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Köszöntő
edves Gyerekek/Szülők/Nevelők/Kollégák!

iánypótló kiadványt tart a kezében a kedves olvasó. Évek óta érezzük szükségét annak,
hogy megmutassuk tevékenységünket, amit az óvoda/iskola falain belül és kívül folytatunk. Most még sokkal aktuálisabb, hogy ne távolodjunk el egymástól – lássák Önök is, hogy
biztonságban vannak nálunk a gyermekek és a programjaik is igen színesek, még akkor is, ha
a járványhelyzet itt lebeg a szemünk előtt.
Kívánom, hogy mindenki olyan nyitottan fogadja ezt a magazint, amilyen odaadással és szeretettel készült!
Elek Zsuzsanna
intézményvezető
Kedves Olvasók!

M

egújult külsővel és szerkesztőcsapattal, naprakész aktualitásokkal, friss tartalommal jelentkezik a Szellő Iskolaújság! Lelkes szerkesztői csapatunk és billentyűzetet, tollat ragadó kollégáink szorgos munkájának köszönhető, hogy ez az újság létrejött.
Lapunk egy kapocs az Olvasó és a Szellő EGYMI között, mely segíti az iskolai életünkbe
való betekintést! Lehetőséget nyújt a kapcsolattartásra, ebben a formában biztonságos módon
,,tárhatjuk ki iskolánk kapuit” az érdeklődők előtt.
i történik a hétköznapokon? Mit csinálnak a gyerekek tanórán kívül? Milyen programjaink és eseményeink vannak?
Bízunk benne, hogy ezekre a kérdésekre megtalálják a választ képekkel tarkított élménybeszámolóink között! Pályázati felhívások, gyerekeknek szóló játékos fejtörők is színesítik újságunkat! Tanulóinknak az átélt események felelevenítése mellett megoldandó kihívásokat is kínál
a lapunk, a hozzátartozóknak pedig rengeteg hasznos információt adunk!

M

Lapozgatni és klikkelni is ér, tartson velünk friss hírekért!
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Pörge Dóra Katalin

Tanévnyitó a
Szellőben

2008

-ban, amikor a Szellő első tanévnyitóján részt vettem, egy kollégám, Péter bácsi üdvözölte a gyerekeket gitárral,
és fel is csendült a „De nehéz az iskolatáska”.
Aztán átvettem a stafétát, de szerettem volna
személyesebbé tenni a dalokat, így népdalokat
írtam át „szellősre”. Egyik évben kérdeztem a
gyerekeket, milyen átiratot hallanának szívesen,
és MINDENKI a Despacitot kérte, nem mondhattam nemet :-)
dal olyan jól sikerült, hogy mikor már a
tanárok is kérték, hogy küldjem át, feltettem a Youtubera. Külön érdekesség, hogy azóta
elérte a 230.000-es nézettséget, hiába, az eredeti
szám igen népszerű volt!
zóta ismert slágereket írok át, a Despacito
után jött a „Mi vagyunk a Grund”, majd a
Follow the flow Nem tudja senki c. dala, végül
idén az Alma együttes Ma van a szülinapom dalából lett Ma van a tanévnyitóm. Ha van ötletetek, mit hallanátok 2021-ben, keressetek meg
bármikor, hiszen ezek a dalok nem csak Rólatok és Nektek szólnak!

A
A

SM

zeretettel:
atyi bácsi
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Tanévnyitó
A tanévnyitón a monitorom szabadnapos,
Az ofő feje, élőben nem olyan lapos!
Remek a hangulatomtom
Ma van a tanevnyitómtomtom
Hű de nem bírtam a sok online dolgozatot,
Így mostmár végre élőben is puskázhatok!
Remek a hangulatomtom
Ma van a tanevnyitómtomtom
Ez a karantén, vicces dolgot művelt velem,
A portán maradt, fél évig a pulóverem.
Remek a hangulatomtom
Ma van a tanevnyitómtomtom
HOL A PORTA??
A magyar órán egy gondolat bánt engemet,
Homhemhimhomham: nem tudom jól a versemet!
Remek a hangulatomtom
Ma van a tanevnyitómtomtom
Fontos a matek, hirdeti a pontosságot,
tartok a könyvtől másfél méter távolságot!
Remek a hangulatomtom
Ma van a tanevnyitómtomtom
Remek a hangulatomtom
Beszél az igazgatómtomtom
Ha rossz a dolgozatomtomtom,
Lesz még száz tanévnyitómtomtom
Sőnfeld Mátyás

4

Kirándulás a Pákozd-Sukorói
Arborétumba és a pákozdi
Katonai Emlékparkba
2020. szeptember 14-én iskolánk felső tagozatos tanulóira különösen szép nap virradt, ugyanis
ezen a napon nem kellett tanulniuk, helyette egy kirándulást tehettek a Pákozd-Sukorói Arborétumba és a pákozdi Katonai Emlékparkba.
9 órakor indultunk az iskola elől, külön busszal. Itt szembesültünk ténylegesen azzal, hogy az
autóbuszon mindenkinek kötelező maszkot viselnie. Ez valóban nem túl kellemes „viselet”, de
a szabályokat mindenkinek be kell tartania egészségünk védelme érdekében. Ennek ellenére néhány tanulónak ez nem volt teljesen egyértelmű és többször is figyelmeztetni kellett őket a maszk
viselésére.
célhoz közeledve bebizonyosodott, hogy a technika sem minden tudó: a sofőr műholdas
navigációja egy kissé „elnézte” a kereszteződést, így némi kerülő után vissza kellett fordulnia, de így is hamar odaértünk.
Az emlékhely a magyar honvédség történetét mutatja be, 1848-tól egészen napjainkig, megjelenítve ezen időszak fontosabb eseményeit, a Pákozdi csatától az első és második világháborún át
a közelmúlt katonai küldetéseiig.
Az épületekben interaktív kiállítások teszik érthetőbbé az eseményeket, magyarázzák a történéseket.

