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Alsó tagozatos tanulók előmenetele a 2016/2017. tanév I. félévében
Az idei év januárjának utolsó péntekén a megszokottnál is nagyobb izgalommal jöttek
iskolába tanulóink. A kíváncsisággal teli, feszültebb napkezdésnek az volt az oka, hogy
tudták, hamarosan kezükbe veszik az első félévi értesítőt. Ez a visszajelzés és a nevelői
megerősítés, bátorítás irányt mutat a tanév második szakaszára.
Büszkék lehetünk arra, hogy 290 kisdiákból 191 példás, 86 jó magatartású. Változtatnia kell
hozzáállásán 12 tanulónknak. Még szebb eredmény született a szorgalom minősítésekor.
Példást kapott 217, jót pedig 65 kisdiákunk. Sajnos 7 változó minősítés is lett.
Az első és második évfolyamos tanulók szöveges értékelést és minősítést, míg a harmadik és
a negyedik évfolyamosok már érdemjegyet kaptak tantárgyi teljesítményükre.
Az első félévi munkában a 3-4. évfolyamosok közül kiemelkedő teljesítményt mutattak kitűnő
tanulóink. Kitartó odafigyelésük, szorgalmuk példaértékű.
Csiszér Hanna 3. a
Kalmár Kinga 3. a
Kovács Márk 3. a
Márton Viktória 3. a
Pápai Zsófia 3. a
Szőke Panna 3. a
Vida Luca 3. b
Barabás Liliána 3. b
Csiszér Boróka 3. b
Gyuricza Luca 3. b
Köő Dávid 3. b
Markó Nadin 3. b
Mészáros Bálint 3. b
Rybárik Balázs 3. b
Rybárik Máté 3. b
Pálfi Enikő 3. c

Komlósi Luca 1. a

Balogh Dorka 4. a
Brachinger Zalán 4. a
Czigány Bánk Hunor 4. a
Halmágyi Kitti 4. a
Ikladi Viktória 4. a
Kovács Brenda 4. a
Manhalt Gréta 4. a
Matos Máté 4. a
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Dóczi Johanna 4. b
Kékesi Liza 4. b
Nagy Luca 4. b

A második félévben folytatódik a tervekkel teli nagy kaland. Bízunk abban, hogy
mindenki számára vidáman, sikeresen zárul az idei tanév, hiszen minden gyermek valamiben
ügyes, tehetséges!
Nemes Gáborné alsó tagozatos munkaközösség-vezető

Felső tagozatos félévi eredményeink
Nagy izgalommal várták a felső tagozatos tanulók és az ott tanító nevelők, hogy
milyen eredmények kerülnek be a félévi tájékoztatóba.
246 felső tagozatos tanulóból az átlag 3,87 lett. A bukások száma intézményi szinten 9, ebből
8 tanuló felső tagozatos. Az intézményi magatartásátlag nagyon jónak mondható, hiszen a
példásak száma megközelíti a 60 %-ot. A felső tagozatosoké ezzel szemben csak kicsivel 50
% alatti eredményt ér el. Szorgalom tekintetében is kívánni valót hagy maga után a példás
szorgalmú tanulók száma (mindössze 36 %). A felső tagozatos tanulmányi rangsort az 5. a
osztály vezeti 4,17-dal, őket követi a 6. a 4,03-dal és 3. helyen egy picivel lemaradva a 8. a
4,01-dal végzett. További számos eredmény és elemzés szólhat még az 1. féléves
teljesítményről, azonban szummázatként megállapíthatjuk, hogy a jobb magatartás és
lendületesebb, kitartó szorgalom év végére dinamikus eredményjavulást hozhat.
Ehhez kívánunk tanulónak, pedagógusnak eredményes 2. féléves munkát!
Kökény István felső tagozatos munkaközösség-vezető

Nagyfalusi Vivien 3. a
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Tárogató
Leendő első osztályos tanító nénik bemutatkozása
1.a osztály:Tiralla Tímea
Tiralla Tímea vagyok, 2003 szeptemberében kezdtem meg első tanévemet mint tanító. Az
Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultásán szereztem tanító szakos diplomát angol
műveltségterületen. Szerencsésnek érzem magam, mert azóta is gyermekek között lehetek,
oktathatok és nevelhetek. A naprakész tudás fontos, ezért oktató-nevelő munkámat különböző
képzéseken

fejlesztem

tovább.

2016-ban

mentorpedagógus

szakirányon

pedagógus

szakvizsgát szereztem a bajai főiskolán.
Szakmai pályámat a bajai Lukin László ÉZI és AMI-ban indíthattam mint napközis nevelő.
Már az első tanév félévekor lehetőséget kaptam, hogy osztályfőnökként bizonyíthassam
rátermettségemet. Pályakezdőként kivételes lehetőségnek, ám óriási kihívásnak is tekintettem
az új feladatot. A hétköznapok szépségei a nehézségek ellenére, csak erősítették a bennem
rejlő elkötelezettséget a tanítói pálya iránt.
2012 szeptemberében már a gyakorlóiskolában fogadhattam az első osztályosokat napközis
nevelőként. 2013-ban újra osztályfőnök lehettem, s a magyar nyelv és irodalom,
természetismeret tantárgyak mellett az angol nyelv rejtelmeibe is bevezethettem a tanulókat.
Mint anyuka, átérzem, hogy mennyire nehéz eldönteni, vajon ki lehet a legalkalmasabb
személy arra, hogy féltett csemetéjét átsegítse az óvodából az iskola ismeretlen világába. Az
iskolakezdés az egyik legfontosabb időszak az ember életében, tele érdeklődéssel,
várakozással és némi egészséges szorongással. Célom, hogy az újdonsült kisiskolások minél
előbb megtalálhassák második otthonukat az iskola falain belül, barátokat szerezzenek és
vágyjanak a tudásra, megmaradjon érdeklődésük, kíváncsiságuk. A gyermekek életkori
sajátosságaiknak megfelelően ezt játékos formában, szeretetteljes légkörben érhetem el
legkönnyebben és leggyorsabban. A tanórákat minél több mozgással kísért feladattal, dallal,
mondókával színesítem. Minden gyermek más, ezért sokféle módszerrel, változatos
munkaformákkal tervezek a tanulók egyéni szükségleteire odafigyelve. A mennyiségi és
minőségi differenciálás mellett építek az auditív, a vizuális, a taktilis megismerési formákra
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is. Alapos, biztos, használható tudás megszerzésére, helyes tanulási szokások kialakítására
törekszem.
A bajai főiskola tanító szakos hallgatóit is rendszeresen fogadom tanítási óráimon, kiket
bemutató óráim alkalmával és a saját óráikra való felkészítés során igyekszem bevezetni a
tanítói hivatás rejtelmeibe. Személyes példaadásommal, módszertani kultúrám átadásával,
gyakorlati tapasztalataimmal igyekszem őket felkészíteni a pályán való helytállásra.
Fontosnak tartom a szülőkkel is a hatékony együttműködés kialakítását, hiszen céljaink
közösek.
A nehéz döntés meghozatala előtt a gyerekeket és szüleiket is sok szeretettel várom a
játszóházi szombatunkra és a nyílt tanítási órákra, hogy megtegyük az első lépéseket a
megismerkedés és az iskolássá válás útján.
„A pedagógus feladata csak a vezetés, az útmutatás: ő csak segít, szolgál, míg a gyermek
személyisége a maga erejénél fogva fejlődik, mert a gyermek maga cselekszik.”
(Maria Montessori)
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1. b osztály: Bajai Viktória
„Tanítani” kisiskolásként kezdtem. A babáimat, illetve kishúgomat oktattam azokat a
mintákat követve, ahogyan az én tanítóim tevékenykedtek. E pálya iránti érdeklődésem a
későbbiek folyamán sem csökkent, sőt egyre erősebbé vált. Ennek megfelelően az Eötvös
József Főiskola Pedagógiai Fakultására jelentkeztem, első diplomámat magyar nyelv és
irodalom műveltségterületen szereztem. 2007-ben differenciáló-fejlesztési szakirányon
szereztem meg másoddiplomámat, emellett szakvizsgázott pedagógus lettem. Az előző
tanévben minősítési eljárás keretén belül az elvárásoknak megfelelően teljesítettem, így a
Pedagógus II fokozatba kerültem.
17 éve tanítok itt, a „Gyaxiban”. Az első 3 évben napközis nevelő voltam, majd 2002
szeptemberében az első osztályom számára megnyitottam Betűország és Számország kapuját.
Ekkor elevenedtek meg igazán azok a gyermekkori babák.
Jelenleg a 2. b osztály osztályfőnöke vagyok. Szinte minden tantárgyat én tanítok a
gyermekeimnek, így bizton mondhatom, hogy rengeteg időt töltünk együtt.
Pályám során több ízben vehettem részt az óvodákból hozzám érkező gyermekek igazi
tanulókká formálásában.
Mit is jelent e nemes feladat?
Az ovisok elhagyva a játékokkal teli birodalmat, olykor szorongással, izgalommal, olykor
félelmek nélkül, büszkeséggel, de szinte mindig a bennük rejlő tudásvággyal ülnek az
iskolapadba.
Legfőbb feladatomnak tekintem ezen időszakban a befogadó, szeretetteljes légkör
kialakítását, a változás örömteli megélésének biztosítását, a meglévő tudásvágy ébrentartását,
valamint a szülők aggodalmának enyhítését.
A közösség alakulásának segítése, fejlesztése kiemelt fontosságú számomra. A legtöbb
esetben különböző óvodákból érkező gyermekeket kell egy közösséggé formálnom.
Elsődlegesen nekem kell mintát adnom arra, hogyan kell elfogadnunk egymást.
Tudatosítanom kell kis tanítványaimban, hogy minden ember másmilyen, mindenki külön
egyéniség, mindenki valamiben tehetséges, így kitűnik a többiek közül. Mindannyiunknak
vannak hibái, de ezeket el lehet fogadnunk, illetve segítenünk kell egymást abban, hogy e
hibákat leküzdhessük. A közösség egészséges formálódása, alakítása folyamatosan
feladatunk, amelyet rengeteg játékos gyakorlattal, beszélgetéssel érhetünk el. A tanulókkal
való kommunikációm során meghatározó a nyíltság és a hitelesség. A kölcsönös bizalom
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megteremtésére törekszem. Bizton mondhatom, hogy régi tanítványaim is bátran fordulnak
hozzám egy-egy problémával, kérvén a segítségemet.
A gyermekek az iskola kapuján belépve nem búcsúznak el a játékok nyújtotta örömteli
élményektől, hiszen az iskola is ezekre épít. Mi is játékos formában fejlesztjük a gyermekek
sokoldalúságát,

