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2021/22. tanév 1. szám

Kedves Olvasó! Iskolaújságunk őszi számát tartod a kezedben. Az előző tanévhez
hasonlóan, negyedévenként jelentettjük meg a Hírmondót. Folyamatosan
tájékozatunk Benneteket az iskolarádióban, a www.tardosiiskola.hu
weboldalunkon és a Facebook oldalunkon. Ez az iskolaújság az eredmények és
események beszámolóját gyűjti össze. Szóljon azoknak, akik szeretnek emlékezni,
akik kíváncsian olvassák mások élményeit!

ÜNNEPSÉGEK
Tanévnyitó ünnepség

Iskolai ünnepség

2021. szeptember 1-én Csiszár Sára Anna
megbízott
tagintézmény-vezető
megnyitotta a 2021/22-es tanévet. Ezen a
napon 101 tanuló és 13 pedagógus kezdte
meg a munkát. Minden bizonnyal a 17 első
osztályos
gyermeknek
volt
a
legizgalmasabb ez a nap.

2021. október 22-én reggel 8 órakor a
Közösségi Házban tartottuk iskolai
ünnepségünket, melyen 1956. október 23ára emlékeztünk. Csiszár Sára megbízott
tagintézmény-vezető
köszöntötte
az
ünneplőbe öltözött diákokat és tanárokat.
Ünnepi beszédében megemlékezett az ’56os forradalom hőseiről, majd a 8.
osztályosok műsora következett, melyet
Izing Borbála történelem-tanár rendezett.

Tisztelet és törődés napja
Községünkben október 1-én tartották a
Tisztelet és törődés napját, ahol a szépkorú
tardosiakat
köszöntötték
tartalmas
műsorral és egy finom vacsorával. A
műsoron iskolánk tanulói is felléptek. Az
ünnepségen a 4. és 7. osztályosok
szerepeltek. A műsort betanította: Sárköz
Hajnalka.

SZLOVÁK NEMZETISÉGI PROGRAMOK
Erdei iskola Szlovákiában
Az iskola 10 tanulója szeptember 5-12-ig
erdei iskolában vett részt a szlovákiai Bystrá
településen. A gyermekeknek naponta 5
szlovák órájuk volt, délután pedig izgalmas
sportprogramok és versenyek vártak rájuk.
A diákoknak lehetőségük volt eljutni az

Alacsony-Tátra csúcsára a Chopokra és a
Magas-Tátrában
a
lombkorona
tanösvényhez is. A kint eltöltött napok alatt
diákjaink szókincse gazdagodott és sok-sok
élményben volt részük. A tanórai
aktivitásáért Sárközi Benjamin elismerésben
és jutalomban részesült.

utaztatáshoz a falu buszát rendelkezésre
bocsátotta. Kísérő Kissné Török Erika volt.
Tardosi Szlovákok Napja

Az erdei iskola a szlovák államnak és a
Magyarországi Szlovákok Szövetségének
köszönhetően ingyenes volt a résztvevők
számára. Az utazást és a PCR tesztek
elvégzését a Tardosi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat támogatta. Csabán Béla
polgármester Úrnak köszönjük, hogy az

2021. október 9-én rendezte meg a Tardosi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a
hagyományos Tardosi szlovákok napját.
Ezen a napon a gyermekeknek népi
játszóházat szerveztek és iskolánk tanárai
kézműves foglalkozást tartottak. Délután 16
órakor kezdődött a kulturális műsor. A
szlovák szakkörös tanulók népdalcsokorral
és modern tánccal szerepeltek. A szereplők
a hagyományőrző szlovák bálban is részt
vettek.

DÖK- PROGRAMOK
Pákozdi akadályverseny
Iskolánk minden évben a pákozdi csata
emlékére akadályversenyt szervez. Idén
ezt a programot 2021. szeptember 24én, pénteken a Magyar Diáksport Napján
rendezte meg a diákönkormányzat a
nyolcadik osztályos tanulók és Bán
István tanár úr közreműködésével.
Az iskola tanulóinak osztályonként 8
állomáson kellett a 1848-as forradalom
és
szabadságharccal
kapcsolatos,
játékos,
ügyességi
és
sportos
feladatokat
megoldani.
Az
akadályverseny
állomásait
térkép
alapján találták meg a csapatok. A
memóriajáték,
találós
kérdések
kitalálása,
huszárvadászat,
huszárdöntés,
keresztrejtvény,
betűháló
megfejtése,
labirintus,
puzzle,
katonadalok
éneklése,
gyógynövény
és
harci
eszközök
felismerése mellett természetesen egy
igazi sportos lovashuszár-próbára is
sor került.
Az osztályok közötti verseny igazán
izgalmasra sikeredett és a csapatépítő
feladatok megoldása közben sok-sok
hasznos ismerethez jutottak a huszárok
életéről, öltözékéről és a pákozdi
csatáról.

