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ÜNNEPSÉGEK
Tanévnyitó ünnepség
2022. szeptember 1-én reggel volt iskolánk tanévnyitója, ahol a második osztályosok szavalata után
Kissné Török Erika tagintézmény-vezető köszöntője következett. Iskolánk legidősebb diákjai
hagyományosan kis ajándékkal köszöntötték a legfiatalabbakat. A 2022/23. tanévet 94 diák 8
évfolyamon 13 pedagógussal kezdte meg 2022. szeptember 1-én.
Községi rendezvények
Iskolánk tanulói a Tardosi Vörösmárvány Táncegyüttes Kikerics és Márványka csoportjának
tagjaként sikeresen szerepeltek a Tardosi Szlovákok
Napján 2022. augusztus 27-én, a nyárzáró partin
szeptember 3-án és a táncegyüttes jubileumi
ünnepségén szeptember 17-én. Sárközi Hajnalka és
az iskola tanulói kedves kis műsorral köszöntötték a
harmincéves Derűs Alkony Nyugdíjasklub tagjait
szeptember 23-án, majd falunk időskorú lakóit a
Tisztelet és törődés napján, melyet idén október 7-én
tartott az önkormányzat.

Iskolai ünnepség
2022. október 21-én 10 órakor tartottuk iskolai ünnepségünket, melyen 1956. október 23-ára
emlékeztünk. A műsort a 8. osztályosok adták, a műsort betanította Izing Borbála tanárnő.

DÖK-PROGRAMOK
Papírgyűjtés
2022. szeptember 2-án rendkívül sikeres volt a papírgyűjtés. A konténer
hamar megtelt. Összesen 4300 kilogramm karton és újságpapír került
leadásra. A papírgyűjtésen nyújtott kimagasló teljesítményükért díjaztuk a
legtöbb papírt hozó osztályt, és a legtöbb papírt hozó tanulókat is. Iskolánk
diákönkormányzatának
pénztára
173.200
Ft-tal
gyarapodott
a
papírgyűjtésnek
köszönhetően.
A
bevételt
a
diákprogramok
megszervezésére, ajándékozásra fordítjuk. Köszönjük minden szülőnek,
nagyszülőnek, rokonnak és ismerősnek, hogy hozzájárultak a papírgyűjtés
sikeréhez!

Gólyatábor
Iskolánk ötödik osztályosai gólyatáborban vettek részt osztályfőnökükkel és osztályfőnökhelyettesükkel 2022. szeptember 2-3. között. A tábor célja az ismerkedés mellett a csapatépítés volt.
A tábor végén a diákönkormányzat képviseletében négy végzős tanuló (Dancsák Barbara,
Sotkovszky Luca, Árendás Máté, Sárközi Benjamin) felavatta a gólyákat. A kétnapos tábor a
Malomvölgyi vendégházban került megrendezésre. Köszönjük a helyszínt Tardos Község
Önkormányzatának. Pedagógusok: Hédi Katalin és Izing Borbála
Autómentes nap
2022. szeptember 22-én volt az Európai Autómentes Nap, melyhez iskolánk diákönkormányzata
is csatlakozott. A gyalog, kerékpárral, rollerrel, tömegközlekedési eszközzel érkezőket
egészséges desszerttel, müzliszelettel jutalmazta a diákönkormányzat. A KRESZ-totót hibátlanul
kitöltők között apró ajándékokat sorsoltunk ki. Délután kerékpáros ügyességi verseny volt az
iskola udvarán. A nap folyamán a diákönkormányzat kérelmet fogalmazott meg a
tagintézmény-vezető felé, melyben az iskola előtti kerékpártároló bővítését és a gyalogos
forgalomra figyelmeztető tábla elhelyezését kérték a tanulók.
Pákozdi akadályverseny és emléktúra