A
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A parkban harcjárművek, igazi lövedékek színezik az élményt.
A domb tetejéről lepillantva pedig a Velencei-tó látképe tárul elénk.
A parkban éppen katonák lövészárkokat
ástak, vélhetően a
későbbiekben ezek is
látogathatók lesznek
majd.
A gyerekek sokat
fényképeztek, az emlékműnél közös csoportképek is készültek.
A látogatás végeztével megköszöntük
vezetőnknek a tájékoztatást és az Emlékparkból az arborétumba vettük az irányt, ahol - természetvédelmi terület lévén - mindent
megtalálunk, amire egy kirándulás alkalmával vágyhatunk: tanösvény, kilátók, interaktív kiállítás, kövek, szép növények, állatok, játszótér, fedett pihenőhelyek.
dő hiányában nem jártuk végig a 9 állomásos tanösvényt és - sajnos - a kilátóba sem másztunk
fel, de így is számos élményt nyújtott a park.
Ezek után utunk Velencére vezetett, ahol egy finom fagyi elfogyasztásával koronáztuk meg a
napunkat.

I

Délután fél négykor visszaérkezve mindenki egy igazán kellemes és tartalmas napot tudhatott
maga mögött, amiből – szerintem – hetente „elviselnénk” egyet.
Reméljük, sok hasonló élményben lesz még része mindannyiunknak.
Kiss Sándor
Szervezők: Gál Renáta és Szabó József
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Őszi kirándulás a
Skanzenba

A

Szellő

Iskola

szeptember

szonharmadikán

hurend-

hagyó kirándulást tett a
szentendrei Skanzenba.
Tanulóink már nagyon
várták ezt a napot, szeretek volna kiszabadulni az
iskola falai közül.
A speciális tagozat gyerkőceit folyamatábrák is segítették, hogyan is fog zajlani a kirándulás.

A

mikor a buszokból kiszálltunk, rövid várakozás után indulhattunk is meghódítani ezt a
hatalmas területet. Az alsó és a felső tagozat osztályai szüreti programon vettek részt

először. A dunántúli borvidék pincéjében és udvarain megismerhették, hogyan készül szőlőből
must. Hatalmas lelkesedéssel csömöszölték a fürtről leszemelt szőlőt, majd
mindenki kipróbálhatta a
szőlőprést is. A szőlő útja a
présgépből a pincébe vezet, mi is követtük.
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A

mulatság sem maradhatott el, énekeltünk és játszottunk is szőlővel, szürettel kapcsolatos dalokat, játékokat. A kötött program után minden osztály kedvére barangolha-

tott, játszhatott ezen a gyönyörű helyen. A szabadban az étvágyunk is megjött, mindannyian
jóízűen falatoztunk a magunkkal hozott elemózsiából.

D

élután fáradtan, de jókedvűen ültünk fel a buszra kötelező maszkunkkal az arcunkon. Az
iskolába visszaérve koccintottunk is munkánk gyümölcsével, a friss musttal.
Csohány Éva
Szervező: Krüzsely Krisztina
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Szüreti mulatság az
óvodában

Az óvodában a hagyományoknak megfelelően idén is megtartottuk a szüreti mulatságot.
is, mint
minden
nagyobb ünnepet nagy készülődés előzte
meg. Ilyenkor mindkét csoportban a gyermekek egyéni képességeit figyelembe véve
vidám készülődés, díszítés folyik. A Mókus
csoportban tépett krepp-papír galacsinokból
szőlőt ragasztottak a gyerekek. A Süni csoportban pedig szőlőt készítettek a gyerekek
dugónyomdával.

A szüretet

A mulatság

napján
minden gyermek hozott 1 fürt szőlőt, melyet a
nap során a pedagógusok segítségével lepréseltek.
Kati néni vezetésével táncházat szerveztünk, ahol a szürettel kapcsolatos mondókák
és dalok vidám, oldott légkört teremtettek, a
gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon
élvezték.

9

Ez a nap sem múlhatott el kézműveskedés nélkül, így minden gyermek répával nyomdázott
szőlőt, melynek a levele tenyérlenyomattal készült.
A préselés, a táncház és a nyomdázás után otthonról hozott finomságokból és üdítőkből
ettek, ittak az óvodások.
A nap végén mindenki fáradtan, de annál nagyobb mosollyal és sok élménnyel indult haza.
Szervezők és a cikk írói:
Labanczné Borbás Eszter és Deim-Fülesdi Edina
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Trianon

A

trianoni békeszerződés az első világháborúban vesztes Magyarország és a háborúban
győztes antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerződés. Többek között az
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország új határait és sok
kis multinacionális államot hozott létre a birodalom helyett.
A felső tagozat már az elmúlt tanévben elkezdte a trianoni békeszerződés 100. évfordulójára
való visszaemlékezés előkészületeit.
Az alkalomra projektmunkákkal készültek külön-külön az osztályok. A szomszédos országban
élő magyarság kultúráiba, szokásaiba, gasztronómiáiba és zenéibe nyertek betekintést a tanulók.
inden diák nagy lelkesedéssel készült a feladatra és hatalmas kíváncsisággal
fogadta a többi osztály bemutatóját.
A projektmunka a lezárásaként, megemlékezve e gyászos
békediktátumra, a felső tagozat Esztergom-Párkány kirándulást tervezett. A jelenlegi
járványhelyzet sajnos ezt nem
tette lehetővé, így ennek befejezésére iskolai keretek között
került sor a tanáriban.

