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Kedves Olvasó! Iskolaújságunk decemberi számát tartod a
kezedben. Az ünnepek közeledtével érdemes felidézni az elmúlt
hónapok kellemes élményeit. Az emlékezéshez nyújt segítséget
ez a lapszám. Kellemes karácsonyi ünnepeket, egészséges,
boldog újévet és élményekben gazdag téli szünetet kívánunk!

SZLOVÁK NEMZETISÉGI HÉT
Iskolánkban az idei tanévben ismét megrendeztük a
nemzetiségi hetet 2021. november 8-14-ig. Célunk
az volt, hogy a nemzetiségi nyelv, hagyományok a
lehető legtöbb tantárgyban helyet kapjanak.
Az alsó tagozatosoknak november 8-án, hétfőn
szépolvasó versenyt rendeztünk.
Eredmények:
2. osztály: 1.Hornyák Balázs 2. Fülöp Dominik 3.
Schruff Marcell
3. osztály: 1. Molnár Lili 2. Árendás Csenge 3.
Molnár Ákos
4. osztály: 1. Árendás Emma 2. Zhorela Jázmin 3.
Hornyák Mihály

III. hely: 7. osztályosok (Sárközi Benjamin,
Árendás Máté, Heidler Bernadett, Németh Ábel)
Szerdán az alsósok a csehszlovák mesevilággal
ismerkedtek, míg a felsősöknek népismereti órát
tartott Árendás Zoltánné Vera néni a múzeumban,
melyet QR kód keresés követett.
Ezen a napon a nyolcadik osztályosok csapata részt
vett a budapesti szlovák gimnázium nyílt napján és
az ott megrendezett Komunikačná súťaž žiakov
základých škôl z okolia Budapešti kommunikációs
versenyen 3. helyezettek lettek. Csapattagok: Kiss
Dorina, Szalczinger Anna, Tóth Anna

A tömegtestnevelés órán szlovák szókereső
versenyen mérték össze a diákok a tudásukat és
ügyességüket. A szavak a felállított akadálypálya
mentén voltak elrejtve. Rajz és technika órán a
tanulók a szlovák népi motívumokkal ismerkedtek.
Díjazottak:
Alsó tagozat: Berg Mira, Tóth Izabella, Schruff
Marcell, Urbán Dominik, Árendás Áron, Tóth
Kamilla, Weiszgerber Levente
Felső tagozat: Tóth Anna Lídia, Mészáros Panna,
Sike Lili, Dancsák Barbara, Szénási Péter, Radis
Arisztotelisz
A felső tagozatosoknak kedden délután Ki tud
többet Szlovákiáról? műveltségi vetélkedő volt a
Kahoot program segítségével.

Informatika órán kép és szövegszerkesztő verseny
keretében készítettek a tanulók rajzokat, plakátokat
a Márton napi népszokásokról és ételekről.
Legeredményesebbek:
Alsósok: Szalczinger Ádám, Filimon Nimród,
Molnár Ákos, Árendás Emma
5. osztály: I. Árendás Patrik II. Heidler Ferenc

Helyezések:

6. osztály: I. Szalczinger Péter II. Kempf Cintia

I. hely 8. osztályos lányok (Kiss Dorina, Tóth Anna,
Mészáros Panna, Szalczinger Anna)

7. osztály: I. Szalados Botond II. Árendás Máté és
Heidler Bernadett

II. hely: 7. osztályos fiúk (Varga Bernát, Budai
Attila, Szalados Botond, Radobiczki Szilárd)

8. osztály: I. Szalczinger Anna II. Mészáros Panna

Pénteken a Derűs Alkony Nyugdíjasklub
segítségével a tardosi szlovák konyha burgonyából
készület ételeivel ismerkedtek a gyerekek. A felső
tagozatosok részt vettek az ételek elkészítésében is.
A konyhában készült burgonyagombóc, nudli,
pogácsa, szilvásgombóc és a tardosiak népszerű
étele loksa is. minden tanuló kapott kóstolót az
elkészült ételekből.

A nemzetiségi héten szokta iskolánk megrendezni a
megyei szlovák szavaló és tanulmányi versenyt is.
Idén ez a verseny online formában valósult meg.
Megyei
szlovák
szavalóversenyen
elért
kiemelkedő helyezések:
2. osztály Schruff Marcell megyei II. hely
Felkészítő: Barkó zsolt
3. osztály Molnár Lili III. hely
Felkészítő: Beró Attiláné
8. osztály Szalczinger Anna megyei I. hely
Kiss Dorina megyei II. hely
Felkészítő: Kissné Török Erika

A nemzetiségi héten a tanulók szlovák népi
motívumok felhasználásával készítettek rajzokat. A
legjobban sikerült alkotások díjban részesültek.
Díjazottak: Krihivszkij Olexandr, Kiss Dorina,
Tóth Anna Lídia, Sárközi Benjamin, Tury Léna,
Szalados Botond, Árendás Máté, Mészáros Renáta.

