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Kedves Olvasók, Kedves Szülők és Gyerekek!

Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a Szellő Magazin ismét sok 
programmal és eseménnyel gazdagodhatott, melyeken gyer-

mekeink boldogan vettek részt a 2021-2022-es tanév II� félévében�
Mindemellett örülök, hogy egy ilyen színvonalas iskolaújság első 
oldalán van lehetőségem bemutatkozni, mint megbízott intézmény-
vezető. Az iskola vezetését 2022. április1-én vettem át Elek Zsu-
zsannától, aki nagyon hosszú ideig egyengette diákjai fejlődésének 
menetét, és az iskola hatékony működését is lehetővé tette szakér-
telmével� 

A bemutatkozásom alkalmával szeretném elmondani, hogy 
1990-ben konduktorként végeztem a Pető Intézetben, majd 

2004-ben szereztem egy fejlesztőpedagógusi tanúsítványt és az azt következő években men-
torpedagógusi és közoktatásvezetői szakvizsgát, valamint a neveléstudomány szakos bölcsé-
szi diplomát. 2020 augusztusában kezdtem el a Szellő EGYMI-ben intézményvezető helyet-
tesként dolgozni� Helyettesi munkámat is nagyon szerettem, különösen azért, mert ebben az 
intézményben a munkatársak nagyon összetartók, a gyerekek fejlődése érdekében mindent 
megtesznek és mindez megnyugtató érzéssel tölt el� A gyermekek megismerése számomra 
nagyon fontos, ezért az iskola minden programján, eseményén és versenyein is - melyeken 
többnyire zsűritagként is jelen vagyok – igyekszem részt venni és boldogan osztom ki a díja-
kat, okleveleket a legjobb diákjainknak� 

Célom, hogy az elkövetkezendő években is minden tudásommal és elkötelezettségemmel 
vezessem a Szellő EGYMI-t, ahol a diákok is és a velük foglakozó szakemberek, valamint 

az őket fejlesztő pedagógusok is jól érzik magukat.

A továbbiakban is szeretnénk, a Szülőket a Szellő Magazinon keresztül is tájékoztatni, és sok 
fotóval színesebbé tenni az újságot� 

Jó olvasgatást, szórakozást, valamint szép nyarat kívánok minden családnak!

Tisztelettel: 
Sárkányné Máthéi Krisztina 
    mb. intézményvezető

Bevezető
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Farsang

2022� február 11-én, a járvány miatt, a tavalyi évhez hasonlóan a tagozatoknak külön-külön 
szerveztük meg a saját mulattságukat�

Délelőtt, Szabó József tanár úr vezetésével a felső tagozatosok farsangoltak. A jelmezver-
senyen jobbnál jobb maskarába bújtak a gyerekek� A legjobbnak az 5� osztály jelmezesei 

bizonyultak�

A felsősöknél is elmarad-
hatatlan volt a tombola, 

ahol mindenkinek a sorszá-
ma rejtett egy-egy ajándékot� 
Amíg a jelmezverseny zsűrije 
a helyezéseken gondolkodott, 
ügyességi feladatokban mér-
hették össze tudásukat a gye-
rekek�

Végül zene, tánc zárta a 
bált, amellyel a délután 

hangulatát is megalapozták� 
Az alsó tagozatos gyerekek 
már több nappal az esemény 
előtt izgatottan készülődtek. 
Jelmezeket, dekorációkat ké-

szítettek a felnőttek segítségével, 
és részletesen megbeszélték, ki 
minek öltözik majd�

A várva várt napon, ebéd után 
mindenki „átváltozott” és 

kezdetét vette a mókázás, a jel-
mezkavalkád, a gyönyörűen fel-
díszített tornateremben. Először a 
hagyományokhoz híven, kicsik és 
nagyok egy jelmezverseny kere-
tében „mutatkozhattak be” a zsű-
ri előtt. Nagy taps közepette vo-
nultak végig a színpadon. A zsűri 
minden felvonulót egy kis apró-
sággal jutalmazott�

Amíg a zsűri a helyezéseken 
tanakodott, a vállalkozó ked-
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vűek érdekes feladatokban tehették próbára ügyességüket a különböző állomásokon. Idén 
toronyépítésben, labdaadogatásban, bohócos célbadobásban és színes golyók válogatásában 
mérhették össze rátermettségüket a gyerekek, valamint kipróbálhatták bekötött szemmel a fa-

zekakon zenélést is�

Kis idő el-
t e l t é v e l 

az igazgató 
néni kihirdette 
a jelmezver-
seny eredmé-
nyét. A fődí-
jat, a legtöbb 
saját készíté-
sű jelmezért, 
idén a 3� osz-
tály kapta�
Ezután kö-
vetkezett a 
tombola� A 
gyerekek iz-
gatottan, csil-
logó szemmel 
várták, kinek 

a száma lesz a nyerő, és boldogan mutogatták egymásnak a megszerzett kincseket.
A délutánt egy fergeteges lufis táncverseny és a közkedvelt Mini Disco zárta, ahol minden 
résztvevő önfeledt tánccal búcsúzhatott a téltől.

A farsangot minden évben nagyon várják kicsik és nagyok egyaránt� Most sem volt ez 
másképp� Az esemény élményekkel teli, 

fantasztikus hangulatát leírni nehéz, így me-
séljenek helyettem inkább a képek���

Cikk írója: Tóth Gabriella

Szervezők: Pörge Dóra, Szabó József, Sopo-
nyai Mária
Technikai hátteret biztosította: Kiss Richárd
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„Itt a farsang áll a bál…”
Farsang az óvodában

Az óvodában a hagyományoknak megfelelően idén is megünnepeltük a farsangot. 