M

„Semmi kétség, hogy Magyarországot igazságtalanság érte,
s ez az igazságtalanság olyan természetű volt, amelybe jó
lélekkel nehéz volt belenyugodni:
a történeti Magyarország területi állományát az etnikai elv alapján
bontották széjjel, ugyanakkor azonban
ezt az etnikai elvet Magyarország terhére
nyilvánvalóan megsértették.”
Bibó István történész

Roczkovné Gallai Henrietta
Szervező: Szabó József
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Az aradi vértanúkra
emlékeztünk!

I

skolánkban már hagyománnyá vált az aradi vértanúkra való visszaemlékezés, amelyet minden év október 6-án tartunk. Minden alkalommal nagyszabású emlékműsorral készülünk,
amelyet a DÖK és a felső tagozatos kollégák, valamint iskolánk könyvtárosa segítségével
betanulnak a gyerekek és az alkalomhoz illően ünneplőbe felöltözve adják elő az emlékműsort.
Idén sajnos a járvány miatt kissé eltértünk a jól bevált előadástól. Több órás próbák és felkészülés után felvettük a műsort – iskolánk informatikusának köszönhetően – és az tagozatonként
került levetítésre.
a kissé rendhagyó megemlékezés nagyon jól sikerült. A visszajelzések alapján mindenki teljes képet kapott az 1849. október 6-án történt megtorlásról, amely elég hos�szú időre visszavetette a magyarok önállóságra és szabadságra való törekvését.

Ez

Szabó József
DÖK-segítő tanár
Szervező: Arany-Tóth Hajnalka
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Pénzhasználat

A pénz

az, amiről mindenki azt
gondolja, hogy tudja, mi
az, azonban ha meg kellene határozni, mi is a
pénz pontosan, elég kevés embernek sikerül.
A bankjegy ugye pénz. Akkor egy 100 pengős
is pénz? Az elektronikus jelek a bankok számítógépében vajon pénz? Az egyunciás aranyérme pénz, vagy csak valami, ami pénzzé tehető?
A hamis százdolláros pénz, ha el tudom költeni?
gye, hogy nem is olyan könnyű a válasz?
A november 12-én megtartott témanapunk a pénzhasználatról szólt.
A felsősök a második emeleti aulában gyűltek
össze, ahol meghallgathatták a pénz keletkezését, valamint megismerkedtek közelebbről a
ma használatos papírpénzekkel, érmékkel, és
azok értékeivel.
egnézték, hogy a különböző bankjegyeken milyen hírességek láthatóak, valamint hogyan állapítható meg, hogy hamis-e a
pénz.
A témanap feladatsor kitöltésével zárult, melyet minden tanuló az osztályában töltött ki.

U

M

Szervező és a cikk írója:
Roczkovné Gallai Henrietta
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Védekezés járvány
idején

A

z alsó tagozatban az első témanapot október 5-én tartottuk meg. Az első téma: A járványról szólt általánosságban. Megbeszéltük a digitális oktatást is, már a digitális oktatás
kezdetén elkészítettem nekik ezt a történetet, hogy könnyebben el tudják fogadni és megérteni
ezt a kialakult helyzetet. Most átismételtük a szabályokat és megbeszéltük, hogy figyelünk
azok további betartására is. Az autizmusban érintett tanulók és a gyermekek könnyebb megértésének érdekében szociális történet keretében dolgoztuk fel, amihez vizuális segítséget is

kaptak. Képekkel társítottam a történetet.
A történethez feladatokat készítettem, ami nagyon tetszett a gyerekeknek, mert vicces válaszokat adtam meg. Utolsó feladatként meg kellett tervezniük a saját szájmaszkjukat, vagy
olyat ki milyet szeretne viselni. Összességében jól sikerült, nagyon okos dolgokat mondtak. Az
alapos kézmosást és fertőtlenítést is bemutatták egyesével.
Szervező és a cikk írója: Lakatos-Teremi Nikoletta

A
E

2020/21-es tanévben az alsós témanap vezérfonalát a Covid-19 vírus, más nevén koronavírus adja. A második nagy témaként a járvány(ok) elleni otthoni védekezést
választotta az alsós munkaközösség.
témát különösen fontosnak tartottuk, hiszen a gyermekek legszűkebb közegére, családjukra fókuszál. A családok mindennapjait érintő fontos kérdéseket jártuk körül, úgy, mint
tisztálkodás, egészséges táplálkozás, alternatív –személyes találkozást mellőző kapcsolattartási módok, kültéri szabadidős lehetőségek, valamint az otthoni elfoglaltságok, tevékenységek megválasztása.
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A

helyes és alapos kézmosást fázisképekkel, és pontos, lényegre törő instrukciókkal mutattuk be, felhívva a figyelmet arra, hogy a koronavírus csak egy a sok fertőző betegségek közül, melyek a helyes tisztálkodással megelőzhetők.

Az

egészséges táplálkozás alapvetően a vitamin-és rostbevitelen múlik, ezért megragadtuk az alkalmat, hogy a zöldségek és gyümölcsök fogyasztásához kedvet csináljunk. Jó alkalom volt ez a csoportosításra, tapasztalataik, étkezési szokásaik átgondolására,
valamint arra is, hogy bővítsük a gyerekek ismeretét, szókincsét is a témában.
kommunikációs képességek fejlesztésére mindig nagy hangsúlyt fektetünk, ezért e témában helyt kapott a személyes találkozást nem igénylő kapcsolattartási módokban rejlő
lehetőségek számbavétele. Azon túl, hogy a távolságtartásról, idős hozzátartozók védelméről
tudtunk beszélgetni, a telefonálási etikettről is ejthettünk pár szót. Említést nyert a non-verbális kifejezési módokban rejlő önkifejezés lehetősége is, az alkotások egyedisége, s azok
felbecsülhetetlen értéke. Az iskolai távolságtatásról sem feledkeztünk meg, az ölelés, puszi,
kézfogás helyett használható köszöntési lehetőségeket is számba vettük.