alkalmazkodóképességét,

figyelmét,

ritmusérzékét,

nagy-

és

finommotorikáját.
A közösen megélt játékok, élmények során szinte észrevétlenül ismerkednek meg a tanulási
módok tárházával, s ezáltal készülnek fel a rendszeres ismeretszerzésre.
Az iskolánkban, így az osztályomban folyó kompetencia-alapú oktatás lehetővé teszi a
gyermekek eltérő fejlődési üteméhez igazodó, élmény- és tevékenységközpontú, változatos
munkaformákat és módszereket alkalmazó tanulást. A tanóráim színesebbé varázsolásában
mindezek mellett egyrészt az interaktív tábla tanítói-tanulói használata, másrészt a
gyakorlatukat itt teljesítő leendő tanítók is nagy szerepet játszanak. Nemcsak a gyermekek
önértékelési képességeinek fejlesztésére törekszem, a tanítójelölteket is az egészséges
önértékelésre ösztönzöm.
A következő tanévre izgalommal teli várakozással tekintek. Hiszem, hogy az új kihívás új
csodákat rejteget számomra: a közösen megélt mindennapok csodáját. Áprily Lajos sorainak
üzenete meghatározó szerepet tölt be életemben:
„ Ámulni még, ameddig lehet,
amíg a szíved jó ütemre dobban,
megőrizni a táguló szemed,
mellyel csodálkoztál gyermekkorodban.”
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1. c osztály: Mészáros Ágnes
Mészáros Ágnes vagyok, 1993 óta tanítok, Zsámbékon végeztem tanító szakon. A főiskola
elvégzése után szülővárosomban, Jánoshalmán kezdtem dolgozni, ahol első osztályt kaptam.
1999-ben családommal Bajára költöztünk, ekkor kerültem a gyakorlóiskolába. Évekig
harmadik, negyedik évfolyamon tanítottam. Hat éve az a megtiszteltetés ért, hogy első
osztályt kaptam, és azóta kisfelmenő rendszerben első-, másodikos osztályfőnök vagyok.
Részt veszek a tanítóképzős hallgatók gyakorlati képzésében is.
Folyamatosan képeztem, képzem magam, hogy olyan naprakész tudással rendelkezzem, amit
munkám során hasznosítani tudok. Így gyógypedagógiát, majd fejlesztőpedagógiát végeztem,
és pedagógus szakvizsgát szereztem. Azt gondolom, hogy a mai rohanó és fejlődő
világunkban egy pedagógusnak szüksége van a folyamatos önképzésre, képzésre,
megújulásra, szemléletmód-váltásra, hogy felkészülten álljon a tanítványai elé, így példakép
lehessen a tanulók számára.
Megtanultam, megtapasztaltam azt, hogy mindenki értéket hordoz, és ez az érték teljesen
független attól, hogy mások mit gondolnak róla. Mindenkiben a jót, a pozitívat kell keresni.
Egyre több olyan gyermek kerül iskolába, aki különleges, eltérő bánásmódot igényel akár
tanulmányaiban, szocializációjában, viselkedésében, akár motiválatlanságát tekintve.
Mint kétgyermekes családanya tudom, hogy mit jelent egy családnak, amikor féltve őrzött
csemetéjük elhagyja az óvodát, és átlépi egy ismeretlen, kicsit félelmetes, izgalmas,
újdonsággal teli világ küszöbét. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy
zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek,
minél jobban érezzék magukat az iskolában és sokat fejlődjenek, okosodjanak.
Olyan nyugodt, derűs légkört igyekszem biztosítani számukra, amelyben biztonságban
érezhetik magukat, őszintén elmondhatják gondjaikat, problémáikat. Nagyon fontos, hogy
érezzék: a tanító nénijük szereti, megérti őket, megbízik bennük, s ők is bátran megbízhatnak
a tanító nénijükben. Ha a gyermekekben kialakul a biztonságérzet és a bizalom, könnyebbé
válik a közös munka, lelkesebben fognak tanulni. Fontosnak tartom, hogy a tanulás során a
gyerekek minél több sikerélményhez jussanak, hiszen ez motiválja őket a nehézségek
leküzdésére. Azt szeretném elérni, hogy ne érezzék kényszernek a tanulást, hanem örömüket
leljék benne. Figyelek arra, hogy egymás személyiségét tiszteletben tartsák, egymással
elfogadók legyenek.
Ahhoz, hogy a gyerekek minél változatosabban tanulhassanak, sokszor választom a
kooperatív tanulás lehetőségét. Az évek során azt tapasztaltam, hogy rendkívül jótékony
8

