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Tanévnyitó

A 2021/2022-es tanév szeptember 1-jén kezdődött egy szolid, csa-
ládias ünnepséggel.

Tanulóinkon, dolgozóinkon kívül csak az elsős és az újonnan érke-
zett tanulók szülei lehettek jelen a vírushelyzetre való tekintettel.

Nehéz dolguk van a szülőknek, hiszen azáltal, hogy nem járhatnak 
be az intézménybe úgy érezhetik, hogy kevesebb információhoz 

jutnak gyermekeik fejlődéséről, előmeneteléről. Különösen az elsős 
szülők figyelik aggodalommal, hogy megfelelő helyre került-e a kicsi 
gyermekük, biztonságban van-e, megkap-e majd minden fejlesztést, 
oktatást, amire szüksége van.

Igyekszünk minden alternatív fórumot megragadni az Önök informálására, az üzenőfüzettől 
kezdve a heti naplón át a gyakori személyes fogadóórákon keresztül a TEAMS felületig, 

hogy megfelelő tájékoztatásban részesüljenek.

Ezt az újságot is azért szerkesztik a kollégáim, hogy bepillantást nyerjenek óvodánk/isko-
lánk életébe a foglalkozásokon, tanórákon túli világra.

Fogadják szeretettel a 2021/2022-es tanév Szellő Magazint!

Elek Zsuzsanna

intézményvezető
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Sőnfeld Mátyás kollégánk 
évek óta zenés megnyitó-

val készül az új diákok foga-
dására, a friss tanév megnyi-
tására! 

Tanévnyitós slágerré vált 
már keze alatt a Despaci-

to, a „Mi vagyunk a Grund”,  
a Follow the flow Nem tudja 
senki c. dala, az Alma együt-

tes Ma van a szülinapom dalából lett ,,Ma van a 
tanévnyitóm”, 2021-ben pedig a Jégvarázs betétda-
lával varázsolt vidám hangulatot a Szellőbe! 

Matyi bácsi az iskolánkban bármerre is halad, 
nyomában csak öröm és dalolászó gyerekse-

reg marad. Képes a leghétköznapibb eszközökből 
is hangszert varázsolni, a csoportokban pedig a leg-
kisebbeket és a legnagyobbakat is dalra fakasztani! 
A Zenebatyunak hála, tehetségét már a Youtube és 
Facebook közösség is megcsodálhatja!

Cikk írója: Pörge Dóra
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Látogatás az 
Állatkertbe

Az idei tanév elején – a hagyományokhoz híven – elláto-
gathattak a SZELLŐ-s osztályok az Állatkertbe. Az ÉFO-

ÉSZ és a Fővárosi Állat- és Növénykert által megrendezett 
29. Sérült Gyermekek napja most is önfeledt kikapcsolódást, 
szórakozást nyújtott nemcsak a mi iskolánk, hanem az ország 
különböző pontjairól érkező fogyatékossággal élő gyermekek, 
fiatalok és felnőttek számára. 

A látogatók különböző színnel jelölt útvonalakat járhattak 
be, amelyeken számos állati programokat, helyszíneket 

tekinthettek meg – többek között a Fóka Móka fókashow-t, a 
Gorilla család ebédjét vagy az Óriásvidrák Birodalmát. A fő-
bejáratnál egy színpad várta őket, ahol bűvészek, zenekarok lép-
tek fel. És, ha még ez sem lett volna elég, különböző sátrakban 
hennásoknál, hajfestőknél, ajándékosztóknál pihenhettek meg a 
fáradt felfedezők.

Iskolánk tanulói idén is számos élménnyel gazdagodhattak!
          

