VII. ÉVF. 15. SZÁM

2019. október 24.

Pályát választottunk

Gólyaavatás és gólyabál
a Babitsban
Az Újpesti Babits Mihály Általános Iskola és Gimnázium hagyományainak megfelelően idén is
a tizedikes tanulókat érte a megtiszteltetés, hogy a gólyabál programját megszervezzék, így új
módon tapasztalhatták meg a gólyaavatás élményét is, amelyről ez
alkalommal Binder Lucának, az intézmény 10.d osztályos tanulójának
beszámolóját olvashatják.
Eleinte kissé tanácstalanul láttunk
neki a gólyabáli feladatok kitalálásának, de nagyon gyorsan belejöttünk
végül, hiszen megtaláltuk a megfelelő motivációt, ami nem más volt,
mint a mi pozitív és felejthetetlen
emlékünk a saját gólyaavatónkról.
Így legfőbb célunkká vált, hogy ha
nem is jobb, akkor legalább olyan szuper élményt okozzunk az idei gólyáknak, mint amit mi élhettünk át az előző évben.
Cikkünk a 2. oldalon folytatódik
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Fontos döntés előtt állnak nyolcadikosaink: hol tanuljanak tovább,
melyik iskola lesz számukra a legmegfelelőbb? Gimnáziumba jelentkezzenek vagy szakmát tanuljanak?
Számos rendezvény segíti diákjainkat
a döntés meghozásában, ahol megismerkedhetnek a különböző középiskolákkal, szakmákkal, lehetőségekkel.
Az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 7-8. osztályai három továbbtanulási
börzére látogattak el. A Mi a pálya? műszaki fesztiválra már ismerősként érkeztünk, és a tavalyihoz hasonlóan az idén is nagyon sok érdekességet láttunk. Bevezetésként néhány izgalmas fizikai kísérlet szemtanúi voltunk, majd körülnézhettünk a különböző iskolák standjainál, ahol műszaki, informatikai és vegyészeti
eszközöket és módszereket mutattak be. Cikkünk a 3. oldalon folytatódik.

Mesevetélkedő
a Szűcsben

2020-tól megújul
a szakképzés!

A mesék fontosságáról, a gyermeki fantáziára és lélekre gyakorolt
hatásáról mindannyian tudunk,
mégis egyre kevesebben olvasnak
meséket. A mesékre fókuszálásként
szeptember 30-án, Benedek Elek
születésnapján Mesevetélkedőt rendeztek a Szűcs Sándor Általános
Iskolában, amelyről Nagy Szilvia
tanárnő írt élvezetes beszámolót.
2005 óta ünnepeljük a Magyar Népmese Napját híres-neves mesemondónk, Benedek Elek születésnapján,
így tettünk mi magunk is a Szűcs Sándor Általános Iskolában.
Cikkünk a 8. oldalon folytatódik

A szakmát tanuló fiatalok a jövőben a korábbinál átláthatóbb, készségeikhez legjobban illeszkedő,
a munkaerőpiacon jól hasznosítható szakmák közül választhatnak.
Ezekről a szakmákról tájékoztató kiadvány készült, melynek célja a szakképzés lehetőséginek és a megújuló
rendszer alapjainak a bemutatása. A füzetben olvasható leírások hozzásegítik
a diákokat ahhoz, hogy a lehetséges
karrierutak közül a számukra legmegfelelőbbet választhassák, és a jó iskola- és
pályaválasztással hosszú távon alapozzák meg a jövőjüket.
Cikkünk a 3. oldalon folytatódik
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Kattintson Facebook oldalunkra!

Dúdolj! Ringass! Táncolj!

Gólyaavatás és gólyabál a Babitsban

A tradicionális ceremónia lényege,
hogy a gólya osztályok hivatalosan
is az iskolánk diákközösségének
szerves tagjává váljanak azzal, hogy
a különböző feladatok megoldásának céljából nyitnak a felsőbb évfolyamok és a tanárok felé. Mindeközben az osztályközösségüket is
jelentősen erősítik.
Mindannyiunk számára borítékolható sikernek számított a rengeteg vidám gólyaarc, melyek nap
mint nap mosolyogtak ránk, mind
az előfeladatok megoldása, mind
a nagy vetélkedő alatt. Minden munkát és időt megért az, amikor láttuk, mennyire boldogan végzik el
a feladatokat, szinte megfeledkezve
a versengésről. A nagy komolyan
mondott eskü elmaradhatatlan vicces tetőpont lett, majd az ünnepélyes, gyetyafényes avatás valóban
méltó ünnep, melyet egy feledhetetlen bál követett. Kicsik és nagyok
együtt táncoltak, énekeltek.
Igaz, minden a gólyákért történt,
mégis a mi osztályközösségünk is
megerősödött a közös szervezkedés
közben. Nem gondoltuk, hogy ennyi
munka és felelősség áll egy látszólag
csak „móka és kacagás” program
mögött. De megérte!
A szeptember 27-i gólyavetélkedő és
a gólyavatás, majd az azt követő ferTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

geteges bál jó hangulatban indította
el mindannyiunk tanévét. Örömmel gondolunk vissza az első iskolai hónapra: ahogy tavaly bennünket
vártak, ünnepeltek itt, most úgy fogadhattunk mi az ötödikes és kilencedikes babitsos diákokat.
És hogyan látták mindezt az ünnepeltek? Azért őket is megkérdeztük:
„Félnivalónk egyáltalán nem volt,
ugyanis nagyon kedves és vicces
feladatokat kaptunk.” N.R.
„Az okos újpesti gólyák a Babitsban telelnek.” M.I.
„Gyertyák meleg fényében sétálni át az aulán, majd az összes
gólyát egyesével megtapsolni:
megható, meghatározó élmény
és kedves emlék.” B.D.
„Nagyon jó volt a társaság,
a zene és a közös táncok. Erről
az eseményről is sok szép emléket szereztem.” D.N.
„Elmondták nekünk, hogy jövőre a mi évfolyamunk fogja szervezni ezt az eseményt. Nagyon
megijedtünk, mert ezt nehéz lesz
túlszárnyalni. Feladták nekünk
a leckét.” D.N.
„Sajnos minden jó véget ér egyszer, így ez a nap is, de tudom,
hogy még sokszor ennyi babitsos
rendezvény vár rám, most, hogy
Babitsos diák lettem!” M.I.
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Felszabadultan együtt játszani
meghatározó élmény szülőként és
gyermekként egyaránt. Foglalkozásainkon találkozik a zene, a játék, a
tánc és a mese, vagyis minden olyan
tevékenység, amiben kreatív alkotóként, szabadon lehetünk jelen.
A Dúdolj! Ringass! Táncolj! olyan közeg, ahová mindenki hangulatának, igényeinek, lehetőségeinek megfelelően
tud kapcsolódni. Zenével, mondókákkal, ölbéli játékokkal, a kisebbek tánccal, mozgásos játékokkal, a nagyobbak
hangszerekkel, hangkeltő eszközökkel;
mindenki a folyamat részesévé válhat.
A foglalkozásokat Paár Julcsi, énekes,
okl. zeneterapeuta és Csiki Gergely,
néptáncpedagógus, a Göncöl Néptáncegyüttes vezetője vezeti.
Muzsikálnak: Csernók Klára (hegedű), Könczei Bálint (brácsa) és Bognár
András (nagybőgő)
Jegyár: 500 Ft
Helyszín:
Óbudai Kulturális Központ
1032 Budapest, San Marco utca 81.
Időpont: 2019. október 30., 10:00

Játszani jó! – Színek,
formák, bábuk
A nagy sikerre való tekintettel
szeptembertől is folytatjuk a Játszani jó! havi programsorozatunkat.
Ebben segítségünkre lesz Matuz
Edit régész, múzeumpedagógus, aki a
foglalkozás első részében tart egy vetítettképes előadást, ötleteket ad gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek, tanároknak. Majd kézműves foglalkozás
keretében elkészíthető egy játék, amit
természetesen haza is lehet vinni.
A soron következő Játszani jó! foglalkozáson vetített képes előadás hozza
közelebb a Bauhaus stílust. Utána kézműves foglalkozás következik, ahol fonal-papír bábokat lehet készíteni, majd
díszletként egy nagy közös festett alkotást hozhatnak létre a gyerekek.
Helyszín: Civil Ház
1034 Budapest, Végvár utca 2.
Időpont: 2019. október 31., 15:00

Kattintson Facebook oldalunkra!

Jubileumi emléktábla
koszorúzás a Fodrosban

Pályát választottunk

Nagyon érdekes volt például a számítógéppel vezérelt rajzológép, a színes
folyadékok rétegződése a kémcsőben,
a közlekedési szimulátorok, de kitölthettünk pályaorientációs és pszichológiai tesztet is. Sok hasznos ajándékkal
vártak bennünket a kiállítók, amelyeket
nagy örömet szereztek a gyerekeknek.
A következő állomásunk az Újpesti
Középiskolai Börze volt, ahol főleg az újpesti és a környező kerületek iskolái
mutatkoztak be. Érdekes és informatív
beszélgetéseket folytattunk tanárokkal
és diákokkal, sok hasznos tudnivalóval
lettünk gazdagabbak, de nagyon tetszettek a bemutatók és előadások is.
Az ország legnagyobb továbbtanulá-

si rendezvénye a SzakMázz! kiállítás,
amelyet minden évben a Hungexpón
rendeznek meg. Rengeteg iskola és
szakma mutatkozik itt be: műszaki,
bűnmegelőzési, szépészeti, vendéglátási területen, és még sorolhatnám. Sok
egyéb között kertészeti trükköket leshettünk el, beszállhattunk rabszállító
gépkocsiba, megnézhettük a kárpitosok és faművesek munkáját, és természetesen itt is sokat beszélgethettünk
a kiállító iskolák tanáraival és diákjaival.
Sok élményt és hasznos tudást szereztünk ezeken a rendezvényeken,
amelyek nagy segítségünkre lesznek
a „Nagy Döntés” meghozásában,
az iskolaválasztásban.