Már napokkal a kitűzött időpont előtt megkezdődtek az óvodai előkészületek. A hét folya-
mán mindkét csoportban a ráhangolódást dalokkal, mondókákkal, kézműves foglalko-

zásokkal, közös díszítéssel biztosították a pedagógusok� 

Február 11-én, farsang 
napján, izgatottan 

érkeztek a gyerekek az 
óvodába� A járványügyi 
helyzetre való tekintettel 
a Süni és Mókus csopor-
tos gyerekek külön-kü-
lön a csoportszobákban 
ünnepeltek� 

Mindenki örömmel 
bújt jelmezbe, volt 

hercegnő, katica, focista, Minnie egér, kakózlány, ninja és Harry 
Potter is. A felnőttek sem maradtak ki a mókából, ők is beöltöztek. 

A jelmezes felvonulás sem maradhatott el, a két csoport közösen, dalolva járta végig 
az intézményt és mutatta meg mindenkinek a jelmezét� A felvonulás után jöhetett az 

eszem-iszom, dínom-dánom� A 
gyerekek a saját csoportjukban 
az otthonról hozott finomságokat 
fogyasztották el�

A sok móka, kacagás után a 
gyerekek fáradtan, de vi-

dáman, élményekkel telve indul-
tak haza�

Cikk írója: Imre Katalin
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Február 22-én, kedden tartottuk ,,Lélekmozgató programun-
kat”, ezzel ünnepelve a

Magyar Parasport Napját, amely lassan intézményünkben is 
hagyománnyá válik� Idei jelmondatunk egy színpompás pla-
kát formájában díszítette iskolánkat: NINCS LEHETETLEN, 
CSAK TEHETETLEN!   

Ezen a napon a gyerekek a sok 
sportolás mellett beszélgettek 

szlogenünk tartalmáról, a sport a 
mozgás jelentőségéről a lelkierő 
összefüggésében,  küzdelemről és 
a kitartásról amely egy-egy spor-
tolót hozzásegít az olimpiai győ-
zelemhez, illetve  felidézhették a 
sportban elért egyéni sikereiket 
(sportversenyek, pl� úszás) és az 
érzést ,,miért is jó sportolni”�  

Egy közös, zenés bemelegítés-
sel kezdődtek a programok  a 

tornateremben. A felső tagozat izgalmas Floorball mérkőzéseken vehetett részt, a jelentke-
zők vegyes csapatokban próbálhatták ki magukat.  A tornaterem mellett iskolánk egyéb szín-

terei is átalakultak, akadály-
pályává váltak (pl�: földszint, 
első emelet, második emelet). 
Nem akadt lehetetlen küldetés 
ezen a napon: kerekesszékben 
szlalomozás bóják között, be-
kötött szemmel kúszás külön-
böző nehézségű akadályokkal 
tűzdelt terepen… nos egymást 
megsegítve ügyesen átküzdöt-
ték magukat tanulóink minde-
nen� 

Magyar Parasport 
Napja
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A ,,pince kondiban” speciális tagozatunk 
tagjai, majd az óvodások mozgathatták át 

magukat, itt is előkészített helyszín várta az ér-
deklődőket. A napot egy fergeteges küzdősport-
bemutató zárta meghívott vendégekkel, melyet 
a tornateremben tekinthettek meg kicsik és na-
gyok. Megelevenedett a nézők számára a nap 
jelmondata, illetve a kitartás és a sport szeretete 
is testet öltött! Felemelő pillanatokat élhettünk át 
közösen! 

Köszönet ezért az igazán vidám és aktív na-
pért a szervezőknek, a tereprendezőknek és 

a pályavezetőknek, a vendégeinknek, és minden 
szorgos kéznek a segítségért!

Szervezők: Kiss Sándor és Leitner Ildikó

Cikk írója: Pörge Dóra
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Idén ötödik alkalommal ünnepelhetjük meg a 
Magyar Parasport Napját február 22-én� In-

tézményünk ebben az évben is csatlakozott e je-
les nap alkalmából meghirdetett Lélekmozgató 
programhoz� „Nincs lehetetlen csak tehetetlen” 
jelmondatunk az egész iskolát megmozgatta�

Az Óvodai Tagozat Süni és Mókus csoport-
jai is örömmel bekapcsolódtak a program-

ba� A két óvodai csoport külön-külön a pince 
mozgásfejlesztőben különböző érzékelést fejlesz-
tő feladatokat próbálhatott ki. 

Először a bemelegítő gyakorlatokat a sötétített 
teremben kellett elvégezni, melyet mindenki    

bátran teljesített� Utána a gyerekeknek egy olyan 
akadálypá- lyát állítot-
tunk ösz- sze, amin hol 
a kezek, hol a lábak 
használa- ta nélkül kellett áthaladni, átbújni, 

gördeszkán ülve tárgyakat kerülni, célba dobni�   
             

Végül a szintén sötétített he- lyen a csipogó, időzítő órát kellett 
hallás útján megkeresni� Az izgalmas, játékos feladatokat min-

denki örömmel és bátran teljesí- tette�
Gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat ezen a sportos, 

vidám napon� Természetesen a 
jól megérdemelt jutalom sem 
maradt el a végén�
         

Szervező és a cikk írója:
Mezeyné Imre Katalin

  

A Magyar Parasport 
Napja az óvodában
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Március 12-én 
csütörtökön ösz-

szegyűlt az iskola ap-
raja-nagyja� Miután 
felcsendült a Himnusz, 
egy rövid időre mi le-
hettünk a márciusi 
ifjak, átélhettük, mi-
lyen fontos a szabad-
ságért harcolni, megis-
merkedhettünk Petőfi 
Sándorral és természe-
tesen elhangzott a Nemzeti Dal is. A 2. Emeleti aula csak úgy visszhangozta: „A magya-

rok Istenére esküszünk, 
esküszünk, hogy rabok 
tovább nem leszünk!”

