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Biztonságos Internet Napja
Safer Internet Day

Katalin tanárnő beszélt az internet előnyeiről és
veszélyeiről.
Minden tanuló kapott egy rejtvényt, melynek
megoldását 15 óráig kellett leadni. A rejtvény
16 állítást tartalmazott, melyekről el kellett
dönteni, hogy igazak-e. Az állítások melletti
betűk helyes bekarikázásával kapták meg a
rejtvény megoldását.
33 hibátlan megfejtés érkezett be, az ügyes
rejtvényfejtők
között
apró
ajándékokat
sorsoltunk ki.
A nap üzentét két társasjátékon keresztül is
próbáltuk közvetíteni a diákok felé. A
nagyobbak a „Lájkvadász” társasjátékkal, a
kisebbek a „Mássz fel és csússz le!”
társasjátékkal játszottak.
Ennek az eseménynek mottója: „Együtt egy
jobb
internetért!”.
Nem
biztos,
hogy
iskolánkban mindenki profi internetfelhasználó,
de az biztos, hogy ma már mindenki tud az
internet előnyeiről és veszélyeiről.

Minden év második hónapjának második
hetének második napján tartják világszerte a
biztonságos internet napját. Ez a nap idén 2021.
február 9-ére, keddre esett.
A Biztonságos Internet Nap – Safer Internet Day
(SID) – célja, hogy az Európai Unió Safer
Internet Program (SIP) akciótervének keretein
belül közel 170 országban ugyanazon a napon
hívja
fel
a
figyelmet
az
internet
szükségességére, előnyeire és veszélyeire. A
Safer Internet Day idén 18. alkalommal kerül
megrendezésre szinte a világ minden
országában.
Iskolánk negyedik alkalommal csatlakozott
ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez. Mi is
fontosnak tartjuk, hogy tanulóink felfedezzék
azokat a pozitív tartalmakat az interneten,
melyeket a családban, iskolában, barátokkal
majd később a munkájuk során is tudnak
használni. Ezen a napon nagy hangsúlyt kapott
az internet biztonságos használata és a virtuális
világ viselkedési szabályai.
Tanulóink közül ketten (Szalczinger Anna és
Radis Arstotelis) részt vettek a Gyermekmentő
Szolgálat
által
meghirdetett
országos
MÉMKÉSZÍTŐ versenyen.
A nap elején minden osztályterem faliújságján
figyelemfelhívó és tájékoztató plakátokat
helyeztünk el, a nagyszünetben 15 perces
iskolarádiós adás hangzott el, melyben Hédi

Farsang
2021. február 11-én, csütörtök délután
rendeztük meg az iskolai farsangot.
A járványügyi előírásokat betartva az alsós
osztályok
saját
termükben mulatoztak:
jelmezbemutató, vidám
vetélkedők és játékok
tették
színessé
a
programot.
A
felső
tagozatos
osztályok
a

tornateremben
tartották
farsangi
vetélkedőjüket. Először minden osztály
bemutatta azt a zenés műsorát, amivel
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készült erre a délutánra. Azután az
osztályfőnökök
által
kitalált
vicces
feladatokat hajtották végre. Végül egy
össztánccal zárták a napot.
Farsang
alkalmából
minden
tanulót
vendégül látott a DÖK egy fánkra és

üdítőre. A viharos szél miatt a kiszebábégetés ezen a délutánon elmaradt, de egy
későbbi időpontban megtartottuk és
elűztük a telet.

Pályaorientációs nap
2021. február 15-én, tanítás nélküli napon
tartottuk a pályaorientációs napot. Ez az
egész napot felölelő program három éve
került bevezetésre az általános iskolák, és a
középiskolák számára. A 14/2017. (VI. 14.)
EMMI rendelet alapján az intézmények tanév
rendjében egy tanítás nélküli munkanap,
kizárólag pályaorientációs célra használható
fel.
Idén a világjárvány miatt osztályaink nem
tudtak gyárlátogatásra menni és előadókat
sem tudtunk hívni. Reggel 15 perces
iskolarádiós adásban ismerhették meg a
tanulók ennek a napnak a feladatát és célját.
Majd 12 óráig az osztályfőnökök tartottak az
osztályoknak foglalkozásokat. A tanulók
beszélgettek régi mesterségekről és újszerű

szakmákról
egyaránt.
“Amerikából
jöttem”
és
akasztófás
játékkal
találták ki a
cédulára felírt foglalkozásokat. Készítettek
plakátokat, prezentációkat a különböző
szakmákról. A nagyobbak összegyűjtötték
egy
foglalkozás
feladatait,
előnyeit,
hátrányait és az iskolákat, melyekben
megfelelő képesítés szerezhető. Több
osztály használata a digitális eszközöket és
az internetet, különösen a
Nemzeti
Pályaorientációs Portál anyagait. Hasznosan
telt a délelőttünk.