Cikk írója: Molnár Eszter 
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DÖK nap:  
Kirándulás a 
Skanzenben

Állandó éves programjaink egyike a Szentendrei 
Skanzenbe tett látogatás, melyre idén szeptem-

ber 23-án, csütörtökön került sor. Ezt a programot 
hagyományainkhoz híven a DÖK napon tartottuk� 
Diákjaink számára 3 program közül választhattunk.
1. Munkák a házban, a ház körül
Ezt a foglalkozást az alsósok látogatták meg. Olyan 
kérdésekre kerestük a választ, hogy:

Vajon milyen lehetett a családi munkamegosz-
tás 100 évvel ezelőtt? Mi volt egy családban a 

szülők és mi a gyerekek feladata? A múzeum egyik 
portáján korhű tárgyi környezetben élhettük át egy 

szegényparaszti család dolgos hétköznapját. Az őszi évszaknak megfelelő munkákba bekap-
csolódva pedig megtapasztalhattuk, milyen fáradtságos munka árán tudta egy család meg-
teremteni a megélhetését. Azt is átérezhettük, hogy az egyes munkafolyamatok végzésekor 
mennyire fontos szerepük volt a gyerekeknek is. A hétköznapi munkákat ma is meg kell 
osztani. Fontos, hogy a gyerekek életkoruknak megfelelően segítsenek otthon a szüleiknek.
2.Fazekasság

Ez a felsősök programja volt. Régi konyháinkban főképp cserépedényeket használtak. Ki 
és hogyan készítette ezeket? Milyen formákat használtak? Van-e lába a lábasnak és mire 

is való a fazék? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaptunk választ ezen a foglalkozáson. Sőt, 
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mindenki elkészíthette saját kis edénykéjét agyagból, melyeket aztán különböző technikákkal 
díszíthettünk ki, és haza is vihettünk.

3. Élet a tanyán
Ezt a helyszínt az alsósok 
és a felsősök is meglátogat-
ták� Rackajuh, szürkemarha, 
mangalica, parlagi szamár… 
csak néhány azok közül a ha-
gyományos magyar állatfajták 
közül, amikkel megismerked-
hettünk. Megtudtuk, hogy me-
lyik állatnak mi a haszna, és 
hogyan kell gondozni azokat.

A kötött programok után 
még sétáltunk egy ki-

csit. Belátogattunk egy régi 
asztalos műhelybe, ahol a kü-
lönböző fafajtákkal ismerked-
tünk. Megnézhettük, milyen 
eszközöket használtak a fa 
megmunkálásához, és milyen 
tárgyakat készítettek belőle. 
Ki is próbálhattuk például a fa 
hántását egy speciális késsel.

A gyertyaöntő műhelyét 
is felfedezhettük, saját 

gyertyát mártogattunk, haza is 
vihettük. Nagyon érdekes volt, 
hogyan vastagodik a gyertya, 
ahogy a viaszrétegek egymás 
után megszilárdulnak a kanó-
con.

A szövőműhelyben bemutatták, hogyan működik a szö-
vőszék, amit ki is próbálhattunk.

A nap végén mindenki fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva 
tért haza.

Cikk írója: Szále-Tóth Judit
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Intézményünk DÖK napján az óvodai csoportok 
minden évben piknikezni szoktak az iskola hátsó 

udvarán� Idén a jár-
ványügyi helyzet-
re való tekintettel, 
illetve az időjárási 
tényezők miatt a 
Süni és a Mókus 
csoportos gyere-
kek külön-külön a 
csoportszobákban 
fogyasztották el az 
óvodások által ho-
zott finomságokat, 
tízórai keretében� 

Ezt követően a 
Mókus csoport az iskola hátsó udvarán talál-

ható mezítlábas parkban töltött izgalmas perceket. 
Mivel a Süni csoportban sok beszoktatós óvodás 
van, ezért ők a csoportban maradtak ez idő alatt és 
lufikkal mókáztak� 

Végül intézményünk játszóterén találkozott a 
két csoport, ahonnan a gyerekek élményekkel 

tele tértek vissza a csoportjukba ebédelni.

Cikk írója: Labanczné Borbás Eszter

DÖK nap az óvodában
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Magyar Diáksport Napja

Végre-végre! Újból átélhettünk a gyerekekkel egy igazán vidám és mozgalmas napot!