A programsorozatunk támogatók nélkül nem
valósulhatott volna meg. Fő támogatóink voltak:
Országos Szlovák Önkormányzat, KomáromEsztergom Megyei Szlovák Önkormányzat, Tardosi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Tatabányai
Tankerületi Központ, Derűs Alkony Nyugdíjasklub.

DIÁKPROGRAMOK
Márton-nap
Az
idei
tanévben
iskolánk
alsó
tagozatos
tanulói
technikaórán
készítették
el
a
hagyományos
lámpásaikat.
A
leendő
első
osztályosok, a nagycsoportos óvodások
2021.
november
11-én
délután
vendégeink voltak az iskolában, ahol a
tanító nénik, az óvó nénik és a két
felső tagozatos diák segítségével
elkészítették saját kis lámpásukat. A
napot a közös felvonulással zártuk.
Libás dalokat énekelve, lámpásainkat
tartva
az
iskolától
a
templomig
vonultunk közösen.
Adventi koszorú készítése
2021. november 26án közös kézműveskedésre hívta a
diákönkormányzat a
gyerekeket.
A
délután során csodaszép
adventi
koszorúk és díszek készültek.

Stúdiólátogatás
A Körzeti Televízió Tata stábja első
alkalommal hirdetett versenyt, amivel
a térség iskoláit szólította meg. A
Tök Jó Program felhívására 19 pályamű
érkezett be. Egy hét alatt iskolánk
nyolcadik osztályosai gyűjtötték össze
a legtöbb lájkot, ezzel egy stúdió
látogatást
nyertek,
melyre
2021.
december 16-án került sor.
Színházlátogatás
A Lázár Ervin program keretében első
osztályosaink 2021. november 12-én
Tatán voltak színházban, míg a második
osztályosok Tatabányán az Agorában
néztek meg egy színdarabot.
Üzemlátogatás
2021. november 3-án a 7. és 8.
osztályosok üzemlátogatáson voltak a
tatabányai
ASG
Kft.
Gépgyártó
üzemében. A pályaorientációs céllal
megszervezett programon megismerték a
gyárat,
a
tanműhelyt
és
a
szakmunkásképzést.

ADVENTI PROGRAMOK
Gyertyagyújtás

Mikulás napja
Havat, szaloncukrot, mandarint és jókedvet hozott a Mikulás
2021. december 6-án reggel az iskolásoknak, akik a DÖK
felhívására pirosban öltözve várták a nagyszakállút.
Köszönjük a Mikulásnak és a Tardosi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzatnak!
Ezen a napon Mikulás-hétpróbán mérték össze ügyességüket,
gyorsaságukat a gyerekek. Osztályonként jutalmaztuk a 3
legügyesebb tanulót. Eredmények:
1. osztály: I. Mészáros Dóra II. Szénási Zalán III. Árendás
Botond
2. osztály: I. Weiszgerber Levente II. Bancsók Noel III.
Kincses Odett
3. osztály: I. Szénási Lilla II. Kurcsenka Noel III. Bélik
Boglárka
4. osztály: I. Sike László Péter II. Bancsók Ferenc III. Vad
Boglárka
5. osztály: I. Árendás Patrik II. Tóth Barnabás III. Nagy Anna
6. osztály: I. Gulyás Dániel II. Bélik Kamilla III. Szalczinger
Péter
7. osztály: I. Budai Attila II. Németh Ábel III. Szalados Botond
8. osztály: I. Stofa Kornél II. Fenyvesi Bálint III. Sike Lili
Idén a járványhelyzet miatt nem tudtuk megtartani az ovisokkal
közös hagyományos (iskolacsalogató) Mikulásvárást. Az
ajándékozás nem maradt el, a tanítók által készített
mikulásbatyukat december 6-án kapták meg a leendő első
osztályosoknak, a tardosi nagycsoportos ovisok.

November 29-ére elkészült az
iskola adventi koszorúja.
Minden adventvasárnap előtti
pénteken összegyűltünk a
koszorú köré az udvaron és
közösen meggyújtottuk a
gyertyákat. A gyertyagyújtásra
verssel és dallal készültek a
3., 7. és 8. osztályosok.
Idén iskolánk karácsonyfáját a
8. osztályosok díszítették fel.
Köszönjük a fát Marics Matyi bácsinak, a díszeket a Tardosi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak.
Gingerbread party
Mézeskalácsos délután volt a felső tagozatos tanulóknak
2021. december 16-án. Totó, kvíz, mézeskalács-készítés,
videó, zene, tánc volt a program a karácsony jegyében.
Karácsonyi ünnepség
Idén a járványhelyzet miatt ismét iskolarádión keresztül tartjuk
karácsonyi ünnepségünket. A műsorban hangszeres
előadások, énekek, versek és mese is elhangoznak. Az
előadás végén Csiszár Sára megbízott tagintézmény-vezető
ünnepi köszöntőjét hallhatják az iskola tanulói, tanárai.

