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Fenntarthatósági Témahét
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén
2021. április 19-23. között hirdette meg a
Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja a
fenntarthatóság üzenetének elterjesztése
iskolai keretek között. A 2021. évi
Fenntarthatósági Témahét kiemelt témái (az
erdő mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság és a
fenntartható közösségek) közül főtémának az
erdőt választottuk.
Az alsó tagozatos tanulók jelenléti oktatásban,
míg
a
felső
tagozatosok
digitális
munkarendjükbe illeszkedve vettek részt a
programokon, vetélkedőkön és azokon a
tanórákon, ahol hasznos ismeretekkel és
tudással gazdagodtak.
A hét során keresztrejtvény-fejtés, fafelismerő verseny, ismeretterjesztő filmek
nézése, fa rajzolása volt a közös feladat. A
kicsik
virágot
ültettek, csinosították az iskolaudvart és az
iskola előtti kertet. A folyosói
faliújságra projektmunka keretében készült az erdő papírból
– origami rókákkal, madarakkal, szarvasokkal,
gombákkal
gazdagítva
azt.
Robotika
szakköröseink
szelektív
hulladékgyűjtő
kukásautót építettek és programoztak.
A természettudományos órákon az adott
tananyaghoz kapcsolódóan mutattuk be a fák,

erdők
életműködését,
a
fenntartható
fejlődésben
játszott
szerepüket.
Történelemórán az ókori mezőgazdaságtól
egészen
a
világháborúk
utáni
idők
környezetépítő tevékenységéig foglalkoztak
tanulóink
a
témával.
Informatikaórán
prezentációt és szöveges dokumentumot
szerkesztettek a diákok kedvenc fáikról. A
nagyokhoz
matematikaórán
százalékszámítási feladatokon, képes egyenleteken,
tizedes törtekkel való műveleteken és a bolti
termékeken megjelenő logók szimmetriájának
vizsgálatán keresztül jutottak el fontos
információk
a
környezetvédelemről,
a
magyarországi erdőállományról. Az idegen
nyelvű (angol, német, szlovák) szövegértési
feladatoknak is az erdő, a fák volt a témája.
Fizikaórán az akkumulátorok és a használt
elemek újrahasznosításáról tanulhattak a
hetedik osztályosok. Online szabadulószobán
vettek részt tanítványaink a győri Mobility
szervezésében. Honismeret-órán a Gerecse
fáit vették górcső alá, a fákkal kapcsolatos
dalokat, verseket, közmondásokat ismertek
meg.
A sikeresek programok hozzájárultak ahhoz,
hogy a tardosi iskolába járó gyerekek még
jobban odafigyeljenek az őket körülvevő
csodálatos környezet, természet, erdők
védelmére, és körültekintőbben dobják ki a
szemetet a megfelelő szelektív kukába.

Gyereknap
Az iskola kapuin belül rendeztük meg az idei
gyereknapot. A nap első részében a robotika
szakkörösök bemutatója zajlott fél óránkénti
váltással 2-2 osztály részvételével. Azok a
diákok, akik nem Hédi Katalin tanárnővel
robotikáztak,
különböző
helyszíneken

múlathatták szabad idejüket: A kézműves
teremben korong-hernyókat kelthettek
életre, színes homokképeket alkothattak, és
karkötőket varázsolhattak kezükre. Megnyílt
a játékkaszinó is. A tornateremben
pingpong-asztalok várták azokat a diákokat,
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akik
szerették
volna
összemérni
ügyességüket tanáraikkal. A sminkszobában
fiúk-lányok, kicsik-nagyok kígyózó sora
várta, hogy csillámtetkót varázsoljanak
rájuk ügyes „kozmetikusaink”.

forgószínpadszerűen. A feladatok között volt
például
kakukktojás-keresés,
fűszerfelismerés,
guggoló
verseny,
pukkasztós
játék,
virágültetés,
madárreptetés.
Természetesen nem feledkeztünk meg
iskolánk névadójáról sem, totó kitöltésével
bizonyíthatták a gyerekek, mennyire ismerik
Fekete Lajos életét, munkásságát, valamint
puzzle kirakóval megjeleníthették arcképét
is.
Az akadályversenyt a meglepetés palacsinta
zárta a nyugdíjas nénik jóvoltából. A nap
befejezése előtt vidám kívánság-zenék
kíséretében még fagyizásra is sor került,
melyről szintén nem tudtak előre a gyerekek.
A programok jutalmazását a Tardosi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat is támogatta.

Tízórait
követően
megkezdődött
az
osztályok közötti vetélkedő. A különböző
játékos feladatok az osztálytermekben
zajlottak, ahová szigorú útvonalterv alapján
juthattak/haladhattak
a
diákok,

robotika kicsikkel-nagyokkal
Játszóházban tölthettek egy napot a tanulók.
Csillagászati
előadás,
fizikai
kísérletek
bemutatója mellett a négyszintes interaktív
kiállítás számtalan attrakcióját megtekintették
és kipróbálták.

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.