A sportnapon az iskola apraja-nagyja óriási lendülettel vetette bele magát a felada-
tokba. Az alsósokat az első emeleten felállított állomásokon várták a kollégák. A 

felsősök a második emeleten lévő pályákon ügyeskedhettek. Zenés bemelegítés az udvaron, 
versenyek, akadálypályák, ügyességi feladatok, „vérre menő” csapat sportok …. Egy biztos: a 
sportnap elérte a célját! Kipirult, örömtől viruló arcocskákat láttunk! 

Köszönet nektek gyerekek és kollégák!!! 

Cikk írója: Leitner Ildikó
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Rendőrkapitányság 
programja: Állatok a 

környezetünkben

Az Állatok Világnapjáról (október 
4.) egy igazán eseménydús pénte-

ki napon emlékeztünk meg iskolánkban, 
október elsején. A programok a Buda-
pest III. Kerületi Rendőrfőkapitányság 
szervezésével, Trenkáné Csom Henriet-
ta rendőr alezredes asszony vezetésével 
valósultak meg. A rendezvény gördülé-
keny és hatékony lebonyolítását isko-
lánk több dolgozója is segítette, a koor-
dinátor jómagam voltam. 

5 állomás várta a gyerekeket, melyeket különböző egységek képviselői állítottak fel: Termé-
szetvédelmi Őrszolgálat, Rendőrség, Fővadászat, Vám- és Pénzügyőrség, Kutyás terápia. 

Az első három helyszín a tornateremben volt, a negyedik a pincében, az ötödik pedig a tankony-
hában. Minden állomáson komplex, játékos feladatok 
és próbatételek várták iskolánk tanulóit. A gyerekek 

forgó rendszerben 
látogathatták az 
állomásokat, 9:30-
kor indultak az 
alsó tagozat osz-
tályai, majd 11:00 
óra magasságában 
a felsősök követ-
keztek. A speciális 
tagozat egy része a 
délelőtti úszást kö-
vetően szintén be 
tudott csatlakozni 
a programokba. 
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A tankonyhában Éva néni és imádott uszkárcsapata várta a résztvevőket izgalmas aka-
dálypályával és feladványokkal. A tornateremben pénzügyőr-kézműveskuckó (állat-

maszkok készítése, pók- és hangyafigura készítése), rendőrségi ujj- és tenyérlenyomat készítés, 
óriási mágneses rendőrkutyát ábrázoló kirakós (figura ösz-
szerakása, megfelelő öltözék és táplálék kiválasztása stb.) 
és a vadvilágot részletesen bemutató színes, látványos ké-
peket tartalmazó könyv is várta a gyerekeket. A pincében 
egy komplett ügyességi pálya került felállítása (karikákkal, 
kötelekkel, padokkal), továbbá madáretetős csipeszfeladat 
és szarvasbogár erőpróba is várta az ide érkezőket. 

Az állomások játékos feladatainak pozitív hatása a jó-
kedv generálása és az ismeretek bővítése mellett sok-

rétűre sikeredett: fejlesztés valósult meg a figyelem, az ész-
lelés, a logikai 
gondolkodás, a 
szociabilitás, a 

nagymozgások és a  finommotorika terén is. A gye-
rekek, a szervezők és a kollégák egyaránt élvezték 
a programokat, az együtt átélt élmény közösségfor-
máló volt. Ebből a rövidke bemutatásból is látható, 
mennyire eseménydús napot töltöttünk el iskolánk-
ban, méltó módon megemlékezve az Állatok Világ-
napjáról. A szavak mellett beszéljen végül néhány 
fotó is a fergeteges hangulatról!  

Cikk írója: Pörge Dóra
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Magyar Népmese 
Napja

2005. óta ünnepeljük szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján a magyar népmeséket. 
Ezen a napon minden népmesét szerető gyerek és felnőtt megkülönböztetett tisztelettel fordul 
mind a magyar, mind más népek meséi felé.