Papírgyűjtés
2021.
szeptember
28-án
sikeresen
lezajlott a papírgyűjtés. A rekordot
nem sikerült megdönteni. Idén az
iskola tanulói összesen 6810.5 kg-ot
gyűjtöttek. A versenyt a negyedik
osztályosok
nyerték.
Oklevéllel
jutalmaztuk
osztályonként
a
legügyesebbeket.
Őszi kézműveskedés
2021. október 20-án a diákönkormányzat
szervezésében őszi kézműveskedés volt.
A nyolcadik osztályos lányok (Kiss
Dorina, Mészáros Panna, Szalczinger
Anna és Tóth Panka) és Sárközi Hajni
néni
segítségével
a
gyerekek
boszorkányos
ajtódíszt,
színes
falevél-forgót
és
tobozmókuskát
készítettek.

VERSENYEK
MaTataTúra
2021. október 9-én a tatai Angol-parkban vetélkedtek a 4-5-6.
osztályosok a hagyományos a “Természettudományok és
matematika a természetben” akadályversenyen. Iskolán 6.
osztályos csapata (Bíró Zoé, Bélik Kamilla és Szalczinger
Péter) az 5. helyen, míg az ötödikesek (Heidler Ferenc, Tóth
Barnabás és Tury Csanád) a 14. helyen végeztek a kistérségi
iskolák versenyében.
2021. szeptember 25-én a tatai Eötvös József Gimnáziumban
a nagyobbak versenyeztek. A kistérségi iskolák versenyében
Kiss Dorina, Szalczinger Anna és Varga Bernát csapata II.
helyezett lett. Iskolánk másik csapata 6. helyen végzett.
Felkészítő: Hédi Katalin
Kistérségi Atlétikaverseny
2021. szeptember 20-án kistérségi atlétika öt próbán
Csapatban II. helyen végeztek. Csapattagok: Stofa Kornél,
Kárpáti Richárd, Budai Attila, Németh Ábel, Szalados Botond
Egyéni versenyben: I. hely: Stofa Kornél, III. hely: Budai
Attila
Iskolánk sportolói részt vettek a Tatán – október 19-én
megrendezett kistérségi atlétika három próbán, ahol IV.
helyezett lett a lánycsapat Csapattagok: Bancsók Viktória,
Árendás Emma, Daku Viktória, Kőrösi-Bognár Mia Bella,
Nagy Katalin
Felkészítő: Bán István

legsikeresebbek: Budai Attila 1. hely és Stofa Kornél 4. hely,
és Radobiczki Szilárd 5. hely.
Felkészítő tanár: Bán István
Megyei Mezei Futóverseny
A Mezei futóverseny Diákolimpia megyei döntőjén
szerepeltek tanítványaink 2021. október 5-én. A kecskédi
repülőtéren rendezett versenyen az alábbi eredmények
születtek:
– III. kcs. fiúk: Varga Bernát 23. hely
– IV. kcs. fiúk: Németh Ábel 29. hely, Radobiczki Szilárd 10.
hely, Budai Attila 4. hely
– IV. kcs. csapatverseny: (Németh Á., Radobiczki Sz.,
Budai A. és még két Vaszary iskolás diák) I. hely. Ezzel a
győzelemmel a csapat az országos döntőbe jutott.
Megyei Asztalitenisz-verseny
Négy tanítványunk szerepelt a 2021. október 16-án az
asztalitenisz diákolimpia megyei döntőjén, Dágon.
Szalczinger Ádám (3. osztály) és Szalczinger Anna (8.
osztály) korcsoportjukban a nem igazolt versenyzők között ,
míg Szalczinger Péter és Szalados Botond az igazoltak
között versenyzett.
A Szalczinger Testvérek mindegyike III. helyezett lett,
Szalados Botond pedig megnyerte a versenyt, négy
ellenfelét legyőzve és így az országos döntőbe jutott.
A gyerekek felkészítője Lukács Csaba, a TAC edzője.