2020-tól megújul a szakképzés!

A továbbfejlesztett szakképzési rendszerben az első időszakban az alapismereteket sajátíthatod el, majd a tanulmányaid előrehaladtával választhatsz
a szakmák közül. Ha a szakképzést
választod, nem kell elhelyezkedési nehézségektől tartanod, hiszen a technikusok és a mesteremberek iránt mindig nagy a kereslet. Mind a szakképző
iskola, mind a technikum ágazati alapoktatással indul, így ha meggondolod
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

magad, és váltani szeretnél a két iskolatípus között, az összehangolt ágazati
tartalomnak köszönhetően az ágazati
alapok megszerzése után ezt megteheted. A szakma kiválasztását követően
kezdődik el a szakirányú oktatás.
Ha mestere szeretnél lenni egy szakmának, javasoljuk a szakképző iskolát, ha magasabb szintű tudást szeretnél, akkor technikumban a jövőd.
A füzetben olvasható leírások hozzásegítenek ahhoz, hogy a lehetséges
számtalan karrierút közül a számodra
legmegfelelőbbet választhasd ki. A kiadvány elektronikus, valamint letölthető formában innen érhető el.
A szakképzés a jövő lehetősége, élj
vele te is!
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Tíz éve hunyt el Kolczonay Ernő,
a magyar vívósport kiemelkedő
alakja. Az olimpiai bajnok párbajtőröző évekig a Fodros Általános
Iskolában tartotta vívóedzéseit, itt
szerettette meg sok-sok tanítványaival ezt a sportágat.
Emléktáblája, melyet az iskola alapítványa állíttatott a Fodros Általános
Iskola falán, őrzi a sportoló emlékét.
Az évforduló alkalmából rövid ünnepség keretében koszorút helyezett
el az emléktáblánál az önkormányzat
részéről Kemény Krisztina, az alapítvány részéről Horváthné Fülöp Mária,
az alapítvány elnöke, a család képviseletében pedig Kolczonay István.

Mesterek és Tanítványaik
koncert a Társaskörben
Október 27-én kerül sor az Aelia
Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
hagyományos őszi hangversenyére, a Mesterek és Tanítványok koncertre.
A most vasárnap megrendezésre kerülő Szabina napi hangverseny az intézmény régi hagyományokra visszatekintő eseménye, ahol művésztanáraink
és növendékeik adnak koncertet. A
rendezvénynek ez alkalommal az Óbudai Társaskör ad helyet.
Helyszín:
Óbudai Társaskör – Till Ottó terem
1036 Budapest, Kiskorona utca 7.
Időpont: 2019. október 27., 16:00
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Harrerosok a Világ
Legnagyobb Tanóráján

A Világ Legnagyobb Tanórája

A Világ Legnagyobb Tanórája idén ötödik, jubileumi alkalommal, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, mint projektgazda megbízásából, az UNICEF
Magyar Bizottság, az UNESCO
Magyar Nemzeti Bizottsága és
a WWF szakmai támogatásával,
a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében került megrendezésre.
Az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi programsorozat fő célja, hogy szeptember
30. és október 4. között minél több
általános- és középiskola csatlakozzon a kezdeményezéshez, és a pedagógusok normál tanítás keretei között megtartsák a tanórát. Az idei év
kiemelt témája a biodiverzitás volt.
Iskolánk, az Újpesti Bene Ferenc
Általános Iskola idén is – most már
hagyományként – csatlakozott ehhez
a programhoz. Tanulóink és tanáraik
segítségével világszerte egyidőben ismerhették meg a tizenhét fenntartható fejlődési célt. Idén az egyik kiemelt
téma a biodiverzitás, a biológiai sokféleség volt.
Alsó és felső tagozaton sok osztályunkban környezetismeret, természetismeret, biológiaórákon, magyar
nyelven, de angol órákon angolul tartották ezeket az órákat a tanáraink.
A nyitó rendezvény egy rendhagyó
tanóra volt, neves előadók prezentáláTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

sában: WWF, UNESCO, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület részéről.
Iskolánkban több téma feldolgozásán
keresztül beszéltük meg tanulóinkkal
ezeket a fontos kérdéseket: Alsó tagozaton az állatos meséken keresztül,
melyeket a BOOKR Kids Mesetárból
válogathatták ki kollégáink. Felső tagozaton pedig az Állatok Világnapjához
kapcsolódva, valamint meghallgatva
David Attenborough vitaindító gondolatait bolygónk mai helyzetéről.
„Bolygónk biodiverzitása ingyen
biztosítja számunkra azokat a javakat,
amelyekre szükségünk van, mindezt
azonban csak akkor tudja megtenni,
ha bővelkedik bennük. Ez a bőség az,
ami a jelen pillanatban veszélynek van
kitéve.” – mondta Attenborough.
Azt is megtudhattuk, hogy az elmúlt
50 évben a vadvilág 60%-át elvesztettük. Ez hogyan történhetett meg?
Milyen hatással van ez az emberiségre
és a bolygónkra nézve? Keresték közösen a választ, vagy csak továbbgondolkodásra sarkallta diákjainkat.
Tapasztalatunk szerint megindító volt, hogy a világ sok részén
egyidőben közös gondolatokkal foglalkoztunk, próbáltunk együtt tevékenykedni. Reméljük tanulóink is átérezték ezt, hogy valamennyi ember,
tanuló közös célja, megoldásra váró
feladata most is és a jövőben is, amiről együtt gondolkoztunk.
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A Világ Legnagyobb Tanórája
az első olyan világméretű oktatási
projekt, amelyen keresztül minden
gyermek megismerheti a fenntartható fejlődést szolgáló Globális Célokat, amelyek a társadalom
kiemelt problémáira kívánnak
megoldást nyújtani, többek között
a mélyszegénység felszámolásával,
az esélyegyenlőség megteremtésével, a minőségi oktatás biztosításával és a környezetünk védelmével.
Az Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet
Emelt Szinten Oktató Általános Iskola
idén először vágott bele az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő
nemzetközi programsorozatba szeptember 30. és október 4. között. Több
osztály figyelemfelhívó plakátokat készített, beszélgetőkört szervezett, a témában kisfilmeket nézett meg. Voltak,
akik a BOOKR Suli applikáció segítségével állatos meséket olvastak.

A hét zárásaként az egyik osztály megtisztította az iskola környékét a szeméttől. A programot egy
flashmobbal fogjuk zárni, amiről még
biztosan fogtok hallani.

Kattintson Facebook oldalunkra!

A Világ legnagyobb tanórája az Aquincum Iskolában
Az ENSZ 2015 szeptemberében
indította útjára a Világ legnagyobb
tanóráját, melynek keretében
a szervezet által megfogalmazott
tizenhét globális célt szeretnék
megismertetni a gyerekekkel,
amelyről az Aquincum AngolMagyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanárnője, Gerle Kata
számolt be.
Ez egy olyan nemzetközi projekt,
amelyben gyerekek világszerte egy
időben ismerhetik meg a fenntartható
fejlődést szolgáló célokat, e célok például a mélyszegénység felszámolásával,
az esélyegyenlőség megteremtésével,
a minőségi oktatás biztosításával és környezetünk védelmével foglalkoznak.
Öko-iskolaként intézményünk idén is
csatlakozott a programsorozathoz.

Elsősorban etikaórák keretei között
beszélgettünk a diákokkal a Globális
célokról. Idén kiemelt témánk volt,
hogy a gyerekek képzeljék el, mennyiben változna meg a világ 2030-ra, ha
az ENSZ által kitűzött célok addigra
megvalósulnának. Minden órán előke-

Szakmázz kiállításon járt a Medgyessy

Október 8-án a Medgyessy Ferenc
Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola 7. és 8. osztályosai
ellátogatottak a Szakmázz Pályaválasztási Kiállításra, ahol a diákok
megismerhették a legjelentősebb
budapesti szakiskolákat és szakgimnáziumokat.

A helyszínen számos program segítette a diákokat a jövőbeni iskolaválasztás
eldöntésében, hiszen mindenki megtalálhatta az érdeklődési körének megfelelő továbbtanulási lehetőséget.
Nagy érdeklődést váltottak ki az interaktív bemutatók, amelynek köszönhetően a gyerekek látták például a katonai
élet szépségét, a mozdonyvezetői munka nagy összpontosítást igénylő feladatait, sőt akár tűzoltónak is beöltözhettek,
vagy éppen saját maguk készíthették el
ínycsiklandozó hamburgerüket. A színvonalas kiállításról elégedetten távoztak
az osztályok, hiszen mindenki egy kicsit
könnyebben tud majd kiigazodni a jövőjét jelentő választási elvárásokban.

A Bródy a Börzén
Az Újpesti Kulturális Központ
által indén 29. alkalommal megrendezett Középiskolák Börzéjén
45 fővárosi intézmény mutatkozott be a továbbtanulás előtt álló
diákoknak és szüleiknek, köztük
az Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola is.
Gimnáziumunk standján és az igazTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

gatói tájékoztatón megjelentek
minden kérdésükre választ kaphattak, amely segíthet a felelős döntés
meghozatalában. A programot külön színesítették 11.d osztályunk
drámás tanulóinak előadásai is.
A rendezvény végeztével gimnáziumunk elnyerte a „Legötletesebb
stand” megtisztelő címét.
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rült, hogy ki hogyan képzeli el magát
2030-ban. A jövőtervek mellett az ötödik és hatodik évfolyamon egyéni és
csoportos rajzok születtek az egyes
célokról, míg a nyolcadikosok arról
beszélgettek, hogy ők személyesen mit
tudnak tenni a célok megvalósulásáért.