A felső tagozatos 
diákok nem csak 

meséltek az 1848-as 
eseményekről, de éne-
keltek is, felcsendült az 
„A jó lovas katonának”, 

és a „Kossuth Lajos azt üzente” című dal is, amit az iskola többi diákja is örömmel dalolt. 
Megnézhettünk egy 
gyönyörű videóösz-
szeállítást is Magyar-
országról, miközben 
az „Ez az otthonunk” 
című dal emelte lelkün-
ket� A megemlékezést 
Borcsa és Beni néptán-
ca, majd a Szózat zárta!

Szervező: Gál Renáta
Cikk írója: Sőnfeld 
Mátyás

Március 15-i műsor
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Prózamondó verseny 
a Szellőben

A 2021-22� tanévben is megrendezésre került iskolánkban a prózamondó verseny� Az idei 
évben Zelk Zoltán munkássága előtt tisztelegve, az ő tollából származó meséket dolgoz-

ták fel alsó tagozatos tanulóink�

Zelk Zoltán meséi a gyerekek által jól ismert, a természetben megfigyelhető jelenségekre 
adnak varázslatos magyarázatot� Az évszakok váltakozása és állandó körforgása, a folyó-, 

és állóvizek kialakulása, az élő növények helyzetváltoztató mozgása, a fészekrakó madarak 

érkezése, a természet elmúlásának szépsége fontos és izgalmas témák a gyerekek számára� Az 
állatmeséket mindig nagy örömmel hallgatja mindenki, most kiderült, megtanulni sem lehetet-
len! A kutya, macska, egér barátságáról szóló léleksimogató történet a jóságról, a csigacsalád 
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története pedig a leleményességről és a bátorságról szólt. 

Bár Zelk Zoltán prózáinak megtanulása cseppet sem volt könnyű feladat, mégis sokan vál-
lalták a megpróbáltatást, és legjobb tudásuk szerint igyekeztek a történetek szó szerinti, 

élményszerű elmesélésére.  Volt, aki egyedül, s voltak osztályok, akik dramatizált formában, 
közösen dolgozták fel a meséket. Ennek megfelelően számtalan arany-, ezüst- és bronz okle-
véllel gazdagodtak a diákok�

A felsősök is büszkén állhattak az eredményhirdetésen. Ők változatos témájú műveket 
dolgoztak fel, ki-ki a maga érdeklődési körének megfelelően választott. Ismeretterjesztő 

szöveggel, Karinthy művével és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hangulatát idéző 
prózával készültek a diákok� 
Gratulálunk a megérdemelt díjakhoz!

Cikk írója: Hájas Andrea
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Családi nap 
kertészkedéssel

Egy napsütéses, vidám szombaton, 
március 26-án komoly munkálatok 

zajlottak iskolánk területén: egy maroknyi 
csapat udvar- és kertrendezésbe fogott, 
közösen kertészkedtek intézményünk dol-
gozói, tanulói és lelkes szüleik� A program 
8-12-ig tartott� 

Összegereblyéztük a lehullott faágakat 
és leveleket, összegyűjtöttük őket egy 

zöldhulladékos konténerbe� Felfrissítettük 
és kigazoltuk a mezítlábas parkot; felástuk 
a veteményeskertet, virágokat ültetünk, 

metszettünk és növényeket gondoztunk� 

A homokozó karbantartása is megtörtént� A részt-
vevő szülők fizikai erejük bevetése mellett több 

esetben eszközös segítséget is biztosítottak a munkála-
tok során. Gyönyörű, új virágokkal is gazdagodott az ud-
varunk. A közösségépítő és kertszépítő programot némi 
harapnivalóval és frissítő teával zártuk. 

Köszönjük  dolgozóink, tanulóink és szüleik kitartó 
munkáját!

Szervezők: Sándor Lili és Zágonyi Zsuzsanna
Írta: Pörge Dóra
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XLV. Országos Komplex 
Tanulmányi verseny

2022� március 31-én az pester-
zsébeti Benedek Elek Egymi 

rendezte idén a tanulásban akadá-
lyozottak  XLV� Országos Komp-
lex Tanulmányi verseny megyei 
döntőjét.

Iskolánkból 1 hatodikos (Ka-
posvári Benjámin)  és 3 hetedi-

kes ( Drágus Cyntia, Tóth Gergő, 
Tóth Nimród) diákot készítettünk 
fel sok-sok munkával a 4 fős ver-
senyre� A diákok csapatban mér-
kőztek meg történelem, földrajz, 
irodalom, természetismeret, vala-
mint élevitel tantárgyakban� 

A versenyen minden résztvevő diáknak 
egyéni matematika feladatlapot is meg 

kellett oldania�
A csapatversenyen 2� helyezést értünk el, míg 
az egyéni matematika versenyen a 7� osztályo-
sok között 1� helyezést ért el Drágus Cyntia�

A dobogós helyezésünkre való tekintettel 
csapatunk automatikusan továbbjutott 

az országos döntőbe, amelyre június 3-án ke-
rül sor Tatabányán�

Köszönet minden felkészítő kollegának!

Cikk írója: Roczkovné Gallai Henrietta
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Kulturális vetélkedő

Április 11-én a Szellő napon az iskola tanulói és pedagógusai minden évben színes műsor-
ral készülnek. Idén először az óvodások nyitották meg az eseményt tavaszi dallal. Jóked-

vű kacagásuk tette igazán kedvessé körtáncukat. 