Kistérségi Mezei Futóverseny
2021. szeptember 29-én, Tatán a Kistérségi Mezei
Futóversenyen 7 tanuló képviselte iskolánkat. A

TÉMAHETEK
CODE WEEK
(2021. OKTÓBER 12-22.)
A Code Week magyar megfelelője a kódolási hét
vagy a programozási hét. Ennek a témahétnek a
célja a programozás és a digitális jártasság
szórakoztató
és
érdekes
módon
történő
bemutatása.
Az első program egy ismeretterjesztő iskolarádiós
adás volt, melyből a gyerekek csupa érdekes dolgot
tudhattak
meg
az
olimpiai
kódokról,
piktogramokról, a sportversenyeken használatos
nemzetközi jelekről. Ezután következett a kódfejtő
verseny. Minden tanuló két feladatot kapott. Az
egyikben jelrendszerek (rovásírás, jelbeszéd,

ASCII-kódok) segítségével fejtették meg a kódolt
információkat, míg a másikban az iskolarádiós
adásban elhangzott információk segítségével

kellett a rejtvényt megoldaniuk. A hibátlan
megoldásokat adó gyerekek (csoki) aranyérmet és
apró ajándékokat kaptak. Hétvégén nyomozós
játékot szerveztünk. A túraklubos tanulók
szüleikkel a szombati túrán felderítettek egy
izgalmas bűnesetet. Az ügyes nyomolvasók az
Öregkovács-hegyen megtalálták az ellopott
aranyérmeket tartalmazó ládát, majd jól
megfejtették a számzár kódját. Az olimpiai játékok
QR-kódos illetve kódolt állatkerti tornapályával
folytatódtak. A nagyobb diákok lelkesen olvasták
le a tornateremben elhelyezett QR-kódokat
tabletjeikkel, majd végrehajtották a dekódolt
tornafeladatokat. A kisebbek a tornaterem
padlójára ragasztott jelek, nyilak segítségével
haladtak az útvonalon és végrehajtották a képekkel
jelölt mozgásformákat. Az iskola minden tanulója
részt vett azokon a foglalkozásokon, ahol a
sportágak piktogramjait tartalmazó pályán mozgó

padlórobotokat kellett programozni ahhoz, hogy
megismerjék az idei aranyérmes magyar
olimpikonok és paralimpikonok nevét, sportágát.
Majd a számozott betűket összeolvasva megtudták
azt is, hogy mi volt az ókori olimpiák győzteseinek
jutalma. A robotika-szakkörösök több olyan
társasjátékkal
megismerkedtek,
melyek
az
algoritmikus gondolkodást fejlesztik. És a témahét
zárásaként vendégrobotok érkeztek az iskolába.
Ügyes tanulóink osztálytársaiknak bemutatták
otthoni robotjaik programozását.
„Ép testben ép lélek” – mondja a latin közmondás.
Iskolánk
tanulói
a
programsorozatnak
köszönhetően sokat tettek ebben a tíz napban testi
és szellemi épségükért. Tanáraink bíznak benne,
hogy a mindennapos testmozgás mellett a
mindennapos „agytorna” (rejtvényfejtés, tervszerű,
programozott gondolkodás) is szokásukká válik.

HOBBI
Színházlátogatás

Túraklub
Ebben

a

tanévben

is

működik

túraklub

iskolánkban. A tanévnyitó túra 2021. október 2án volt, amikor a túraklubos gyerekek és szüleik

A harmadik osztályosok 2021. október 18-án,
délután a tatabányai Jászai Mari Színházban
megtekintették a Rumini című előadást.

a Malomvölgybe, a “szilvásokhoz, majd a Szélhegyre kirándultak. Az őszi erdő szépségei
mellett

megismerték

a

malomvölgyi

tó

történetét. Az első túránkon 17 gyermek vett
részt.

Köszönet

Zámbó

Zoli

bácsinak

a

túravezetésért.
A második túránkon a Code Week jegyében
nyomolvasós, kódfejtős játékon vettek részt a
túrázók az Öregkovácsi hegyen.

Őszi osztálykirándulások
Szeptemberben

a

hetedik

osztályosok

osztályfőnökükkel, Bán Istvánnal a tatai Öregtóhoz mentek sárkányhajózni. Az őszi szünetben
az

ötödik

osztályosok

a

budapesti

Vasúttörténeti Parkba és a Csodák Palotájába
kirándultak

Kissné Török Erika

nénivel. A

nyolcadikosok ’56-os emléksétán voltak Pesten: a
Kossuth-téren, a Nagy Imre szobornál, majd a
Terror Házába látogattak el Hédi Katalin
tanárnővel.