TUDOMÁNY NAPJA
2001-ben az UNESCO november 10-ét A
TUDOMÁNY VILÁGNAPJÁvá nyilvánította. E
nap célja, hogy felhívja a figyelmet a tudomány
fontosságára és szorgalmazza a szakadék
csökkentését e terület és a társadalom között. Ebből
az alkalomból iskolánk tudományos bemutatókat
szervezett a gyerekeknek. 2021. november 16-án az
alsó tagozatosok a Digitális Élményközpont
program keretében ismerkedtek a 3D nyomtatóval,
VR-szemüveggel, Lego robottal és drón
működésével. A közel egy órás foglalkozáson nem
csak kipróbálhatták ezeket az eszközöket, hanem
hallhatták a feltalálásuk történetét és tudományos
magyarázatot is kaptak a működésükről.
Ugyanezen a napon, délután Tardosra érkezett a
Gördülő Energia Program keretében az MVM
támogatásával
megvalósuló,
az
oktatási
intézmények számára ingyenes „fizika-show”,

melyen az iskola felső
tagozatos tanulói vettek
részt.
A
látványos
kísérleteket
bemutató
előadást rendkívül nagy
érdeklődéssel nézték a
tanulók.
Tóth
Pál
szentendrei matematika
és fizika szakos tanár
minden
kísérlethez
részletes magyarázatot
fűzött. Az interaktív foglalkozáson a fizika mellett
más természet-tudományágak is jelen voltak:
kémiai, matematikai, műszaki ismeretekkel
gazdagodtak a diákok. A megszerzett tudásukat be
is bizonyíthatják. Mivel az előadás után
természettudomány- illetve fizikaórákon a tanulók

totót töltöttek ki, és a legjobbak értékes jutalomban
részesültek:
Hornyák Mihály (4. osztály),

Tóth Barnabás (5. osztály),
Szalczinger Péter (6. osztály),
Kovács Ákos (7. osztály),
Kiss Dorina (8. osztály).

HOBBI
az őszi erdőről és a határban élő dámszarvasokat

Őszi túrák
Spoznájme, kde bývame! A nemzetiségi héten az
iskolától indulva a Malom felé a Gorba tetőre

is megnéztük. Köszönjük a túravezetést Zámbó
Zoli bácsinak.

kirándultunk, majd a fehér mészkő bányát és a
szénégetőket megtekintve az Ófalun át a
Templom

térre

megismerkedtünk

érkeztünk.
a

régi

szlovák

Közben
nevekkel.

Tanultunk térképolvasást, iránytűhasználatot és
a turistajeleket is megismertük. Túránk végén a

Hagyományos Mikulás-túránkra december 4-én

gyerekek totót töltöttek ki, majd finom pizzával

került sor, melyen 21 gyermek vett részt.

és teával zártuk a kellemes délelőttöt. Köszönjük

Bányahegyről indultunk a kisvasút nyomvonalán.

a Tardosi Túraklubnak a szervezést és a Tardosi

Lombkorona-tanösvényen megpihentünk, majd

Szlovák

Alsóvadácson

Nemzetiségi

Önkormányzatnak

a

Csövi,

a

barátságos

vadkan

vendéglátást illetve a Gorba Bisztrónak a forró

üdvözlése után a vadászházban találkoztunk a

teát.

Mikulással. Köszönjük Budai Attilának és Budainé

2021. november 6-án Bányahegyi túrán voltunk a
túraklubosokkal. Túránk során megtekintettünk

Kurucz Andreának a támogatást, a segítséget, a
vendéglátást.

három régi bányát. Beszélgettünk a kőfejtésről,

PÁLYÁZATOK
irányításával vesznek részt a programban.

Boldogságóra program
Intézményünk
Boldogiskola

pályázat
címet.

A

útján
cím

elnyerte

a

elnyerésének

feltétele, hogy az osztályfőnökök osztályfőnöki
órán havonta több olyan programot dolgoznak
fel, melyek segítik a gyermekeket a hétköznapi
élet
illetve

több

problémájának

segítik

fejlődését.
vezérfonalat

A

a

feldolgozásában,

tanulók

boldogságórák

adjon

az

önismeretének
célja

hogy

iskolásoknak,

hogy

Először a hála, majd a társas kapcsolatok, az
optimizmus és decemberben a jó cselekedetek
volt a téma. Az osztályfőnöki órákon verseket
gyűjtöttünk

a

slágerlistát

háláról,

optimista

dalokból

össze,

képeket

állítottunk

kerestünk a hűségről és részt vettünk a Mosoly
Manó programban.
Informatika-szakkör
Iskolánk

tanárnője

sikeresen

pályázott

a

könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal,

Brightly Kft. által meghirdetett, Programozd a

képesek legyenek megbirkózni a problémákkal,

jövő/d! szakköri pályázatán.

valamint hogy lehetőséget adjon a testi-lelki
egészség megtartásához szükséges tényezők
tanulmányozására és tudatosítására.

Ennek eredményeként a II. félévben a robotikaszakkör

megtartásához

laptopokat,

BBC

micro:bit v2 GO mikrokontrollereket, LEGO®

Az ötödik osztályosok Kissné Török Erika és a

Education SPIKE™

nyolcadik osztályosok Hédi Katalin tanárnő

kapunk kölcsön.

Prime robotkészleteket