A vidám nyitás után az A csoport mutatkozott be Matyi bácsi dalára� Megtudtuk a vidám 
szövegből, hogy ki mit nem akar csinálni ebben a csoportban, miközben a megfelelő 

ábrákat is bemutatták és elhelyezték a táblán, hogy valóban megértsük� 
Az 1� osztály igazi buli hangulatot teremtett a Nád a házam teteje éneklésével és bemutatásá-
val, a hihetetlen tempóra gyorsuló előadás végén a közönség szinte őrjöngve tapsolt. 

Pintér Boróka igazán hosszú mesét képes megjegyezni és elmondani, leesett az állunk, hi-
szen megakadás nélkül mondta el a Kóró és a kismadár történetét� Utána még meglepte a 

zsűrit is egy lendületes kétkezessel. A zongoraelőadást nagy üdvrivalgással jutalmazta a kö-
zönség� 
A D csoport közös dalt adott elő. Matyi bácsi gitárral kísérte a Ha jó a kedvem című előadást. 
A közönség annyira élvezte, hogy bekapcsolódtak az éneklésbe, szinte ülve táncoltak� 

A 2. osztály A három nyúl meséjét adták elő. Minden kis diák tökéletesen átélte szerepét, 
nem csak a nyuszik voltak kedvesek számunkra, de a ragadozó róka, farkas, medve, sőt 

a vadász is� 
A C csoport A Pál utcai fiúk zenéjére táncoltak. Egy igazi összeszokott és vagány fiú csapatot 
láthattunk. A vastaps hallatán aztán igazán nagy boldogság tükröződött az arcokon. 

Az 1-4 a osztály a Tavaszi mesét mutatta be nekünk. A mesélő és a 
szereplők teljes összhangban őrizték a mese folytonosságát. Bátran, 
hangosan adták át a történetet, élvezetes előadásmóddal ragadták meg 
a közönség figyelmét. 
Az 5� osztály egy közös mondókában mesélte el a titkát, hogyan kell 
egy makk elültetéséből százat termeszteni. 

A Kis kece lányom csendült fel xilofonon a B csoport által� Hár-
man teljes összhangban ütötték a csodás dallamot� 

A 3. osztály - a Szellő igazi sport osztálya - kedvenc témájában adta 
elő a Versenyfutás című mesét, igazán vidám befejezéssel zárták a né-
zők jókedvű tapsvihara közben. 

Tóth Gergő elkápráztatta a zsűrit és a gyerekeket bűvésztrükkjeivel. A közönség néha nem 
bírta magában tartani a rábízott titkot, de a zsűri bevonásával végül Gergő bebizonyította 

mekkora mágus� 
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A 4. osztály a Csörög a korsó című vidám dallal és tánccal lépett fel. A fiúk igyekeztek 
bizonyítani ügyességüket a lányoknak� A lányok sem hagyták magukat, aminek közös 

játék lett a vége� A párválasztás boldog, felszabadult táncba fordult át� Nagy lábdobbantások 
jelezték, hogy nem csak a nézők élvezik a produkciót, hanem maguk az előadók is.

A 7� osztályos Cy-
ntia egyéni pro-
dukcióban mutat-
ta be fantasztikus 
zenei tudását. Egy 
személyben volt 
gitáros, énekes, 
furulyás és xilofo-
nos művész. Végül 
csodás füttyszóval 
fűszerezte az alap-
dallamot� Megle-
petésként fantasz-
tikus énekkel tette teljessé a sztárprodukciót� A közönség 

figyelmét elnyerte, fantasztikus hangulatot teremtett. 

Köszönjük Matyi bácsinak a szakmai és technikai segítséget hozzá! 
 

A 7. osztályból Antalfi Zalán is egyedül lépett színpadra, Toldi előhangját szavalta olyan bele-
éléssel, hogy szinte megjelent szemünk előtt Toldi alakja. Szintén a 7. osztályból Jázmin egy 
csodálatos matróz dalt énekelt valódi küzdelmekről a bálnával. A tapsra ragyogó arccal hajolt 
meg� 
A 6., 7., 8. osztály néptáncos előadása zárta a változatos műsort. Köszönjük nekik a tavaszi, 
mulatós hangulatot! 

A férfi csujjogatás után Peti kiáltásából azt is megtudtuk: „ez sikerült”! De ezt a zsűri is 
valóban így gondolta, mert egy igazán változatos és izgalmas műsort láthatott. A zsűri 

elnöke: Rádulyné Kórik Marianna is méltatta a műsort: hihetetlen összetett és változatos előa-
dást láthattunk Kiemelte, hogy nagy élvezettel adták elő a gyerekek, ez látszott az arcukon. 
Vidám délelőttöt varázsoltak nekünk. Az elnök még a közönséget is megdicsérte, mert nagyon 
figyelmesen nézte az előadást, sőt be is kapcsolódtak néha. 
Jókívánságát zárja szívébe minden résztvevő: 
„ Ezt a lelkesedést őrizzétek meg magatokban és legyetek ilyen sikeresek! „

Az iskola dolgozóit is nagy elismerésben részesítette, elmondta mennyire látszik az, hogy 
mekkora szeretettel, gondoskodással készítették fel a gyerekeket, zárásként az ő munká-

jukat is megköszönte�

Szervező: Rehab. Munkaközösség
Cikk írója: Iharosiné Mayer Zsuzsanna
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Hegyhát Fesztivál, avagy az 
arany, az ezüst és a bronz 

meséje
 ( GyóGypedaGóGiai intézmények kulturális fesztiválja )

Hosszú szünet után ismét részt vettünk a Hegyhát Fesztiválon� Iskolánkat a C osztály, a 
4.osztály és Dragus Cyntia képsviselte, 3 különböző kategóriában. 

