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Kedves Olvasó! Iskolaújságunk tavaszi számát tartod a kezedben. Nagyon sok
esemény, program volt az elmúlt hónapokban. Nem volt egyszerű feladat ezeket
sorra venni és összeszerkeszteni, de sikerült. Igyekeztem a legemlékezetesebb
pillanatokat összegyűjteni. Jó olvasást kívánok: Hédi Katalin (szerkesztő)

PÉNZÜGYI TÉMAHÉT
2022. március 7 és 13. között zajlott az European
Money Week, magyarul pénzhét. Ezen a héten a
diákok pénzügyi ismereteinek bővítése és a
mindennapi pénzügyi tudatosság fontosságának
hangsúlyozása a cél. A tardosi iskolánkban hatodik
alkalommal került megrendezésre a témahét,
melynek idén a megtakarítás és a pénzügyi tervezés
volt a témája.

technikaórán perselyeket készítettek, rajzórán
plakátokat rajzoltak, míg nyelvi órákon
szövegértési feladatokat oldottak meg. A
tanulószobán és a napköziben is elkerült a
Gazdálkodj okosan! és a Monopoly társasjáték. A
felső tagozatosoknak online vetélkedőt szerveztünk
Ki tud többet a pénzről? címmel, ahol a héten
megszerzett ismereteiket kamatoztathatták.

A
Pénziránytű
Alapítványtól
kapott
segédanyagokkal, feladatlapokkal és tananyagokkal
az osztályfőnökök a tudatos pénzkezelésről, a
takarékoskodás
fontosságáról
tartottak
osztályfőnöki órákat, míg matematikaórákon
pénzügyi számításokat végeztek a diákok Sághi
Péter banki önkéntes segítségével. A szaktárgyi
órákon is előtérbe kerültek a pénzügyi ismeretek: a
tanulók
történelemórán
régi
pénzérméket
tanulmányoztak és bankjegyeket terveztek,

Büszkék vagyunk rá,
hogy a résztvevő
magyar 1100 iskola
egyik lehettünk ezen a
héten.
Szakmai
programokkal,
játékos versenyekkel
hozzájárultunk ahhoz, hogy az iskolánkba járó
fiatalok pénzügyi ismeretei bővüljenek, és pénzügyi
kultúrájuk gazdagodjon.

DIÁKPROGRAMOK
FARSANG
022.
február
17-én
volt
az
alsó
tagozatosok farsangi bálja. A kicsik
osztálytermükben
osztálytanítójuk
vezetésével vidám,
táncos
játékokat
játszottak.
Jelmezben mulattak
16 óráig, majd az
iskola
udvarán
közösen elégették
a kiszebábot és a
papírlapokra
felírt
félelmeiket.

A felső tagozatosok február
tornateremben
gyűltek
össze,
jelmezes zenés produkciójukat
társaiknak
és
sportos,
versenyszámokban
mérjék
ügyességüket.

23-án a
hogy
a
előadják
vicces
össze

TOJÁSKERESŐ NYUSZIFUTÁS
2022. április 11-én délután a Kálvária
domb melletti réten gyűlt össze iskolánk
apraja-nagyja. A nyolcadik osztályosok
Hajni néni és Pista bácsi irányításával
sok különböző színű papírtojást rejtettek
el, amit aztán az alsóbb évfolyamosok
ügyesen megtaláltak. A tojások színétől
függően különböző értékű csokoládé volt a
jutalma a versenyzőknek.

BIZTONSÁGOS INTERNET NAP
A tardosi iskolában már hagyománnyá vált, hogy a világméretű
mozgalomhoz csatlakozva az év második hónapjának
második hetének második napján tartjuk a Safer Internet Dayt, azaz a biztonságos internet napját.
Ezen a napon több programon is felhívjuk a tanulók a figyelmét
az internet előnyeire és veszélyeire. Iskolarádiós adásban
hallhatták Hédi Katalin tanárnő tanácsait és el is olvashatták
ezeket a faliújságon. A legkisebbek rendkívüli tanórán
ismerkedtek az internetezés szabályaival és tanmesék
segítségével beszélték meg a netikett főbb pontjait. A
nagyobbak szabadulószobás játék során keresték meg a
biztonságos internet „kulcsát”. Ez a kulcs nem más, mint azok
a tippek, melyeket betartva biztonságban lesznek személyes
adataink, levelezésünk, ügyintézésünk, vásárlásunk vagy a
szórakozásunk a neten. A kulcsot rejtő széfet egy nyolcjegyű
számkóddal tudták kinyitni a tanulók. A helyes kódhoz vezető
logikai feladványokat egy-egy számzáras lakattal lezárt
dobozban találták meg, a lakatokat pedig az interneten

