Stayin’ Alive
- maradjunk életben -

2022. március-április

március 4.
Vidámság és nagy aktivitás a Játszóházunk mai napján
Mindenek előtt köszönjük a nagyszámú részvételt a szülőknek és gyermekeiknek. Örömmel
szerveztük meg hagyományos játszóházunkat az óvodásoknak, köszönet a kollégáknak és
diákjainknak az aktivitásért.
Mosolygósra sikeredett mind a 9 állomáson való 7-8 nebuló délutánja iskolánkban.
Várunk mindenkit április elsején is!
Radnóti Miklós

március 9.
Nincsenek rá szavak!
Iskolánk ma tartotta "Március 15-i" ünnepi műsorát, amely felülmúlt mindent.
Közel 150 tanuló, élő zene, grandiózus színpadi produkció! Ez a Vonatkerti iskola, ez az ami
magasságokba emeli.
Köszönöm mindenkinek, nagyon hiányzott, hogy együtt legyünk, hogy együtt ünnepeljünk!
Nemsokára feltöltjük a fotókat és a műsorról készült felvételt.
Két beharangozó jelenet amit készítettem a próbáról
Radnóti Miklós

Március 15-i ünnepi műsor – 2022. március 9-én, szívvel lélekkel (képekben)
A forgatókönyvet írta, és a 8.b, és a 7.c osztály tanulóit a szöveges szerepekre felkészítette: Bertáné
Judit tanárnő.
A táncokban, mozgásokban részt vevő osztályok: 1.c, 5.b, 7.b, 7.c, 8.b – A koreográfiákat
összeállította és betanította: Döbröntey Bea tanárnő.
A „Hidegen fújnak a szelek” c. dalt énekli a 4.b osztály. Felkészítőjük: Pálffyné Vecsernyés Linda
tanárnő volt.
A műsorra alakult kórust felkészítette, és vezényelte: Ugrainé Nagy Zsuzsanna tanárnő.
A Nemzeti dal szólóját énekelte: Borszéki Zsombor 6.a osztályos tanuló.

Tamburán játszott: Barabás Bence 5.a osztályos tanuló.
A dobok mögött: Makk Gergő, elektromos gitár: Szabó Bence – mindketten a 7.b osztályból.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást és megtisztelte műsorunkat fuvolajátékával, Radul Zoltán.
A zongoránál ma is Czinege Hajnalka tanárnő ült.
Az akusztikus gitárokat Czuck Orsolya tanárnő, és Balatoni Zsolt tanár úr pengette.
Hegedült: Döbröntey Bea tanárnő.
Köszönjük a kollégák próbákhoz való rugalmas hozzáállását!
Köszönjük a technikai dolgozók segítségét!
Radnóti Miklós intézményvezető

március 10.
A hosszú hétvége előtt sok szép elismerésben, igazgatói dicséretben részesíthettem tanulóinkat.
Gratulálok, köszönöm mindenkinek, hogy emelik a vonatkerti iskola hírnevét!
Radnóti Miklós

március 18.
"A gyereknek természetesebb tápláléka a vers, mint a próza. A kép színesebb, ha rímmel jön, s
amit el nem mond a mondat, megértet a ritmus."
Németh László
Diákjaink szép számmal vettek részt a versmondó verseny iskolai fordulóján. Magyar költők
természetet bemutató költeményei melengették a résztvevők lelkét. A zsűri döntése alapján a
következő eredmények születtek:
1-2. évfolyamon:
I. hely: Szalai Levente 2.a
II. hely: Patarcsics Milán 2.a
III. hely Somosi Dóra Zselyke 1.c
Felkészítő tanáraik: Serei Anita és Tiralla Tímea
3-4. évfolyamon:
I. hely Körmöczi Luca 3.a
Felkészítő tanára: Mihalik Laura
5-6. évfolyam:
I. hely: Szőke Hanna 5.b és Kazy Levente Mór 6.a
II. hely: Gömöri Doroti 5.b
III. hely : Póra Alexandra 5.a
Felkészítő tanáraik: Berta Jánosné, Kovácsné Tettinger Mária és Czinege Hajnalka
Gratulálunk minden diáknak és felkészítő pedagógusnak!

március 18.
Hangszeres, táncos délután a napköziben.

március 20.