1848. szeptember 29-én vívták Pákozd mellett az 1848-49-es magyar szabadságharc első jelentős ütközetét.
Erre a csatára emlékezünk minden évben a pákozdi
akadályversennyel. Idén az akadályverseny a tornateremben került
megrendezésre, ahol a nyolcadik osztály tanulói egy hét állomásból
álló akadálypályát állítottak össze osztályfőnökük Bán István tanárúr
vezetésével. Az ügyességi feladatok mellett a huszárok életével
kapcsolatos rejtvényeket is meg kellett oldania a csapatoknak. A
verseny kiegészült Sztanek Sándor, szkanderbajnok bemutatójával.
Izgalmas és kellemes délelőttöt töltöttünk a tornateremben 2022.
szeptember 28-án, szerdán.
Állatok világnapja
Október 4-én van az állatok világnapja. Ezen a napon a diákönkormányzat
szervezésében adománygyűjtés indult a tatabányai Tappancs Állatotthonnak. A
szülők
felajánlásából
sok
állateledelt,
tisztítószert,
takarókat,
törölközőket tudtunk a menhely dolgozóinak átadni. A délután folyamán a
gyerekek behozhatták az iskolába házi kiskedvencüket is. Állatbemutatót
tartottunk, majd internetes szavazást indítottunk az iskola facebook-oldalán.
A
verseny
Zsömi,
Baudentisztl
Natália
kiskutyája
nyerte,
akit
jutalomfalatokkal jutalmaztunk. Az állatszépségversenyen résztvevő gazdik és
kutyák, cicák, nyuszik, csibék, teknősök, hörcsög, sáskák és pókok emléklapot
kaptak.
Halloween Party
Idén először volt Halloween Party az iskolában. 2022.
október 28-án, pénteken délután 16 órai kezdettel játékos
vetélkedő, majd tökfaragó versenyre és zenés, táncos
mulatság várta a gyerekeket. A program zárásaként a
vetélkedők eredményhirdetése és a tombolasorsolás került
sor. Köszönjük a szülői munkaközösség segítségét, a
rengeteg tombola felajánlását, a finomságokat a büfében
és az önkormányzat támogatását a tökvásárlásban!

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK
Erdei iskola Szlovákiában
Szeptember 4-11-ig iskolánk 8 diákja vett részt Szlovákiában, erdei
iskolában. A délelőtti tanítási órákon kívül sok izgalmas és tartalmas
szabadidős program várta a résztvevőket. Köszönjük a lehetőséget a
szervezőknek és Kissné Török Erika tanárnőnek!
Kutatók éjszakája
Iskolánk pedagógusai kirándulást szerveztek Tatára, az Eötvös József
Gimnáziumba a Kutatók éjszakája programra. 2022. szeptember 30-án az ország
számos településén éjszakába nyúló tudományos rendezvények várták az
érdeklődőket. A tatai gimnázium által szervezett programon 14 diákunk vett részt. Érdekes kémiai, fizikai
kísérleteket láthattunk, részt vettünk robotprogramozáson és a "boszorkánykonyhában" teakeverékeket, krémeket
állíthattunk össze természetes anyagokból, gyógynövényekből.

TÉMANAPOK, TÉMAHETEK
Magyar Diáksport Napja
A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint a Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30ára esett. Ezen a napon iskolánkba látogatott a tatai Talentum iskola hét tanulója, akik ugróköteles
bemutatót tartottak diákjainknak. Köszönjük Fogel Zsolt igazgató úrnak a lehetőséget!
Programozás Hete
Idén 7. alkalommal szervezte meg iskolánk a programozási
és kódolási témahete. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy
tanulóinkhoz eljussanak a modern kor vívmányai, és
tanulóink
tájékozottak
és
nyitottak
legyenek
a
robotikában. Ezért csatlakoztunk idén is az európai Code
Week eseménysorozathoz, és felkerültünk 40 eseménnyel az
európai
térképre.
A
2022/23-as
tanév
főtémájához
csatlakozva Hédi Katalin tanárnő a tanulóknak a
fenntarthatósággal kapcsolatos programokat szervezett. A
témahét az ÖKO-KÓD-HÉT nevet kapta. 2022. október 3-án a Programozd a jövőd!
programsorozat keretében iskolánkban járt az IT-busz. A buszon a tanulók a 3d nyomtató
működésével, a 3d nyomtatás jelentőségével ismerkedtek meg, majd a tárgyakat
terveztek számítógépen. Az iskolai tanteremben Lego Spike robotokat építettek,
programoztak. Délután a felsős robotika-szakkörösök a micro:bit programozás
rejtelmeibe kaptak betekintést. 16 órától a pedagógusok és szülők számára tartottak
előadást. A programsorozat jó előkészítése volt az Öko-Kód-Hétnek. Október 8-án az
ötödik osztályosok a gyermelyi tésztagyárban voltak, ahol a gyártás folyamatában
aktívan szerepet vállaló robottargoncákkal és csomagoló robotokkal találkoztak. A
programozási témahét igazán aktív időszakában, 2022. október 8. és 16. között minden
tanuló kódfejtő versenyen és QR-kódos akadályversenyen vett részt. Hallhattak a
gyerek sok hasznos és érdekes információt az iskolarádiós adásban. A kicsik a
padlórobotok segítségével a szelektív hulladékgyűjtést gyakorolták, ökocímkék
jelentését tanulták meg és a fenntartható város jellemzőiről szereztek ismereteket.
Voltak vendégrobotok a szakkörön és társasjátékok a napköziben. Az újrahasznosítás
jegyében készültek robotok papírdobozokból, melyek a
programozott micro:biteknek köszönhetően életre keltek:
mosolyogtak, és dobogott a szívük. A mozgalmas hetet egy
izgalmas
kódolt
kincskereső
túra
zárta,
ahol
a
résztvevőknek öt kódolt üzenetet kellett megfejteni
ahhoz, hogy elérjenek a célhoz és rátaláljanak a tiszta
vizű forrásra és a kincsre. Az események, foglalkozások
során a tanulóink játszva sajátították el a programozás
alapjait
és
sok
környezetvédelemmel
kapcsolatos
ismerethez jutottak.