A C osztály önállóan táncolta el megható koreográfiáját, a nagysikerű „A Pál utcai fiúk” című 
musical egyik betétdalára ( A grund ). A nézők és a zsűri vastapssal kísérte az előadásuk végét. 

Tánc kategóriában a C osztály bronz oklevelet nyert�

 A 4. osztály dráma kategóriában indult. „Csörög a korsó” című előadásuk kismagyaror-
szági, népi gyermekjátékfűzés volt, mely a lányok-fiúk szerelmi ábrándozását, csipkelődését 
majd vidám, közös békülését és mulatságát mutatta be. Produkciójukat a zsűri ezüst oklevéllel 
jutalmazta�

Dragus Cythia 7�osztályos tanulónk, egyéni ének és hangszeres zene kategóriában indult� 
Cynti egy elképesztő feladatra vállalkozott: egy személyben adta elő az egész zeneszak-

kör produkcióját egy szerkezet segítségével. Ez a masina, a looper, felveszi és rögtön lejátssza 
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azt, amit a mikrofonba 
zenél vagy énekel Cy-
nti� 

Így az ukulelével, 
furulyával, xilo-

fonnal, dúdolással és 
fütyüléssel már 5 szó-
lamú zenét alkotott,  
minderre pedig magya-
rul és angolul is ráéne-
kelt, azaz 7 ember he-
lyett játszott egyedül� 

Meg is lett a gyü-
mölcse, nem 

bronz, nem ezüst, és 
nem is arany, hanem 
KIEMELT ARANY-
DÍJ lett a jutalma! 

A Fesztivál maga 
gyönyörű he-

lyen, a 12�kerületi, 
Gennaro Veronino Is-
kolában zajlott� Na-
gyon szervezetten, 
külön öltözővel és sze-
retettel fogadtak ben-
nünket� 

Nagy sikert aratott 
az ebédre kapott, dínó alakú rántott husi, nachos-al és ketchuppal� A szereplés után válto-

zatos programokat szerveztek a parkban a fellépőknek. Volt közös zenélés, ki lehetett próbálni 
mindenféle hangszert, részt lehetett venni kutyás foglalkozáson és volt táncház is�

A hosszú nap után a gyerekek fáradtan, de boldogan és élményekkel telve térhettek haza� 

Nagyon büszkék vagyunk a produkciókra és az elért eredményekre! Gratulálunk !

Cikk írója: Hódosi Borbála
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Húsvét alkalmából 
az óvodás gyere-

kek az ünnepi hétvégét 
megelőző napokban a 
csoportos és az egyéni 
foglalkozások keretein 
belül ismerkedhettek 
a húsvéti szimbólu-
mokkal, jelképekkel, 
szokásokkal, ikonikus 
állatokkal, dalokkal és 
mondókákkal� 

A Süni és a Mókus 
csoport április 

12-én közös tojáskere-
sést is szervezett az intézmény hátsó kertjében, amit mindenki nagyon élvezett� 

A fűben és a virágok között elrejtett színes csokitojásokat a gyermekek fonott kosarakba 
gyűjtötték, amiket a csoportszobába visszatérve el is fogyaszthattak. A fiúk illatos köl-

nivel meglocsolták a lányokat, majd az ünnepi készülődést egy közös udvari játékkal zárta a 
két csoport az intézmény játszóterén� 

Cikk írója: Erdei Annamária

Húsvét az óvodában
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Húsvétváró

Április 13-án együtt vártuk 
a Nyuszit a Szellőben! A 

Húsvétváró hagyományosan 
nagyszabású programja isko-
lánknak� 

Az idén sem volt ez 
másképp, bár a 

Kedves Szülők egyelőre nem 
vehettek részt a vidám prog-
ramon� A játszóudvaron Cso-
hány Éva néni volt a NYUSZI, 
aki a tojások gondos elrejtésé-
ért felelt� 

De akármennyire igye-
kezett, a szemfüles 

kis tanulóink mindig megta-
lálták a finom csokitojásokat!

Az édes-kedves be-
melegítést hagyo-

mányőrző táncház követte 
a tornateremben� A táncos 
talpak megmozgatásáról Hó-
dosi Borcsa néni és Gál Reni 
néni gondoskodtak, fáradha-
tatlanul ropták a táncot alsó- 
és felső valamint speciális ta-
gozatra járó diákjainkkal�
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A mozgalmas program után a 
szorgos kezek kerültek sorra, 

a húsvéti szöszmötölést, kézműves-
kedést Varga Kati néni és Szilvás 
Móni néni vezényelte a második 
emeleti aulában. Külön figyelmet 
érdemelnek Dragus Cyntia 7� osz-
tályos, Harmati Balázs és Pék Bar-
nabás 8� osztályos tanulóink, akik 
mindvégig lelkesen és szeretettel, 
figyelemmel segítették az alsó ta-
gozatos gyerekeket a báránykák és 
nyuszik elkészítésében� 

Minden kedves kollégánknak, 
segítő asszisztenseinknek há-

lásan köszönjük az előkészítést és a 
lelkes, odaadó segítséget, igazi csa-
patmunka volt! 

