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Véget ért az az első félév az alsó tagozaton
Január utolsó hete a megszokottnál is izgalmasabban telt, hiszen minden kisgyerek
nagyon várta, hogy megkapja a félévi értesítőjét. Az első és második évfolyamosok szöveges
értékelést, míg a nagyobbak érdemjegyek keretében kaptak visszajelzés első félévi
teljesítményükről.
Míg meg nem érkezett a várva várt pillanat, sokféle gyermeki gondolat látott napvilágot.
Volt, aki
- bizakodott abban, hogy megkapja a jobb minősítést,
- úgy gondolta, hogy mindenből ötöst érdemel,
- abban bízott, hogy sokmindenből ötöst fog kapni,
- arra gondolt, hogy megtudja, miből kell javítania,
- reménykedett, hogy jutalomként kap valamilyen ajándékot,
- azt mondta, hogy már nagyon várja az év végi bizonyítványt,
- úgy gondolta, hogy ezzel is közelebb került a nyári szünethez és a jól megérdemelt
fagylaltgombócokhoz.
A félévi értesítő, mint teljesítménytükör a tanulással kapcsolatban, mindenki számára
segítséget, megerősítést ad a második félévre. Bizonyára valamennyi tanulónak lesz annyi
ereje, kitartása, hogy legalább közel kerüljön, vagy megvalósítsa a tanulmányi eredményekkel
kapcsolatos terveit.
A második félévi helytállást sok-sok szép pillanat és élmény fogja segíteni, így majd
biztos könnyebb lesz jól teljesíteni.
Nemes Gáborné munkaközösség-vezető