A vakáció első
három
napjában
szakmai
táborban
vettek részt a
tehetséggondozó
program tagjai. A foglalkozások alatt táncoló
és
rajzoló
robotokat
építettek
és
programoztak.
Új
robotokkal
is
megismerkedtek a budapesti Abacusan Stúdió
jóvoltából. Készítettek robotos kulcstartót és
hűtőmágnest, szelfi-képkeretet; társasoztak,
kódfejtő
feladatokat
oldottak
meg.
Szabadidejükben számháborúztak, QR-kódos
betűvadászatot
játszottak,
de
voltak
csapatépítő játékok és vetélkedő is.

Tehetséggondozó programunk részeként a
tanulóknak
a
digitális
kompetenciák
elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés
központú szabadidős elfoglaltságokat is
szervezünk.

Május 21-én a gyerekek a tatai moziban
nézték meg „A mancs parancs” című
animációs filmet, majd egy hét múlva a tatai
csillagdában vettek részt egy érdekes
előadáson és távcsővel a Napot vizsgálták.

2021. június 16-án sikeresen zárult komplex
tehetséggondozó programunk. Köszönjük az
Informatika-Számítástechnika
Tanárok
Egyesületének
segítséget
és
anyagi
támogatását.

Június első szombatján Moson-magyaróvárra
utazott a csapat, ahol a Futura Tudományos
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BALLAGÁS
2021. június 12-én kilenc végzős diáktól
búcsúztunk. Tóth Anna Lídia 7. osztályos tanuló
ezekkel a sorokkal köszönt el diáktársai nevében a
ballagóktól.

tempójára, ahogyan a közösen átélt robotika-,
szlovák- vagy matekszakkörökre is.
Élénken élnek bennünk a közös budapesti, győri,
etyeki kirándulás élményei. Bizony, gondtalan,
vidám diákéveket töltöttünk együtt.
Sosem felejtjük el:
Kevin
fergeteges
gyorsaságát,
Krisztofer
bölcsességeit és Krisztina felejthetetlen pulcsijait,
valamint az ikrek testvéri civódásait.
Mindig emlékezni fogunk: Norbi színes
egyéniségére, lelkes előadásaira, farsangi
táncaira,
Csenge
kreativitására,
ötletes
hajgumimentő akcióira, és Niki körmeire, melyeket
István bácsi mindig olyan elismerően dicsért!
Nehéz lenne elfelejteni Zsófi Harry Potter
rajongását. (Csak vigyázz, nehogy a Roxford
Expresszre szállj fel egyszer!) vagy Lili híresen
felvállalt
szókimondó
őszinteségét,
Dani
legyőzhetetlen Fortnight tudását vagy újabban
felívelő biciklis karrierjét.
Ezeknek az éveknek a lezárása azonban egyben
valami újnak és izgalmasnak a kezdete is
számotokra.
Diákok maradtok, de félénk gyerekekből majdnem
felnőttekké váltatok, s új iskolátokban is helyt kell
állnotok.
Kívánjuk, hogy új közösségetekben is jól érezzétek
magatokat, sikerrel vegyétek az előttetek álló
akadályokat,
méltósággal,
becsülettel
és
emberséggel álljatok helyt jövendő iskolátokban és
az Életben is!
Szerencsére kicsi ez a falu, így útjaink biztosan
találkoznak még. Hiszem, hogy nem végleg válunk
el.
Diáktársaim nevében Papp Lajos szavaival
búcsúzom:
„Megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot,
mindig szeretni és remélni,
így érdemes a Földön élni!”

Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
„Csak egy pár nap és csendben felnövünk.
És a régi szobánkból kiköltözünk.
Sok emlék a polcokon ott maradt.”
- ezt énekelte a Nagy Bogi Nektek, Rólatok.
Eljött a június és vele együtt a nyár. De számotokra
ez most egy különleges június és egy különleges
nyár. Egyszerre valaminek a kezdete és egyszerre
valaminek a vége is. Hiszen a nagybetűs Életre
hívó nagy kaland vár rátok, de most és itt valamit
magatok mögött hagytok. Itt a búcsúzás ideje.
Búcsúzás a nyolc évig otthont adó ismerős falaktól,
lépcsőktől, a cipős szekrényektől, a díszes
ablakoktól, búcsúzás tanáraitoktól és tőlünk, itt
maradó diáktársaitoktól.
Hosszú lenne felsorolni azt a sok-sok élményt,
amelyben veletek együtt részünk volt. Őrzünk
kellemes, szép emlékeket az átélt programokról,
melyek éveken át közösen formáltak minket.
Emlékezzetek a túratáborokra, a szlovák
táborokra, a szlovákiai erdei iskolákra, a bicós és
az infó táborra!
Nem feledjük a néptáncos vagy teremkerékpáros
élményeket, a sportversenyek, nagy kosármeccsek,
pingpongozások és kidobók izgalmas pillanatait.
Mi, hetedikesek különösen sok időt töltöttünk
együtt veletek, hiszen összevont óráink,
szakköreink voltak. Emlékezni fogunk a tesi
öltözőben megélt önfeledt, vicces pillanatokra, a
sok nevetésre, az angol órák rózsaszín ködben
derengő hangulatára, a német órák „kevines”

versenyEREDMÉNYEK
tanuló versenyzett az ország minden pontjáról.
Iskolánkból a legjobb eredményeket Árendás
Emma (142 pont), Daku Viktória (125 pont) és
Szalczinger Ádám (124 pont) érték el. (Felkészítő:
Hédi Katalin)