A virtuális földrajzóra
Az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 6.b osztályos rendhagyó földrajzórán vehetett részt
az AsiaCenterben található VRMax
Játék- és Élményközpontban.
A tanulók virtuális túrán vehettek
részt a Google Earth VR program segítségével, ahol pillanatok alatt eljuthattak a Föld távoli részeibe és a virtuális
valóság segítségével barangolhatták be
bolygónk természeti csodáit és csodálhatták meg azokat három dimenzióban. A természetismeret tantárgyhoz
szorosan kapcsolódva Földünk olyan
varázslatos tájait ismerhették meg, amelyek a víz, a jég, vagy a szél munkájának
köszönhetően érték el mai kinézetüket.
A gyerekek megcsodálhatták például
a jég felszínformáló munkáját Norvégiában, a víz felszínalakító munkáját
Portugáliában, a Praia da Corredoura
abráziós tengerparton, jártak még
az Amerikai Egyesült Államokban,
Coloradoban, hogy a szél felszínalakító
munkájával ismerkedjenek, aztán egy
ugrással a Szahara sivatagát, majd pedig
az ausztrál Uluru vidékét szemlélték
meg az élményközpontban. Rengeteg
élménnyel tértünk vissza az iskolába.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Pályaorientációs nap a Szűcsben

Az idén már harmadik alkalommal került megrendezésre a Szűcs
Sándor Általános Iskolában az intézmény pályaorientációs napja.
A tanévrendjében is előírt feladatot ismét kiválóan sikerült megvalósítania a szervezőknek. Erről
szól az alábbi beszámoló, amit
Nagy Szilvia tanárnő írt.
Ugyan általános iskolásként még beláthatatlanul messzinek tűnik a pályaválasztás, nem árt elkezdeni játszani
a gondolattal, hogy ki mi lesz, ha nagy
lesz. Az érdeklődési körök felderítésében, megtalálásában, és néhány
szakma kicsit közelebbről való megismerésében igyekeztünk segítséget
nyújtani pályaorientációs napunkon,
október 8-án.
Alsó tagozatunk osztályszinten szervezett változatos programokat, így
számtalan különleges helyszín és előadás várta a gyerekeket. Szeretettel
fogadtak minket az Újpesti Piac és
Vásárcsarnokban, az V. kerületi Országos Mentőszolgálatnál, a Wessling
Hungary Kft. laboratóriumában, ahol
élelmiszer-biztonsággal és környezetés egészségvédelemmel foglalkoznak,
a BKV Óbudai Autóbuszgarázsában,
a Monobit Nyomdában, a Takarék
Kereskedelmi Bankban, a Magyar
Filmlaborban, a Revoice Szinkronstúdióban, továbbá részt vehettünk vilTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

lamossági és méhész bemutatókon is,
illetve lelkes szülők is ellátogattak hozzánk, hogy munkáikról meséljenek.
Felsőseink osztály- és évfolyamszinten is szervezkedtek. Ötödik és hatodik évfolyamunk az iskolában látott
vendégül érdekes előadókat. Jártak
nálunk szinkronkészítéssel foglalkozó neves szakemberek: Mezei Kitty
és Roatis Andrea szinkronszínésznők, Góz Tamás újságíró, rendező és
Margulius Thomas rendezőasszisztens. A rendőrségtől jött hozzánk izgalmas beszélgetésre Varga Brigitta,
a TEK-től Johan Zoltán. Bemutatót és
mézkóstolót tartott Ispán Ignác mé-
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hész és felesége. Szűcs Adrienn pedig
a bankokról és a pénzverésről készített prezentációval érkezett. Továbbá
Szívós Jánosné kolleganőnk, Zsuzsi
néni tanulásmódszertani foglalkozással
mozgatta meg a gyerekeket, Egriné Ökrös Edina pedagógiai asszisztensünk
eredeti grafikusi szakmájáról mesélt,
az osztályfőnökök pedig önismereti
játékokkal, mesterségekkel kapcsolatos
Activity-vel, illetve az okosteremben,
tableteken kitölthető kérdőívekkel készültek a diákoknak. Természetesen
hetedik és nyolcadik évfolyamunk
sem maradt ki a jövőt érintő játékos
ötletelésből, ők a SzakMázz kiállításra
utaztak a Hungexpora, ahol karrierstandokkal és csoportos foglalkozásokkal várták őket.
Hálásan köszönjük minden kedves
közreműködőnek, hogy lehetővé tették tanulóinknak a betekintést a munka világába, hogy készségesen bemutattak egy-egy szeletet foglalkozásaik
rejtelmeiből, hogy fogadtak minket,
vagy ha eljöttek hozzánk.
S ahogy mindig, ezúton is köszönjük
természetesen kollégáink munkáját,
a sok szervezést, kísérést, lebonyolítást! Reméljük, hogy a gyerkőcök fantáziáját megragadták a látottak, s még
az érettségi után is felrémlik majd
bennük, ami a pályaorientációs napok
alkalmával úgy megtetszett!

Kattintson Facebook oldalunkra!

A népmese napja a Benében

Szeptember 30-án, Benedek Elek,
a nagy mesemondó születésnapján
van a népmese napja. Ezt a napot
első ízben 2005. szeptember 30-án
rendezték meg azzal a céllal, hogy
a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen
a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar,
mind más népek meséi felé.

Benedek Elek a székely nép mesemondó fiának tekintette magát,
akinek kötelessége, hogy felkutassa
az értékeket, a megtalált kincseket leírja, átdolgozza és mindenki számára
hozzáférhetővé tegye. Ezer év magyar
meséit gyűjtötte össze, s mint mesemondó Elek Apó varázslatos mesélő
stílusban átköltötte. Hangsúlyozta,
hogy magyar népmesét kell a gyermekek kezébe adni, mert az a magyar nép
lelkét, örömét, bánatát, mindennapja-

Így ünnepelték a Kerékben a Népmese Napját

Egy hét állomásos játékos vetélkedővel emlékeztek meg a Kerék
Általános Iskola és Gimnáziumban a százhatvan éve, szeptember
30-án született nagy mesemondóról, Benedek Elekről.
A Magyar Népmese Napján a csengőszót a jól ismert magyar népmese muzsikája helyettesítette isTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

kolánkban a szünetek jelzéseként.
Az izgalmas vetélkedőben első feladatként elrejtett hamuba sült pogácsákat kellett a gyerekeknek megkeresni az aulában, majd ezt követően is
változatos feladatokra találtak a gyerekek a különböző helyszíneken.
Észre és erőre egyaránt szükségük
volt a feladatok megoldásához, és
persze nem kevés leleményre is.
Természetesen egy felhívással is
bíztattuk a gyerekeket a mesék ünnepéhez való csatlakozásra: azt kértük minden tanulónktól, hogy ha
szeretnének csatlakozni a népmese
napjához, akkor majd annak idején
mindenki olvasson el egy-egy magyar népmesét a gyermekének, hogy
így őrizzük meg az évezredes hagyományainkat!
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it tárja a gyermekek elé. A Benében
nem csak ez a nap, hanem az egész
hét a meséké, a mesélésé volt, ugyanis
az első emeleti folyosót a „mesék birodalmává” alakítottuk át.
Az asztalokon található mesekönyvek közül bárki kiválaszthatta a számára legkedvesebbet, abból a „királyi
trónszékbe” ülve mesélhetett, illetve
felolvashatta legkedveltebb meséjének egy-egy legjobban tetsző részét
az érdeklődő gyerekeknek, valamint
a mesékhez kapcsolódó rajzaikkal,
kedvenc mesecímeikkel, meseszereplőikkel, csodadolgokkal, mesehelyszínekkel díszíthették fel a „mesefát”.
A jeles ünnep a tanórákon is megjelent, különleges élményben lehetett részük a 2.a osztályos tanulóknak. Az idei tanévben átadott
okosteremben, interaktív feladatokat
megoldva pillanthattak be a mese világába. Az élményszerű tanulás közben
sok új ismeretre tettek szert játékos
formában.
A mesélést, a meseolvasást tovább
folytattuk az órákon, a napköziben, s
remélem, otthon is sok mesét olvastak, hallgattak tanulóink!