Idén október 5-én rendkívüli megemlékezést tartottunk diákjaink számára. A felső tagozat 
diákjai és pedagógusai, valamint egy alsós kisdiák közreműködésével interaktív meglepe-

tés műsor készült a gyerekeknek Macskacicó címmel, amelyet nagy örömmel fogadott apra-
ja-nagyja az emeleti aulában.

Cikk írója: Roczkovné Gallai Henrietta
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Megemlékezés az 
Aradi Vértanúkról

Iskolánk hagyományai közé tartozik az Aradi Vértanúkról szóló megemlékezés. Erre a szo-
morú és gyászos időre, amikor is 1849. október 6-án kivégezték a 13 honvédtisztet (gyakran 

használva a tizenhárom aradi vértanút), a DÖK és a felső tagozat segít visszaemlékezni. 

A zenés, szöveges műsor elkészítése több próbaórát is igénybe vesz, ebben könyvtáro-
sunk és felsős pedagógusaink segítenek diákjainknak. A gyásznapon ünneplőben öltöz-

ve nézheti és hallgathatja az egész iskola a megemlékezést.

Cikk írója: Roczkovné Gallai Henrietta
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Alsós témanap: Szabályok 
a mindennapi életben

Iskolánkban minden évben rendezünk témanapokat. Idén az első témánk: Szabályok a min-
dennapi életben. A feladatlapot Hájas Andrea készítette, a második osztály osztályfőnöke.

A mi gyerekeink számára a szabálykövetés megtanulása rendkívül fontos, mind a Tanulásban 
akadályozottak mint az értelmileg akadályozottak számára korán ki kell alakítani a szabályok 
elfogadását. 

A mindennapi életben a viselkedés szabályok segítenek, az utcán a közlekedési szabályok. 
A gyerekekkel sokat beszélgettünk, végül egy vidám társasjátékkal zártuk a témanapot. 

Cikk írója: Soponyai Mária
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Témanap a speciális 
tagozaton

Tagozatunkon hangsú-
lyos szerepet kap az 

önálló életre nevelés. En-
nek jegyében szerveztük 
meg témanapunkat októ-
ber 18-án „Önálló leszek” 
címmel. Kerti munkákat 
végeztek a tagozat tanulói�

A munkát az osztá-
lyokban egy kis já-

tékkal indítottuk: összeke-
vertük a gyerekek kabátját, 
sapkáját, és mindenkinek 
meg kellett találni a saját holmiját, majd a lehető legönállóbban 

felöltözni. Ezután levonultunk a kertbe.

Verőfényes, napsütéses őszi idő volt. Az A és D osztály tanulói a játszóudvaron, míg a B és 
C osztályosok a hátsó kertben tevékenykedtek. Kétféle tevékenységet végeztünk: levele-

ket gereblyéztünk és azt zsákokba gyűjtöttük, valamint virághagymát ültettünk cserepekbe. A 
gyerekek önállóan vagy szükség szerinti segítségnyújtással végezték a tevékenységeket.

Gyerekek és felnőttek egyaránt lelkesen gereblyéztek, gyűjtötték zsákba a leveleket, la-
pátolták a földet a cserepekbe, ültették a virághagymákat. Vidám, tartalmas délelőtt volt, 

amelynek során sok új tevékenységet gyakoroltak a gyerekek, önállósági szintjük emelkedett.

Cikk írója: Demeczky Péter Mihályné
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Márton-napi 
,,libáskodás” a Szellőben

Idén is megrendezésre került a Márton-napi hagyományőrző programsorozatunk. Az Óvo-
dai Tagozat csoportjaiban a legkisebbek szorgoskodtak, kislibusok születtek szép számmal, 

ötletes kézimunka által. Az iskolások számára játékos feladatokkal tarkított délelőttöt szervez-
tünk, a programokat Papp Gabriellával közösen vettük szárnya-
ink alá, a galibamentes lebonyolításban több kollégánk is segéd-
kezett, ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek. 