VONATKERTI NAPLÓ

XXVII. évf. 6. szám (268.)

2017. február

hatású ez: kialakul a reális önértékelés, megtanulják kifejezni véleményüket, gondolataikat,
megtanulnak egymásra figyelni és egymást elfogadni. Így sikeresebb és örömtelibb a tanulás a
szürke hétköznapokon is.
Fontosnak tartom a szülőkkel való együttműködést, hiszen akkor dolgozunk a
leghatékonyabban, ha hárman - gyermek, szülő, tanító - összefogunk.
Minden igyekezetemmel, tudásommal azon leszek, hogy a gyerkőcöknek megfelelő alapot
adjak, és használható tudás birtokába jussanak a tanulmányaik sikeres folytatásához.
Számomra a legfontosabb dolgot a pályámon Lev Tolsztoj nagyon szépen megfogalmazta:
„Szeretet nélkül lehet fát aprítani,
és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!”
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Tárogató
Emelt szintű angol nyelvoktatás bevezetése
Do you speak English? Ezt a kérdést nagyon sokat halljuk, és egyre gyakrabban
botlunk olyan angol szavakba a hétköznapi életünk során, amelynek esetleg már nincs is
magyar megfelelője.
Ezen a gondolaton elindulva született meg az az ötlet iskolánkban, hogy emelt szintű angol
nyelvi képzést ajánlva a tanulóinknak, nagyban hozzájáruljunk jövőjük sikeres
megalapozásához.
Elképzelésünk alapját képezi az a szándék, hogy minél több tanulónkat vonjuk be ebbe a
képzési formába, a lehető leghamarabb.
Intézményünk tantestülete egyöntetűen a program sikeres megvalósítása mellett áll, és
közösen gondolkodva az alábbi elképzelés körvonalazódott.
Az emelt szintű oktatást nem osztályokhoz, hanem csoportokhoz kapcsoljuk, amit az
órarendben évfolyamonkénti nyelvi sávokkal valósítunk meg. Így továbbra is
lehetőség van arra, hogy kis elsőseink a számukra legkedvesebb tanító néni osztályát
válasszák, és emellett, ha kedvet éreznek, belekóstoljanak az angol nyelvi dalok és
mondókák világába.

Az első két évfolyamon játékos angol nyelvi foglalkozások keretében ismerkednek
az önként jelentkező diákjaink a nyelvvel. A 3-4. évfolyamon az emelt szintű
csoportba jelentkező tanulóknak a tantervi órák mellett heti plusz egy angol órájuk
lesz.
A felső tagozaton az emelt szintű csoportokban egy szintfelmérés után folytathatják a
munkát a jelentkező gyerekek, akik heti 5 órában tanulják az angol nyelvet.

A program először a 2017/18-as tanévben kerül bevezetésre az 1. és az 5. évfolyamon,
majd fokozatosan, felmenő rendszerben válik elérhetővé a többi tanulónk részére.
Bízunk benne, hogy a lehetőség sokak számára kínál izgalmas kihívásokat. Sok
szeretettel várjuk érdeklődő kisdiákjainkat!
Matheisz Éva
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Tárogató
Tanuljunk angolul!
Kutatások bizonyítják, hogy a gyermekek a legjobb nyelvtanulók. Azok, akik egész
fiatal korban kezdenek el egy új nyelvet tanulni, könnyebben sajátítják el a helyes kiejtést és
kevésbé gátlásosak annak használatakor. Lehet, hogy a kisgyermekkorban elsajátított anyagot
10 éves korban pár hónap alatt megtanulná, de így a gyermekben sokkal élőbb,
természetesebb, ösztönösebb lesz a nyelv, mint abban, aki csak később kezd el angolul
tanulni.
Fontos, hogy a gyermekek élvezzék a tanulást, ezért a foglalkozások során sok játékos feladat
és ének segítségével ismerkednek az új nyelvvel. Az együtténeklés, mondókázás, játszás
örömteli percei alatt a kisgyermekek észrevétlenül sajátítják el az angol nyelv ritmusát,
szókincsét, nyelvtani szerkezeteit, megalapozva ezzel a későbbi tudatos nyelvtanulást. Másik
fontos előny, hogy betekintést ad idegen kultúrákba, segíti a más országokból érkezett
emberek megértését, elfogadását.
Iskolánkban 3. évfolyamtól indul az angol nyelvoktatás délelőtti keretek között. Lehetőséget
nyújtunk a kisebbeknek is délutánonként, szakköri szinten, hogy a korai nyelvtanítás pozitív
hatásai érvényesülhessenek.
Szeretettel várunk minden kis érdeklődőt egy kis mókázásra angolul!
Timi néni (Tiralla Tímea)
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Tárogató
Továbbra is iskolagyümölcs-program iskolánkban
Az idei oktatási évben is folytatódik az iskolagyümölcsprogram intézményünkben. Már hetedik esztendeje, hogy
szeptembertől júniusig minden héten friss, I. osztályú magyar
gyümölcsöt kapnak a program keretében a kisdiákok. Az
együttműködési megállapodás értelmében a napi alma mellett
hetente 2 dl-es 100 %-os gyümölcslevet is kap minden tanuló az 1-6. évfolyamon, valamint
alkalmankénti gyümölcs- és zöldségkóstoltatás is része a programnak.
Kupszáné Ozvald Katalin

Kalandos olvasási verseny
Intézményünkbe látogatott a napokban Szalay Péter, a Szalay Könyvkiadó
tulajdonosa. Megköszönte tanulóinknak és felkészítő pedagógusainknak a páratlan
lelkesedést, mivel 104 tanulónk vesz részt a kiadó egész éven át tartó, a 2-6. évfolyamos
12
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tanulók számára meghirdetett Kalandos olvasási versenyén. Csapataink lelkesen mutatták be
egymásnak és a kiadó igazgatójának zászlóterveiket, valamint megismerhettük az
ötletesebbnél ötletesebb csatakiáltásaikat is.
KOK
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Tárogató
Napközis élet
Kedves Leendő Első Osztályosok!
Változatos és érdekes délutánokra várunk
Titeket a szeptemberben kezdődő új tanévben.
Tíz csoportban, tíz lelkes pedagógus vezetésével
nemcsak a házi feladatokat készítitek el, hanem
izgalmas szabadidős tevékenységekben vehettek
részt a délelőtti tanórák után. Az iskola kínálta
programokon kívül a városi rendezvények
látogatása is rendszeres. A tanítók könyvtári
órákat, színházi előadásokat, múzeumlátogatást,
sétákat,
korcsolyázást,
stb.
szerveznek
tanítványaiknak.
Péntek délutánonként játszóházat tartunk, ahol kézműves, játék, sport vagy kulturális
programok várják a kikapcsolódni vágyó gyerekeket. Célunk, hogy felkeltsük a tanulókban a
szabadidő hasznos és kellemes eltöltésének igényét.
Láthatjátok, hogy a napközi nemcsak a tanulásról szól. Kollégáimmal együtt azt
szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát az iskolában délutánonként!
Buzásiné Berényi Márta
napközis munkaközösség-vezető

Gyere, táncolj!
2017. január 27-én, pénteken délután fergeteges buli volt az iskola „B” épületében.
Két lelkes tánctanár és néhány fiatal, köztük felsős tanítványaink, moderntánc bemutatót
tartottak a napközis gyerekeknek. A kicsik nemcsak nézték a műsort, hanem tevékenyen részt
is vettek a produkcióban. A tánctanárok betanították nekik az egyszerűbb mozdulatokat és
közösen mozogtak a népszerű zenére. Voltak, akik csak próbálkoztak, de voltak szinte profi
táncosok is tanulóink és fiatal kollégáink között.
Végezetül felhívtak mindenkit a színpadra, és előadták a tanult táncot. Nagyszerű
kikapcsolódás volt mindenki számára. Néhányan kedvet kaptak, hogy edzésekre járjanak, ahol
komolyabban is foglalkozhatnak ezzel a sporttal.
Buzásiné Berényi Márta
napközis munkaközösség-vezető
14
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Tárogató
A tehetséggondozó matematika szakkörről
Iskolánkban
a
3.
és
4.
évfolyamosoknak tehetséggondozó szakkört
tartunk matematikából.
Év elején a 3. évfolyamos tanulók
közül meghívást kapnak a szakkörbe azok a
tanulók, akikről úgy gondoljuk, szívesen
oldanak meg gondolkodtató, logikai
feladatokat, jól számolnak, képesek önálló
feladatmegoldásra, egyedi ötletekkel segítik
a feladatmegoldás menetét. A szakkörön
együtt van jelen a két évfolyam, általában 10 fős a csoport. Szakköröseink szívesen
jelentkeznek versenyekre, pl. Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverseny vagy az általunk
szervezett Észforgató versenyre matematikából.
Fontosnak tartjuk, hogy a jól gondolkodó, matematikában tehetséges gyerekek teret
kaphassanak, fejlődhessenek.
Bakos Barbara szakkörvezető

