VONATKERTI NAPLÓ

XXVIII. évf. 7. szám (279.)

2018. március

Bajai Eötvös József Általános Iskola
XXVIII. évfolyam 7. szám (279.) március

2018. március 15.

1

VONATKERTI NAPLÓ

XXVIII. évf. 7. szám (279.)

2018. március

2

VONATKERTI NAPLÓ

XXVIII. évf. 7. szám (279.)

2018. március

Beiskolázási fórum
Első alkalommal rendezte meg a Bajai Óvodaigazgatóság a Turisztikai Központban
2018. február 21-én a 2018/2019-es tanévre vonatkozó beiskolázási fórumot.
A legtöbb bajai általános iskola képviseltette magát, így intézményünk is. Igényes pavilonnal
készültünk, ahol bemutattuk értékeinket, iskolánk sokszínű területeit. A közepes számú szülői
érdeklődő válogathatott a kínálatból, amely segítheti a családokat az iskolaválasztásban.
Bízunk abban, hogy intézményünk mellett sokan döntenek majd. Várjuk, hogy minél
több elsőssel találkozhassunk szeptemberben!
Radnóti Miklós intézményvezető

Szépítsük környezetünket!
Iskolánk egykori vezetője, dr. Cseh Béla igazgató úr, a Bajai Városvédő és -szépítő
Egyesület elnöke, Baja Város Önkormányzata és a Bajai Kommunális és Szolgáltató
Nonprofit Kft. Kertészeti Ágazata támogatásával 2. alkalommal hirdeti meg a bajai oktatási
intézményeknek a „Virágos iskolák, virágos óvodák” programot. E felkérésnek eleget téve
szervezünk 2018. április 20-ára, péntek délutánra egy szülő-diák-tanító összefogást, ahol az
iskolához tartozó zöld területeket frissítjük, virágot ültetünk, így várva a tavaszt.
Mindenkit szeretettel várunk a programra!
Radnóti Miklós intézményvezető
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Nyitott kapuk
Intézményünk szélesre tárta kapuit az iskolánk iránt érdeklődő óvodások és szüleik
számára.
Három napon át ismerkedhettek a tanító nénikkel, és az itt folyó nevelő-oktató
munkával. Bár a 45 perces tanórákat még elég hosszúnak tartották a látogatók, de a tanító
nénik igyekeztek őket is bevonni az órák menetébe, feladatlapokkal, mondókákkal
foglalkoztatni.
Reméljük, kedvet kaptak a szülők és az óvodások, hogy sokszínű iskolánkban kezdjék
meg tanulmányaikat!
Nagyné Bálint Ildikó intézményvezető-helyettes
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Zrínyi Ilona matematikaverseny
Aki szereti a kihívásokat, a gondolkodást igénylő feladatokat, minden évben
megmérettetheti magát a Zrínyi Ilona megyei matematikaversenyen.
Az idei évben iskolánk 24 diákja jelentkezett az 1-5. évfolyamokról. Többhónapos
felkészülés után a verseny 2018. február 16-án a Sugovica Sportiskolai Általános Iskolában
került megrendezésre. Évfolyamonként legalább 300 diák jelentkezett megyénkben a
megmérettetésre. Tanulóink becsülettel helytálltak (csak az influenzajárvány tántorított el
néhány jelentkezőt).
Az alábbi helyezések születtek:
évfolyam
2.

3.

4.

5.

tanuló
Radnóti Soma
Matula Ákos Mór
Csiby Júlia
Szalontai Ádám
Csorba Barnabás
Révi Benedek
Tóth Tamás
Hegyi Hunor
Bohner Áron
Pápai Zsófia
Agócs Péter
Pálfi Enikő
Szőke Panna
Rybárik Máté
Gombár Ákos
Várnai Hunor
Stetina Anna
Kazy Zsigmond
Vörös Emma
Czigány Bánk Hunor

osztály
2. b
2. b
3. c
3. a
3. d
3. d
3. c
3. a
3. d
4. a
4. a
4. b
4. a
4. b
4. c
4. a
4. a
5. a
5. a
5. a

elért helyezés
35.
93.
34.
83.
118.
124.
147.
204.
267.
51.
63.
78.
106.
145.
168.
191.
195.
31.
78.
80.

felkészítő tanár
Serei Anita
Serei Anita
Oszvald Éva
Bakos Barbara
Bakos Barbara
Bakos Barbara
Oszvald Éva
Bakos Barbara
Bakos Barbara
Nagyné Bálint Ildikó
Bakos Barbara
Bakos Barbara
Nagyné Bálint Ildikó
Bakos Barbara
Nemes Gáborné
Nagyné Bálint Ildikó
Nagyné Bálint Ildikó
Bakos Barbara
Bakos Barbara
Bakos Barbara

Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítő tanáraiknak!
Nagyné Bálint Ildikó intézményvezető-helyettes
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Jagodinai vendégek látogatása
A
Kragujeváci
Egyetem
Jagodinai
Pedagógiai Kara 2011 óta rendszeresen látogat
hazánkba.
Egyik partnerintézménye az Eötvös József
Főiskola. Az együttműködés keretében évente két
alkalommal iskolánkba is ellátogatnak a szerbiai
pedagógusok és főiskolai hallgatók. A tavaszi
félévben április 19-én Tiralla Tímea angol nyelvi
órát mutatott be részükre a 3. b osztályban,
Andrási Barna pedig testnevelésórát az 5. c
osztályban. Nagy érdeklődéssel néztek körül
intézményünkben, különösen az Iskolagaléria
kötötte le látogatóink figyelmét.
A vendégek nagyon elismerően nyilatkoztak a nálunk folyó nevelő-oktató munkáról!

Nagyné Bálint Ildikó intézményvezető-helyettes
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A Gyakorlós Egyesület választmányi ülése
A Gyakorlós Egyesület a soron következő közgyűlését 2018. február 19-én tartotta.
A jelenlévő választmányi tagok elbírálták a pedagógusok által benyújtott belső
pályázatokat. Több mint negyed millió forinttal támogatják az iskolában zajló programokat,
versenyeket, az oktatást és a szabadidős tevékenységeket színesebbé tevő eszközök
finanszírozását. Ezt követően az iskola dokumentumainak (Házirend, Pedagógiai Program)
legitimálása, elfogadása következett.
A szülői választmány a soron következő közgyűlését 2018. március 26-án (hétfőn) 17
órától tartja iskolánk Stúdiótermében.
Oszvald Éva választmányi összekötő

Bendegúz nyelvÉSZ verseny megyei döntő
2018. március 23.
Nagyon vártam már ezt a napot, mert ma mentem a nyelvÉSZ verseny megyei
döntőjére, Kecskemétre. A versenyre tanító nénim, Oszvald Éva kísért el. Miután megírtuk a
feladatokat, az iskola tanulói műsorral kedveskedtek nekünk. Az előadás után jött az
eredményhirdetés. Én 3. lettem! Nagyon boldog voltam.
Hazafelé még egy jót sütiztünk is Soltvadkerten!
Csiby Júlia 3. c osztályos tanuló
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A Kerek Asztal Lovagjai, avagy legendás hősök nyomában

Gazdag program várta márciusban
azokat a tanulókat, akik az angol
nyelvtudásukat szerették volna próbára
tenni.
Március 5-én iskolánkban városi versenyre
hívtuk az érdeklődő felső tagozatosokat. Két
témakörben versenyeztek a gyerekek. Az 56. évfolyamosoknak Éva néni és Kata néni
egy izgalmas feladatlapot állított össze Artúr
királyról és rejtélyes kardjáról, míg a 7-8.
évfolyam tanulóinak Előd bácsi készített elő
egy országismereti vetélkedőt. Háromfős
csapatversenyt hirdetett az iskola, amelyre egy legendás személyt bemutatva lehetett nevezni.
Színvonalas munkákkal érkeztek a gyerekek és ügyesen mutatták be azokat egymásnak
angolul. A bemutatók során megismerhettük Szent György és Artúr király legendáját, de
színes országismereti beszámoló készült Angliáról is. A lelkes versenyzőket pogácsával láttuk
vendégül. A délután jó hangulatban telt és a jól felkészült csapatok fej-fej mellett nagyszerű
teljesítményt nyújtottak. A végső eredményhirdetésre majd városi szinten kerül sor, amire egy
kicsit még várni kell.
Köszönjük a részvételt és gratulálunk a
résztvevőknek!
Ezzel a versennyel azonban még nem ért
véget a tavaszi zsongás a nyelvtanulás
frontján. Március 20-án a 6. évfolyamról 10
fő nevezett az országos ELC versenyre,
amelynek kapcsán a résztvevő tanulók
elolvastak egy angol nyelvű könyvet
Thészeusz és a Minótaurosz történetéről és
adtak számot ismereteikről. Bízunk abban,
hogy sikeresen vették az akadályokat. Nekik is sok szeretettel gratulálunk!
Akik kedvet kaptak, hogy a tantermen kívül is kipróbálják a nyelvtudásukat, azokat
arra biztatjuk, hogy jelentkezzenek az április elejére meghirdetett iskolai angol
szavalóversenyünkre.
Sok szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő tanulóinkat!
Matheisz Éva angol nyelvtanár
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Házi alsós szavalóverseny
A Weöres Sándor megyei szavalóverseny alsó tagozatos iskolai fordulóját 2018.
február 27-én délután fél 3-kor rendeztük meg.
Két korcsoportban hallgathattuk kis versmondóinkat: 1-2. és 3-4. évfolyam.
A helyezések a következőképpen alakultak.
1-2. évfolyam:
1. Gömöri Doroti
2. Manhalt Bálint
3. Mészáros Míra