Egyszer volt, hol nem
volt...
A Magyar Népmese Napját
a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére ünnepeljük meg
2005 óta.
Céljuk az volt, hogy a népmesék
fennmaradjanak és a mesékben élő
bölcsesség továbbhagyományozódhasson az új generációkra. A jeles
ünnepnapnak Benedek Elek születésnapját jelölték ki.
A Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola napközijében a pénteki
csoportközi foglalkozást is e jeles
nap jegyében tartottuk meg, hétfőn
pedig az iskolarádióban egy kis műsorral emlékeztünk meg nagy mesemondónkról és a Magyar Népmese
Napjáról.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Mesevetélkedő a Szűcsben

Szerencsére ötödikes kis felsőseink
igen tájékozottak a mesék világában,
így ezt a tudásukat kamatoztathatták
is a nekik szervezett hagyományos
Mesevetélkedőnkön.
Ez alkalommal vendégségbe invitáltuk az évfolyamot Meseországba. Útközben sok próbát kellett kiállniuk, hogy eljussanak a célig és
a megérdemelt jutalomig. Minden
csoport egy-egy mesebirodalmat
képviselt, így kerültek a gyerekek
Tündérlak, Bergengócia, Óperencia,
Manókuckó, Törpefölde, Boszivár,
a 100 holdas pagony, Középfölde,
Üveghegy, Óriásország, Banyatanya, Kurtafarkú Malacfalva, illetve
a Harry Potter történetéből jól ismert házak uradalmainak élére, s
amint mindenki megtalálta a helyét,
kezdődhetett is a kalandozás.
A csapatoknak először a gonosz
varázsló elől titkosított szöveget
kellett megfejteni, majd Hamupipőkének kellett segíteni szétválogatni
a magokat, hogy mostohája végre
elengedje őt a bálba. A fáradságos
munkát kvízjáték követte, melyben
kakukktojásra vadásztak a gyerekek.
A kakukktojások felismerése után
pedig közismert mesékből csent tárgyakról és szereplőkről készült képek alapján kellett a meséket beazonosítaniuk. Egy kis szerepjáték során
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A magyar népmese
napja az Aquincum
Iskolában

néhány percre mindenki Jancsivá és
Juliskává változott, akik épp éhesen
rátaláltak a mézeskalács házra a sötét erdő mélyén. Itt lehetőségük volt
belekóstolni a finomságokba, persze csak óvatosan, hátratett kézzel,
hiszen a vén boszorkány leste őket
az ablakból. E próba közben sajnos
majdnem minden kis versenyzőnk
a banya sütőjében végezte, mert
a vaníliáskarika illata úgy elvakította őket, hogy a startjelzést meg sem
várva be is habzsolták az édességet.
Szerencsére azért sikerült megmenekülni a veszélyes helyzetből, és jöhetett az újabb kihívás, az eszperente
nyelv megfejtése, mely körülírások
meseszereplőket rejtettek. Az akadályok leküzdése és a begyűjtött
pontok összeadása után a dobogósok elismerő üdvrivalgásnak örvendhettek, de senki sem távozott üres
kézzel, mivel minden bátor résztvevő csokijutalomban részesült, hála
jóságos boszinknak, az eseményt
szervező Dora Zsuzsa néninek.
Köszönjük a szervezést, az osztályfőnökök és helyetteseik közreműködését, a zsűri munkáját, a nyolcadikosok segítségét, és természetesen
az ötödik évfolyamosok lelkesedését! Jövőre újra vetélkedünk, de
addig se felejtsetek el rendszeresen
a mesék világába látogatni!
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Szeptember 30-án, az Aquincum
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4.b osztálya
játékos csapatversennyel emlékezett meg a magyar népmese
napjáról az osztály olvasásóráján.
Hétmérföldes csizmánkkal járták
be a Meseországot, különböző
próbákat álltak ki, amelyről Zsuzsa néni és Viki néni írt részletes
beszámolót.
Megismerkedtünk Meseország folyóiratával, a Tarkabarkával, és a feladott apróhirdetésekből próbáltuk
meg kitalálni, melyik meséből, ki
adhatta fel? Továbbutazva mesealakokkal találkoztunk, és bemutatkozásuk alapján találtuk ki, melyik meséből kerültek elénk. Találkoztunk
például egy házaspárral is, akik egy
haltól várták meggazdagodásukat.
A harmadik próba egy szerencsejáték volt, lottóztunk. Tippelni kellett
az idézetek alapján a mesében szereplő számra. Példának okáért hány
éves volt Csipkerózsika, mikor megszúrta az orsóval az ujját?

Végül az utolsó próbán Hamupipőkének segítettünk lencsét válogatni,
hogy velünk együtt tudjon menni
a bálba. A legügyesebbek két perc
alatt háromszáznál is több lencsét
válogattak ki a rizsszemek közül.
Az izgalmas olvasásórát meseillusztrációval zártuk.

Kattintson Facebook oldalunkra!

„Mozdulj a klímáért” 2019. évi projekt a Benében

Az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola szeptember 23-27.
között rendezte meg a „Mozdulj
a klímáért” 2019. évi projekthetet.
Ökoiskolaként másodjára rendezték meg ezt a programot az intézményben, amely kötelező feladatának tartja, hogy tanulókban
is kialakítsák az igényt és tenni
akarást a környezetünk megóvása
iránt. Erről Szabó Istvánné számolt be újságunknak.

Számtalan programban volt része
az iskola minden diákjának és tanárának, mint a közösségi faölelés, a fák
főbb adatainak összegyűjtése, az udvarrendezés vagy a fűszerkert készítése.
A faölelés alatt egy általunk választott
fával kellett élőképet alkotniuk az osztályoknak. Az iskolaudvaron kijelöltünk
ki egy fát, és közös képet készítettünk
vele. De nem csak fotózkodtunk, ös�sze is gyűjtöttük az iskolaudvar fáinak
adatait. A program része volt az udvarrendezés is, amely már szeptember
19-én elkezdődött az udvari eszközök
festésével. Most elkezdtük a fűszerkert
készítését. Fából magaságyásokat készíttettünk és elhelyeztük őket az udvaron, hogy tavasszal majd fűszernövényekkel ültethessék tele osztályaink.
Emellett számtalan szabadon választható feladatban is része volt
a gyerekeknek. A 6.a osztály „Van
egy kedvenc fátok?” jeligével festette le
kedvenc fáját, de megtudhattuk, hogy
a fa érték: sokan nem is tudják, hogy
a fák milyen értékesek, megkötik a levegőben található szennyezőanyagokat, a szén-dioxidból oxigént állítanak

elő, a nyári hőségben pedig egyetlen
fa két légkondi munkáját helyettesítve hűti környezetét. Zöldség – Gyümölcs
– Művészet címmel olyan zöldségből
vagy gyümölcsökből készítettek alkotásokat a tanulók, amelyek helyi
alapanyagokból készültek és ehetőek.
Ügyeltek rá, hogy ne pazaroljanak,
próbálták úgy elkészíteni a szobrokat,
hogy a felhasznált anyagok minél kevesebb része vesszen kárba.
A klímakampányunk ideje alatt ös�szesítettük a résztvevő tanulóink
minden környezettudatos utazását
(irányonként). Ki gyalog, ki biciklivel,
gördeszkával vagy tömegközlekedési eszközzel tette meg a lakóhelye és
az iskola közötti távot.
A feladatok végrehajtása közben
a tanulók az osztályközösségben
végzett tevékenységük folyamán figyeltek egymásra, segítették egymást,
ötleteltek, jókedvűen töltötték el
az időt. Mindeközben környezetükkel, jövőjükkel foglalkoztak. Környezettudatos tanulókká válnak, érzékenyebbek, odafigyelőbbek szűkebb és
tágabb környezetükre.

szönjük a Lido Fitness Club figyelmességét. Jó volt látni a nap végén, ahogy
a kiindulópontra visszatérő gyerekek
mesélték egymásnak, ki milyen szemetet gyűjtött. Azt hiszem, a résztvevők
nevében elmondhatom, hogy jó han-

gulatban, a hétköznapok munkájából
kikapcsolódva, kellemesen elfáradva ért
véget szemétszedési akciónk.
Remélem, hogy ezen megmozdulásunk nagyban segíti a környezettudatos
szemlélet és a csapatépítés erősítését.

Takarítsuk ki Óbudát!
Ebben az évben az Aquincum
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola is csatlakozott
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által szervezett őszi takarítási kampányhoz, hogy minél többet tegyünk környezetünk
tisztaságáért. A programról dr.
Jászberényi Józsefné, az Ökomunkaközösség-vezetője írt.
A szombati napon az iskola képviseletében népes gyereksereg indult el pedagógusaink irányításával reggel 8 órakor
szemetet szedni az iskola környékén,
valamint a Duna-parton. Kiosztásra
kerültek a szemétgyűjtéshez szükséges
felszerelések, a zsákok és a kesztyűk.
A környéken élők még bátorították is
a csapatokat, sőt volt, ahol köszönetképpen egy-egy üdítővel és müzlivel
is megkínálták a fáradt lurkókat. KöTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.
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Kattintson Facebook oldalunkra!

Almaszedésen a Csalogány elsős diákjai

„Naponta egy alma az orvost távol tartja” – hangzik a mondás.
A Csalogány EGYMI elsős csoportja Pomázig utazott, hogy finom, ropogós gyümölcsöt szedjen,
egyenesen a fáról. A jó hangulatban
telt kirándulásról az osztályfőnök
élménybeszámolója következik.
Érkezés után kedvesen fogadták
a csoportot, majd egy kisebb útbaigazítás után már mehettünk is a gyümölccsel teli fákhoz. Mindenkinek
nagy élmény volt, hogy a fáról szedheti

az egészséges, szép almákat, nem utolsó sorban pedig szép környezetben
és jó levegőn töltöttük el a délelőttöt.
Mindenkinek csak ajánlani tudom, mi
jövőre is megyünk.
A csoport a „Szedd Magad” akció keretén belül utazott el Pomázra. A program lehetőséget kínált arra, hogy egy
napot a tanulók a szabadban töltsenek,
közben társaikkal és tanáraikkal együttműködve dolgozhassanak és a végén
nemcsak finom, hanem egészséges almát vihettek haza a gyerekek.