Sakk
Iskolánkban már több évtizede folyik alapszintű
sakkoktatás. Jelenleg ez szakköri formában működik,
heti egy alkalommal a napközis foglalkozásokhoz
csatlakozó időben.
A sakk oktatás célja nem a versenyzőképzés, hanem a
játék megtanítása, a magasabb szintű logikai
gondolkodás fejlesztése, és a versenyszerű sakkozás
szabályainak megismertetése. A volt szakköri tagok
legtehetségesebb és legszorgalmasabb tanulói közül már több versenyző, sőt mesterjelölt is
kikerült.
Az elsődleges cél azonban a kellemes és hasznos időtöltésre való felkészítés.
Berényi Tibor szakkörvezető
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Tárogató
Bemutatkozik a könyvtár
Kedves Gyerekek!
Az
iskolában
van
egy
meseország: úgy hívják könyvtár.
Képzeljétek, ez a birodalom olyan
tágas, hogy a világon minden belefér.
Ha megtanultok olvasni, akkor ennek a
királyságnak megkapjátok a kulcsát. S
ha a kapu kitárul, akkor a csoda
kezdetét veszi. Hamar megtudjátok,
hogy minden egyes könyv egy-egy
pici világ.
Olvashattok meséket, amelyek
tele vannak képekkel, hogy a világot
még színesebbé tegyék. Vannak
ismeretterjesztő könyveink, amelyek segítségével bebarangolhatjátok az egész csodás
bolygót. Sétálhattok erdőn-mezőn, hegyen-völgyön, sivatagban, vagy éppen a tenger fenekén.
Képzeljétek, még arra is van lehetőség, hogy elrepülhessetek a csillagok közé űrhajóval.
Ha rímekre vágytok, olvashattok szebbnél szebb verseket.
Akik a repülőket, hajókat, vonatokat, autókat szeretik, azoknak a könyvtár szintén nagyon
izgalmas hely, hiszen sok olyan könyvünk van, ami bemutatja ezeket.
Ki ne lenne kíváncsi a várakra, lovagokra, a régi világra, amikor az emberek egészen másképp
éltek?
Se szeri, se száma az állatokról, növényekről szóló könyveinknek, amik oly népszerűek a
gyerekek körében.
Egyszer majd ti is felnőttök, s minél nagyobbak lesztek, annál komolyabb könyveket fogtok
keresni, és persze találni, hiszen regényeink, szakirodalmunk is van.
Ha hiszitek, ha nem a könyveket ki lehet kölcsönözni, és haza lehet vinni, hogy otthon tovább
folytathassátok az olvasást.
A könyvtár azonban a csönd és az elmélyülés országa. Magányosan, barátokkal, csoportba
verődve is olvashattok, a csöndet azonban mindig, mindenkor őrizni kell. Mert ez a
varázsbirodalom kulcsa.
Bízom benne, sőt tudom, hogy sokan közületek szeretnének belépni ebbe a mesés
királyságba, hol a világ olyan tágas lesz, hogy csak győzzétek bebarangolni. Szeretettel várlak
benneteket!
Osztrogonácz Miklós
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Tárogató
Erdei iskola
Nagyon
izgalmas
volt az idei tanévkezdés 5.
évfolyamos
tanulóink
számára.
Szeptember
harmadik hetében erdei
iskolai programokon vettek
részt az osztályfőnökökkel
és a kísérő tanárokkal.
Ebben a tanévben a program
egész hetes volt. A gyerekek
hétfőtől péntekig számos
érdekes
és
izgalmas
helyszínre látogattak el. A 3 ötödikes osztály különböző napokon, az alábbi helyszíneken járt:
Máriakönnye (Vodica) Nagy István Képtár, Faldum Lovastanya, Gyermekkönyvtár, Deák
Ferenc-zsilip, Gemenci Ökoturisztikai Központ.
A programok részeként nemcsak sok érdekességet láthattak és hallhattak iskolánk diákjai, de
lovagolhattak is, bicikli- és gyalogtúra részesei is voltak, hiszen a hét nagy részében szép,
túrázásra alkalmas idő volt. Az élménybeszámolókat olvassuk el a leghitelesebb forrásból, a
gyerekek elbeszéléseiből:
“Hétfőn megkezdődött az erdei iskola. Az első napot Vodicán (Máriakönnyén) töltöttük. Éva
néni és Zsanna néni kíséretével elindultunk gyalog a buszmegállóba, majd körülbelül 10 perc
várakozás után felszálltunk a buszra. Sajnos, zuhogó esőben értünk oda, de a jó hangulatot ez
sem törte meg. Egy kis faházikóban Éva néni sok érdekességet mondott nekünk, majd az eső
is elállt, úgyhogy nekivágtunk a tanösvénynek. Az út sajnos rövid volt, de nagyon éveztük.
Gyermekkönyvtár látogatás: A szerdai napon a Gyermekkönyvtárba látogattunk el, ahova újra
Éva néni és Zsanna néni kísért el bennünket. Ez a könyvtár a Telcs Ede utcában van. A néni,
aki vezetett bennünket, készült nekünk néhány játékkal. Nekem ezekből a játékokból a szavak
összekeverése tetszett. Mindezek után felmehettünk az emeletre olvasni, nézelődni. Ez
mindenkinek nagyon tetszett.
Az erdei iskola programjaiból a Nagy István Képtárat emelem ki. A képtár a belvárosban
található. Ahogy beléptünk, szeretettel fogadtak bennünket. Egy érdekes, kapuhoz hasonló
fatönköt láttunk, ez volt a kiállítás bejárata.
Edényeket, kardokat, régi pénzérméket és ékszereket láthattunk. Az utolsó teremben sámán
eszközöket figyelhettünk meg. Minden kiállított tárgyon napszimbólum volt. Utána
bementünk egy másik terembe, ahol moshattunk csontokat, kirakózhattunk, csontvázat
ragaszthattunk egy lapra (fültisztító pálcikából). Egy lapon voltak kérdések, arra lehetett
válaszolni.