Szervező: Napközi Mk.
Cikk írója: Szilvás Mónika
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Kihívás Napja

A mozgás örömének 
átélése, a közös-

ségi élmények habzso-
lása a nyár közeledtével 
egyre fontosabbá válik 
számunkra� 

Mostani sportese-
ményünk szer-

vezői, mozgatórugói 
ezúttal is testnevelőink 
voltak: Ildikó néni és 
Sanyi bácsi� 2022� má-
jus 26-án, csütörtökön 
tartottuk a Szellőben a 
Kihívás Napját� Közös 

bemelegítéssel kezdtünk, az iskolaudvaron testnevelőink átmozgatták a kicsiket és nagyokat, 
intézményünk apraja-nagyja együtt ugrálhatott közkedvelt zenékre� 

Kicsattanó jókedvvel, energiától fűtve folytatódtak ezt követően a programok: tanulásban 
akadályozott tagozatunk diákjai forgó rendszerben látogatták meg az állomásokat� Al-

sósaink először népi játékokon vehettek részt Borcsa néni szervezésében az udvaron, majd a 
betonpályán próbálhatták ki az ügyességi feladatokat (pl� sorverseny, labdajáték biciklizés)� 

A ,,kondi park-
ban” elsőként 

a felsőseink próbál-
hatták ki erőnlétü-
ket, a gépeket kol-
légáink (Sanyi bácsi 
és Ildi néni + lelkes 
segítőik) szaksze-
rű iránymutatása és 
felügyelete mellett 
vehették birtokba az 
érdeklődők. 

Kipróbálhatták 
a légbenjárót, 

CSO szörföt, CSO 
derékmozgatót és 
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a tolódzkodót� Külön erre a napra összeállított 
akadálypálya is várta a résztvevőket: célba do-
bás, gerelyhajítás, pingpongütővel egyensúlyo-
zás, gerelyhajítás, zsákban futás, alkartámasz és 
jógagyakorlatok polifoamon� 

A legkedveltebb próbatétel a kötélhúzás lett� 
Párban és csapatokban is kipróbálták ma-

gukat a lelkes jelentkezők, még iskolánk dolgozói 
is kötelet ragadtak egy-egy fordulóra� 

Speciális tagozatunk diákjainak és óvodásaink-
nak is külön-külön készültek akadálypályával, 

trambulinos játékokkal, labdás kihívásokkal Sa-
nyi bácsiék az udvaron� 

Kicsik és nagyok egyaránt élvezték a mozgal-
mas délelőttünket. Csodálatos időnk volt, 

ebben a ragyogó napsütésben kihívás lett volna a 
termekben maradni… 

Szervező: Leitner Ildikó, Kiss Sándor   
Cikk írója: Pörge Dóra
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Gyereknap az óvodában

Gyereknap alkalmából az óvodás gyerekek-
nek élményekben gazdag délelőttjük volt. 

A reggeli állatasszisztált terápián mindkét cso-
portban ügyességi feladatokat kaptak az óvo-
dások, melyek elvégzésében Gerka kutya se-
gített�

A Süni csoportban a különleges és játékos 
gyakorlatok elvégzése után otthonról 

hozott finomságokat fogyasztottak a gyerekek.

A Mókus csoportban tízórai keretében fa-
gyiztak az ovisok, majd ezt követően 

izgatottan várták a szőnyegen a meglepetést. 
Mindenki kapott egy szélforgót ajándékba, 
mellyel körbetáncolták a csoportot, különböző 
gyerekdalokat énekelve� A mulatságot színes 

lufikkal és buborékfújóval zártuk mind a két 
csoportban�

A gyereknapi délelőtt az udvaron ért véget, 
ahol a gyerekek kedvükre játszhattak: bi-

cikliztek, hintáztak, rollereztek, csúszdáztak� 

Cikk írója: Labanczné Borbás Eszter
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Országos Komplex 
Tanulmányi Verseny

A márciusban megrendezett Megyei Komplex Tanulmányi Versenyen a csapatunk (Kapos-
vári Benjamin 6.osztály, Dragus Cyntia 7.osztály, Tóth Gergő 7.osztály, Tóth Nimród 7. 

osztály) 2� helyezést ért el, így továbbjutottunk a június 3-án Tatabányán megrendezett Orszá-
gos

Komplex Tanulmányi versenyre� A témakörök változatlanok voltak, de a feladatok már 
nehezebbek, hiszen ezen a versenyen 23 csapat mérettette meg magát� Nagy izgalom-

mal indultunk kora reggel az iskolától külön busszal� 8 órakor a himnusz meghallgatása után 
a megnyitót a tatabányai polgármester asszony tartotta. Az intézményvezető bemutatkozása 
után részese lehettünk egy gyermekkórus műsorának. A gyerekek megreggeliztek és megkez-
dődött a verseny. 

Hogy mi, peda-
gógusok ne 

unatkozzunk és ne 
zavarjuk a verseny 
menetét, külön busz-
szal elvittek bennün-
ket a Bányászati Mú-
zeum és Skanzenbe, 
ahol 3 órás tárlatve-
zetésen vettünk részt� 
A visszaérkezést 
követően állófoga-
dásban részesültek a 
felnőttek, a diákokat 
pedig külön vitték el 
ebédelni�  Amíg a versenyfeladatokat javították, a gyerekek is megnézhették a Bányamúzeu-
mot, ahol nekik szóló programmal fogadták őket. A nap végén mindenki izgatottan várta az 
eredményhirdetést� 

Ismét nagyon büszkék vagyunk a csapatunkra, hiszen a 23 csapatból a IV� helyezést értük el� 
Egyéni matematika versenyben Dragus Cyntia 1. helyezett lett, míg Tóth Gergő 3. helyezést 

ért el�
Gratulálunk minden résztvevőnek!

Cikk írója:
Roczkovné Gallai Henrietta
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Szelek szárnyán...
Kirándulásaink
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Iskolánk ingyenes belépési lehetőséget kapott a Hungexpo-n szeptember 25-től október 
14-igrendezett Nemzetközi Vadászati és Természeti Világkiállításra. Október 14-én hétfőn 

reggel fél 9-kor indultunk el a 7� és a 8� 
osztállyal, valamint még két 6� osztályos 
tanulóval� 

Amikor a hosszantartó utazás után ki-
értünk a helyszínre, rengeteg látogató 

volt ott, főleg óvodás és iskolás csoportok 
a magyar és külföldi érdeklődők mellett, 
úgyhogy nekünk, tanároknak nagyon oda 
kellett figyelnünk a gyerekeinkre.