található rejtvények, feladványok megfejtésével tudták meg. A
járványhelyzet miatt minden osztályterembe a diákokhoz
„mentek” a fertőtlenített eszközök. Köszönjük támogatóinknak
a laptopokat és tableteket, melyek segítségével meg tudtuk
valósítani interaktív
nyomozós játékunkat.
Szeretnénk,
ha
tanulóink hatékonyan
tudnák használni az
internetet,
ezért
tartjuk
fontosnak,
hogy a netezés
közben okos döntéseket hozzanak és tudják, hogy ha a
virtuális világban problémájuk akad, akkor van kihez fordulniuk
segítségért. Bízunk benne, hogy programjaink hozzájárulnak
ahhoz, hogy a gyerekek magabiztosan fedezzék fel az online
világot.

ISKOLACSALOGATÓ PROGRAMOK
Háromszor

hívtuk

és

vártuk a leendő iskolásokat

és

szüleiket,

hogy megismerjék iskolánkat és tanárainkat. Az
első alkalommal interaktív táblás feladatokat

oldottak

meg

és

bohócot

barkácsoltak

a

nagycsoportos ovisok. Másodszor a középsősöket is
hívtuk játékos sportfoglalkozásunkra, majd a
padlórobotok használatát mutattuk be a kicsiknek,
míg szüleik Barkó Zsolt tanítóval és Kissné Török
Erika tagintézmény-vezetővel beszélgettek.

DIGITÁLIS HÚSVÉTVÁRÓ TÉMAHÉT
Iskolánk az idei tanévben a
hagyományos húsvétváró témahetét
“digitalizálta”. 2022. április 6-13-ig
zajlott a DIGI NYUSZIHÉT.
Tanulóink a projekthéten a Húsvétra
készültek. A tanítási órákon jelen
voltak a digitális eszközök.
Készültek multimédiás és interaktív
prezentációk a magyar, szlovák, német angol húsvéti
szokásokról. Prezentációkészítő verseny eredménye:
5-6. osztályosok:1. Mester Milán 2. Árendás Patrik
3. Szénási Péter
7-8. osztályosok: 1. Sike Lili 2. Fenyvesi Bálint
3. Szalados Botond
Három képes hangos könyvet szerkesztettek a nyolcadik
osztályosok a rajzpályázatra készített rajzok
illusztrálásával, Rajzverseny eredményei:
Óvodások: 1. Rácz Petra 2. Kloska Dorka 3. Nagy Linett
1-2. osztályosok: 1. Mészáros Dóra 2. Radobiczki
Mirjam 3. Schruff Marcell

3-4. osztályosok: 1. Árendás Emma 2. Molnár Lili 3.
Kurcsenka Noel
Az alsó tagozatosok költészet napi szavalóversenyén
videófelvételeket és fotókat készítettünk, ahol a tanulók
locsoló és tavaszköszöntő verseket szavaltak. A szavaló
verseny eredményei:
1-2. osztályosok: 1. Csapucha Vivien, 2. Horváth Anna,
3. Harsányi Hunor.
3-4. osztályosok: 1. Molnár Lili, 2. Kőrősi-Bognár Mia
Bella, 3. Molnár Ákos
A legnagyobbak statisztikai felmérést és elemzést
szerkesztettek a húsvét megünnepléséről. Készültek meg
csodaszép húsvétfák minden osztály termében, és
azokról digitális fotómontázs. Nyelvórákon angol
nyelvű húsvéti plakátokat rajzoltak a tanulók és német
szövegértési feladatokat oldottak meg riportfilmek
alapján. Ezenkívül húsvéti 3D-s színezők, Bee-bot, Blue
bot és Stem robotokkal hímes tojás gyűjtés, nyuszifej
rajzolása, zenés iskolarádiós adás és digitális matekos
húsvéti szabadulószoba is szerepelt a programok között.

ISKOLAI PROGRAMOK
A magyar kultúra napja
2022. január 21-én iskolarádiós adással emlékeztünk
meg a magyar kultúra napjáról. A magyar kultúra
napját 1989 óta ünnepeljük meg, annak emlékére,
hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le
Csekén
a
Himnusz
kéziratát.
A
Himnusz
"születésnapján" felhívtuk diákjaink figyelmét a
magyar nemzet tárgyi és szellemi értékeire. Az
adásban hallhattak megzenésített verseket, egy
régi magyar film főcímdalát és zenés színdarabok
betétdalait.
Iskolai ünnepség
2022. március 11-én a negyedik tanítási órában a
nyolcadik és a hetedik osztályosok műsorával
emlékeztünk meg 1848. március 15-éről.