17

VONATKERTI NAPLÓ

XXVII. évf. 6. szám (268.)

2017. február

Gemenc egy Bajához közel lévő erdő. Gyönyörű élővilága van. Az erdei iskola keretén belül
osztályunk erre a helyre utazott Éva nénivel és Attila bácsival. Busszal indultunk, már ott
mindenki izgatott volt. Mikor odaértünk, leszálltunk a buszról, majd leültünk a kisasztalokhoz
tízóraizni. Ezt követően felszálltunk a kisvonatra, és már indultunk is. Az erdőben
természetesen rengeteg fa volt, próbáltam kitalálni, hogy milyen fajták lehetnek. Elsétáltunk
egy kilátóig, felmentünk a tetejére, és amint felértünk a lépcsőn, ott találhattunk a hátunk
mögött kis táblákat, amelyeken leírások voltak a különböző madárfajokról. Ezután az őzeket
és a vaddisznókat nézhettük meg. Aki szerencsés volt, az meg is tudta simogatni őket. Majd a
múzeumba mentünk, ahol olvashattunk a különböző fafajtákról. Megnézhettünk egy
csontvázat és az egyik legnagyobb szarvas trófeát is. Közvetlenül a múzeum mellett volt egy
játszótér, amit birtokba is vettünk. A hazafele vezető utat vonattal tettük meg, közben
mindenki az élményeiről mesélt.
Az utolsó napon reggel 8 órakor indult az osztályunk a Ferenc-tápcsatornához, amely a NagyPandúr-sziget mellett található. Kb. 15-20 perc volt az út kerékpárral. Kalandos volt már az
odavezető utunk is, mert párszor meg kellett állnunk. Mindig volt valami baj valakinek a
biciklijével. Amikor odaértünk, leraktuk a bicókat, és bementünk egy vetítőterembe. Egy
bácsi fogadott bennünket. Ezután kimentünk a zsiliphez. Először a zsilip történetét
hallgathattuk meg. Három dolog miatt fontos a csatorna: öntözés, horgászás, hajózás. Ezután
bementünk a kiállításhoz. Itt három szivattyút néztünk meg. Egy másik teremben a jeges
árvíznél használt eszközöket láthattuk: például jégkalapácsot, jégcsákányt, fűrészt, vízmérőt
stb.. Ezután visszamentünk a vetítőterembe. Itt megnéztünk egy videót a jeges árvízről. Ez az
esemény 1956.03.03-án történt. Nagyon nagy károkat okozott a Duna mentén. Volt egy
csoportos feladat, amely során a látott és hallott dolgokat kérdezték. Végül még egy videót
néztünk meg a 2013-as dunai árvízről. Az erdei iskola egyik legérdekesebb kirándulása volt
számomra.
Ennél jobban nem is kezdődhetett volna a felső tagozat!”
A résztvevő 5. évfolyamos tanulók élménybeszámolója alapján
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Kecskeméten jártunk
2017. január 20-án 28 hetedikes és nyolcadikos tanuló látogatott el a kecskeméti
Mercedes gyár oktatóközpontjába. A középfokú és felsőfokú duális képzést mutatták be az
ottani diákok. A képzésük számos előnyét ecsetelték. Oktatásukat teljes mértékben a német
cég finanszírozza, a kollégiumtól kezdve, az utazáson át a tankönyvekig. Emellett igen
kedvező ösztöndíj-programokat hirdetnek minden egyes tanévben. A gyakorlatok alatt a
legkiválóbb szakemberektől tanulhatják meg az autógyártás, valamint a robot technológia
fortélyait.
Két kecskeméti középiskola mellett a gyár szerződésben áll a GAMF gyakorlat orientált
Járműmérnöki, illetve Gépészmérnöki alapszakával.
Sajnos mivel a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Ipari Kamarától kapott időpont
szünet előtt pár nappal érkezett, nem tudtunk egyeztetni a gyárral egy ingyenes látogatást.

Varnyu Katalin

Mőzl Nóra 3. a
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Tárogató
A diákönkormányzatról
Iskolánkban diákönkormányzat
működik, amely a tanulók és
közösségeik
érdekeit
képviseli.
Céljaink közt szerepel a gyermekek
saját iskolai életének szervezésében, a
programok
lebonyolításában
való
tevékeny részvétel szervezeti és
működési feltételeinek megteremtése.
Fontos, hogy a gyermekek
jogainak
és
kötelességeinek
a
nevelőtestülettel és a szülőkkel közös
megegyezésben alapuló gyakorlását és
teljesítését a diákok ellenőrizhessék.
Diákönkormányzatunk feladata nagyon
sokrétű, ilyen például a tanulók
tanuláshoz való hozzáállásának pozitív
megerősítése, hasznos tevékenységek
szervezése. Egész tanéven át kéthetente
ülésezünk, ahol minden osztályt 2-2
tanuló képvisel. Ezek felső tagozatos
diákok, akik egyben összekötők az
alsós testvérosztályokkal. Az ülések
parlamentárisak, ahol a megjelent képviselőket demokratikus úton választják meg minden
tanév elején. Az üléseken meghívott vendégek is részt vehetnek.
Diákönkormányzatunk éves munkaterv, illetve a szervezeti és működési szabályzat alapján
működik, amelyet folyamatosan segítek és koordinálok. A DÖK élén diákelnök áll, akit az
iskola összes tanulója választ meg, majd ünnepélyes beiktatáson vesz részt, végül esküt tesz,
és egész tanéven át lelkiismeretesen végzi munkáját.
Az üléseken túl minden évben megrendezzük hagyományos programjainkat, ilyen például a
Kereszttűz, a belső pályázatok véleményezése, a tanulmányi munka értékelése, a fenyőfa
feldíszítése általunk készített díszekkel, bál és a papírgyűjtés megszervezése, lebonyolítása.
Minden tanévben közös ötleteken keresztül újítunk, azaz változatosabbá tesszük a gyermekek
hétköznapi életét.
Iskolánk szerencsésnek mondhatja magát, mivel a diákelnök és a megválasztott
képviselők minden tanévben igazán lelkes közösségként munkálkodnak.
Serei Anita DÖK összekötő tanár
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DÖK hírek

A II. félév első diákönkormányzati ülésén 4 napirendi pontot határoztunk meg:
1. A területi összekötők értékelték az elmúlt félévben végzett munkájukat.
2. Nagy egyetértésben véleményeztük a belső pályázatokat.
3. A leendő 1. évfolyamosoknak szervezett szombati Játszóházba szívesen jelentkeztek
tagjaink.
4. Végül részletesen megbeszéltük a felső tagozatosok félévzáró bulija szervezési
feladatait.
Voltak, akik az előkészületi teendőkben is vállaltak részt, sokan hozzájárultak az evés-ivás
örömeihez. Mindenki jelezte, hogy jön a discoba, és ott szívesen munkálkodik.
Megérte a hosszú ülésezés, hiszen igen sok dologban tudtuk érdemi döntést hozni.
Serei Anita DÖK összekötő tanár

Tárogató

Iskolánk kórusa

Debussy szerint ott kezdődik a zene: „ahol a beszélt szó felmondja a szolgálatot.”
Iskolánkban az énekelni, szerepelni
vágyó gyerekeket szívesen fogadja az
énekkar. A kórusfoglalkozásokat heti 2
órában Czinege Hajnalka és Ugrainé Nagy
Zsuzsanna tanárnők vezetik. A kórusba
minden évben harmadikostól nyolcadikos
korig jelentkezhetnek a tanulók (a
másodikosok
második
félévtől).
Számtalan szereplés várja a kórusosokat a
tanév során: a karácsonyi műsor, a
gyertyagyújtásokhoz kapcsolódó dalolás,
az Éneklő Ifjúság kórustalálkozó, a
Tinódi-héten a Kulturális bemutató és az iskolai hivatalos rendezvényeken való éneklés.
Jártunk az elmúlt években Egerben, az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános
Iskolája által rendezett I. és II. Dalosünnepen. Az egri fellépések alkalmával minden kórustag
megtapasztalhatta, hogy milyen felemelő és lelkesítő érzés közel ezer dalostárssal együtt
énekelni.
Egy jókedvű és tettre kész csapat vagyunk, csatlakozz hozzánk te is!
Ugrainé Nagy Zsuzsanna
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Tárogató
Testnevelés a Bajai Eötvös József Általános Iskolában
Intézményünk életében
kiemelt helyet foglal el a
testmozgás. A mindennapos
testnevelés
programja
iskolánkban az elsőtől hatodik
évfolyamig heti 5 órában, a 7-8.
évfolyamon heti 3 délelőtti és 2
fakultatívan választható délutáni
órában valósul meg.
Az alsó tagozaton törekszünk
változatos,
sokoldalú
testnevelésórákat
adni
diákjainknak, ami jó alapja lehet
a későbbi önálló sportágválasztásuknak. A tantárgy
magába foglalja a hagyományos
atlétikai, labdás és torna jellegű
órák mellett a judo alapjainak
oktatását is. Judoórákon az 1-2.
évfolyamos
gyerekek
heti
rendszerességgel vesznek részt.
A 3. és 5. évfolyamon kétheti
váltásban
bevezettük
az
úszásoktatást, ezáltal sikerült
nagyobb vízbiztonságot adni
tanulóinknak. A kosárlabdaórák is egy órával megnövelték az óraszámot. Ezt a sportágat 1-3.
évfolyamig tanulják a gyerekek a testnevelésbe ágyazva. A mindennapos testnevelés
bevezetésével néptánc modult indítottunk el az elsőtől a negyedik évfolyamokig. A
mozgásvágy nem korlátozódhat csak a délelőtti órákra. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a
tanórákhoz csatlakozó délutáni időszakban a kedvük szerint válasszanak tanulóink a kínált
programjainkból. Lehetőséget biztosítunk az 1-2. és a 3-4. évfolyamos fiúknak és lányoknak
is labdarúgás- és kosárlabdaedzések látogatására. 1-8. évfolyamig várjuk a tornázni szerető
lányokat, ill. egy játékos képességfejlesztő foglalkozás is elérhető minden felsős, nem
sportoló diák számára. A judo és kézilabda sportágat kedvelők is iskolánk falain belül
találhatnak edzésekre.
Fontos láncszem a mozgás megszerettetésében a Gyaxi DSE tömegsport-akciója, ami nagy
hagyományokra tekint vissza. Havonta egy alkalommal hol kerékpáros, hol gyalogos, hol vízi
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túrát szervez a sportegyesület. Ezekhez a programokhoz iskolánk tanulóin és pedagógusain
kívül a szülők, hozzátartozók is csatlakozhatnak.
Intézményünkben a testnevelés célja, hogy tanulóink közül minél többen a sportot, a
mozgást szerető, elfogadó emberekké váljanak!