Mi is jöhetne más, minthogy röviden áttekintjük, hogyan is va-
lósult meg az iskolai libáskodás: Az iskolai tagozatok osz-

tályonként kaptak 
egy-egy személyre 
szóló, útmutatóval 
is ellátott játékos 
feladatcsomagot. 

Elsőként Szent 
Márton legen-

dáját egy zenés-informatív videó segítségével 
eleveníthették fel a gyerekek. A legenda átbe-

szélése után közö-
sen meg is oldhat-
ták a történethez 
kapcsolódó felad-
ványokat, kvízeket a tanulók� 

A differenciált nehézségi szintű feladatoknak hála egysze-
rűbb (pl.: libás kirakós, színező, képtörténet) és bonyo-

lultabb (képrejtvény, betűhalmaz, kvíz) fejtörők is vártak meg-
oldásra. Papíralapú feladatok mellett digitális feladványok (pl.: 
Wordwall, Learningapps platformokon memóriajáték, mondat és 
képegyeztetés, szórejtvény) is voltak. Kézműves tevékenységgel 
is készültünk: minden osztálynak el kellett készítenie a saját Tu-
ning-libáját� 
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Az alkotás örömét egyaránt megélték a kicsik és nagyok, a gyerekek fantáziájának hála 
rengeteg különleges libával találkozhattunk. Az elkészült kreatív alkotások ékes díszét 

képezik aulánknak�  

Köszönjük a libáitok kedves Speciális Tagozat, Felső Tagozat és Alsó Tagozat! A Már-
ton-napi libáskodást egy interaktív színdarabbal zártuk, melyben iskolánk lelkes taná-

raival felelevenítettük Szent Márton legendáját, az előadásba épített néptáncos betétekkel 
pedig aktivizáltuk a közönséget, átmozgattuk a kicsiket és nagyokat. A műsort követően, a 
néphagyományhoz hűen ínycsiklandó libazsíros kenyérrel kedveskedtünk a gyerekeknek és 
iskolánk dolgozóinak, így vált kerekké ez a csodás novemberi nap. 

Cikk írója: Pörge Dóra Katalin
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Iskolaválasztást segítő 
szülői fórum  a Szellőben

Az óvodás gyermekek szülei számára nagy nehézséget jelent a gyermekek számára leg-
megfelelőbb iskola kiválasztása. Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében ez még 

nehezebb, komplikáltabb feladat. Mint utazó gyógypedagógusok, fejlesztő feladataink ellátá-
sán túl, küldetésünknek tekintjük azt is, hogy az iskolába készülő sajátos nevelési igényű gyer-
mekek szüleit információkkal, tapasztalatokkal segítsük az iskolaválasztással kapcsolatban. 
Ez okból a Szellő EGYMI utazó gyógypedagógusai évek óta megrendezik az iskolaválasztást 
középpontba állító szülői fórumukat. 

Az idén, 2021. november 17-én tartottuk ezt a programot, amelyen a 3. kerületi általános 
iskolákat mutattuk be az érdeklődő szülőknek. A bemutatott iskolákban teljesítjük felada-

tainkat, ezért belülről, pontosan ismerjük az intézmények működését, sajátosságait, pedagó-
gusait, integrációs tevékenységüket. A szülők számára így megnyugtató, szakmailag helytálló 
válaszokat tudtunk adni a felmerült kérdésekre.

Sokszor nehéz eldönteni, hogy mi a legjobb az óvodában integráltan nevelt gyermeknek: 
integráltan tanulni egy többségi általános iskolában, vagy szegregált keretek között, speci-

ális iskolába járni. Mindkettőnek megvan a létjogosultsága, mindkét formának megvannak az 
előnyei, hátrányai. A szakembereink tudásukkal, tapasztalataikkal segíteni tudnak eldönteni, 
hogy az adott gyermek számára mi lehetne a legmegfelelőbb megoldás.