1. b osztály
1. b osztály
1. a osztály

3-4. évfolyam:
1. Szabó Bence
2. Antal Péter
3. Hegyi Hunor

3. b osztály
4. c osztály
3. a osztály

Az első és második helyezett tanulók képviselték iskolánkat a 2018. március 9-i területi
(városi) fordulón.
Mészáros Ágnes felkészítő tanító
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Házi felsős szavalóverseny
A felső tagozatosok szavalóversenyének iskolai fordulója február 28-án volt a
Stúdióteremben.
19 tanuló nevezett a versenyre. A zsűri tagjai dr. Éber Elődné és Buzásiné Berényi
Márta voltak. Két kategóriában folyt a verseny.
Az 5-6. évfolyamon a következő eredmények születtek:
1. Vörös Emma 5. a
2. Dáné Janka 6. b
3. Jeszenszky Zétény 6. a
7-8. évfolyam: 1. Kőnig Márton 7. a
A városi-területi versenyen Dáné Janka 2. helyezést ért el, Kőnig Márton pedig különdíjat
kapott.
Gratulálunk mindkét tanulónknak!
Kovácsné Tettinger Mária versenyfelelős
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DÖK

DÖK
Városi DÖK

2018. március 5-én iskolánkban gyűlt össze a Városi Diákönkormányzat.
Ezen az ülésen terveztük meg a DÖK facebook oldalát. Aki csak teheti, nézze meg, és
kövesse be. Beszéltünk arról, hogy csinálunk egy időkapszulát, ezen kívül szó esett még a
faültetésről is, aminek neve “időültetés”.
Szerletics Emma DÖK-elnök

Észforgató versenysorozat
Helyesírás
2018. március 12-én rendeztük meg az alsó tagozaton a már hagyománnyá vált írásbeli
versenyünket.
A próbát lelkes felkészülés előzte meg. A gyerekek ünnepi öltözékben érkeztek. A szorgos
kezek először tollbamondás után írtak, majd játékos feladatokat oldottak meg. A 2.
évfolyamon 10, a 3. évfolyamon 15, a 4. évfolyamon 14 tanuló indult.
Az idei tanévben a felsőbb két évfolyamon az első két helyezett továbbjutott az Iskolahét
városi versenyére, amelyet iskolánk rendez. Az eredményeket a gyerekek a versenysorozat
záróünnepélyén tudják meg.
Gratulálok minden versenyző kisdiáknak, és köszönöm szépen a pozitív hozzáállást
pedagógus és oktatást segítő kollégáimnak.
Serei Anita versenyfelelős
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Játszóház
Március 3-án, szombaton játszóházba vártuk az iskolánk iránt érdeklődő óvodásokat
és szüleiket.
A kis vendégek hét helyszínen kaptak betekintést intézményünk életébe. A
sportcsarnokban játékos akadálypálya, az ebédlőben táncház, a tantermekben mesekuckó,
zene-tanoda, számbirodalom, játékos angol és kézműves foglalkozás közül választhattak.
Közben a szülők megismerkedhettek a leendő elsős tanítókkal és választ kaphattak
kérdéseikre iskolánk mindennapi életével kapcsolatban.
A délelőtt gyorsan és jó hangulatban telt el. Reméljük, hogy szeptemberben már
diákjaink között üdvözölhetjük újra látogatóinkat.
Buzásiné Berényi Márta intézményvezető-helyettes
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Öko-vetélkedő
Március 1-jén a harmadik és
negyedik évfolyamosok számára Ökovetélkedőt rendeztünk.
A versenyen 6 csapat mérte
össze tudását. A feladatok között
voltak könnyebbek és nehezebbek is.
Volt olyan is, amelyet időre kellett
teljesíteni. Többek között TOTO-t,
keresztrejtvényt, találós kérdéseket és
szókeresős
feladatokat
kellett
megoldania a 4 fős csapatoknak. A vetélkedő végén minden tanuló apró jutalomban részesült.
Az eredményhirdetésre egy hét múlva került sor, amelynek során az első három helyezett
csapat külön díjazásban részesült.
I. helyezettek:
Környezetbarátok (3. d): Csorba Barnabás, Csanyik Balázs, Huzsvay Gergő, Révfi Benedek
II. helyezettek:
Természet királyai (4. b): Gyuricza Lucza, Csiszér Boróka, Rybárik Balázs, Sipos Ábel
III. helyezettek:
Természetvédők (3. c): Miskolczi Viktória, Lehoczky Gabriella, Tamaskó Dominik Zalán,
Barcsák Rebeka