Először az F-pavilont látogattuk meg, 
ahol történelmi távlatokban a hagyo-

mányos vadászati módokkal ismerked-
hettek a gyerekek; nomád életmóddal, 
íjászattal, solymászattal. Itt lehetőség volt 
arra, hogy ezeket a madarakat ne csak 
nézhessük, hanem a karunkra is vehessük, 

testközeli élményben részesülve a gyerekek és a felnőttek örömére. 

Innen folyosón átmenve a 
G-pavilonba hazai és nem-

zetközi trófeákat láthattunk 
a falakon körben, a pavilon 
közepén pedig a Földbolygó 
nagy, kitömött emlősállatai 
voltak kiállítva minden égtáj-
ról. A kőszáli kecskék sziklája 
előtt csoportképet is készítet-
tünk�

Ezután végig haladva a 
Gasztroudvaron (éttermi 

folyosón), - ahol hal- és vad 
ételeket kínáltak a látogatók-
nak borsos áron – eljutottunk 
a D-pavilonhoz, ahol az ember 
és a víz kapcsolatát, horgászati 

Látogatás a Nemzetközi 
Vadászati és Természeti 

Világkiállításon
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és halászati kultúráját, ismerhettük meg, valamint nagy, akváriumi ritka halakat, pl� tokhalat, 
vizát is láthattunk� 

Benéztünk a H-pavilon-
ba, ahol kifejezetten 

magyarország történelmi 
hagyományaival összekö-
tött vadászati emlékek vol-
tak láthatóak és előadáso-
kon is részt lehetett venni, 
amire nekünk sajnos nem 
volt időnk, de megcsodál-
hattuk a Szabadbattyánban 
fellelt Pszeuzo- és a nagy-
szentmiklósi aranykincs 
darabjait is�

Innen kijutva rövid pihenő 
és piknik után már kevés 

időnk maradt, ezért még 
gyorsan bekukkantottunk az 

A-pavilonba is, ahol a nemzetközi kiállítók és résztvevők tájékoztató pultjai országaikról és 
ezek interaktív terei voltak láthatóak� Érdekesek voltak a kisebb falapokból kirakott állatok 
ötletes szobrai is�

Mivel ebédre vissza kellett 
érnünk, ezért elindultunk 

a kijárat felé, de útközben még 
megálltunk a hatalmas, szarva-
sagancsokból összerakott szar-
vas feje előtti rövid csoportképi 
fotózásra is�
Úgy gondolom, hogy a rendel-
kezésünkre álló rövid idő alatt 
minden lényeges látnivalót 
megnéztünk, amire lehetősé-
günk adódott�

Mire visszaértünk, minden-
ki elfáradt kissé, de jó 

volt látni ezt az igényes, magas 
minőségben összeállított kiállítást. 

Cikk írója: Cs. Takács Edina



30

Tropicárium, 
cápakaland

2022� 04� 05-én  iskolánk Speciális tagozatának B és C osztálya a Tropicárium felfedezésére 
indult� Külön busszal hamar megérkezett a lelkes csapat a Campónába, innen egyenes út 

vezetett a vizivilág csodáihoz� 

Az első állomáson megfigyel-
hették a gyerekek, hogyan 

károsítja a tenger élővilágát az 
emberiség… látványos illuszt-
rációk és megdöbbentő adatok 
hívták fel a látogatók figyelmét a 
környezetvédelem fontosságára� 
A tengerfenék felfedezése ámu-
latba ejtette a csapatot, több tu-
catnyi halfaj, ráják, cápák várták 
a fürkésző tekinteteket. 

Mindenki kedvence az óriás-
medencés alagút volt, ahol 

közvetlenül a nézelődők mellett, sőt fejük felett úszkáltak el az állatok, azt az érzetet keltve, 
hogy a ,,tengerben vagyunk”� Az élményáradatot az 
alagút közelében kialakított  relaxációs helységben 
pihente ki a csapat� 

A trópusi részlegen különleges madárfajokat, 
teknősöket, bogarakat és lepkéket, törpe kaj-

mánt is láthattak.  Csodálatos délelőttöt tölthetettek 
együtt a Tropicáriumban, mindenki talált a számá-
ra érdekes élőlényt vagy vizuális elemet, boldogan 
tértek vissza intézményünkbe a gyerekek!

Szervező: Károlyi Ágota
Cikk írója: Pörge Dóra
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2022. május 5-én iskolánk felső tagozatos tanulói és tanáraik Parlamenti látogatáson vettek 
részt. A gyerekek közül szinte még senki sem volt az országházban. Az előzetes izgalmak 

és kíváncsisággal, valamint a történelmi ismeretekkel felvértezve indultunk el� 

A nagyon alapos átvizsgálás után mindenkinek biztosítottak egy fejhallgatót és az idegen-
vezető kíséretében 

beléptünk a Parlamentbe� 

Itt megcso- dálhattuk azt 
a rengeteg pompát és dí-

szítést, ami- vel ellátták 
az épületet� 

Megtud- tuk, hogy 
Steindl Imre tervei 

alapján épült 1885-1904-
ig� 26 lép- csőház, két 
ülésterem és sok egyéb 
helyiség van az épületben� 

Termész- tesen min-
d e n k i t lenyűgöztek 

a koronázási ékszerek, a 
gyerekek és a felnőttek 
is szájtátva hallgatták és 
ámulva néz- ték a koronát, 
a jogart, az országalmát 
és a kardot� 