Pályaorientációs nap
2022. március 26-án az iskolai tanulói
osztályfőnökük vezetésével játékos
foglalkozásokon
ismerkedtek
a
különböző szakmákkal. A nyolcadik
osztályosoknak
Széplaki
Martin,
iskolánk egykori tanulója tartott
előadást
szakmai
sikereiről,
pályaválasztásáról.
Nyílt nap
2022. április 4-én az alsó tagozaton és 6-án a felső
tagozaton zajlott hagyományos nyílt napunk. Az
érdeklődő szülők, nagyszülők az első három tanítási
órát tekinthették meg.

NYERTES PÁLYÁZATOK
Programozd a jövőd! foglalkozássorozat
Sikeres pályázatunknak köszönhetően a robotikaszakkört a Brightly Kft. támogatta szakmai
segédanyagokkal, laptopokkal, Lego Spike Prime
robotépítő készletekkel és micro:bitekkel.
A
szakköri
foglalkozásokon
először
megismerkedtünk a robotépítő készlettel, a
szenzorokkal és a programozási környezettel. Majd
a robotépítést tanultuk meg. Építettünk és
programoztunk táncoló robotokat, színfelismerő,
zenélő robot kutyát, szelektáló robotot. Végül a
tanulók
járműveket
alkottak saját terveik
alapján.
A szakkör
tagjai nagyon szerettek
a
Lego
robot
építőkészlettel
dolgozni. Nemcsak a
programozás területén
bővültek ismereteik, hanem a tervezés, építés során
a konstrukciós képességük és kreativitásuk is
fejlődött.
A microbitek világa, a programozás és az
elektronikus kihívások azonban még inkább
elnyerték a tetszésüket. Lelkesen ismerték meg a
blokkprogramozási
környezetet,
korábbi
ismereteiknek köszönhetően gyorsan eligazodtak a
makecode.microbit.org alkalmazásban. A gombok
programozásával zenés animációt, lépésszámlálót
programoztunk. Az elektronikus kihívások közül a
zenélő gyümölcsöket, a türelemjátékot és a
reakciójátékot valósították meg a tanulók
csoportokban dolgozva.
A 2022. március 31-március 21-ig tartó időszakban
a kölcsönkapott eszközöket használtuk informatika

és digitális kultúra órán is a programozási
alapismeretek tanulásánál, illetve a biztonságos
internet napján szabaduló szobás játékon.
Matematikaórán a nyolcadik osztályosok a
geogebra alkalmazás segítségével geometria
testeket 3d-s ábráját szerkesztették, a hatodik
osztályosok a valószínűségszámítási kísérleteknél
használták a microbitekre letöltött dobókocka, kőpapír-olló illetve fej vagy írás játékot.
A kölcsönkapott eszközökkel töltött időszak
nagyon aktív volt a gyerekeknek és az informatikatanárnőnek is. Elmondhatjuk, hogy hasznosnak
bizonyult nem csak a szakköri tagoknak, hanem az
iskola össze felső tagozatos tanulójának.
Robotcsámborgás Tardoson
2022. április 4-én érkezett hozzánk Blue-Bot, Stem
egérke és a Scottie Go! társasjáték a
Robotcsámborgás
elnevezésű
mozgalom
keretében.
Az éppen zajló digitális
témahét alkalmából minden
alsó tagozatos osztálynak
„Húsvéti robotozás” címmel
45 perces foglalkozást tartott
Hédi Katalin tanárnő.
A szakkörösök a Blue-Bot
padlórobotot
a
tabletre
letöltött
applikációval
irányították egy már ismert
állatkertes robotpályán és kipróbálták a Scottie Go!
programozási társasjátékot. Ez egy nagyszerűen
megalkotott társasjáték, amihez tartozik egy szuper
applikáció. A leckék, feladatok, pályák, szintek
didaktikailag kiválóan felépítettek. Nagy élmény
volt megismerni ezeket az eszközöket.

