséget Kiss Dorinának,
Mészáros Kármennek, Mészáros
Pannának, Hidasi Liliánának,
Zhorela Csengének és Viszkocsil
Vanesszának.
Bízom benne, hogy a jövőben is
lesz lehetőségünk találkozni és
tanulni
más
egyesületek
teremkerékpárosaitól!
Büszke
vagyok arra, hogy a szünidőt
megszakítva ilyen sokan vettek
részt a találkozón!
Mezei Mária

PROGRAMELŐZETES
 2017. november 10-én délután rendezzük meg a Márton-napi lámpáskészítést és felvonulást, amire a
nagycsoportos ovisokat is sok szeretettel várjuk.
 2017. november 13-17. között iskolánk a Nemzetiségi hét keretében a hagyományos szlovák
programokat szervezi meg.
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