március 24.
Kedves Érdeklődők!
Iskolánk tanulóinak munkái is láthatók ma a most már hagyományosnak tekinthető nemzetközi
képzőművészeti akció alkotásai között.
A „La Grande Lessive”, vagyis „ A Nagymosás” keretében meghirdetett akció témája most a vetett
árnyék volt. Ma reggel csipeszeltük fel a munkákat, a belvárosban.
Aki teheti, látogasson el a sétáló utcába, és a Tóth Kálmán térre! Érdemes. De igyekezni kell, mert az
akció csak egy napos, ma délután 4-kor leszedik a „kiteregetett” alkotásokat!

március 25.
Csütörtök délután megtelt a stúdiótermünk lelkes felsős diákokkal. Az Észforgató tanulmányi verseny
történelmi fordulóját tartottuk, élmenydús, változatos feladatokkal. Tematika: nemzeti ünnepeink.
Farkasné Gelley Viktória, Vörös Róbert

március 25.
Víz világnapi aszfaltrajzverseny a napköziben.

március 25.
Beszámoló
Egy megtisztelő invitálásnak tettem eleget az elmúlt 3 napban. Részt vettem egy oktatástechnológiai
és innovációs világkiállításon Londonban, az ún. BETT 2022-n ( bettshow.com ).
Az expo a legújabb pedagógia módszereket és világszínvonalú tartalmakat mutatta be. A magyar
kontingens tagjaként én is gyűjtöttem a tapasztalatokat és építettem a kapcsolatokat. Ennek
eredményeként előremutató lépések történtek annak érdekében, hogy a vonatkerti iskola a
közeljövőben akár referencia iskola lehessen az idén bevezetett robotika területen itt a térségben. Ez
egy stratégiai iránya is lehet az iskolának.
Véleményem szerint a jövő generációjának alapvető fontosságú lesz ennek a tudásnak a birtoklása,
ezért fontos, hogy a robotika és a kódolás az alapfokú oktatás részévé váljon. Hiszek abban, hogy
gyermekeink felkészítése a jövőre kulcsfontosságú. Ehhez megfelelő, inkluzív tanulási formára van
szükség, amely egyenrangú és játékos tanulási formát igényel. Küldetésünk hozzájárulni egy olyan
tanulási környezet kialakításához, ahol a gyerekek „ragyoghatnak”, mert megtapasztalják, milyen
együtt dolgozni, teret adni egymás ötleteinek, és építeni egymás önbizalmát, miközben együtt
tanulnak. Mi megkezdtük és támogatjuk ezt a fajta oktató-nevelő munkát! ...sikeresek leszünk, mert
törekszünk rá!
Radnóti Miklós

március 26.
Ha szombaton dolgozni/tanulni kényszerülünk, legyen haszna a napnak. A 6.b osztállyal
bekapcsolódtunk a 10 millió Fa Alapítvány bajai közösségének munkájába. Ember es környezet
testközelből
Farkasné Gelley Viktória

március 26.
Mert a szombati iskolanap lehet izgalmas, érdekes!!!!
Az 1.c osztály az Éber-Emlékházban töltötte a délelőttöt szórakoztató programokkal, melyek által a
gyerekek sok új ismerettel gazdagodtak! Köszönjük Éber Annának és munkatársainak a
múzeumpedagógiai foglalkozásokat!
Tiralla Tímea

március 28.
A szombati nap kulcsszavai: tavasz, növények, állatok.
Az első órában beszélgettünk, vetélkedtünk a témakörben. Majd a piacon tudatosan nézelődtünk a
megbeszélt szempontok alapján. A piac vezetősége és Vass Krisztián finomságokkal lepett meg
minket. Egy nagy séta után meglátogattuk a Szegedi úti kisállat-kereskedést.
Igazán jókedvű, tartalmas 4 órát töltöttünk el.
2.a osztály és Serei Anita

március 29.
Újra pénz7!
Az elmúlt két hétben Ildi néni, Viki néni és Andi néni etika óráin pénzügyi ismeretekkel gazdagodott a
felső tagozat. Az idei tanév témái a megtakarítások és a pénzügyi tervezés voltak.

március 30.
A gyerekek mindenek előtt!
Egy pályázatnak és Baja Város Önkormányzatának köszönhetően 8.b osztályos tanulóink 4 napos
„Kamaszfesztiválon” vehetnek részt 2022. május 26-29. között Miskolcon. A „Javíts egy jegyet!”
felhíváson Andrási Barna végzős osztálya végső befutóként lett „Baja város legszorgalmasabb
osztálya” – talán köszönhető ez a januári ötös gyűjtő versenynek is.
Az osztálykirándulásnak is számító fesztivál részvételi díja közel 700.000 forint, amelyet Baja Város
Önkormányzata finanszíroz a pályázatnak köszönhetően.
Radnóti Miklós