Nemzetiségi tábor
Az iskola az idei tanévben is sikeresen pályázott a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nemzetiségi tábor
megvalósítására kiírt pályázatára. A tábor
várhatóan június 27-július 2-ig fog megvalósulni,
15 gyermek részvételével. A pályázaton elnyert

összeg: 1.150.000 Ft Pályázati azonosító: NTAB-KP1-2022/1-000311

HOBBIK
TÚRAKLUB HÍREI
Újévi túrával kezdtük a 2022-es évet. Bánya-hegyre
mentünk, a kisvasút nyomvonalán sétálunk a bányáig,
majd visszafelé felgyalogoltunk a „sáncra”, hogy
letekintve a falura tudjunk egymásnak boldog újévet
kívánni. A túra végén a tűzoltószertárnál koccintunk,
ahol pezsgővel, teával és ropogtatnivalókkal vártak
minket a tűzoltók.

Hagyományos hóvirágos túránkon nem csak a tavasz
hírnökeit csodálhattuk meg, hanem láttunk téltemető
virágot és tüdőfüvet is. Végül Zámbó Zoli bácsitól
hallhattunk sok érdekességet a bivalyokról, amik
nagyon jól érzik magukat Tardos határában.
Terveztünk békamentő túrát a Malomvölgybe, de a
nagyon hideg miatt ez elmaradt, helyette a héregi
Királykúthoz gyalogoltunk.
Tavaszköszöntő túránk a Serédi Kastélyhoz vezetett,
ahol már vártak minket a medvehagymák. Tízóraira
medvehagymás

tojáskrémes

túrázók,

megtekintettük a közelben lévő

majd

kenyeret

kaptak

a

Tűzköves barlangot és sziklamászó falat is.
NÉPTÁNC
Január végén geochaching-túrán voltunk. Gyönyörű
havas tájon, tiszta levegőn töltöttünk pár órát. A
Gerecse legmagasabb pontján megnéztük a TVtornyot, megkerestük a geoládát és a geodéziai
tornyot, mely 634 méter magasan helyezkedik el.

I.

Komárom-Esztergom

szerepeltek

a

felső

Vármegyei
tagozatos

Táncfórumon
táncoslábú

tanítványaink 2022. április 9-én Tatabányán.
2022. április 10-én a tardosi virágvasárnapi karikázón
szerepeltek alsós táncoslábú tanítványaink.

VERSENYEREDMÉNYEK
Sportversenyek:
Gödöllőn rendezték meg 2022. ápilis 6-án a Mezeifutó
Diákolimpia Országos Döntőjét, ahol a tatai Vaszary János
Általános Iskolával közös csapatunk a 11. helyen végzett.
Csapattagok egyéni eredményei: Budai Attila – 21. hely,
Radobiczki Szilárd – 89. hely, Németh Ábel – 137. hely
Iskolánk 8. osztályos tanulója, Kárpáti Rihárd nemzetközi
szkanderversenyen vett részt 2022. március 5-én
Armwrestlingben, Szlovákiában. Junior kategóriában III.
helyezést ért el jobb kézzel és bal kézzel is.
Matematika versenyek:
Az Oktatási Hivatal által szervezett Dunántúli esélyteremtő
matematikaverseny megyei döntőjébe jutott 3 tanulónk, akik
április 7-én Tatabányán versenyeztek Komárom-Esztergom
megye legjobb nem tagozatos matekosaival, ahol Szalczinger
Anna megyei I. helyen végzett.

Varga Tamás Matematikaverseny megyei fordulójába jutott
és ott sikeresen teljesített két tanulónk: Varga Bernát (7.
osztály) megyei 13. helyen és Kiss Dorina (8. osztály) 9.
helyen végzett saját kategóriájában.
Iskolánk csapata középdöntőbe jutott a K&H Vigyázz, kész,
pénz! pénzügyi vetélkedőn. A csapat tagjai: Kiss Dorina,
Szalczinger Anna, Varga Bernát.
Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen 12 tanuló vett
részt iskolánkból. Legsikeresebb felső tagozatos tanulóink:
Varga Bernát (megyei 6. hely), Kiss Dorina (megyei 15. hely),
Szalczinger Anna (megyei 23. hely). Legsikeresebb alsó
tagozatos tanulóink: Hornyák Balázs (megyei 46. hely),
Hornyák Mihály (megyei 46. hely), Molnár Ákos (megyei 56.
hely)
Rajzpályázat
Iskolánk tanulói sikeresen szerepeltek a tatabányai bánhidai
könyvtár rajzpályázatán. A legsikeresebb Mészáros Panna 8.
osztályos tanuló lett, aki 5. helyezést ért el.