Andrási Barna, a testnevelést tanítók munkaközösségének vezetője
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Tárogató
Tanulmányi vetélkedő az alsó tagozatosok számára
A tanév első félévét alig zártuk le, máris indul az izgalmakkal teli második félév!
A hagyományoknak megfelelően erre az időszakra tervezzük Észforgató című tanulmányi
versenyünket, amelyet az alsó tagozatosok számára szervezünk.
Ezt az egy hónapot is meghaladó vetélkedősorozatot már többedik éve rendezzük meg. A
különleges vetélkedők kínálta megmérettetésekre nagy várakozással tekint gyermek és nevelő
egyaránt. Vannak csapat, páros és egyéni versenyek is. A versengeni vágyók összemérhetik
tudásukat angol nyelv, hangos olvasás, matematika, helyesírás és csevegés területén. Minden
gyermek eldöntheti, hogy mely versenyágban mutatja meg ügyességét, rátermettségét és
tudását. Április közepére már el is dől, hogy a több mint száz versenyzőből ki kerül be a
legügyesebbek körébe.
A versenysorozatot ünnepélyesen zárjuk, amelyre meghívjuk a legeredményesebben
szereplőket és hozzátartozóikat, hogy együtt örülhessünk a sikereknek.
Nemes Gáborné
alsó tagozatos munkaközösség-vezető
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Tárogató
Tanítójelöltek iskolánkban
Városunkban a tanítóképzés 1870. október 17-én indulhatott meg. A gyakorlóiskola
azért volt több osztályra berendezkedve az indulás első éveiben, mert a tanítóképzők
néptanítókat képeztek, olyanokat, akiknek egy egész falu ifjúságát együttesen és egyszerre
kellett vezetniük. Így az ehhez szükséges jártasságot és képességet a több osztályra
berendezkedett gyakorlóiskolában szerezhették meg a tanítójelöltek. A gyakorlóiskola 1871.
január 2-án négy osztállyal, 56 fiútanulóval kezdte meg működését.
Intézményünk számtalan változást és átalakulást élt meg a közel 150 esztendő alatt. Egy
valami azonban állandó maradt: a jövő tanítóinak felkészítése a pedagógusi munka
mindennapi gyakorlatára továbbra is iskolánk falai között történt. Így van ez napjainkban is,
hiszen az Eötvös József Főiskola tanító szakos, nappali és levelező tagozatos hallgatóit
tapasztalt szakvezető kollégáink vezetik be a pedagógusi hivatás rejtelmeibe.
KOK
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Tárogató
Védőnői munka iskolánkban
Iskolánk saját orvosi
rendelővel rendelkezik, ahol az
iskolaorvosi
munkán
kívül
védőnői tevékenység is folyik.
Elsődleges
feladataim
közé
tartozik
a
gyermekek
egészségvédelme,
egészségkultúrájának kialakítása,
valamint
munkám
szorosan
kapcsolódik
az
iskola
egészségfejlesztési
programjához.
Az iskolaorvosi rendelőben az iskolaorvossal közösen végezzük a gyermekek
szűrővizsgálatát (2., 4., 6. és 8. évfolyamon), védőoltásait (6. és 7. évfolyamon), valamint
figyelemmel kísérjük a tanulók fizikai, mentális és szociális fejlődését. Az iskolában minden
év szeptemberében és májusában megtörténik a gyermekek testnevelés csoportba való
besorolása is. Egészségfejlesztő előadásokat tartok tanórákon belül és azokon kívül is,
valamint délutáni foglalkozások keretén belül elsősegély-nyújtó tanfolyamot vezetek,
amelyeket követően az érdeklődők versenyeken is részt vehetnek. Folyamatosan dolgozom a
gyermekek egészséges életmódra nevelésében, valamint az egészségtudatos magatartás
kialakításában és fejlesztésében.
Az iskolában rendszeresen tartok tanácsadásokat és fogadóórákat, amelyeken a
gyermekeket is és a szülőket is mindig szívesen látom.
Nagyné Szabián Zita védőnő

Kazy Levente Mór 1. a
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Tárogató
Kiállítás-megnyitók
„A festő az utolsó ecsetvonáshoz ér... és elkészül a mű. A nagy mű. Aminek csodájára jár az
egész világ. Csak állsz a kép előtt. És nem érted, mi olyan különös rajta. Nem tudod, miért
megfejthetetlen a mosoly. Nem tudod, mit rejtett el benne a Mester. Pedig egyszerű. A Mester
nem az arcot örökítette meg. Nem a külső szépséget vitte vászonra. Valami mást. Azt, ami
belül lakozik. A lényeget. Mert ő tudta, hogy az igazi szépség belül kezdődik és kívül ér véget.
Az arcon. A szemekben. A mosolyon.”
Csitáry–Hock Tamás
Iskolánk egyik hagyománya a
kiállítás
és
megnyitójuk
havonkénti
rendezése.
Szép,
értéket
közvetítő,
látásmódot formáló események ezek a hétfői
délutánok. A keddek reggele pedig a
diákközösség számára nyitja meg az aktuális
kiállítást. Különösen élményszerű ez az
esemény abban az esetben, ha az alkotó, a
művész beszél a képein, tárgyain keresztül
önmaga lelkéről, gondolatairól, életfelfogásáról. Személyesen tud tanácsokat adni az őt
körülvevő, érdeklődő diákoknak. Számomra különösen értékesek azok az őszinte
megnyilvánulások, amelyeket a kiállítás rendezése során tesznek az arra járó gyermekek,
felnőttek.
Egy bajai szobrászunk szép, nagyon jó adottságokkal rendelkező kiállítóteremként jellemezte
iskolagalériánkat. Valóban így van. A fehér falak tiszta ölelésében felerősödnek a
műalkotások szín és formakincsei, jellegzetességei. Nagy kincs számunkra a lehetőség, a
helyzet, amely során - miközben naponta többször is áthaladunk a galérián, - maradandó
vizuális élményeket élünk meg.
A festészet, a grafika, a szobrászat, a kerámia, a fotóművészet remekműveivel
találkozva, velük szemben állva élhetjük meg azt a mesteri szépséget, amely ”belül kezdődik
és kívül ér véget. Az arcon. A szemekben. A mosolyon.”
Szilaski Mária
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Tárogató
Rajzszakkör iskolánkban
„Különleges tehetséged van. Van valami, amit mindenki másnál jobban csinálsz. Amikor
felfedezed a tehetséged, lesz valami, amit szeretsz csinálni. Áldás, amivel születtél.”
Mabel Katz
Hétfőnként rajztáblát és rajzdobozt cipelő gyerekekkel telik meg a rajzterem. Belépve
az osztályba, helyet keresnek maguknak, előkészítik az asztalukat a rajzoláshoz-festéshez.
Megkapják az anyagot, amire vagy amivel dolgoznak, (esetenként ők maguk választhatják ki)
beszélgetünk egy kicsit a témáról és elkezdődik az elmélyült alkotás.
Nagyon jó látni, ahogy telik a lap színekkel, formákkal. A foglalkozások végén kiterítik az
elkészült alkotásokat, beszélgetünk a kifejezés módjáról, a színekről, a különleges
kompozíciós megoldásokról. Az önmaguk választotta festményeket, grafikákat határozott
látásmóddal választják ki, és választékosan fogalmazzák meg róluk véleményüket. Az alkotói
tevékenység mellett megtanulják a korrekt, hiteles vélemény formálását és az érvelést. A soksok alkotás többsége rajzpályázatokra készül, amelynek eredményessége igazolja a
tanulókban szunnyadó vagy parázsló tehetséget.
…és számomra az önmagával elégedett, alkotásában gyönyörködni tudó tanítvány látványa
boldogító érzés.
Szilaski Mária