Ezeken az eseményeken számos más kérdés is fel szokott merülni: kisebb osztálylétszám 
szükségessége, szakember ellátottság, szakmai tudás, szakkörök, iskolai attitűd kérdése. 

Illetve egyéb hivatalos eljárásrenddel, ügyintézéssel kapcsolatos kérdések is felmerülnek, ame-
lyekre szintén készséggel válaszolunk. Fórumunkon tájékoztatást adunk arra vonatkozóan is, 
hogy melyik intézmény milyen diagnózissal rendelkező SNI tanulók integrált oktatását végzi.

Azt gondoljuk, ha a szülő megfelelő információ birtokában, kellő magabiztossággal, vi-
szonylag feszültségektől mentesen tud iskolát választani különleges bánásmódot igénylő 

gyermeke számára, a szülőn keresztül a gyermeknek is stresszmentesebb lehet az óvodából 
iskolába történő átlépés. 

Az idei szülői fórumunk után is pozitív visszajelzéseket kaptunk a hálás szülőktől, ami 
megerősített minket abban, hogy folytassuk jövőre is a megkezdett programsorozatunkat.

Utazó gyógypedagógusi hálózat
Cikk írója:  Iharosiné Mayer Zsuzsanna
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Adventi 
készülődés

   „A legszebb ajándék: egy mosoly. Egy ölelés. 

Vagy még az sem - csak egy gondolat: 

„Szeretlek”� 

– Müller Péter.

Igazából az egész intézményünk a fenti gondolat 
jegyében igyekszik élni a mindennapokat is. Ez 

valahogy mégis fokozódik a karácsony közeledté-
vel�

Az óvo-
d a 

m i n d k é t 
csopor t j á -

ban az egész adventi időszakban intenzíven folyt az ün-
nepi várakozás. Az adventi naptárnak megfelelően - pe-
dagógus vezetésével - egy-egy kisgyermek osztotta szét 
a nagy zokniból a fényképes organza tasakokban elhe-
lyezett apró figyelmességeket. Ezek többnyire azonnal 
fogyasztható édességek voltak. Az adventi koszorún gyertyát gyújtottak, elénekeltek közösen 

a pedagógus vezetésével egy karácsonyi dalt. Utá-
na csillagszóróztak. Vizuomotoros készségfejlesz-
tésen pedig az ünnepkör témakörében különböző 
technikákkal örömmel alkottak a gyerekek.

Az esztendő utolsó tanítási napja teljes egészé-
ben a karácsony jegyében telt. Az ünneplőbe 

öltözött óvodások is megtekintették az iskolások 
műsorát. Utána mindkét csoport átvette az aján-
dékait Zsuzsa nénitől. Fent a saját csoportjaikban 
izgatottan bontották ki a gyerekek. Örömmel is-
merkedtek az új játékokkal.

Cikk írója: Csipai Ildikó
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Versmondó verseny

2021-ben november tizenkilencedikén rendeztük meg versmondó versenyünket a Szellőben. 
Idén is meghitt körülmények között, a könyvtárban léptek fel a gyerekek. A zsűri (Elek 

Zsuzsa, Sárkányné Máthéi Krisz-
tina és Csohány Éva), az indulók 
(kislétszámú csoportokban) és a fel-
készítő pedagógusok voltak jelen az 
eseményen, betartva a járványhely-
zettel járó óvintézkedéseket. A gye-
rekek szebbnél szebb versekkel, sok 
tanulással és nagy izgalommal ké-
szültek. Nemes Nagy Ágnes művei 
közül válogathattak az indulók. A 
zsűrinek mind az alsó, mind a felső 
tagozatos versmondók közül nehéz 
volt kiválasztania, ki lesz az első, a 

második és a harmadik helyezett, különdíjasok is születtek! Az okleveleket az igazgatóasz-
szony a diákgyűlésen adta át. 