A

A
F

szabadidő óvatos és hasznos eltöltésére is felhívtuk a figyelmet, a családi kirándulásokhoz: őszi falevelek, termések gyűjtögetése jó alternatívája a zárt térben történő
csoportos programoknak.
ontosnak tartottuk, hogy számba vegyük azon tevékenységeket, elfoglaltságokat, melyekkel a gyermekek biztonságosan, egyedül is eltölthetik szabadidejüket otthonukban. Személyessé és jelentőssé vált e résztéma, amikor kiemeltük, hogy mindezzel segíteni és támogatni tudják szüleiket annak érdekében, hogy szükség esetén ők otthonról is el tudják látni
munkájukat.
Szervező és a cikk írója: Hájas Andrea
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Márton-napi
hagyományőrzés a
Szellőben
Liba Galéria

2020. 11. 11-én az Alsó Tagozatunk megrendezte rendhagyó körülmények között, mégis hagyományőrző módon a Márton-napi libáskodást. Szárnyalhatott biztonságosan és szabadon
minden osztályban a jókedv és a kreativitás, ez nem vitás. :-)
zent Márton legendáját egy érdekes videó segítségével eleveníthették fel a gyerekek, akik
a látottak átbeszélése után közösen meg is oldhatták a történethez kapcsolódó feladványokat. A differenciált nehézségi szintű feladatoknak hála egyszerűbb (libalabirintus, kakukktojás és különbségkereső, libasor számláló) és bonyolultabb (képrejtvény, betűhalmaz,
,,dobj és rajzolj libát”) fejtörők is vártak megoldásra. Libás nótákat és mondókákat is megismerhettek a gyerekek, az ,,osztály- liba” felhívásra pedig saját libát készíthettek. A cikk
feletti képgyűjteményben megtekinthetik a beérkezett alkotásokat! Természetesen az Óvodai
Tagozat csoportjaiban is szorgoskodtak ezen a napon, a legkisebbeket ki nem hagyhatom: libás
lámpás és kézműves libák is születtek.
öszönjük a libáitok kedves Speciális Tagozat, Felső Tagozat és Alsó Tagozat! A képek
önmagukért beszélnek, a műveitek igazán szépek!
Köszönettel tartozunk a szervezésben résztvevő és a programban aktívan tevékenykedő kollégáinknak is, akik egy ilyen borús napon derűt varázsoltak a gyermekek arcára!

S

K

Pörge Dóra Katalin
Szervező: Alsó tagozatos munkaközösség
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Prózamondó verseny a
Szellő Suliban
2020. november tizenkilencedikén prózamondó verseny zajlott iskolánkban.
Mint mostanában minden a koronavírus-járvány miatt, ez az esemény sem az eddigiekben meg-

szokottan zajlott. Meghitt körülmények között, a könyvtárban léptek
fel a gyerekek. Csak a háromtagú
zsűri (élén Elek Zsuzsa, Krüzsely
Kriszti, Sárkányné Máthéi Krisztina és Csohány Éva nénivel), az
osztálytársak és a felkészítő pedagógusok voltak jelen. Így sajnos a
versenyzők nem hallhatták egymás
produkcióit.
gyerekek szebbnél szebb
népmesékkel, sok tanulással
és nagy izgalommal készültek. Feleleveníthettük többek között a kismalac történetét, aki túljárt a farkas eszén. Találkozhattunk a kiskakassal és a kapzsi török császárral, a sikettel, a vakkal és a
kopsz emberrel.
el sem tudom sorolni, mennyi régi ismerős elevenedett fel a történetek nyomán. Sőt, képzeletben ott volt velünk egy különc feketerigó is, aki mihelyt vállalta fekete színét, nagyon jó
barátra talált! Nem csoda, hogy minden versenyző megérdemelte a gratulációt, egy szép könyvjelzőt és a finom nápolyit!
A zsűrinek mind az alsó, mind a felső tagozatos mesemondók közül nehéz volt kiválasztania, ki
lesz az első, a második és a harmadik helyezett.

A

F

Csohány Éva
Szervező: Arany-Tóth Hajnalka

A verseny eredményei:
1.
helyezett: Almási Klarissza, Németh Péter József, Szalczer Jázmin, Jani Olívia
2.
helyezett: Gyulai Áron, Bodrogi Ariel, Balogh Johanna, Tóth Gergő
3.
helyezett: Szabó Zsombor, Vizdák Vencel, Németi Anka, Pintér Boróka
Különdíjak: Williams Daniel, Antalfy Zalán
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Digitális Fővárosi
Szavalóverseny

A

Budapest III. Kerületi Szent Miklós Óvoda, Általános Iskola, EGYMI, Kollégium és
Gyermekotthon hagyományaihoz híven idén is megrendezte a „Fővárosi Szavalóverseny
a gyógypedagógiai intézmények diákjai számára” kihívást – a jelenleg kialakult helyzet miatt
- online formában. A fővárosi verseny ideje 2020. november 19. volt.
A szavalóversenyre Németh Péter József 1. és Németi Anka, 5. osztályos tanuló szavalatának
felvételét küldtük be. Az eredményeket egyelőre még nem ismerjük, de azt az iskolaújság következő számában fogjuk majd közzé tenni.
A versmondásról készült felvételeket az alábbi linken lehet megtekinteni: https://hegyek-fak-fuvek.webnode.hu/
Arany-Tóth Hajnalka
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A Napközi munkájáról