Onódi Eszter 1. a
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Tárogató
Iskolatelevízió
Az idei tanévben jeles
évfordulókat
ünnepelt
az
iskolatelevízió. Decemberben volt
az ITV megalakulásának 30.
évfordulója. Az idei évet pedig a
900. adással kezdtük. Ezek nagyon
jeles események az életünkben,
hiszen az országban nem valószínű,
hogy más iskola is büszkélkedhet
ilyesmivel.
Ez alatt a hosszú idő és sok-sok adás
alatt rengeteg minden történt velünk.
Ami azonban állandó, az a következőkben foglalható össze:
- Az adásokat a riporter szakkörösök készítik felnőtt segítséggel.
- Két stáb működik heti váltásban.
- Péntekenként reggel háromnegyed nyolc és nyolc óra között közösen nézzük meg az
adásokat.
- Az adásokban mindig az aktuális dolgokról informáljuk a tanulókat.
- Vannak állandó rovataink (Például: A hét alkotása, Zenerovat, Múltunk is van...stb. )
Aki kedvet érez a "riporterkedésre", kíváncsi a kulisszatitkokra, szeretettel várjuk a
szakkörünkbe.
Kovácsné Tettinger Mária
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Tárogató
Gyaxi DSE – 7 próba túrasorozat
Iskolánkban már 26 éves hagyománya van a 7 próbás
túrasorozatnak.
Minél többféle, változatos helyszínre hívjuk-várjuk a
gyerekeket és a szülőket. A legalább 5 próbán résztvevők a sorozat
emblémájával ellátott pólót kapnak, amely ebben az évben a
Bagolyvár 2017 nevet viseli. Aki mind a hét próbát teljesíti, annak
még külön meglepetés is jár. A tanév idejére arányosan osztjuk el a
programokat. Ősszel kerékpártúrával kezdünk, ezután gyalogolunk a Mecsekben és a
szekszárdi dombvidéken. Időnként télen hótaposó túrát szervezünk. A régi hagyományokat
felelevenítve éjszakai bátorságpróbára is megyünk, decemberben egy szombati napon pedig a
Mikulással is találkozhatunk az erdőben. Tavasszal egy távolabbi szép tájat célzunk meg egy
hosszabb túrán. Az elmúlt évben az Óbányát és Kisújbányát összekötő szép völgyben
kirándultunk. Májusban sárkányhajóval evezünk a Sugovicán. Utolsó program a próbazárás,
amit jó idő esetén iskolánk Göndör Diáktanyáján tartunk. A környező terepen egy rövid távú,
de vidám, ötletes erdei akadályversenyt kell teljesíteni csapatokban. Lajhármászás, célba
dobás, íjászat, gólyalábazás, és más feladatok teszik érdekessé a napot. Itt kapják meg az
ötpróbások a várva várt pólót.
Az utóbbi években kb. 120 fő járt rendszeresen próbázni. A családok együtt jönnek, jobban
megismerhetik egymást az osztályba járó gyerekek és szüleik, újabb barátságok
szövődhetnek. Nagy élményt nyújt a csodálatos, szép tájakon való túrázás. Ismerkedhetünk az
ott élő növényekkel, állatokkal, a táj szépségeivel.
Szeretettel várunk minden leendő tanulót és családját hétpróba-sorozatunkra.
Balatoni Zsolt
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Így írunk mi…
A pánikhelyzet
Szombat volt. Otthon történt négy óra táján.
Apa és anya kiment a kazánhoz. Mi Boróval bent marokkóztunk. Anya hirtelen berohant a
konyhába, a telefonját kereste. Boró és én nem értettük, miért. Anya felhívta a tűzoltókat.
Azért, mert azt hittük, hogy a kazán felrobban. De a tűzoltók azt mondták, nem tudott volna
felrobbanni. Nagy kő esett le a szívünkről.
Este még féltem az ágyban. Apa és anya megnyugtatott, hogy már nem lesz baj.
Csiszér Hanna 3. a

Esett a hó!
Reggel arra ébredtem, hogy Jonatán kiabál:
- Esett a hó! Esett a hó! Hurrá! - mondta. Kinéztem az ablakon, és én is elkezdtem:
- Esett a hó! Esett a hó! Hurrá!
Néhány perc után már együtt táncikáltunk az ablak előtt. Anyáék arra ébredtek, hogy a
hasukon landoltunk.
- Mit akartok? - mondták.
- Ki akarunk menni! - mondtuk.
Ezért felkeltek és Jonát felöltöztették.
Kint gyúrtunk három nagy golyót. Vagyis három egyre kisebbet. Na és mi lett belőle?
Hóember. Már csak az orra hiányzott.
- Hol van a répa? - kérdeztem.
- Nyamm, nyamm… - hallottam.
- Hé, ne edd meg az orrát! - kiáltottam.
Na és kinek? Hát persze! Senki más nem lehet olyan rosszcsont, mint Jonatán!
- Azt hiszem, most rágott orrú hóemberünk lesz! - mondtam. Erre jó nagyot nevettünk.
Ilyen volt az első havas nap.
Pápai Zsófia 3. a

Luca névnapja
A barátom, Luca meghívott a névnapjára. Vikit és engem.
Másnap nagyon izgatottak voltunk, alig vártuk, hogy jöjjön Luca anyukája. Végre eljött a
három óra. Elmentünk hozzájuk, először megtanultunk. Aztán móka és kacagás volt. Néztünk
egy filmet és ettünk pizzát. Utána legóztunk, társasoztunk. Hat órakor mentünk a városba,
vettek nekünk krumplicsipszet és kürtős kalácsot. Utána visszamentünk a házba. Még egy
kicsit játszottunk, később jöttek értünk.
Nagyon jól éreztem magam.
Mőzl Nóra 3. a
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Budapesti élmények
Budapesten a barátainknál jártunk.
Első nap, amikor megérkeztünk, szusit rendeltünk. Én mekit kaptam. A második nap
elmentünk Magyarország legnagyobb koripályájára. Utána az volt a terv, hogy Aqua Worldbe megyünk, de helyette X-Boxon játszottunk. A harmadik napon mentünk az Aqua Worldbe. Ebéd után apuval játszottunk kicsit.
Amikor hazaértünk, nagyon hideg volt. Az ágyban még visszagondoltam a fürdőre.
Volt hagyma, ufó, szivárvány és fekete lyuk csúszda. Nagyon jó és vicces is volt.
Szőke Panna 3. a