Felső tagozatos félévi eredményeink
Nagy izgalommal várták a felsős tanulók és nevelők, hogy milyen eredmények
kerülnek be a félévi tájékoztatóba.
266 felső tagozatos tanulóból az átlag 4,2 lett. A bukások száma intézményi szinten 9 (17
tantárgy).
Az intézményi magatartásátlag nagyon jónak mondható, hiszen a példásak száma meghaladja
az 55 %-ot.
Szorgalom tekintetében is kívánni valót hagy maga után a példás szorgalmú tanulók száma
(mindössze 40 %). A felső tagozatos tanulmányi rangsort a 6. a osztály vezeti 4,72-dal, őket
követi az 5. a 4,57-dal és 3. helyen egy picivel lemaradva az 5. b 4,52-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
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Ninja Warior - avagy nagycsoportosok bátorságpróbája
Az idei tanévben már 3. alkalommal vártuk az
iskolánk iránt érdeklődő óvodásokat intézményünkbe.
Most a sportos, bátor gyerekek élvezhették
leginkább a programot. Sportcsarnokunk óriási játszótérré
változott, ahol lehetett kúszni, mászni, függni, lógni,
húzódzkodni, ugrálni. Barna bácsi ötletei alapján az
iskolában fellelhető eszközökből épült fel az izgalmas
küzdőtér. Öröm volt látni az izgalomtól és fáradtságtól
kipirult arcokat, amikor jöttek beváltani a megérdemelt
jutalmakat. A vendéglátás ideje alatt lehetőség nyílt
kötetlen beszélgetésre is.
Március elsején várjuk utolsó játszóházi délutánunkra az érdeklődőket!
Nagyné Bálint Ildikó intézményvezető-helyettes
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Az Éber Emlékházban jártunk
Az 5. évfolyamos diákok heti
órarendjét a hon- és népismeret tantárgy
is színesíti. A gyerekeknek lehetőségük
van betekinteni a népi kultúrába,
megtapasztalni a paraszti világ lassan
feledésbe merülő értékeit.
Az Éber Emlékházba látogatott
az 5. évfolyam január közepén, ahol
Éber Orsolya és Éber Anna vezetésével
múzeumpedagógiai rendhagyó tanórán
vettünk részt. Az alkalom remek
lehetőség volt, hogy a humán tanórákon szerzett ismereteket elmélyítse.
"Egy kép többet mond ezer szónál..." - a foglalkozás keretében szerettem volna diákjaimat
személyes élményhez juttatni. Sok kép, műalkotás és autentikus tárgyak is megtekinthetők itt.
Nagyszerű élmény volt, köszönjük!
Farkasné Gelley Viktória
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Az éves munkatervben foglalt programok közül a legtöbbet megvalósítottuk. Volt,
amit nem tudtunk véghezvinni, de helyette mindig adódott valami új, akár váratlan esemény.
Üléseink rendben lezajlottak, amelyeken az intézmény vezetője is mindig megjelent,
és szívesen részt vett a beszélgetésekben, meghallgatta a tagokat, mindvégig segítette
munkánkat.
Az év eleji szervezési feladatok során megválasztottuk a területi összekötőket és az alsóbb
évfolyamos testvérosztályokat. Mivel egyenlő az alsó, illetve felső tagozatos osztályok száma,
minden rugalmasan zajlott. A hagyományoktól eltérően az idei tanév elején nem vittük iskolai
szintű szavazásra a diákelnök személyét. Mivel a tavalyi tanévben az iskolavezetés és a
diákönkormányzat képviselői is nagyon elégedettek voltak Szerletics Emma elnöki
munkájával, az ülésen egyöntetű igen szavazattal ismét megválasztották a tanulók.
Alelnöknek Petrovácz Ádámot és Horváth Márkot kérték fel. Míg Ádám az intézményi
feladatokban segített, addig Márk fontos tagja a városi diákönkormányzatnak. Minden ülésen
és rendezvényen megjelent, állandó pozitív visszacsatolást kaptam személyéről, mint a
legfiatalabb „kedvenc”. A félév során mindhárman lelkiismeretesen végezték a munkájukat.
A tanév elején Baja város vendégei voltak három ország egy-egy városának magyar
nemzetiségű gyermekei. Egyik rendezvényükre meghívást kaptunk, így szívesen
megjelentünk a Petőfi-szigeten az összetartozás fája ültetésén. A négy ország fiataljai együtt
énekeltek mai magyar dalokat, majd magyar művész idézetével a városok képviselői szalagot
tűztek az ágakra. Megható ünnepség volt számomra. Az egyetlen szombati tanítási napon
néhány lelkes tagunkkal újjávarázsoltuk a felső emelet mennyezetét. Különböző
pasztellszínekkel lefestettük a már megsárgult kazettákat. A hagyományos Kereszttűzbeszélgetésen minden új kolléga szívesen válaszolt a komoly és a vicces kérdésekre egyaránt.
Az erről készült cikk megjelent a Vonatkerti Naplóban. Iskolánk jubileumi ünnepségén több
diákönkormányzati tag megjelent, és mindegyikük lelkesen segített a teendőkben. Vendégeket
fogadtak és kísértek, a könyvek árusításában is szívesen részt vettek. Volt, aki a 2. szombat
délutánját „áldozta fel” iskolánk érdekében. A tanulmányi helyzet értékelésében a felsős
munkaközösség vezetője segített. A gyerekek a véleményeken túl ötleteket adtak egymásnak
a hatékonyabb tanulmányi eredmények elérésére. A karácsonyi ünnepkör keretében aktívan
rész vett a diákönkormányzat a felső tagozatos osztályok között meghirdetett ajtódekorációs
versenyben. A zsűri egyik tagja is innen került ki. Egy délután karácsonyfadíszeket
készítettünk, illetve tobozokat kötöztünk, amelyekkel együtt díszítettük fel iskolánk fenyőfáját
az aulában. A leendő elsősöknek rendezett sportdélutánon a DÖK három tagja a program
egészében ahol tudott, segített. A félév utolsó napján néhány tanuló kitette a Mesterdiákversenyt hirdető plakátokat. Az utóbbi néhány év negatív tapasztalata alapján a hagyományos
felsős bál az idei tanévben nem került az éves munkatervbe.
Diákönkormányzatunk legtöbb tanulójának hozzáállását, programjainkat, üléseinket
pozitívan értékelem. Az osztályok képviselői a félév során folyamatosan és lelkiismeretesen
végezték feladatukat. A diákelnök és az alelnökök kezdeményező, segítőkész, határozott
hozzáállása példamutató az iskola minden tanulója számára.
Serei Anita DÖK összekötő tanár
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3. próba: Téli túra
Január 26-án délelőtt a Gemencben jártunk.
A Duna-hídon átkelve, a Dunafürdő üdülőházait elhagyva a Vén-Duna partján
sétáltunk tovább a Cserta-parti pihenőhelyig. Az időjárás nagyon alkalmas volt a túrázáshoz,
nem volt túlságosan hideg, szél sem volt, de még nem is olvadt meg a hó. Végig
gyönyörködhettünk a havas téli táj szépségében. Visszafelé ugyanezen az útvonalon jöttünk a
gyülekezőhelyre. Kb. 30 fő teljesítette a próbát.
Mindenki jól érezte magát a friss levegőn.
Tájékoztatásként jelezzük, hogy a sok beteg miatt kevesebben tudtak eljönni erre az
alkalomra. A hiányzó pecsét miatt nekik sem kell aggódniuk, várhatóan április 2. felében egy
bónusz túrát szervezünk az egyik péntek délután, amely jellegét tekintve kerékpártúra lesz.
Így azzal a túrával pótolható a mostani.
Balatoni Zsolt szervező
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Korcsolyáztunk…
Emlékezetes délután a korcsolyapályán
2019. január 24-én a 4. a osztály Zsanna nénivel a Petőfi-szigetre ment
jégkorcsolyázni.
Már az odavezető út nagyon emlékezetes volt. Megálltunk a Sugó fölött és a hídról
csodáltuk a havas tájat. Ezután a korcsolyapályához értünk. Akinek szükséges volt, korit
bérelt, majd öltöztünk és jégre szálltunk. Volt néhány esés, de ettől függetlenül jót
mókáztunk.
Nagyon klassz hangulatban telt el a délután, reméljük, máskor is mehetünk.
Takács Petra 4. a osztályos tanuló