Látogatás az Ófalu Közösségi Mintakertben

A Bárczi Géza Általános Iskola
két ötödikes osztálya október elején tett látogatást a békásmegyeri
Ófalu Közösségi Mintakertben.
A kert a lakóteleptől öt perc sétára,
az Iskola utcában található.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A közösségi kert ágyásait lelkes
kertészek művelik, s ilyenkor ősszel
lehet igazán gyönyörködni az egész
éves munka eredményében.
A látogatás során a gyerekek felelevenítették az őszi kertről a természetismeret órákon tanultakat.
Igyekeztek minél több termesztett
növényt, mindenféle zöldségeket,
gyümölcsöket, virágokat, fűszernövényeket felismerni.
A rövidke látogatás a szép őszi napsütésben nagy élményt jelentett tanulóinknak és a kísérő tanárnéniknek
egyaránt.
Köszönjük a lehetőséget a közösségi
kert kertészeinek!
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Tanulmányi kirándulás
a komáromi Monostori
Erődbe
A Bárczi Géza Általános Iskola
7. évfolyamának ötvenkét tanulója
vett részt azon a tanulmányi kiránduláson, mely során az intézmény
csoportja felkereste hazánk és egyben Közép-Európa legnagyobb
újkori katonai erődítményét, a komáromi Monostori Erődöt.
A külön buszos utazás megvalósítására
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által kiírt „Magyar nemzeti és történelmi
emlékhelyek látogatása” nyertes pályázat
révén került sor. Az erőd Komáromban, a Duna partján található, melynek
kiterjedése olyannyira nagy, hogy a rendelkezésünkre álló idő alatt csak töredékét sikerült szakvezető segítségével
bejárnunk. Érdeklődő tanulóink a helyszínen megismerkedhettek a komáromi
várnak az 1848/49-es forradalom és
szabadságharcban betöltött szerepével
és az akkori idők fegyvereivel.

A látogatás legizgalmasabb része e
fegyverek működésbe hozása volt.
A fülsiketítő zaj és a lőporszag nem
mindennapi élményt nyújtott a gyerekeknek, akik közül a legbátrabbak igazi
tűzérként segédkezhettek az ágyú elsütésében és az ágyúcső kitakarításában.
A programot kincsvadász játék is színesítette, mely során térkép és iránytű
segítségével kellett a gyerekeknek elrejtett kincseket megtalálniuk.
A hazavezető út során felkerestük
a Tatabánya feletti hegyen magasodó
turul szobrot, mely impozáns méretével nyűgözött le minket. A szobornál
megemlékeztünk a XIX. század végi,
XX. század eleji milleniumi ünnepségsorozatról, melyet a honfoglalás
1000. évfordulójának tiszteletére rendeztek eleink.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Az ÖkoCsali története

A Csalogány EGYMI október
18-án ünnepélyes díjátadó keretében újfent vehette át a megtisztelő
Ökoiskola címet. Ökoiskola cím
azoknak az iskoláknak, illetve iskolák munkájának a legmagasabb
szintű állami elismerése, amelyek
iskolafejlesztése, pedagógiai munkája magas színvonalon képviseli
a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit.
Nagy tradíciókkal bíró, sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő oktató
intézményünk 2008 szeptemberében
költözött egy, az Európai Uniós elvárásoknak megfelelő épületegyüt-

tesbe, a III. kerületbe. Intézményünk
típusa többcélú közoktatási intézmény, mely a sajátos nevelési igényű
gyermekek, fiatalok óvodai, iskolai
és készségfejlesztő iskolai nevelését,
fejlesztését, gondozását végzi. Iskolánk a 2015/16-os tanévben nyerte
el először az Ökoiskola címet sikeres
pályázatával. Célkitűzéseink között
szerepelnek a fenntartható fejlődés ismereteinek integrálása a meglévő oktatási rendszerbe, az érték-központúság
– a jelen és jövő generációjának tisztelete–, valamint a kritikus gondolkodás
bátorítása, a környezet megóvásával
kapcsolatos gondolatok tudatosítása.

Munkánkat zászlók és címek nélkül
kezdtük. Eleinte csak magunknak nyitottuk a világot, bővítettük a látókörünket és új szemléletet kölcsönöztünk
mindennapjainknak, hétvégénknek.
A kalandot, a jó irányt kerestük és találtuk meg egyre tudatosabban. 2014ben sikerrel pályáztunk az Ökoiskola
címre, így kapott keretet a munkánk és
váltak lelkesítő programokká ötleteink,
programjaink gyerekeink, tanáraink,
a szülők, segítőnk és ismerőseink számára.
Ma kiállításokat szervezünk gyerekek
és tanárok munkájából, didaktikai segédeszközöket készítünk hulladékból,
túrázunk, járjuk a természetet, kerékpározunk, versenyeken veszünk részt,
komposztálunk, kertészkedünk, kapcsolódunk szemétszedéshez, játékos
edzésekhez, barlangászunk. Hétköznapjaink tudatosan illeszkednek a természet és a néphagyomány körforgásához. Mindezt egy speciális, nehezített
adottságokkal bíró világban műveljük,
de élvezzük, mert a természet szent és
egyszerű, csak fel kell fedezzük magunkat benne, és ezerszer megáld minket e kimeríthetetlen, érzékeny világ!
Boldog Szülinapot Ökocsali! Csak
így tovább!

Állatok világnapja az Aquincumban
Az Állatok világnapjáról, a felelős állattartásról és az állatok védelméről emlékeztek meg
az Aquincum Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a délelőtti tanórákon, délután
pedig egy nagy közös játékban
vehettek részt a gyerekek.
Az alsós csapatok az iskola előtti területen igyekeztek megfejteni,
melyik tanító néni milyen állatnévért cserébe ad nekik egy-egy betűt
a megfejtéshez. A kódokat megszerző csapatok boldogan szaladtak a kis
udvarra a jutalomért. Vidám, szaladgálós délutánt töltöttünk együtt.
Köszönet a csapatoknak a csodaszép
menetlevelekért, és a kollégáknak
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

a sikeres játék levezénylésében nyújtott segítségért!
A felsősök egy meglepő, ám érdekes előadást láthattak a rovarokról,
bogarakról, pókokról: hogyan látnak,
hol helyezkednek el az egyes érzékelőik, melyik a legsúlyosabb rovar, de
a rovarvilág zenészeiről is érdekes információkat hallhattunk.
Az Elveszett Állatok Alapítványa
jóvoltából madárpók látványetetés is
volt a technika tanteremben. Simogathattunk botsáskát, bütykös csótányokat és ázsiai erdei skorpiót.
A világnap arra is figyelmeztet,
hogy az év egészében éljünk úgy,
hogy a természettel, környezetünkkel, az abban található más fajú élőlé-
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nyekkel való kapcsolatkor megtaláljuk a humánus normát. Hozzuk létre
az élet tiszteletén alapuló állattartást,
egy magasabb szintű környezeti kultúrát, hogy aztán majd mi emberek
egymással szemben is hasonló elvárásokat támaszthassunk.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Állatok világnapja az Állatkertben
Az Újpesti Bene Ferenc Általános
Iskola 2.a és 6.b osztályai az Állatok
Világnapját stílusosan az Állatkertben ünnepelték, ahol részt vehettek
az Állatszeretet Fesztiválon, mely
még színesebbé tette a délutáni kirándulást. Élményszerű formában
hívták fel a figyelmet az állatok fontos szerepére, az emberek és állatok
közötti kapcsolat erősítésére.
A 6.b osztály ismét örökbe fogadta
egy évre Rembát, a zebrát, és a belépés
után át is vették az ezzel járó oklevelet.
A másodikosok kézműves foglalkozáson vettek részt és szőlőfürtöket készítettek a Szüreti Mulatságban. A tanulás
és tapasztalás közelebb hozta számukra
a körülvevő világot, természeti környezetet. Voltak cápasuliban, látták az etetést, megnézték a jegesmackót, a tigrist,
a zsiráfot és az elefántot, sünit simogattak és a mentett állatokról hallgat-

tak előadást. A főbejáratnál még afrikai
táncosokkal is táncoltak. A nagyobbak a Japán kert csodálatos fái után
a Lepkeházban csodálták meg a csodás mintázatú pillangókat. Az America
Tropicana buja növényzete, színpompás állatai lenyűgözték a tanulókat. Természetesen az örökbefogadott zebrát

is felkeresték, aki rengeteget nőtt az elmúlt év alatt. Zárásként a Holnemvolt
várban a ház körüli állatokat simogatták és kipróbálták a Shaftner Körhintát
és az Óriáskereket is.
Fáradtan, de csodálatos élményekkel
és tapasztalatokkal tértek haza a gyerekek.

Állatok Világnapja a Szűcsben

BárcziZOO ismét

Október 4. az Állatok Világnapja.
A Szűcs Sándor Általános Iskolában egy nappal korábban – mivel
4-én múzeumi látogatásra ment
az egész intézmény – szerveztek érdekes programot ebből az alkalomból, amelyről Mudriján Dóra tanító
számolt be.
„Mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen” – hirdette Assisi Szent Ferenc.
Iskolánkban október 3-án az Állatok
Világnapját ünnepeltük az alsó tagozaton. Az iskolát délután hüllők, madarak, haszonállatok népesítették be.
A háziállatoktól kezdve az egzotikus
hüllőkig sokféle állattal ismerkedhettek
a gyerekek október 3-án.

Október 3-án a Bárczi Géza Általános Iskola apraja-nagyja ismét állatjelmezbe bújt. Az évek óta töretlen
lelkesedéssel megrendezett játékos
eseménnyel, a BárcziZoo-val készültek az állatok világnapjára.
Idén is volt miniállatkert, melyben
ezúttal teknősök, nyulak, hörcsögök,
díszhalak és egy garnélarák voltak
a vendégek.
A tanítási órák közti szünetben megrendeztük az alsó és felső tagozat jelmezeseinek flash mobját az aulában,
a legötletesebb jelmezek viselőinek
kis ajándékkal kedveskedtünk. Jutalmat kapott a legaktívabb osztály is,
ebben a tanévben ők lehetnek gazdái
a BárcziZOO plüssegerének. Az ötödik évfolyam az Árvácska Állatvédő
Egyesület kutyás-madaras érzékenyítő foglalkozásán vehetett részt, melynek témája a felelős állattartás volt.
A vidám és színes napon sok-sok
élménnyel gazdagodtunk, jó alkalmat
kínált a délelőtt arra, hogy a gyerekek
ismerkedjenek az állatvilággal és az állatgondozás szabályaival.

Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A kitelepülő állatsimogatónak a kis
udvar adott helyet. Az elkerített simogatóban lámát, kecskét, birkát, szamarat,
pónit, nyuszit, a madarak közül kacsát
és libát simogathattak, vagy etethették szénával a gyerekek. Az iskolában,
érdekes előadás keretében vehettük
szemügyre a hüllőket. A gyerekeknek
lehetőségük volt kezükben körbe vinni szakállas agámát, kígyót, kaméleont,
teknőst, majd megnézni a terráriumokban lapuló gekkókat. A 4. osztályosok
speciális maszkokkal kipróbálhatták,
hogy hogyan látnak a rovarok vagy
a kaméleonok.
Tanulóink észre sem vették, de rengeteg ismeretre tettek szert, s közben
„állati jól” szórakoztak.
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Medgyessysek jártak az Erasmus programmal Bulgáriában
Az idei tanévben is sor került
az Erasmus STEAM program
keretében az iskolai tapasztalatok cseréjére a bulgáriai Lovecs
városában, amelyet a Medgyessy képviselői, diákok és tanárok
egyaránt nagy izgalommal vártak, hiszen nemcsak a szakmai
fejlődés lehetősége nyílott meg
előttük, hanem lehetőségük nyílt
más nemzet kultúrájának és szokásainak megismerésére.
A diákok a bolgár befogadó családok vendégszeretetét élvezhették
egy hétig, valamint kivehették részüket az ottani iskolai életből. Aktív
tagjai lettek az lovecsi iskolai közösségnek a tanórákon, és a szabadidőben is. A tanárok számára remek
lehetőség volt betekinteni a bolgár
oktatás állapotába: megismerhették
a reáltárgyak tanításának módszertani sajátosságait és az infrastruktu-

rális fejlesztések szükségszerűségét.
A pedagógiai élményeken túl eljutott a magyar csapat izgalmas helyekre is, mint Szófia vagy éppen

Gabrovo városa, megtapasztalva
a bolgár sokszínűséget. Készült saját kézzel csokoládé és bolgár tánc
animáció is.

„Nyelvem határai, világom határai”

Az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium számára mindig is fontos
volt a külföldi kapcsolatok ápolása. Kollégáik rendszeresen szerveznek diákcseréket, a tanárok
szakmai, módszertani továbbképzéseken vesznek részt. Az iskolában futó programról P. Szabó
Melinda, az intézmény Erasmus
projekt-koordinátorának beszámolóját olvashatják.
Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja. Célja, hogy
a tudásalapú társadalomban szükséges kulcskompetenciákat, készségeket
az Unió minden polgára elsajátítsa,
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

ezért gyorsan változó világunkban
a megújuló oktatási rendszereket és
az abban részt vevő oktatókat, hallgatókat segítse. Az Erasmus+ ennek
érdekében 2014 és 2020 között 14,7
milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport
megerősítésére.
Az Erasmus+ program annyiban
más a korábbi tapasztalatainkhoz képest, hogy itt nem egyéni pályázatokról van szó, hanem az iskola Európai
fejlesztési tervének megfelelően az érdeklődő tanárok közös pályázatot adnak be. 2018-ban megalakult a nemzetközi projekteket szervező stratégiai
csapatunk, és úgy döntöttünk, belevá-
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gunk, „Nyelvem határai, világom határai”
címmel pályázatot adunk be a Tempus Közalapítványhoz. Sok izgalom
és előkészítő munka után májusban
megkaptuk a hírt, hogy nyertünk! Hat
kolléga utazhat a nyáron Európa különböző városaiba, nyelvi, módszertani továbbképzésekre.
Az egyéni mobilitások célja, hogy
felfrissíthessük, fejleszthessük nyelvi
tudásunkat, a nyelvtanítás új módszereivel ismerkedjenek meg a nyelvszakos kollégák. A megváltozott érettségi, felvételi szabályok miatt még
fontosabb, hogy diákjaink nyelvvizsgával zárják középfokú tanulmányaikat. Célunk, hogy ehhez minél több
segítséget tudjunk adni.
Az Öveges-laborhoz kapcsolódó
tanulmányi fejlesztések egyik iránya,
hogy a jövőben alkalmat tudjunk biztosítani arra, hogy természettudományos
tárgyakat idegen nyelven is hallgathassanak diákjaink szakköri formában. Ez
hozzájárulhat sikeres itthoni és külföldi egyetemi felvételi vizsgáikhoz.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Erntedankfest – Betakarítási-hálaadási ünnep a Medgyessyben
A Medgyessy Ferenc Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola mindig is nagy hangsúlyt fektetett a német nemzetiségi hagyományok ápolására és
a német nyelv sokrétű oktatására.
Ennek fényében került megrendezésre idén az Erntedankfest
elnevezésű program is az intézményben.
Idén második alkalommal emlékeztünk meg minden németes
osztályban az Erntedankfestről,
a betakarítási-hálaadási ünnepről.
Az osztályok feladatul kapták, hogy
őszi terményekből, zöldségekből,
gyümölcsökből, ágakból, levelekből
egy asztalt díszítsenek fel. Kiegészítve saját ötletes, látványos rajzaikkal,
kézműves alkotásaikkal.

Az asztalokra a gyerekek osztályfőnökeik és némettanáraik segítségével német feliratokat és mondások
is írtak. Sok osztályban a faliújság
is ünnepi hangulatba került, máshol a plafonról lógtak levelek, vagy
az ablakokat díszítette őszi kép.

Az elkészült kompozíciókat három
tagú szakmai zsűri értékelte, majd
emléklappal és a nyertes osztályoknak járó kaláccsal jutalmazta a gyerekeket. Alsó tagozatban a 2.a osztály felső tagozatban a 7.a osztály
munkája vitte el az első helyet.

Szakmai nap és csapatépítés a Csalogány EGYMI-ben

Október 14-én a Csalogány Iskola szakmai napjának keretén
belül mozgásos csapatépítést tartottak intézményben.
A program első részében a mozgásfejlesztést, mint a kognitív fejlődés megalapozásának lehetőségét,
egy újabb nézőpontból mutatta be
a Mozgásfejlesztő Munkaközösség.
Tel: 437-8652
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Horn Balázs, a Hópárduc Alapítványnál szerzett tapasztalatairól
beszélt, bemutatta a falmászás által
nyújtott fejlesztési lehetőségeket.
Ezt követően Szöllősyné Juhász Csilla mutatta be az ergoterápia nyújtotta lehetőségeket, mely segítséget ad
tanulóinknak a nagyobb fokú önállóságra. A meghívott előadó, Mezei
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Zoltán a Beyr Medical Kft. képviseletében, a témához kapcsolódóan
olyan eszközöket, eljárásokat mutatott be, amelyek lehetővé teszik a kezek szabad manipulációs tevékenységét. Az elhangzott előadások után
a kollégák választ kaptak a kérdéseikre. A szakmai programot követően játékos csapatépítő program várta a Csalogány Intézmény kollégáit
a tornateremben.
Az elszánt munkaközösségek csapatai „játszós” ruhában mérték
össze erejüket. Versenyeztek csipeszekért, egyensúlyoztak padon,
hangyaként matraccal a fejükön szaladtak, mocsarat jártak, széken gurulva floorballoztak, gurulózsámolyon talicskázva labdákat gyűjtöttek,
és sorolhatnánk tovább!
A hét fordulós mérkőzés győztese
a kollégiumi intézményegység csapata lett, de úgy gondoljuk minden
versenyező jó élménnyel és vidám
percekkel gazdagodott.
Az igazán jó hangulatról a nyitott
és lelkes kollégák gondoskodtak,
akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni aktív részvételét.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Sulinyugi az Aquincum Általános Iskolában
A Lélekkel az Egészségért Alapítvány Sulinyugi című programjával látogatott el az Aquincum
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába, ahol a 6.a,
a 6.b és a 7.a osztályok vehettek
részt egy egészségpszichológusok
által vezetett, különleges foglalkozáson. A programról Arnoldné
Szabó Adrienn, a 6.a osztályfőnöke
írt beszámolót.
A Sulinyugi című program célja,
hogy a gyerekek képessé váljanak
a stressz kezelésére, időben tudatosuljon bennük mindaz, amit önmagukért
tehetnek. A stresszkezelő program fő
üzenete: „Te vagy a tested kapitánya!”
A gyerekekkel különböző stresszoldó
technikákat sajátítottunk el: kipróbáltuk a helyes hasi légzést, izmaink
megfeszítése és ellazítása segítségével

nyugalmi állapotba kerültünk. Megtanultuk, hogy kell az agyunknak „nyugi parancsot küldeni”, és megtudtuk,
hogy az érintés felszabadítja bennünk

Öregdiák találkozó a Babitsban

Az Újpesti Babits Mihály Gimnáziumban a gólyaavatás mellett
ősszel gondolnak az intézmény
régi diákjaira is, így minden évben október első péntekjén rendezik meg a hagyományos öregdiák találkozót, amelyről Vindics
Dóra tanárnő – az iskola volt diákja –, az esemény szervezője készített beszámolót.
Ezen az estén újra visszatérhetnek
végzett diákjaink volt iskolájukba egy
kis beszélgetésre. A lelkes szervezők
már fél ötkor főzték a finom teát, és
terítették az asztalokat, hogy öt órára
minden készen álljon a vendégek fogadására. Legtöbben idén is a frissen
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a szeretet hormont. A legjobban mégis az tetszett, amikor erőteljes firkálással az összes maradék feszültséget is
kikergettük magunkból.