A nagy kalamajka
Az osztállyal a szünetre siettünk. Én gyorsan felhúztam a kabátomat és rohantam a
szánkóért.
Kivittem és fölhúztam a dombra. Milánnal sokat csúsztunk. A szánkó gyors volt. A domb
pedig csúszós. Nagyon jól éreztük magunkat. De aztán meg történt a baj. Éppen Milánnak
segítettem, amikor fölért a szánkó, én meg akartam állítani, ezért rátérdeltem. De a szánkó
megindult. Lerohantam a dombról. Előttem egy nagy fa állt. Végül leugrottam. A szánkó
pedig a fának ütközött. Rengeteget csúsztunk még.
Aztán bementünk.
Kovács Márk 3. a

A farkas és a hangya

Döbröntey Márton Endre 1.a

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy hangya és egy farkas. Egyszer a farkas
találkozott a hangyával. A farkas utána lódult, a
hangya meg elszaladt. A farkas elfáradt, a
hangya megfordult, és megette a farkast.
Itt a vége, fuss el véle!
Döbröntey Márton Endre 1.a
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Hier ist die Faschingszeit. Am Freitag feiern wir in der Schule Fasching. Wir ziehen
verschiedene Karnevalanzüge. Wir tanzen, essen, trinken. Die Laune wird sicher wunderbar.
Mit diesem Fest feiern wir Ende des Winters. Viel Spass für alle Kinder.

Kőszegi Kata 6. b
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„Úsztunk a boldogságban”
Úszás Városi Diákolimpia
2017. 01. 31.

2017. február

Sport

Izgalommal indultunk el a versenyre.
Titkon reménykedtünk, hogy érmekkel térünk haza. 23 tanuló képviselte a Gyaxit. A
verseny gördülékenyen lezajlott. Együtt izgultunk az úszótársainkért. 12 versenyszámban
állhattunk a dobogó valamelyik fokán. 4 egyéni arany, 7 egyéni ezüst, 8 egyéni bronz került a
tarsolyunkba. Az aranyos korona a legvégén került a fejünkre.
A váltóversenyen már szinte extázisba kerülve űztük, hajtottuk egymást, ordítva, sikítva.
Meg is lett az eredménye. A lány- és a fiúcsapatunk is a dobogó legtetejére állhatott.
I. kcs. gyors fiú
3. Bánóczky Bence
II. kcs. gyors fiú
2. Czigány Bánk
3. Dombovári Kolos
II. kcs. gyors lány
2. Pintér Panna
3. Gibicz Darinka
I. kcs. hát lány
1. Takács Petra
2. Markó Nadin
3. Stetina Anna
II. kcs. hát fiú
3. Brachinger Zalán
III. kcs. hát lány
1. Gibicz Darinka
2. Pintér Panna
I. kcs. mell fiú
1. Bánóczky Bence
2. Pálfy Levente
I.

kcs. mell lány
2. Markó Nadin
3. Juhász Amina
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II. kcs. mell fiú
2. Czigány Bánk
3. Dombovári Kolos
II. kcs. mell lány
1. Kenyeres Anna
3. Halmágyi Kitti
4 x 50 m gyors váltó fiú 1. helyezett 2:46
Kiss Gergely, Czigány Bánk, Matos Máté, Dombovári Kolos

4 x 50 m gyors váltó lány 1. helyezett 2:45
Hegyháti Gréta, Gibicz Darinka, Heckenberger Hanna, Pintér Panna

Akik éppen, hogy lemaradtak a dobogóról:
Czigány Zente, Novoth Kornél, Bor Gábor, Kékesi Liza, Barabás Liliána, Szabadi Lilla,
Kékesi Viktória
Minden versenyzőnek gratulálunk!

Úszás Megyei Diákolimpia - Kecskemét
A sikeres városi fordulót követően reménykedve indultunk útnak a megyei
diákolimpiára úszóinkkal.
A Kecskeméten rendezett verseny szervezettsége bőven hagyott maga után kívánni valót. A
közel egyórás csúszás, a sorsolás hiányosságai a legkisebbeket is megzavarták. A
hiányosságok ellenére versenyzőink valamennyien a legjobb tudásuk szerint szerepeltek.
Néhány számban egészen közel álltunk a továbbjutáshoz vagy az éremszerzéshez.
Összességében az úszóinkat nemcsak az úszástudásukért, hanem fegyelmezett
magatartásukért is dicséret illeti.
Eredményeink:
I. korcsoport: 50 m gyorsúszás
I. kcs. fiú 50 m gyorsúszás

9. Bánóczky Bence
6. Czigány Bánk, 15. Dombovári Kolos
35

VONATKERTI NAPLÓ

XXVII. évf. 6. szám (268.)

II. kcs. lány 50 m gyorsúszás
I. kcs. lány 50 m hátúszás:
II. kcs. fiú 50 m hátúszás:
II. kcs. lány 50 m hátúszás:
I. kcs. fiú 50 m mellúszás:
I. kcs. lány 50 m mellúszás:
I. kcs. fiú 50 m mellúszás:
II. kcs. lány 50 m mellúszás:
II. kcs. lány 4 x 50 m gyorsváltó
II. kcs. fiú 4 x 50 m gyorsváltó

2017. február

6. Pintér Panna, 9. Gibicz Darinka
2. Takács Petra, 4. Stetina Anna, 6. Markó Nadin
11. Brachinger Zalán
5. Gibicz Darinka, 6. Pintér Panna
5. Bánóczky Bence, 6. Pálfy Levente
6. Markó Nadin, 7. Juhász Amina
6. Czigány Bánk, 8. Dombovári Kolos
5. Kenyeres Anna, 6. Halmágyi Kitti
2. Pintér Panna, Gibicz Darinka, Halmágyi Kitti,
Heckenberger Hanna
5. Kiss Gergely, Matos Máté, Dombovári Kolos,
Czigány Bánk

Fiú váltóink

Lány váltóink

Petra a dobogón
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a megyei döntő „ezüstlányai”
Véget értek a szertorna diákolimpia Bács-Kiskun megyei döntői.
E rangos eseményen iskolánk női szertornászai három korcsoportban képviselték Baját.
A lányok eredményei:
I. korcsoport: II. helyezés – ami továbbjutást jelent az OB elődöntőbe.
(csapattagok: Barabás Liliána, Bócsa Réka, Czégényi Viola, Kapots Léda, Nagy
Valentina, Takács Petra)
II. korcsoport: VI. helyezés
(csapattagok: Berencsi Kata, Emelieze Emma, Geresdi Emese, Hesz Borbála, Nagy
Luca, Papp Regina,)
III-IV. korcsoport: VI. helyezés
(csapattagok: Kollár Fanni, Marusa Jázmin, Matula Tamara, Zórity Zsanett)
Gratulálunk lányainknak a szép eredményekért!
Edzőik: Borszékiné Gábris Virág és Kovácsné Vida Magdolna, akiknek köszönjük az alapos
felkészítő munkát!
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Judo
Iskolánk „harcosai”, ezen belül a diák korcsoport tagjai megkezdték a felkészülést az
évben. Küzdősportos tanulóink januárban mérettették meg magukat a mórahalmi II. Molnár
Franciska Emlékversenyen. A nagyok mellett a kicsik is szép küzdelmekkel gazdagodtak,
büszkén térhettünk haza a kétnapos versenysorozatról.
Diákjaink eredményei:
Diák B korcsoport:
 Szendrődi Zalán 35 kg 7.
Diák A korcsoport:
 Csete Emma 41 kg 1.
 Regajz Ferenc 41 kg 1.
 Péter Ákos 54 kg 1.
 Bátyity Márk 54 kg 2.
 Rácz Edmond 54 kg 5.
Fiatalabb judosaink, akik részt vettek a versenyen: Szalontai Ádám, Pálfy Levente, Bohner
Áron, Márton Balázs, Szabó Bence, Kalmár Szabolcs, Döbröntey Márton.
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