MéhÉsz Országos Logikai Verseny
A robotika szakkör 5 alsós tagja vett részt a
versenyen, ahol a Bee-Boot elnevezésű
padlórobothoz kapcsolódó feladatokat oldottak
meg. A versenyen összesen 2870 alsó tagozatos
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Kalmár László Matematikaverseny
2021. április 23-án rendezték meg a verseny
megyei döntőjét, ahol iskolánk tanulói szépen
szerepeltek:
Hornyák Mihály (3. osztály) megyei 1. hely,
országos döntőbe jutott.
Varga Bernát Mihály (6. osztály) megyei 1. hely,
Kiss Dorina (7. osztály) megyei 1. hely,
Szalczinger Anna (7. osztály) megyei 2. hely.
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
2021. május 12-én rendezték meg a verseny
megyei fordulóját. Iskolánk legsikeresebb tanulói:
Molnár Ákos (2. osztály) megyei 46. hely,
Hornyák Mihály (3. osztály) megyei 13. hely,
Szalczinger Péter (5. osztály) megyei 81. hely,
Szalczinger Anna (7. osztály) megyei 9. hely,
könyvjutalomba részesült.
Kiss Dorina (7. osztály) megyei 32. hely.
Hegyen-völgyön futás
2021. június 12-én rendezték meg 29. alkalommal
az országos futóversenyt Tardoson, melyen több
diákunk is nagyon szép eredményt ért el:
Radobiczki Emilián (1. osztály) és Varga Bernát (6.
osztály) saját korcsoportjában első lett a 4 km-es
távon, míg Radobiczki Richárd (7. osztály) második
helyen végzett.

A hosszabb, 12 km-es távon Radobiczki Szilárd (6.
osztály) saját korcsoportjában első, abszolút listán
negyedik lett.
Diákolimpiai sikerek
2021. június 15-én 600 méteres síkfutásban Budai
Attila, iskolánk 6. osztályos tanulója diákolimpiai
bajnok lett, osztálytársa, Radobiczki Szilárd 9.
helyen végzett. Iskolánk csapata országos 4.
helyen végzett a svédváltó versenyszámban.
Csapattagok: Bancsók Ferenc, Budai Attila, Stofa
Kornél, Radobiczki Richárd.
2021. június 16-án iskolánk hárompróbás csapata
bronzérmet szerzett az országos döntőben.
Csapattagok: Bancsók Ferenc, Tury Csanád, Budai
Attila, Németh Ábel, Radobiczki Richárd, Stofa
Kornél.
Felkészítő tanár: Bán István
TITOK Országos Német Levelező Verseny
A hatfordulós versenyen iskolánk csapata a 7-8.
osztályosok között országos 14. helyen végzett.
Csapattagok: Kiss Dorina, Zhorela Csenge,
Hornyák Kevin. Felkészítő tanár: Hédi Katalin
Szlovákia nem várhat!
Iskolánk csapata a háromfordulós országismereti
online vetélkedőn országos 10. helyen végzett.
Csapattagok: Kiss Dorina, Szalczinger Anna,
Zhorela Csenge. Felkészítő: Kissné Török Erika

szlovák népismereti tábor
Iskolánk sikeresen pályázott az idei tanévben
is,
és
a
NTAB-KP-1-2021/1-000041
kódszámú, „Tardosiak népismereti tábora
Szlovákiában” című pályázatunkra nyertünk
1.200.000 Ft támogatást. A járványhelyzet
miatt a tábort belföldön rendezzük meg. Az
idei
úticél
az
Északi-középhegység,
Bükkszentkereszt és környékét szeretnénk
megismerni.
Fontosabb
programjaink,
úticéljaink:
Mátraszentimre-KékestetőRépáshuta-Lillafüred-Eger-Csömör.
A környék szlovákságának megismerése
mellett sok-sok játék, kézműves program várja
majd a gyermekeket 2021. augusztus 16-20-ig.

Intézményünk a Tardosi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzattal közösen szlovák napközis
tábort szervez 2021. július 26-tól 30-ig. A
tábor várható programjai: daltanulás, táncház,
múzeumi
foglalkozások,
egész
napos
kirándulás a környék szlovák településeire
(Vértesszőlős, Tatabánya-Bánhida).
A táborban napi 4x-i étkezést kapnak a
gyermekek. A támogatóknak köszönhetően a
tábor a résztvevőknek ingyenes.
Fő támogatók: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.,
Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.

tanévzáró
A tardosi iskolát az elmúlt 5 tanévben
Juhász Krisztina vezette, aki 40 éves
munkaviszonya
után
köszön
el
intézményünktől
a
tanévzáró
ünnepségen 2021. június 18-án 16
órakor.

A nyári szünet 2021. augusztus 31-ig
tart. A nyári szünidő ideje alatt az
iskola minden szerdán reggel 9 órától
délután 14 óráig tart ügyeletet.
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