„A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig”
című kiállításon jártunk

végzettek közül jöttek el, de minden
résztvevő talált magának beszélgető partnert. Még akkor is, ha a volt
osztálytársai közül esetleg nem volt
ott senki, hiszen bárkivel el lehet beszélgetni a régi szép időkről, mikor
még köpenyt kellett hordanunk, vagy
amikor számítástechnika órán még
DOS parancsokat tanultunk.
Az eseménynek kilenc órakor lett
vége. Jó volt látni, hogy a 10.a osztályos rendezőkön kívül néhány vendég is segített visszapakolni a székeket az ebédlőbe. Szerintem mindenki
jól érezte magát az este folyamán, és
remélem jövőre is legalább ennyien
jönnek.
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A Magyar Nemzeti Galéria szürrealista tárlatát tekintették meg
az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola és Gimnázium
kilencedik évfolyamos humánosai, ahol olyan művészek alkotásai láthatók, mint Salvador Dalí,
Rene Magritte, Joan Miró, Alberto Giacometti vagy Pablo Picasso.
A szürrealista mozgalom legismertebb alkotóinak munkáival találkozhattak diákjaink a Magyar Nemzeti
Galéria – a párizsi Pompidou Központtal
közösen szervezett – kiállításán. A csaknem 120 festményt, grafikát, szobrot, fotót, filmet és dokumentumot
felvonultató tárlat a mozgalom történetének eseményekkel teli időszakát,
az 1929-es évet helyezi középpontba.
A kiállításon többek között Salvador
Dalí, Max Ernst, Joan Miró, Yves
Tanguy, René Magritte, Pablo Picasso és Alberto Giacometti műveinek
segítségével ismerhették meg ezt
az izgalmas korszakot.

Kattintson Facebook oldalunkra!

A Csalogány EGYMI természetismereti tábora

A Csalogány EGYMI diákjai,
Tóth Péter kollégiumi nevelőtanár szervezésével, nyári természetismereti táborukat egy meseszép helyen, Krakkópusztán
töltötték idén. A hét családias
hangulatban, az érintetlen természet varázsos légkörében, túrával,
játékkal, sporttal és művészeti tevékenységekkel gazdagon telt.
Krakkópuszta Tóparti Vadász- és
Turistaház, Varga Tanya Nógrád
megyében, a Kis-Zagyva völgyében,
a Cserhát és a Mátra hegységek nyúlványainak határán fekszik békés erdei környezetben, területén egy tiszta vizű kis tó kínál felfrissülést.
Már az első nap, érkezésünkkor
megismerkedtünk a tanya területén
élő állatokkal: két kutyussal, egy szamárral és egy fehér paripával. Felfedezve a tábor területét kipróbáltuk
a játszóhelyeket, játszótereket, pihenő ágyakat, majd vacsoráig fürödtünk, csónakáztunk a tábori tavacskában.
Másnap egész napos túrát szerveztünk Szentkútra, a Mária kegyhelyre.
A Cserhát harsogóan zöld dombvidékén vezetett át utunk, s a zarándokhelyre felérve megláthattuk
a Mátra gerincét és csúcsait is. Este
senkit nem kellett altatni a kiadós
túra után!
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Harmadik nap sportoltunk: túraversenyt rendeztük és úsztunk, strandoltunk. Délelőtt a tábor környéki
három magaslesre raktunk ki bójákat, melyeket csapatokra bontva kerestek meg a diákok térkép alapján.
A tájékozódó teljesítménytúra nagy
siker volt, a fiatalok és kísérőik nagy
hajtásban teljesítették a távot. Este
társasjátékozással zártuk a napot.
Művészeti napunk is volt, a hegyvidék, környék tájait és eddigi élményeiket különböző technikákkal rajzolták,
festették meg a gyerekek tanáraik támogatásával, segítségével. Kipróbáltuk a dézsában fürdést is, majd csocsóbajnokságot is tartottunk.
A tábor utolsó napján a Nagykeresztúr határában lévő álltafarmra
és lovas tanyára kirándultunk, ahol
lovat, szamarat, malacot, kutyust és
kecskét simogattunk, sőt, még mosómedvét is láttunk. Este hangulatos
tábortűzzel, eredményhirdetésekkel
zártuk a napot, és sor került a várva
várt diszkóra és táncmulatságra is!
A tanyáról nagyon szép élményekkel búcsúztunk, köszönjük a háziak
szíves vendéglátását, legközelebb is
megyünk! Köszönet a fenntartónak
és az intézményvezető asszonynak,
Dr. Kántor Gézánénak, hogy együtt
tölthettük ezt a pár, élményben gazdag, izgalmas napot!
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Természetóra
természetesen
Egy szép őszi pénteken kirándulni indult az Aquincum
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 6.a osztálya
az Árpád-kilátóhoz Adrienn nénivel. Az alábbiakban Bodor Balázs, az intézmény 6.a osztályos
tanulója mesélt élményeiről.
Szépen sütött a nap, de egy kicsit
hideg volt, ezért jól jött a meleg
kabát. Egy kis tömegközlekedés
és gyaloglás után meg is érkeztünk
az erdőbe.
Kis csoportokba rendeződtünk, és
minden csoport kapott egy megoldandó feladatot, amely alapján egy-egy
növényt kellett megtalálni az erdőben.
Hosszabb-rövidebb idő alatt mindenkinek sikerült teljesítenie a feladatot,
és rábukkannia az adott növényre.
Időközben odaértünk az Árpád-kilátóhoz is. A kilátóból gyönyörű panoráma nyílt Budapestre.

A szép kilátás mellett megfelelő
pihenőhelyet biztosítottak nekünk
az építmény és a környékén levő padok. A rövid pihenő után visszaindultunk az iskolába. Az úton lehetőségünk volt sokat beszélgetni, és egy
kis versenyfutás is belefért a programba. A buszon való nyomorgás
után felüdülés volt a HÉV-vel való
zötykölődés az iskoláig.
Összességében egy kellemes délelőttöt töltöttünk együtt és ez a természetismeret-óra is nagyon különleges volt!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Zene világnapja a Krúdyban
1975-ben Yehudi Menuhin híres hegedűművész így fogalmazta
meg a Zenei világnap ars poeticáját: „Arra szeretnék buzdítani
minden várost, falut és országot,
hogy rendezzenek sokféle zenei
eseményt ezen a napon. Örülnék,
ha nemcsak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg régi
és főként mai művek, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon
és tereken is muzsikálnának énekesek, kórusok…” A Krúdy Gyula
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola megemlékezéséről
Varga Klára, az intézmény énekzene-történelem szakos tanárának
sorait olvashatják.
A idei zenei megemlékezését is ez
motiválta. Ugyanis idén nem tanárdiák koncertórával, vagy rádiós zenei
bejátszásokkal, hanem a szünetekben
élő zenével ajándékozták meg egymást
diákok, tanárok. A színes programban
szóló hangszeres bemutatók mellett:
cselló, hegedű, gitár, harmonika, zon-

gora- furulya együttest, hanem kánonokat éneklő kórust, népszerű slágert
koreográfiával bemutatva is hallhatott
a közönség.
Október elsején, kedden, a belépőt
az aulában már fél nyolckor a kicsik
„Rossznak lenni jó” éneke fogadta, de
a következő szünetekben az iskola há-

Zene világnapja a Medgyessyben

„A zene a káoszból rendet teremt;
a ritmus a széttartót egységbe fogja;
a melódia a megszakítottat folytonossá varázsolja; a harmónia az ös�sze nem illőket összeegyezteti.”
Yehudi Menuhin
A Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában idén is mélóképp emlékeztek
meg a Zene világnapjáról. Az ünnepségen hallhattuk Kodály Zoltán
üzenetét a zenei oktatással kapcsoTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

rom emeletén hangzottak fel klasszikus
és könnyű zenei darabok. A 4. óra utáni
szünetben a „Zene az kell” című produkcióval búcsúztunk az élő zenétől a színpadnál, ahol tanár- diák együtt énekelte:
„Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy
mindenki másmilyen, a zene is csak ettől igaz,
a dal csak így lesz szép.”

A Zeneakadémián
jártunk

latban, majd Viczián Gábor (Gábor
bácsi) adott elő klasszikusokat (Beethovent, Bachot), népdalokat, modern
darabokat (Harry Pottert, Csillagok
háborúját), jazzt és bluest. Zongorán,
klarinéton és szaxofonon játszott.
Iskolánk 5.a osztályos diákja, Tyukodi
Ruben zongorázott Gábor bácsi klarinéton kísérte. Együtt énekeltük el
az Örömódát és a Tavaszi szél vizet áraszt
című népdalt, majd a Boci boci tarka
hangzott el többféle stílusban.
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Október 16-án Szigetiné Horváth Zsuzsanna szolfézstanárnő,
az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa idegenvezető segítségével ismerkedtette
meg a Zeneakadémia csodálatos
épületének történetével az 5. osztályos szolfézs csoportokat mesterprogramjának keretén belül.
Az eseményről rövid beszámolót
olvashatnak.
Iskolánk növendékei figyelmesen
és fegyelmezetten hallgatták végig
az érdekes apró részletekre is kiterjedő izgalmas háttér információkat,
melyek nem csupán az épületben
található szemet gyönyörködtető
részletekre terjedtek ki, de kedves
történetek elmesélésével az itt tanuló több mint nyolcszáz zeneakadémista mindennapjaiba is bepillantást
engedtek diákjaink számára.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Aquincumosok az Óbudai Sportágbörzén

Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. szeptember
14-én, szombaton rendezte meg
az Óbudai Sportágbörzét, ahol
az Aquincum Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolát
egy lelkes kis csapat képviselte.
Az aquincumosok sportos élményeiről Szíjártó Bettina tanárnő
számolt be.