Pályaorientációs nap
2022. október 15-én, a pályaorientációs napon az alsó tagozatosok tanítóik vezetésével foglalkozásokon
vettek részt, míg a felső tagozatosok különböző előadásokat hallgattak. Dr. Fenyvesi Olivér az építőmérnökök
képzését mutatta be, Dr. Kiss Edina, iskolánk volt diákja az orvosi hivatásról beszélt és Hédi Zoltán,
nyugalmazott mérnöktanár az építőipar szakmáit ismertette a tanulókkal. Végül a Tappancs Menhely
munkatársainak átadtuk az összegyűlt adományokat.

VERSENYEK
MATATATÚRA
2022. szeptember 17-én iskolánk 11 tanulója vett részt Tatán a MaTataTúrán. A verseny a 4-6. osztályosok
matekos akadályversenye volt. A 4. osztályosok versenyében a kistérségi iskolák csapatai közül II. helyen
végzett: Molnár Lili, Molnár Ákos és Szalczinger Ádám. Szaktanáruk: Csiszár Sára. Majd egy hét múlva a 78. osztályosok „Természettudomány és matematika a természetben” vetélkedőn iskolánkat két csapat
képviselte. A kistérségi iskolák versenyét a Szalados Botond, Szalczinger Péter és Varga Bernát tanulókból
álló csapat megnyerte. Szaktanár: Hédi Katalin
Kistérségi mezei futóverseny
2022. október 3-án, Tatán megrendezett mezei futóversenyen a IV. korcsoportban RADOBICZKI
SZILÁRD I. helyen, míg Németh Ábel a 8. helyen végzett. A III. korcsoportban Árendás Patrik a
7. helyen, Tury Csanád a 8. helyen, a lányok között Árendás Emma a 25. helyen futott be. A I-II.
korcsoportosok versenyében Radobiczki Mirjam 17. és Radobiczki Emilián 28. lett. Testnevelő: Bán
István
Asztalitenisz
Iskolánk négy tanulója vett részt Dágon diákolimpiai megyei döntőn asztaliteniszben. Eredmények:
Radobiczki Szilárd "vigaszágon" 3. hely és Szalczinger Péter "vigaszágon" 1. hely és megyei III. hely. Az
I-II. korcsoportos fiúk versenyében Szalczinger Ádám I.helyen végzett és így az országos döntőbe
jutott. Ádám edzője Lukács Csaba.

SZABADIDŐ ÉS SPORT
Sportlegendák az iskolában
Iskolánk adott otthont az önkormányzat által
szervezett találkozónak, ahol a Halhatatlan Magyar
Sportolók Egyesületének köszönhetően Nagy Tímea,
kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, az egyesület
elnök asszonya és Jónyer István, négyszeres
világbajnok asztaliteniszező volt a vendég. A
szervezet vezetője Füleky András röviden bemutatta
a közösséget, melynek a legnagyobb sportolóink a
tagjai. Ezután tanulók által összegyűjtött kérdésekre
válaszolt Tímea, és István. Közben mindenki
megtapogathatta, "Titi" olimpiai aranyérmét. Hallhattunk történeteket sikerekről, motiváló kudarcról,
sok-sok munkáról, egyéni és csapat győzelmek különbözőségéről. A beszélgetés végén volt egy rövid
kérdés-felelet játék, melynek győztesei a HMSE ajándékait kapták meg. Dedikálás és a fotózás zárta a jó
hangulatú találkozót.

ELŐZETES
Tudományos játszóház: november 10. * Márton napi felvonulás: november 11.
Szlovák témahét: november 14-20.