április 1.
Angol órán ügyeskedtünk a 6.a osztályos tanulókkal. A két legjobbnak ígérkező süteményt készítettük
el. Még szükségünk van egy kis gyakorlásra, de azért így is elfogyott a süti.
Lényeg az, hogy jól éreztük magunkat! Úgy tűnik, néhányan kedvet kaptak ahhoz, hogy otthon is
kipróbálják új tudományukat.
Szász Ivett

április 4.
Ismét betekinthettek a nagycsoportos óvodások és szüleik az intézményünkbe. Miközben
bebarangolták "pincétől a padlásig" az iskolát, ismerkedhettek a pedagógusokkal és az itt folyó
sokszínű pedagógiai tevékenységekkel is. Akinek megtetszett a vonatkerti iskola, várjuk a
beiratkozásra 2022. április 21-22-én.
Iskolavezetés

április 5.
MatekÁSZ verseny megyei döntő díjazottjai
Varjassy Szabolcs (2.a) I. hely - országos döntőbe jutott
Patarcsics Milán (2.a) 6. hely
Ponácz Levente (4.a) 8. hely
Halász Emma (4.b) I. hely - országos döntőbe jutott
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak: Serei Anitának, Kovácsné Horváth Zsuzsannának,
Paszterkóné Zavaros Katalinnak!

április 5.
Iskolánk tanulòi részt vettek a városi Lány Labdarùgás Diákolompián. A lányok a hideg ellenére
izzasztò mérkőzéseket játszottak.
Gyaxi - Szent István 0-5
Sugovica - Gyaxi 1-5
Madaras - Gyaxi 2-1
Bár a megyei döntőig nem jutottunk el, a brozérem a Mi nyakunkban landolt!
Kálmánczhelyi Ildikó

április 6.
Jó célt szolgálunk!
Érzékenyítésnek sem utolsó, hiszen beteg gyerekeknek segíthetünk egy kis környezettudatos
gondolkodással.
A Kiscsillag Alapítvány gyűjti a műanyag kupakokat, amelyekért pénzt kapnak. Ezt a bevételt
beteg gyermekek szüleinek adják a gyógyulás segítésére. Virág Fruzsina (1.c) anyukája és
családja segítségével készült szívecskébe folyamatosan gyűjthetjük a műanyag kupakokat.
Köszönjük a felajánlást!
Radnóti Miklós

április 6.
Április 6-án a mezei futó verseny országos diákolimpia döntőjét rendezték Gödöllőn. Csete
Ella, és Hegyi Hunor iskolánk tanulói részesei lehettek az eseménynek. Mindketten nagyon
kihajtottak magukat, ami ezúttal egy tisztes versenyzést jelentett. Gratulálunk
mindkettőjüknek!
Andrási Barna

április 8.
Észforgató versenysorozatunk angol nyelvi fordulóján a 4.évfolyamos tanulók játékos formában,
csapatokban mérettették meg tudásukat. Az elrejtett feladatok megkeresése, azok megoldása igazán
nagy élményt nyújtott. Iskolánk stúdiótermét ezen a délután hangos gyermekkacajjal töltöttük meg.
Tiralla Timea

április 8.
30 évvel ezelőtt indult útjára a Gyaxi DSE túrasorozata. Elindítója és hosszú időn keresztül szervezője
Hegedűs Istvánné Icu néni volt. A 30 év képeiből és emléktárgyaiból látható kiállítás Gelleyné Halas
Éva és Faddi Istvánné Marika válogatása alapján készült el. Jó hangulatú beszélgetések,
anekdotázások tették feledhetetlenné a délutánt. Éva néni és Marika néni mellett köszönjük
Bagóczky Zsuzsa néni, Balatoni Zsolti bácsi, a kórus, és valamennyi segítőnek a megvalósítást!
A kiállítás megtekinthető 2022. április 29-ig.
Nagyné Bálint Ildikó

április 8.
Kiszézés a napköziben. Köszönjük a vendégeknek a hangszeres kíséretet!