Arany oklevelet kaptak: 
Szabó Zsombor, Gyulai Áron, 
Kalányos Leóna, Németi Anka, 
Pintér Boróka

Ezüst oklevelet kaptak: Almási 
Klarissza, Bathó Bence, 
Ferenczik Bence, Dan-Egri 
Benett, Tóth Gergő, Kovács 
György, 

Bronz oklevelet kaptak: Rózsa 
Benett, Mókos Fanni, Roszik Viktor, Bodrogi Ariel, Vizdák Vencel, Halmi Zsóka

Különdíjasok: Csonka Tamás, Debreczi Enikő, Pákozdi Amira, Szabó Tamás Zsombor, 

 

Ezúton is, még egyszer gratulálunk minden résztvevőnek és díjazottnak!

szervező: Arany-Tóth Hajnalka                                                                                                                                         
                                     Cikk írója: Pörge Dóra
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Mikulás

December 6-án a Szellő EGYMI-be ellátogatott a Mikulás! Ismerte már a járást a jó öreg 
Télapó, szárnysegédje volt idén két Krampusz, nem is kellett szán vagy manó. Nagy 

zsákjában volt minden, ami jó: mandarin, szaloncukor, csokimikulás és mogyoró. A Mikulást 
és segédeit hatalmas öröm, meglepődés és a gyerekek szeretete vette körül mindenhol, ahová 
betértek� 

Voltak, akik rajzzal és énekkel is készültek, mások öleléssel fogadták a csapatot, voltak 
olyan bátor gyerekek is, akik kezet ráztak a messziről jött vendégekkel. A csomagokat 

lelkes kollégáink szeretettel és hatalmas munkával, egyenként válogatták össze. A Télapó min-
dent lát, így személyre szabott pozitív üzenettel és egy kis édességgel hálálta meg intézmé-
nyünk dolgozóinak is a kitartó munkájukat. 

A Mikulás és két segédje bár kissé fáradtan, de szívükben örömmel zárták ezt a különleges 
napot, olyan jól érezték magukat az intézményünkben, hogy ígéretük szerint jövőre is 

visszatérnek, ráadásul igyekeznek pontosan érkezni, mégpedig december 6-án. 

Cikk írója: Pörge Dóra
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Luca-nap

Idén is megrendeztük a ,,Lucázást” intézményünkben, 
melyre 2021. 12. 14-én, a délelőtt folyamán került sor.  

Készítettünk egy informatív, színes ppt bemutatót, melyet 
az első órában tanulmányoztak a Tanulásban akadályozott 
tagozatunk felsős és alsós tanulói. Megismerhették belő-

le a gyerekek a Luca-nap 
történetét, hagyományait, 
jóslásait, illetve zenés vi-
deókhoz is kaptak linke-
ket, valamint színezőket is 
csatoltunk számukra. 

Érdemes volt figyelni 
a részletekre, hiszen 

a következő órában ,,ko-
tyolást” tartottak az alsós gyerekek. A mozgással egybekö-
tött mondókát előadtuk közösen minden osztályban, majd a 
ppt-hez tartozó kvíz kérdéseket is feltettük. Jó válasz esetén, 
ahogy a mondókában is ígértük, cukorkával jutalmaztuk a 

helyes feleletet adó tanulókat. A kotyolást nagyon élvezték maguk az előadók és a meglátoga-
tott osztályok is!  

Luca-napi hagyományokhoz hűen népi játékokat is tartottunk az alsósoknak, Hódosi Bor-
bála kolléganőm a tornateremben tartott mozgásos-zenés ,,Lucázást”, én pedig a ,,pince 

terembe” vártam egy boszorkányos-szobros játékra a gyerekeket.  Nagyon élvezték az alsósok 
a körjátékokat, a mondókákat, a székfoglalót és a szobros 
játékot is. Luca székét minden gyermek játékos formában is 
megismerhette, biztos vagyok benne, hogy a fergeteges jó-
kedvük a boszorkányokat elkergette! 

A Speciális tagozatunk diákjai is megemlékeztek Lu-
ca-napjáról, színezőkkel és Reni néninek köszönhetően 

még néptáncos játékokkal is. 