S

zeptemberben újra indulhatott a tanév, ennek mindannyian nagyon örültünk. A Szellőben az iskolai foglalkozások szerves részét
képezi a napközi, hiszen tanulóink fejlesztése
nem áll meg fél kettőkor. :-)
délutánok folyamán a napközis nevelők
átveszik a csoportokat, ilyenkor tájékozódnak a délelőtt történtekről, a gyerekek állapotáról, viselkedéséről, a nehézségekről és
nem utolsósorban a csoport pozitív élményeiről. Majd ebédelés következik, az étkezés fon-

A

tos része a szociális kompetenciák fejlesztésének. A délutánok szabad játékkal, levegőn
mozgással, szakkörökkel folytatódnak. Ebben az időben alkalmunk van csoportos játékra, kézműves foglalkozásokra, művészetterápiára.
mint a képeken is látható, a gyerekek nagyon élvezik a különböző technikákat, a
változatos eszközöket.

A
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A

délelőtti tanulást követően jóleső és nagyon fontos is a teljes kikapcsolódás, a személyiségüket más oldalról közelítő foglalkozás. Ezután következik a védett tanulási idő, amikor a délelőtti leckét, vagy egyéb fontos tantárgyi gyakorló feladatokat végeznek a gyerekek,
gyógypedagógusi segítséggel. A rendszeres tanulásra szoktatás a feladattudat kialakulásához
nélkülözhetetlen, ezért is fontos a délutánokon való részvétel.
őszi időszakban az alsó és a felső tagozatos gyerekekkel múzeumi foglalkozáson is
részt vettünk. A közeli Óbudai Múzeumban tartott alkalmon régi szüreti eszközökkel, mesterségek korabeli termékeivel ismerkedtek a gyerekek. A múzeum családias hangulatú,
a játékkiállításra is bekukucskálhattunk. Nagyon élvezték diákjaink a régi játékokat. Kis kézműves foglalkozás zárta az alkalmakat.
A múzeumban kicsikre és nagyokra egyaránt büszkék lehettünk.

Az

Szilvás Mónika

20

Lovaglás

A

speciális fejlesztő tagozat minden osztálya évek óta heti rendszerességgel jár
lovagolni. A lovaglás a gyermekek komplex
fejlődését szolgálja, nem terápiás környezetben, hanem a szabad levegőn, játékos formában. A gyermekek nagyon szívesen vesznek
részt ezeken az alkalmakon.
budakalászi lovardában két ló, Fiona és
Mazsi hátán ülhetnek a gyerekek. Karikákkal, labdával végeznek gyakorlatokat,
mozgással kísért mondókákat utánoznak,
vagy éppen az erdőben sétálnak. Van olyan

A

gyermek, aki már ügyesen üget futószáron.
Az aranyhegyi lovardában a tanulók a mezőn
sétálnak lóháton, várakozók pedig a játszótéren tölthetik az időt hintázással, csúszdázással. A tanulóknak a mozgás mellett fejlődnek a szociális képességeik, gyakorolják az
önálló öltözködést, a közösségi közlekedés
szabályait, a maszkviselést, a várakozást, az
együttműködést.
A lovaglás a szülők támogatásával valósul
meg. Köszönjük nekik!
Till Gyöngyi
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Továbbtanulásra való felkészítés
Iskolánkban

Az

idei tanévben a koronavírusos helyzetből kifolyólag elmaradtak a Szakiskolák bemutató nyílt napjai, ahol tanulóinknak lehetősége lett volna betekinteniük az általuk
választott szakmák elméleti és gyakorlati ismereteibe.

A

Nyílt Napok helyett a Szakiskolák által készített rövid bemutatófilmeket és a választandó szakmákról készült kisfilmeket nézhettek meg 8. osztályos tanulóink a könyvtárban az osztályfőnök, a rendszergazda és könyvtáros tanár segítségével. A bemutatófilmekkel
és az azt követő beszélgetésekkel igyekeztünk segíteni a diákoknak a továbbtanulást illetően.
Az érintett Szakiskolák az alábbiak:
Budapesti Komlex SzC Mándy
Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája
1134 Bp., Róbert Károly krt. 49-51.
Vakok Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egymi
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Fekete István Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola és EGYMI
1126 Budapest Orbánhegyi út 7.
Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakiskola és Fejlesztő
Nevelés-Oktatást Végző Iskola
XV. ker. Pattogós u. 6-8.
CSALOGÁNY” Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, Egységes Módszertani Intézmény, Diákotthon és
Gyermekotthon
1034 Budapest, San Marco utca 48.
2021. január elején kézhez fogjuk kapni az Oktatási Hivatal által küldött OM azonosítók és
tanulmányi területek jegyzékét a középfokú iskolai felvételihez a 2021/2022. tanévre.
jegyzék mellé általános iskolai adatbegyűjtő lapokat is fognak csatolni, melyeket február 15-ig kell majd elküldenünk a felvételt hirdető középfokú iskolákba.

A

Szervezők: Arany-Tóth Hajnalka és Lajtman Beatrix
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Tornaterem átadó

A

tornatermünk padlója szinte egyidős volt az épülettel, állapotát tekintve nagyon romos.
Ebben a tanévben lehetőséget kaptunk a felújításra az Észak-Budapesti Tankerületi
Központtól, mellyel azonnal éltünk is.
Köszönjük a tankerületi igazgató asszonynak,
Tamás Ilonának, hogy a terem teljes padlózatát kicseréltette, és vadonatúj parkettát kapott a helyiség.
nnyira szép lett az elkészült tornaterem,
hogy a kollégák ki is festették azt, és
csak ezután vehették birtokba a gyerekek.
Nagy volt az öröm november 27-én, amikor
végre hosszú idő után beszabadulhattak tanulóink az egyik kedvenc helyükre!
Boldogan, játékos feladatokkal ünnepelték ezt
a csodálatos, új TORNATERMET!