Mészáros Éva versenyfelelős
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Kenguru Matematikaverseny
Március 20-án, kedden kilenc 3. évfolyamos tanuló (a 3. b és a 3. c osztályból) vett
részt a nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen.
Huszonnégy matematikai, főként logikai gondolkodást igénylő játékos feladatot
oldottak meg a verseny résztvevői. A gyerekek jutalmul egy tollat, s emléklapot kaptak.
Izgatottan várjuk az eredményt.
Oszvald Éva versenyfelelős
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A Kultúrpalotában jártunk
A Péter és a farkas című előadás azért tetszett, mert sok szép rajzot láttunk.
Rengeteg hangszerrel ismerkedtem meg. Köztük volt a fuvola, a nagybőgő, a dob és
még sok más érdekesség. Nekem az tetszett, hogy a végén meg is lehetett nézni a rajzokat.
Voltak olyan alkotások, amiket a mi osztálytársaink készítettek!
Jó élményben volt részünk.
Mőzl Nóra 4 . a

Nekem nagyon tetszett a Péter és a farkas előadás, mert nagyon szép volt a zene és a
képek is.
Szerintem nagyon érdekesek voltak a különböző rajzok. A Barna anyukája is szerepelt
benne. A hangszerek nagyon szépen szóltak együtt. Én először azt sem tudtam, hogy mi
pontosan a Péter és a farkas, de végül nagyon elnyerte a tetszésem.
Radnóti Huba 4. a

A Péter és a farkast néztük meg a Kultúrpalotában.
Ezen az előadáson sok hangszert szólaltattak meg. Ez nagyon tetszett. Jó volt, hogy
minden hangszernek saját szerepe és a szereplője volt. Az is tetszett, hogy a különböző
hangszerek hangját ismerhette meg az, aki még nem hallott sok zenét.
Nagyon jól éreztem magam.
Márton Viktória 4. a
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Ostern

Gyalus Barna 6. a

17

Német

Bald feiern wir Osternfest. Am Donnerstag beginnt die Frühlingsferien, und am
Wochenende werden Ostern.Es ist ein christliches Fest, am Samstag essen wir Schinken, Eier,
Kuchen. Am Sonntag warten wir auf den Osterhase, der die Geschenke bringt. Am
Ostermontag geissen die Jungen die Mädchen mit Duft, aber oft mit Wasser. In den Dörfern
am Nachmittag giessen die Mädchen die Jungen mit Wasser. Gute Erholung für die Ferien.
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Judo
Iskolánk tanulói Diák B, C és serdülő korcsoportban a Solti Tavasz Kupán szép
eredménnyel végeztek.
Diák C korcsoport eredményei:
27 kg Szabó Bence 4.
30 kg Tóth Tamás 3.
36 kg Pálfy Levente 2.
Diák B korcsoport eredményei:
40 kg Sztankov Panni 2.
Serdülő korcsoport eredményei:
60 kg Péter Ákos 2.
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Mezei futóverseny
2018. március 12-én rendezték a Körzeti mezei futóversenyt a Petőfi-szigeten. Igazán
szép gyaxis eredmények születtek!
A II. korcsoportos fiúcsapat a 2. helyen végzett. A csapat tagjai: Hegyi Hunor, Szabó
Bence, Huzsvay Gergő, Rybárik Máté, Kassai József, Kovács Márk, Rybárik Balázs.
A II. korcsoportos lánycsapatunk a 3. helyen zárt. Csapattagok: Sztankov Panni, Stetina
Anna, Szőke Panna, Csiszér Hanna.
A III. korcsoportos fiúk versenyében Czigány Bánk Hunor és Bor Gábor fej-fej mellett értek
célba, a többiek pedig az élmezőnyben végeztek. Így a csapat elhozta az I. helyet. Az
aranyérmes csapat névsora: Czigány Bánk Hunor, Bor Gábor, Bohner Bálint, Döbröntey
Gábor, Kiri Gergő, Dávid Csaba.
A III. korcsoportos lányoknál is elhoztuk az egyéni aranyérmet, Piukovits Dorka révén.
Csapatban az ezüstérmet sikerült megszerezni. A csapat tagjai: Piukovits Dorka, Horváth
Réka, Fülöp Daniella Blandina, Fercsák Sára.
A IV. korcsoportban sajnos nem sikerült érmes helyezést elérnünk, de a fiúkat dicséret illeti
teljesítményükért. A csapat tagjai: Csendom Olivér, Gregus Benedek, Szabó Kristóf,
Szalontai Bálint, Bártfay Attila.
A lányoknál sajnos nem lett meg a csapatunk, pedig esélyesek lehettek volna a továbbjutásra
is. Szalai Natália, Szalai Elizabet, Németh Diána az élmezőnyben végzett.
Kísérőtanár: Andrási Barna
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