Cikk írója: Pörge Dóra
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A téli szünet utolsó hetében a III.kerületi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályáról 
érkezett hozzánk egy előadó, aki a felső tagozatos diákoknak tartott előadást a tanári 

szobában�

A fő téma az internet előnyei, illetve hátrányai volt, amely rendkívül hasznos informáci-
ókkal szolgált mindannyiunk számára.  A diákok megtudhatták hogyan használhatják 

helyesen a különböző internetes platformokat, mint TikTok, Youtube, Facebook,…, hogyan 
érdemes itt kiszűrni, illetve védekezni az ismeretlen, idegen személyek ellen, hogyan érdemes 
beállítani a profilunkat és végül milyen büntetést von maga után az, aki helytelenül, ártó mó-
don, nem rendeltetésszerűen használja ezeket a platformokat. 

Az előadás végén egy rövid kisfilm mutatta be azt is, hogy közlekedésünk során a telefo-
nunkkal való elfoglaltság, illetve a fülhallgatóval történő hangos zene hallgatás mennyire 

balesetveszélyes�

Cikk írója: Roczkovné Gallai Henrietta

Bűnmegelőzés
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,,A fotográfia önkifejezés, amivel át tudjuk adni egymásnak a szemünket. ’’  
Kálló Péter

Évek óta töretlen népszerűségnek örvend tanulóink körében a fotószakkör, Koncz Dezső 
számos diákunknak segített már elmélyülni a fotózás rejtelmeiben. A gyerekek átélhe-

tik az alkotás örömét, a pillanat megragadásának varázsát, műveiket pedig viszontláthatják a 
fényképezőgép képernyőjén, a számítógép monitorján, az iskolánk falát is díszítik alkotásaik, 
sőt már díjátadókon és kiállításokon is találkozhatnak fotóikkal. 

Idén több jeles eseménnyel, sikerrel is büszkélkedhetnek a szakkör tagjai! Diákfotó díjá-
tadóra került sor 2021.11.03-án. Az eseményre több diákunk is ellátogatott igazgatónőnk 

társaságában, az eseményen a szakkör tagjainak több fotója is kiállított példány lett. Bekere-
tezett képként tündököltek például Láng Milán, Harmati Balázs és Antalffy Zalán alkotásai is. 

Fotószakkör a 
Szellőben
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Gratulálunk a díjazottaknak! 

2021. december 15-én nyitotta meg az Óbuda Fotóklub Egyesület és az Aura Egyesület ASD 
Focus Clubja az Autista Fotósainak kiállítását, melyen intézményünk egykori és jelenlegi 

diákjai által készített fotók is szerepeltek. Az Óbuda Fotóklub Egyesület elnöke, Koncz Dezső 
nyitotta meg a kiállítást. 

Szakkörünk sikerességét a diákjaink most kiállított munkái is példázzák. A kiállításon sze-
replő alkotóink: Antalffy Zalán, Dragus Cyntia, Háló Roland, Kiss Orsi, Orsós Roland, 

Szentannai    Adrián, Szentannai Adrienn, Váradi Lajos. Köszönjük, büszkék vagyunk rátok! 
További sikereket kívánunk!

Fotósszakkörünk vezetője: Koncz Dezső
Cikk írója: Pörge Dóra
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December 17-én mindenki lelkesen és izgatottan készült, várta a Jézuska érkezését az isko-
lában. Délelőtt a tornateremben a felsős és alsós tanulók néhány pedagógus részvételével 

énekes, zenés betlehemi műsorral örvendeztették meg a gyerekeket és a felnőtteket.  

A nagy karácsonyfa alatt rengeteg ajándék várta az osztályokat. A saját ajándékokon kívül 
nagy meglepetés volt, amikor iskolánk éves állatkerti belépőjegyet is kapott. A közös 

ünnep után a nap hátralevő részében meghitten ünnepelhettek az osztályok a saját termükben.

Cikk írója: Roczkovné Gallai Henrietta

Szellő Karácsony
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