A

Elek Zsuzsanna
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Betekintés a Rehabilitációs
munkaközösség munkájába
Az iskolában nagyon sok tanórán kívüli, egyéni és csoportos fejlesztés, terápia van, amit a rehabilitációs munkaközösség hangol össze és szervez meg, szeretnénk bemutatni ezt a sokoldalú
tevékenységet.
►Nagyon
►
örülünk, hogy ettől az évtől mind a négy tagozaton
van saját egyéni fejlesztő, ahol a tanulók egyéni, komplex
gyógypedagógiai fejlesztése folyik.
►A
► logopédiai terápia, ahol az artikulációs mozgásügyesítés, artikulációs terápia, beszédértés fejlesztés, beszédindítás, szókincsbővítés a fő terület, melyet a gyerekek fejlesztésénél ellátnak.
►A
► gyógytestnevelő kolléga minden osztályban a testnevelési órába beépítve gyógytestnevelés alapú mozgásfejlesztést végez.
►Konduktív
►
fejlesztést a gyermekek a neurológiai és ortopédiai diagnózisuk alapján kapnak személyre szabott feladatokkal, szerencsére már két kolléga látja el ezeket az
órákat.
►Alapozó
►
terápia idén egy külön csoporttal is elindult, de a gyógytestnevelés óráknak ez is
kiegészítő eleme.

Terápiák:
►► Zeneterápia: egy tervezett
folyamatban használja a zenét
vagy zenei elemeket, hogy elősegítse a kommunikációt, kapcsolatokat, tanulást, kifejezést, mobilizációt.
►► Euritmia: „A látható beszéd
és a látható ének”.
►► Állatasszisztált terápia: simogatása, önzetlen szeretete már
önmagában pozitív érzelmeket vált ki képesek ráhangolódni a
gyermekre, figyelni rá és segíteni őt és motivációs társként van jelen az állat.
►Erőszakmentes
►
kommunikáció: együttérző kommunikáció, ami olyan nyelvi és kommunikációs készségeket fejleszt, amelyek a legnehezebb helyzetben is segítenek az érzelmeink
helyes közlésére.
24

►Boldogság
►
óra: személyiségfejlesztő foglalkozások a pozitív pszichológia eszközeivel Bagdy Emőke és Bagdi Bella módszere alapján
►►Művészetterápia: a spontán önkifejezés, a
kreativitás élményének átélése, ez által képesek lesznek érzelmeik felismerésére, érzelmeik
kifejezésére kreatív alkotáson keresztül.
►Jobb
►
agyféltekés rajzolás: A rajzolás során a
kreatív jobb agyféltekénket aktiváljuk. A jobb
agyféltekés rajzolás során a rajzolás öt alapkészségeit sajátítjuk el: a szélek, a terek, az árnyékok, az arányok és a teljesség észlelését.

Szakkörök:
►► Szövő szakkör: a felső és speciális tagozatról vesznek részt
gyerekek, az alapvető technikákat, a színritmusokat könnyen
elsajátítják.
►► Tömegsport: a sor- és váltóversenyek, zsinórlabda játék és
kiemelt feladatnak tekintik a csapatjátékok és az együttműködés tanulása, tökéletesítése, külön csoportban az alsó és felső
tagozatnak.
►► Néptánc szakkör: a tánc a közösségi együttlétet, a szórakozás lehetőségét, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék, a figyelem koncentráció fejlődését, a gyermekek szocializációját is
fejleszti.
►► Népi játékok szakkör: elsődleges feladat az önfeledt játék
megvalósítása, a játékszabály megismerése, a játéköröm megélése és a tanulók ritmusérzékének és táncos mozgásának fejlesztése.
►► Zeneszakkör: a gyerekek mozgásos, zenés, színes kottás, zenehallgatós, hangszeres és
hangszerkészítő játékos foglalkozáson vesznek részt.
►► Fotó szakkör: a képi látásmód elsajátítása egy-egy fókuszált téma mentén.

A

gyermekek, szülők és pedagógusok lelki
egészségét segíti az iskolapszichológus
és egy élménypedagógus.

A

GYERMEK PORTFÓLIÓ-kban is nyomon tudják követni munkánkat, amit fel évente írásban dokumentál a fejlesztő vagy terapeuta, amiben minden gyermek személyes fejlesztése belekerül. Nagyon fontos számunkra, hogy
munkánkat megismerjék, ezért nagyon szeretnénk, ha megnéznék a gyermek portfóliókat. Amit
minden évben a féléve és év végi szülőértekezlet előtt egy órával a tanári szobában tudnak megtekinteni.
Popol Beáta
25

Mikulás

I

dén is ellátogatott hozzánk a Mikulás. Legnagyobb örömünkre,
most sem hagyta otthon legkedvesebb krampuszát.
gyütt hoztak vidám pillanatokat
a gyermekek és gyermek lelkű
felnőttek napjába. Szülők, diákok,
munkatársak, mindenki találhatott
magának egy kedves kis ajándékot,
egy őszinte mosoly kíséretében.
ár az idei találkozás rendhagyóbb volt, mégis mindenki egy meghitt élménnyel lehetett
gazdagabb. Volt, akivel élőben és
volt, akivel kamerán keresztül találkozott. Reggel 7 órától várta az
iskolába igyekvőket. Ki-ki játékkal
vagy beszélgetéssel ünnepelte „öreg
barátja” érkezését. Nekem azt is elárulta, hogy nagyon jól érezte magát,

E

B

itt a Szellő-közösségben.
lmondta, hogy az az ünnepek közeledtével a találkozások még értékesebbek lesznek. Ő és hűséges krampusza üzenik mindannyiunknak, hogy egészségben és meghittségben gazdag ünnepi
hangulat kíván mindenkinek.