A korcsolyázás
Egy nap elhatároztuk az osztályfőnökünkkel, hogy elmegyünk korcsolyázni. Az
iskolából lesétáltunk a szigetbe a korcsolyapályára.
Ott, akiknek nem volt korcsolyája, az bérelt egy órára. Ezután mindenki felvette a
kesztyűt és bement a pályára. Amikor egy kicsit elfáradtunk, akkor kimentünk pihenni és
ekkor ittunk teát. A pihenést követően visszamentünk még korcsolyázni. Amikor azt mondta
Éva néni, hogy indulunk, mindenki lejött a pályáról. Visszaadtuk a korcsolyákat és
felöltöztünk, majd elindultunk az iskolába.
Sokat nevettünk és nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük szépen Éva néninek ezt a
jó kis korcsolyázást! Remélem jövőre is sor kerül rá!
Markó Nadin 5. b
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Jégen a 7. b osztály
A gyerekek kérésére 2019. január 14-én ellátogattunk a városi korcsolyapályára.
Mindenki nagyon várta ezt a napot. Ki azért, hogy mielőbb újból korizhasson, ki azért,
hogy még jobban megismerje ezt a téli sportot. A pályán sokan már ügyesen siklottak, sőt
többen összekapaszkodva keringtek körbe-körbe. Természetesen volt olyan is, aki most tette
meg első bizonytalan lépéseit a tükörsima felületen „jégjárókeret” segítségével, vagy éppen az
esés túlélését gyakorolta következetesen nagy nevetések közepette. A közös élményt
megörökítő, pálya közepén készült fényképről senki sem maradt le, mert ugyan tolva-húzva,
de egyszer csak ott találta magát a többiek között.
Az együtt töltött időt még emlékezetesebbé tette a temérdek mosoly és kacagás, a
biztató és elismerő szavak sokasága.
Nemes Gáborné osztályfőnök

Halmágyi Kitti 6. a
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Bald kommt Fasching in der Schule. Wir machen Partys, wir ziehen witzige Kleider
an, wir tanzen, essen und spielen. Das Wetter wird immer besser, die Sonne scheint, am
Himmel sind blaue Wolken. Wir spielen oft auf dem Hof. Mein Lieblingsmonat ist Frühling.

Kazy Zsigmond 6. a
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Jól kezdődött a február a legkisebb kosaraspalántáknak.
Hatalmas izgalommal telt a péntek délelőtti (február 1.) tanítás a legkisebb kosaras fiúknak a
GYAXIBAN (1-2. osztályosoknak), mert nagyon várták már, hogy indulhassunk külön
kisbusszal Kiskunmajsára. Ebben a városban került megrendezésre a DOBD KOSÁRBA!
program megyei versenye, ahol a csoportunkban I. helyezettek lettünk. Ez a néhány kép is
bizonyítja, hogy izgalom még délutánra is maradt bőven.
BRAVÓ FIÚK! Kitartó edzésmunkával (talán) tartható az eredmény jövőre is!
Bátori Magdolna edző

Várnai Villő 3. a
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Judo
IV. Molnár Franciska Emlékverseny, Mórahalom
2019. január 27-én rendezték meg Mórahalmon a diák és a serdülő korcsoport
regionális versenyét, ahol iskolánk diákjai is megmérettették tudásukat.
Egyéni eredmények:
Diák C korcsoport:
Rácz Viktória 30 kg 2.
Kalmár Szabolcs 33 kg 2.
Agócs Barna 33 kg 7.
Szalontai Ádám 39 kg 2.
Diák B korcsoport:
Szabó Bence 32 kg 2.
Diák A korcsoport:
Sztankov Panni 41 kg 1.
Serdülő korcsoport:
Sztankov Panni 44 kg 3.
Péter Ákos 73 kg 2.
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Megyei Úszás Diákolimpia
Iskolánkat 17 tanuló képviselte a Kecskeméten megrendezett Úszás Megyei
Diákolimpián. A nap végén 2 éremmel tértünk haza.
Novoth Adrián (3. b) mellúszásban 3. helyezést ért el.

Lányváltónk 1. helyezést ért el.
A váltó tagjai: Takács Petra (4. a), Stetina Anna (5. a), Markó Nadin (5. b), Juhász
Amina (5. c)

Az első helyezett csapat továbbjutott az országos döntőre, amelyet Győrben fognak
megrendezni.

Gratulálunk!
13

VONATKERTI NAPLÓ

XXIX. évf. 6. szám (288.)

2019. február

Grafikai és felelős szerkesztő:
Kovácsné Horváth Zsuzsanna
Technikai szerkesztők:
Faddi Istvánné
Osztrogonácz Miklós
Szerkesztők:
Kálmánczhelyi Ildikó
Nagyné Bálint Ildikó
Radnóti Miklós
Ugrainé Nagy Zsuzsanna

Szerkesztőség:
6500 Baja, Bezerédj u. 15.
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