április 11.
A Bajai Eötvös József Általános Iskola elsős kisdiákjai érzékenyítő programon vettek részt a Bácskai
Kultúrpalotában.
A program célja: „a most felnövekvő gyermektársadalom nyitott és érdeklődő felnőtté érjen, ezzel
kialakítva a jövőbeni befogadóbb és toleránsabb társadalmat”.
A gyerekek beszélgethettek fogyatékkal élő emberekkel, kézműveskedtek, bekötött szemmel, bottal
sétálgattak, kipróbálhatták a kerekesszékkel való közlekedést.

április 12.
A 2.b osztályba beköszöntött a tavasz. A rajz órákon nemezeléssel keltették életre a gyerekek a
pillangókat. Köszönjük a segítséget Nagyné Drapkó Mónikának.

április 12.
Április 11. a költészet napja. Iskolánk is méltóképpen megemlékezett ezen a napon József Attiláról, a
költészet fontosságáról, és a vers szeretetéről. Versíró pályázatot hirdettünk, amelyen minden induló
oklevélben részesült. Felcsendült a Tiszta szívvel című vers megzenésített változata is. A program
további részében felnőttek, és gyerekek szavalták el kedvenc, vagy saját versüket. Igazán jó
hangulatú délután volt.

április 12.
A mai napon újból igazgatói dicséreteket osztottunk. Gratulálunk a díjazottaknak!
Iskolavezetés

április 12.
Húsvéti foci bajnokság.
A szünet előtti utolsó héten a 6.b és a 7.b osztály focimeccsre vállalkoztak.
Óriási, verejtékkel teli, de barátságos mérkőzésre került sor.
A kapusok nagyon jól védtek mind a két oldalon, így az utolsó percekben dőlt el a végeredmény.
2:1 -re a 7. b osztály nyert.
Köszönjük az angolos kollégáknak, hogy lehetővé tették a mérkőzés megvalósítását.
Gratulálunk mindkét csapatnak és a testnevelőiknek!
Fazekas Emőke

április 13.
Húsvéti nagytakarítás, és a megérdemelt jutalom a napköziben.

április 13.
Tegnap megrendezésre került az iskolai népdaléneklési verseny. A gyerekek szebbnél-szebb dalokkal
ajándékozták meg a zsűrit és egymást.

április 23.

Egyre nagyobb hangsúlyt kap iskolánkban a pénzügyi tudatosság oktatása. Megragadjuk
a lehetőségeket, hogy tantárgyakba integrálható módon, élményalapú módszerekkel,
modern gazdasági ismeretekkel bővüljön diákjaink tudása. A tanórák gyakorlatiasak,
mindennapi pénzügyi ismereteken alapulnak.
Legutóbb a 8. évfolyamos diákoknak tartott rendhagyó tanórát Lantos Péter pénzügyi
tanácsadó.
Farkasné Gelley Viktória

április 25.
Pénteken a városban megszervezett népdaléneklési versenyen iskolánk tanulói is részt vettek. A
gyerekek nagyon szép minősítéseket kaptak ezen a színvonalas versenyen.
Augusztin Milán, Tóth Bíbor, Tóth Doroti bronz,
Hegyi Zselyke, Tóth Hunor ezüst,
Tóth Sarolt arany,
Fazekas Réka és Ölveczky Vince pedig kiemelt arany minősítést szereztek. Gratulálunk a gyerekeknek,
büszkék vagyunk rájuk!

április 26.
2022. március 7-én rendezték meg Kecskeméten a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóját,
majd április 22-én az országos döntőt is. Iskolánkból Ponácz Levente 4.a osztályos tanuló mindkét
fordulót nagyszerűen teljesítette, a megyein III., az országoson pedig II. helyezést ért el!
Nagy-nagy szeretettel gratulálunk neki, nagyon büszkék vagyunk rá!
Kovácsné Horváth Zsuzsanna

április 26.
Nagy Nadin 3.a osztályos tanulónk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által hirdetett
"Az év madara 2022" országos rajzpályázatán 2. helyezést ért el. Gratulálunk neki és felkészítő
tanárának, Szilaski Mária tanárnőnek!

április 27.
A Városi Versmondó versenyen a 7-8. évfolyamos diákok közül Hegyi Hunor 7.a osztályos tanuló első
helyezett lett, Kazy Levente 6.a osztályos tanulónkat pedig különdíjjal jutalmazták.
Gratulálunk az elért eredményekhez!

április 29.
Kerékpáros ügyességi verseny a napköziben.