E

Pörge Dóra és Kovács Gergely

26

Gyerekszáj
Riport
Iskolánk rendszergazdájával, Kiss Richárddal Takács Bence, 8. osztályos tanulónk készített riportot, amelyet az alábbiakban olvashattok.
Ricsi bácsi
•
Miért választotta ezt a szakmát?
ár gyerekként is érdekelt az elektronikai dolgok, apukámmal sokat szereltem rádiókat,
órákat és hasonló dolgokat és akkor szerettem meg az elektronikai szakmát. Utána jött a
számítástechnika. Amikor körülbelül negyedikes voltam akkor lehetett számítástechnikát tanulni
az iskolában, így elkezdtem tanulni. Nagyon jól ment, nagyon érdekelt is és külön szakkörre is
el kezdtem járni. Ott apró programozásokkal kezdtünk foglalkozni. Nagyon érdekes volt. Utána gimnáziumban tanultunk számítástechnikát, ráadásul ezt választottam szakkörként és plusz
óraként, majd levizsgáztam egy számítógép kezelő és használó OKJ vizsgán és így adott volt,
hogy ezt a vonalat tovább folytatom. Ezért elvégeztem egy informatikával foglalkozó főiskolát.
Miután végeztem megpróbáltam elhelyezkedni és így kerültem ebbe az iskolába. Szóval már
gyerekként érdekelt a szakma emiatt adott volt, hogy ilyen irányba menjek.
•
Mióta dolgozik az iskolánkban?
Az iskolában 2013 óta dolgozom, akkor kezdtem szeptemberben, így már hét éve vagyok itt.
•
Mi a munkája, feladata az iskolánkban?
z iskolai számítógépeket kell karbantartanom, hogy működjenek. Különböző programokat
telepítek, amikre szükség van, például szövegszerkesztőt, vagy szerkesztő programokat,
mint a Boardmaker, amivel piktogrammokat lehet készíteni a speciális tagozaton tanulók részére.
A tableteken én állítom be ha valami nem működik, vagy ha a Verbálio programot kell telepíteni,
amivel a gyerekek beszédét segítjük. Ha kapunk új számítógépet, akkor azokat fel kell telepíteni,
rakni kell rájuk Windowst, Office-t és különböző programokat, hogy mindenki tudja használni.
Ezen kívül vannak teendők a különböző rendezvényeken, évnyitón és évzárón, október 6-án,
március 15-én. Ezeken kell a hangosítást megoldani, megfelelő zenét keresni, technikai dolgokat
intézni, vetítést megoldani, bemutatót összerakni. Úgyhogy igazából sokrétű munka, mindenfélét
kell csinálnom, például a wi-fi hálózatot is én kezelem, cserélem az eszközöket, figyelem, hogy
működjön. Ezt folyamatosan figyelni kell, mert ha valahol probléma van, azt gyorsan kell megoldanom, például, hogy legyen internet.

M

A
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Szokott e számítógépes játékon játszani és ha igen akkor melyik a kedvence?
égebben sokféle számítógépes játékkal játszottam. Amikor még gimnáziumban jártam játszottam a Call of Duty játékkal és hasonlókkal is, de főleg a stratégiai játékokat szerettem.
Mostanában nem sok időm van ilyenekre, illetve már kinőttem a játszós korszakból, most már
inkább csak dolgozom a számítógépen, nem játszom.
•
Milyen vírusírtóprogramot töltene le a számítógépére?
z jó kérdés. Vannak ingyenesek és vannak fizetősök. Én az ingyenes Avast szoktam használni. Ez nem lassítja jelentősen a gépet, így én ezt szoktam javasolni mindenkinek.
•
Használja-e a tik-tok programot, és ha igen, mit gondol, milyen hatása lehet a gyerekekre?
n nem használok sem tik-tokot, sem instagrammot, de facebookot igen. De láttam már tiktok videókat. Ezzel az a bajom, hogy mindenféle hülyeséget csinálnak az emberek csak
azért, hogy minél nagyobb nézettségük és kedvelésük legyen. Ez így szerintem veszélyes, hogy
bármit megcsinálnak csak azért, hogy ott sztárok legyenek.
•
Mi a kedvenc alkalmazása a telefonján?
edvenc alkalmazásom nincs. Általában a böngészőben szoktam keresgélni dolgokat, vagy
az áruházak alkalmazásaiban – például emag – nézegetem meg a különböző technikai dolgokat, számítógépeket, telefonokat, hogy mi mennyibe kerül, mit tud, vagy hogy például az
adott telefonnak mit tud a kamerája, milyen fotókat csinál. Utána ezeket hasonlítom össze, hogy
milyent érdemes venni.
•
Volt-e olyan feladata, amit nem tudott megcsinálni?
lyenre nem emlékszem, valamilyen módon mindig sikerült az adott dolgot megcsinálni, megoldani, hogy az adott dolog menjen, működjön. Molnár Sanyi bácsinak csináltam programokat, ott is idővel mindig sikerült megoldást találni, beprogramozni a dolgokat. Szóval nem volt
olyan, hogy valamit nem sikerült megoldani.
•
Tud-e olyan alkalmazást mondani, amit telefonra és gépre is le lehet tölteni?
ltalában a két eszköz nem ugyanazt tudja. De mondjuk egy böngésző általában egyforma a
telefonon is és a gépen is, mint mondjuk a Google Chrome vagy a Firefox böngésző. Aztán
van az Office programcsomag, ami szintén nagyjából ugyanúgy működik a telefonon is, mint
ahogy a számítógépen. De mondjuk játékoknál teljesen más a kettő, mivel a telefonnak más a
kezelhetősége, neki van érintőképernyője, míg az asztali számítógépnél billentyűzet és egér, így
más a irányítás módja, ezért nem lehet ugyanazt a játékot mindkét eszközön játszani ugyanúgy.
•
Mi a kedvenc hobbija?
A kedvenc hobbim a biciklizés, hetente kétszer is el szoktam menni tekerni akár több órára is.
•
Mit csinál szabadidejében?
Szabadidőmben általában a családdal vagyok, kirándulunk, megyünk mindenfelé.
•
Szokott e főzni, és mi a kedvenc étele?
Szoktam főzni, de mostanában ritkábban teszem. A kedvenc ételem a lasagne, a milánói makaróni, spagetti, a tésztaételek.
•
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Köszönöm a beszélgetést.
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Takács Bence
(8. o.)