Az 1.b, 1.c, 2.c, 3.b, 3.d, 4.a, 4.d, 7.c
és 8.a osztály tanulói és szüleik már
nyitáskor ott gyülekeztek a helyszínen. A regisztráció után mindan�nyian kaptak egy térképpel ellátott
sportággyűjtő füzetet, melyben
megtalálhatták az összes helyszínt,
egyesületeket és az általuk képviselt sportágakat, hogy célirányosan
tudjanak haladni. A standoknál kü-

Miénk „a legsportosabb iskola” vándorserlege

Szeptember 14-én a Laborc utcai
Óbudai Szabadidőparkban rendezett Óbudai Sportágbörze elnevezésű rendezvényen a Kerék Általános
Iskola és Gimnázium diákjai olyan
nagy létszámmal jelentek meg,
hogy iskolánk elnyerte „A legsportosabb iskola” címet.
Intézményünk valóban nagyon elkötelezett a sport iránt, hiszen nemrégiben
kötöttünk együttműködési megállaTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

podást a Vasas röplabda és az Óbudai
Hockey Academy jégkorong szakosztályával, az 1. évfolyam elindítottuk testnevelés-sport tagozatunkat, emellett
hosszú évek óta iskolánkban tartja edzéseit az Óbudai Kézilabda Sportiskola,
de van cselgáncs- és karateoktatás, valamint hamarosan beindul az asztelitenisz
is, de Facebook oldalunk folyamatosan
beszámol tanulóink más egyéb sportágakban elért sikereiről is.
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lönböző játékokkal, feladatokkal
készültek az egyesületek, melyek
teljesítéséért a látogatók pecséteket
gyűjthettek. Távozás előtt a pecséteket, a helyszínen beválthatták apró
ajándékokra.
Az Alakuló téren felállított színpadon a Római-Parti Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület színeiben tanulóink közül Boga Eszter, Czirmai
Nóra, Pásztory Emma, Rácz-Halányi
Blanka, Vass Lorina, Vass Xavéria és
is megmutathatták tudásukat az érdeklődő közönségnek.
A hatalmas tömeg és az egyes sportágaknál kígyózó sorok ellenére egy
kellemes délelőttöt töltöttünk a Barátságparkban. Talán ennek a kedvcsináló programnak köszönhetően
tanítványaink megtalálták a számukra legszimpatikusabb mozgásformát,
melyben kiteljesedhetnek, egészségesebb és fittebb életet élhetnek.

Medgyessysek az
Óbudai Sportágbörzén

Nem véletlenül sportos iskola
a Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola: az intézmény 4-8. osztályos diákjai szeptember 14-én, szombaton
az Óbudai Sportágbörzén jártak.
Csodás időben tartottak bemutatókat az óbudai sportegyesületek, ahol
a gyerekek ki is próbálhatták a különböző sportágakat a síeléstől kezdve
a trambulinozáson át egészen a vívásig. A gyerekek pecsétgyűjtő füzetük leadásával sportos ajándékokat
szerezhettek, az osztályközösségeket
pedig sportos emléklappal díjazták
a szervezők.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Európai Diáksport Napja a Benében

A Magyar Diáksport Szövetség ebben az évben szeptember
27-én rendezte meg az Európai
Diáksport Napja magyarországi
programjait, amelyhez az Újpesti
Bene Ferenc Általános Iskola is
csatlakozott.
A rendezvény magyar kezdeményezésből nőtte ki magát nemzetközi eseménnyé. Célja, hogy hogy a gyerekek
megtapasztalhassák a felszabadult,
közös mozgás élményét, legalább két
órás sportfoglalkozás keretében.

Iskolánk idén is csatlakozott a programhoz, sokszínű mozgási lehetőséget nyújtva diákjainknak. A gyerekek örömmel vetették bele magukat
a különböző labdajátékokba, de maradt energiájuk a diáksportnap hagyományos futására is, amely mindig
az adott évnek megfelelő távot jelenti, azaz idén 2019 métert.
Bár diáksportnap legközelebb jövőre lesz, a rendszeres mozgást addig
sem hagyjuk abba, hiszen sportolni
nemcsak egészséges, de jó is!

Európai Diáksport
Napja a Medgyessyben

Szeptember 27-én közel 200 gyerek sportolt 120 percen keresztül
a Medgyessy Ferenc Általános
Iskola udvarán, tornatermeiben,
pályáin az Európai Diáksport
Nap alkalmából.
Kezdetnek a diákok és sportos tanáraik 2019 métert futottak, majd
nyolc állomást kerestek fel osztályonként. A gyerekek fociztak
és röplabdáztak a kinti pályákon.
Volt kidobós játék és ügyességi
ergométeres evezés a benti termekben. Nagy és hangos szurkolótábora
volt a birkózásnak, ahol a lányok között is voltak igazán profi harcosok.
Mindenki várta a floorball meccseket és a ping-pongozást is, ahol tanáraik ellen játszhattak a gyerekek.
Idén is egy kiváló hangulatú, sikeres,
csodaszép őszi időben megrendezett
Európai Diáksport Nap volt.

Európai Diáksport Napja a Szigetiben
Az Újpesti Szigeti József Utcai
Általános Iskola évek óta részt
vesz az Európai Diáksport Nap
felhívásán. Az idei évben szeptember 27-én került sor az eseményre, amelyről Tárnyikné Parizán
Gabriella, az intézmény napközis
munkaközösségének vezetője írt
beszámolót.
Iskolánk tanulói nagyon sportosok,
szívesen mozognak, így nem okozott gondot ennek a vidám napnak
a megvalósítása. A szervezést a testnevelés munkaközösség vállalta, így
igazán izgalmas feladatok vártak
a tanulókra.
Minden osztályunk lefutotta a 2019
métert az iskola körül. A felső tagozatosok egyedül, az alsósok pedig néTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.
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gyes váltóban kerülték meg a háztömböt. Volt olyan napközis nevelőnk, aki
rollerrel, volt, aki futva kísérte elsős
diákjait, ezt nagyon viccesnek találták
a gyerekek.
Délután, napközis időben először
az elsősök és a másodikosok, majd
a harmadikos és negyedikes csoportok
töltöttek el egy nagyon vidám, mozgékony órát a tornateremben, ahol a fő
szer idén a medicin labda volt. Tanulóink a feladatokat végezve rengeteget
futottak, vitték, gurították, pókjárásban hordozták a nehéz medicin labdát,
így mindenki kellőképpen elfáradt.
Ez a nap a sportról szólt, mindenki beleadott apait-anyait, jól éreztük
magunkat! Köszönjük a lebonyolítást
Kovács Győző testnevelőnek!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Bozsik Tanévnyitó
Gyermeklabdarúgó
Fesztivál

Fuss Fodros, fuss!

Szeptember utolsó hétvégéje
Budapesten a futásról, a tömegsportról szólt idén, ugyanis ezen
a hétvégén rendezték meg a hagyományos Budapest Maratont.
A Budapest Maraton Fesztivál Magyarország legnagyobb szabadidősport
eseménye, amelyből a Fodros Általános Iskola közössége is kivette a részét.
Göndöcsné Csermák Andrea tanárnő

buzdítására ötven fő vett részt az ERSTE Maratonka 2,3 kilométeres EMMI
sulifutamán. S hogy egy ilyen megmozdulás mennyire nem marad hatás nélkül, azt mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy voltak olyan tanulók, akiknek ez
az első utcai futóversenyük volt, de azóta már egy újabbra is beneveztek.
Köszönjük a szervezést, köszönjük
az élményt!

Tanévindító Gyermeklabdarúgó Fesztiválon

Szeptember 28-án rendezték
az idei Bozsik Tanévnyitó Gyermeklabdarúgó Fesztivált Telkiben, amelynek a Dr. Béres József
Általános Iskola is részese volt.
A 2019-2020-as tanév Bozsikprogramjának, a Grassroots Szociális Programjának és Fair Play Cup
nyitó rendezvénye is volt. A tornán
iskolánk focizni szerető alsó tagozatosai is részt vettek. Ez alkalommal
a főszerep legkevésbé sem a versengésé volt, hanem az örömfoci volt
a középpontban.
A részt vevők ajándék foci labdát és
pólót vihettek haza emlékül.

TAN KER HÍR

A Csalogány Iskola sportegyesületének sportolói meghívást kaptak
szeptember 28-ára, Telkibe, az OTP
Bank Bozsik-program Tanévindító Gyermeklabdarúgó Fesztiváljára, ahova a tankerület segítségével,
busszal jutottak el a gyerekek.
A résztvevő gyerekeket a Csalogány
DSE tagjaiból válogattuk össze, akik
a Budapest III. Tankerület Csalogány
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium
Tel: 437-8652
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és Gyermekotthon, valamint a Budapest III. Tankerület Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon tanulóiból kovácsolódtak
vegyes csapatokká. A két csapat sikeresen helytállt az MLSZ Grassroots Szociális Programjában résztvevő csapatok
versenyén, ahonnan a II. helyezésen túl
a „Fair Play” díjat is sikerült elhoznunk.
Gratulálunk a résztvevő gyerekeknek,
a felkészítő pedagógusoknak, Ambrus
Melindának és Rusz Andrásnak az elért
eredményhez!
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VII. évfolyam,
15. szám
2019. október
Megjelenik
kéthetente