Geocaching túra a Vértesben
Iskolánkban 2020 szeptemberétől az
„Informatikával
a
tehetségesekért”
Alapítvány szervezésében Hédi Katalin
tanárnő
vezetésével
egy
komplex
tehetséggondozó program valósul meg az
NTP-KNI-20-0049 számon nyilvántartásba
vett, „Robotika kicsikkel-nagyokkal a
tehetségesekért” című pályázat keretében.
Tehetséggondozó programunk részeként a
tanulóknak a digitális kompetenciák
elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés
központú szabadidős elfoglaltságokat is
szervezünk. Ennek részeként 20 tanuló és

két kísérő tanár 2021. február 20-án,
szombaton geoládát keresett a Tatabánya
közelében lévő Vitányvárnál.
Informatikai
eszközekeinket
hívtuk
segítségül,
hogy
megismerjük
a
https://www.geocaching.hu/
oldalon
található leírást az elrejtett kincsesláda
helyszínéről.
Az
okos
eszközök
applikációival tájékozódtunk az erdőben,
sikeresen megtaláltuk a várromot, majd a
közelben elrejtett ládát a megadott GPSkoordináták alapján. A túra során a tanulók
csodálatos fényképeket készítettek a tavasz
hírnökeiről, a hóvirágokról és a régészeti
feltárás alatt álló romokról. Digitális
eszközeinket még egy okos dologra
használtuk:
megtudtuk,
hogy
7,42
kilométert gyalogoltunk 2 óra 52 perces
túra alatt 577 méter szintkülönbséggel.
Igazán hasznosan és kellemesen telt ez a
délelőtt.
Élményekben
és
digitális
ismeretekben gazdagon tértünk haza.
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PÉNZ7 – pénzügyi témahét
bankjegyet terveztek a gyerekek. A
rejtvényfejtő bajnokságon képrejtvényeket,
logikai feladatokat, szókeresőt és találós
kérdéseket oldottak meg a diákok.
A verseny eredményei:

„Magyarország 2015-ben csatlakozott először
az Európa szerte közel 30 országban egy időben
zajló
European
Money
Week
kezdeményezéshez. A program célja, hogy már
fiatal kortól segítse a pénzügyek iránt érdeklődő
diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja a
figyelmüket
a
mindennapi
pénzügyi
tudatosságra.”- olvashatjuk a rendezvény
hivatalos weboldalán.

Prezentáció készítő verseny:
5. osztály: I. Szalczinger Péter; II. Radis Aristotelis
6. osztály: I. Varga Bernát; II. Szalados Botond
7. osztály: I. Szalczinger Anna; II. Mészáros Panna
8. osztály: I. Recsák Norbert; II. Hornyák Kevin
Rejtvényfejtő bajnokság:
1.osztály: I. Árendás Anna; II. Árendás Sára és
Hornyák Balázs; II. Csapucha Vivien, Kincses Odett
és Schruff Marcell
2.osztály: I. Molnár Lili; II. Molnár Ákos; III. Árendás
Csenge, Szalczinger Ádám és Tóth Kamilla
3.osztály: I. Árendás Emma; II. Hornyák Mihály; III.
Árendás Áron és Harsányi Hanna
4.osztály: I. Árendás Patrik; II. Stofa Szabolcs és
Tóth Barnabás
5.osztály: I. Mester Milán; II. Gajda Vanessza; III.
Bélik Kamilla, Bíró Zoé, Szalczinger Péter és
Viszkocsil Martin
6.osztály: I. Sárközi Benjamin, Sotkovszky Luca és
Szalados Botond; II. Árendás Máté és Varga Bernát;
III. Budai Attila, Heidler Bernadett és Mészáros
Renáta
7.osztály: I. Kiss Dorina
és Szalczinger Anna; II.
Mészáros Panna és
Sike Lili
8.osztály: I. Zhorela
Csenge; II. Kölcsei
Zsófia
Rajzverseny:
Alsó tagozat: I. Bélik Boglárka (2. osztály); II.
Kurcsenka Noel (2. osztály); III. Nagy Anna (2.
osztály)
Felső tagozat: I. Zhorela Csenge (8. osztály); II.
Árendás Máté (6. osztály); III. Ott Nikoletta (8.
osztály)