Filmajánló
Életrevalók

Könyvajánló
Anna Gavalda: 35 kiló remény

Az

Életrevalók 2011 –ben készült .
Francia drámai vígjáték. Franciaországban kulturális jelenséggé vált.
Egy rossz sorsú néger férfi egy gazdag kerekesszékes férfi ápolója lesz. A film az ő kalandjaikat mutatja be.
ét világ találkozik és ismeri meg egymást,
és az őrült, vicces és meghatározó közös
élmények nyomán kapcsolatukból meglepetésszerűen barátság lesz, amely szinte érinthetetlenné teszi őket a külvilág számára.
elmúlt évek egyik legnagyobb francia filmsikere megtörtént események alapján készült.
• Hogy miért tetszett a film és ki volt a kedvenc főszereplőm?
Driss volt számomra a legszimpatikusabb. Az
tetszett benne, hogy humoros, segítőkész, bátor, emberséges és egy mozgásképtelen embernek erőt tudott adni az élethez.
Bemutató:2011.november 2.
Korhatár:12
Főszerepben:
- François Cluzet
- Omar Sy
Műfaj:fílmvigjátek,életrajzi film

„Ide hallgass, kis haver: boldogtalannak lenni
sokkal könnyebb, mint boldogulni, márpedig
én ki nem állhatom, ha valaki beéri a könnyű
megoldással, ki nem állhatom a siránkozókat!
Boldoguljál, a teremtésit! Tegyél a boldogságodért!”
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történet főszereplője egy 13 éves fiú,
aki nem szeret iskolába járni. Szabadidejében barkácsolni szeret nagypapájával,
Leon apóval a sufniban.
tetszett a könyvben, hogy tanulságos volt, mert arról szól, hogyha
nem tanulsz a suliban, akkor meg is bukhatsz.
És nem mindig jó az „osztály bohóca” lenni.
Kitartónak és magabiztosnak kell lenned az
életben, hogy elérd azt, amit szeretnél.
A könyvet 12-14 éves korú fiataloknak ajánlanám.
Kozma Kamilla (7. o.),
Kovács György (7. o.)

Málinger Ivett (8. o.)
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BMX
Leírás:

K

is kerekű, egysebességes, racsnis hajtású, trükkökre, akrobatikára kifejlesztett kerékpár
a BMX. A 80-as években a gördeszkához hasonlóan ifjúsági divathullám épült rá. A név
jelentése „Bicycle MotoCross”, utalva a szakág születésére, amikor tizenévesek a motokrossz
versenyeket, mutatványokat utánozták kerékpáron. A trial szakág ősének tekinthető.
gyes BMX modelleken a fékek a kormánycsapágynál úgynevezett rotorral vannak összekötve, így a különböző trükköknél pl.: kormánypörgetés nem csavarodik fel a fékbowden. A
kerekek tengelyeire szoktak még kilépőket (pegeket) is tenni. Ezek is a különböző trükkök,
ugratások végrehajtásánál hasznosak.
Több irányzata is van a BMX-ezésnek:
- trükkök aszfalton, terepen vagy félcsőben történő bemutatása (dirt, freestyle, flatland, park)
- ugratókkal tarkított tereppályán versenyzés ( BMX Race)

E

Saját tapasztalatom:
KÉT ÉVE BMX –ezek a barátaimmal.
Videókat csinálunk különböző trükkökről.
Az interneten is nézhetünk róla videókat.
Jó sportolási lehetőség és együtt lehetek a barátaimmal.
Világbajnokságokat is rendeznek. 2020 óta részese az olimpiai játékoknak a freestyle BMX.
Ennek a sportnak a BMX CROSS a legősibb ága. Olyan emberek számára, akiknek nem volt
pénzük crossmotorra.
Kovács György
(7. o.)
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Pályázati felhívás
Rajzolj és nyerj!

Karácsonyi rajz: Várod a Karácsonyt? Szeretsz karácsonyfát rajzolni? Készítsd
el a saját karácsonyi rajzodat és küldd el nekünk!! A beküldött alkotások közül
több is bekerül a következő újságunkba és egy meglepetést is kisorsolunk a nyertesek között!
Határidő: 2021. január 8.
Rajzolj autót: Szereted az autókat? Imádsz rajzolni? Tetszik Milán rajza? Rajzolj egy autót és küldd el nekünk! A megrajzolt kocsik közül több is bekerül a
következő újságunkba és egy játékautót is kisorsolunk a nyertesek között!
Határidő: 2021. február 10.

Láng Milán
(7. o.)
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Rejtvények
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A kiadásért felel: Elek Zsuzsanna - intézményvezető
Szerkesztő: Kiss Richárd László
Terjesztő és kapcsolattartó: Arany-Tóth Hajnalka és Pörge Dóra
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