Iskolánkban is már hagyománnyá volt, hogy
március első hetében csatlakozva ehhez a
kezdeményezéshez,
pénzügyi
témahetet
tartunk. Így 2021. március 1-5. között
pedagógusaink
több
olyan
programot
szerveztek, melynek középpontjában az idei fő
téma, a családi költségvetés állt.
A
Pénziránytű
Alapítványtól
kapott
segédanyagokkal,
feladatlapokkal
és
tananyagokkal az osztályfőnökök a tudatos
pénzkezelésről tartottak tanórákat a diákoknak
Tokaji Sára banki önkéntes segítségével.
Szakmai segítőnk ezúttal online jelentkezett és
videó beszélgetésben válaszolt a diákok
felmerülő kérdéseire.
A szaktárgyi órákon is előtérbe kerültek a
pénzügyi ismeretek: a tanulók etikaórán a pénz
negatív hatásáról beszélgettek, történelemórán
régi pénzérméket tanulmányoztak, illetve a mai
bankjegyeken szereplő történelmi alakokról
tanultak, technikaórán tablót készítettek a
pénzről, nyelvi órákon szövegértési feladatokat
oldottak meg, míg matematikaórán online
szabaduló szobában „gyűjtötték” a pénzt a
családi nyaralásra. Földrajzórán gazdasági
ismeretekkel gazdagodtak a 7. osztályosok,
fizikaórán a nyolcadikosok a rezsiszámlákat
értelmezték. Több osztályban is elkerült a
Gazdálkodj okosan! és a Monopoly társasjáték.
Ezen a héten három versenyt szerveztünk. Az
iskolai szintű prezentációkészítő versenyen a
családi költségvetésről, a megtakarításokról és a
pénzről készítettek multimédiás prezentációt a
felső tagozatosok. A rajzversenyünkön családi
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versenyEREDMÉNYEK
Kölcsey Anyanyelvi Verseny
A 2021.01.19-én megrendezett megyei
Kölcsey Anyanyelvi Versenyen 8 tanulónk
vett részt. Tanulóink szépen szerepeltek.
A legjobb eredményt Varga Bernát 6.
osztályos tanuló érte el, aki II. helyezett lett.
Felkészítő tanára: Vékony Erika
Asztalitenisz
A 2020/21-es tanévben első alkalommal
rendeztünk asztalitenisz házi bajnokságot. A
bajnokságra 8 lány és 17 fiú nevezett. A
döntőre 2021. január 22-én délután került
sor, melyet az óvintézkedések betartása
mellett tartottunk.
Eredmények:
Lányok: I. Kölcsei Zsófia II. Zhorela Csenge
Fiúk: I. Szalados Botond II. Szalczinger
Péter III. Fenyvesi Bálint

Szlovák tanulmányi verseny:
Februárban iskolánk 8 tanulója megírta az
Oktatási Hivatal által szervezett szlovák
nyelv és irodalom tanulmányi verseny
írásbeli fordulóját. A szóbeli fordulóba az
elért eredménye alapján Szalczinger Anna 7.
osztályos tanuló jutott tovább. Felkészítő
tanáruk: Kissné Török Erika
Varga Tamás Matematikaverseny:
A verseny megyei döntőjét 2021. február 26án írták tanulóink. Szalczinger Anna megyei
7. helyen végzett, Kiss Dorina 10. lett.
Felkészítő tanáruk: Hédi Katalin
Német tanulmányi verseny:
Az Általános Iskolai Tanulók Országos
Német Nyelvi Versenyének megyei
fordulójába jutott és ott megyei 3. helyezést
ért el Kiss Dorina 7. osztályos tanuló.
Felkészítő tanár: Hédi Katalin

Március 15.-ei megemlékezés
gyerekek nagyon élvezték a közös
munkát és azt, ahogy összeállnak a
jelenetek
és
próbáról-próbára
kirajzolódnak előttük a forradalom és a
szabadságharc eseményei. A tánccal,
énekléssel, több féle zenei stílussal
próbáltuk élvezetesebbé tenni és
közelebb hozni a műsort a fiatalokhoz.
Reméljük, hogy akik megnézték,
ugyanolyan emlékezetesnek és egyben
méltónak találták, hogy így fejeztük ki
tiszteletünket a márciusi ifjak, Petőfi,
Kossuth és a haza nagyjai előtt.

Az idei évben kicsit rendhagyó módon
emlékeztünk meg az 1848-as forradalom
március 15.-ei évfordulójáról. Mivel
élőben nem volt lehetőség előadni,
felvettük a műsort és az iskola honlapján
közzétettük, hogy minden tanuló
láthassa. Úgy gondoltuk, hogy így
emlékezetessé tudjuk tenni nem csak a
szereplőknek, hanem a közönségnek is.
A műsort Vékony Erika tanárnő rendezte
és a 6. osztályosok közreműködésével
készült el. Mindenki nagy lelkesedéssel
vett részt a munkában. A sok mozgás,
színpadi
és
szöveges
jelenetek
betanulása sok energiába került, de a
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