Minden- ki nagyon 
sok él- ménnyel és 

új ismerettel gazdagodva 
hagyta el a Parlamentet� 
Többen meg- f o g a d t á k , 
hogy még visszamen-
nek egyszer� Nagyon szép 
k i r á n d u l á s volt�

Szervező: Dr. Csengeryné Takács Edina
Cikk írója: Szabó József

Parlamenti látogatás
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Madarak és fák napja az 
óvodában

A Madarak és fák napja alkalmából az óvo-
dás gyerekek az iskola hátsó udvarán töl-

töttek vidám perceket� Tízórai keretében otthon-
ról hozott finomságokat ettek-ittak. Mindenki jól 
érezte magát a pikniken� 

Szerencsére az időjárás is kedvező volt. A fi-
nomságok elfogyasztása után az előzetesen 

elkészített madáretetőket felakasztottuk a fákra. 

A Mókus csoportos gyerekek zselatinnal be-
kent karton szívekre szórt magvas madá-

retetőket készítettek, a Süni csoportos gyerekek 
pedig műanyag palackokat hasznosítottak újra és 

madáreleséggel töltötték meg azokat� 

A gyerekek megcsodálták a mostanra 
bezöldült fákat, elvétve madarakat is 

láttunk� Végezetül végigmentünk a mezítlábas 
parkon. A délelőttöt iskolánk udvari játszóte-
rén zártuk�

Cikk írója:
Labanczné Borbás Eszter
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A speciális fejlesztő tagozat A és D osztálya a Veresegyházi Medveotthonban járt. A park 
körbejárása közben a gyerekek megnézhették a medvéket, farkasokat, nagymacskákat, 

nyulakat, teknősöket és még sok más állatot. 

Felmentek a kilátóba, ahonnan az egész parkot be lehetett látni, és lefelé pedig mindenki 
nagy örömére csőcsúszda vezetett. Az erdőben való kisvasutazás után a játszótéri játéko-

kat próbálthatták ki� 

Élményekkel teli nap volt, gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat.

Cikk írója: Till Gyöngyi

Madarak és fák napja a 
Speciális tagozaton
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Május 10-én a B és a C csoport Tatán kirándult�

Gyönyörű, napfényes időben indultunk. Különbusz vitt minket a tatai Fényes tanösvény-
hez� A tanösvény egy mocsáron vezet keresztül, ezen fapallón lehet áthaladni� 

Megfigyelhettük a mocsár növény- és állatvilágát. Utunkat tájékoztató táblák segítették, 
melyeket az ügyesebb gyerekek el is tudtak olvasni�

Megismerkedtünk a mocsárra jellemző élővilággal. Láttunk vízben álló égerfákat, nádat, 
sást, mocsári íriszt� Rengeteg kisebb és nagyobb hal úszkált a tiszta, átlátszó vízben� 

Láttunk napozó teknőst és békát is, hallgattuk a békák kuruttyolását és a madarak dalát.
Egy kilátón megpihentünk, figyeltük a gyönyörű természeti környezetet és hallgattuk a 
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mocsári életközösség hangját� Amikor sikerült csendben maradnunk, még a források bugyogá-
sát is lehetett hallani!

Utunk vége felé egy gyönyörű tavirózsás tóra bukkantunk. Rózsaszín és fehér tavirózsák 
kápráztattak el minket. A tó fölött egy viccesen mozgó függőhídon lehetett áthaladni, 

ezen még a cipőnk is vizes lett!

A tanösvény bejárása után megebédeltünk. Ebéd után a B csoport sétálni indult a tatai tó 
körül, a C csoport pedig játszótéren pihente ki az út fáradalmait�

Fáradtan, de élményekkel tele értünk haza� Még sokáig emlegettük ezt a szép kirándulást�

Cikk írója: Demeczky Ágnes
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Állatkerti kalandozás a 
Madarak és fák napján

2022� május 10-én az alsó tagozat 5 osztálya a 
Budapesti Állatkertbe kirándult�

Nagy volt az izgalom, amikor a lurkók megér-
keztek reggel az iskolába� Gyors reggeli után 

már indultunk is az egyes villamoshoz, majd vé-
géig az Állatkerti körúton, a gyerekek és kollégák 
lelkesen caplattak a gyönyörű napsütésben. Az is-
kola bérletével közösen ment be minden osztály, 
aztán ki-ki egyéni felfedezőútra indult. 

Volt olyan csapat, amelyik jó előre megbeszél-
te, mit szeretnének látni, aztán voltak, akik a 

pillanat hevében döntöttek, merre folytassák útju-
kat. Éppen a tigriseket néztük elmélyülten, amikor a bemondó hangja a Szellő iskolát emlí-
tette! Judit néni már indult is a pénztárhoz. 
Vajon miért hívtak minket? 

Kiderült, az iskola bérlete kipotyogott 
észrevétlenül a bejáratnál� Olyan ked-

vesek voltak, hogy megtalálták és értesítet-
tek minket, átvehetjük. Hálásak vagyunk!!!! 

Akármerre is indultak és kóboroltak a 
csapatok, mindenhol érdekesebbnél ér-

dekesebb állatokat és programokat találtak� 
A harmadikosok például megnézték a fókák 
bemutatóját és részt vettek a Varázshegy 
gyomrában egy állatbemutatón, ahol testközelből figyelhettük meg az állatokat és hallhattunk 

életmódjukról is�
A gyerekek és felnőttek fáradtan, de elége-
detten értek vissza a suliba�

Ezt a szuper napot iskolának ala-
pítványa (Óbuda Fogyatékos 

Gyermekeiért Alapítvány, számlaszá-
ma:11703006-20055040 OTP) tette lehe-
tővé. Köszönjük!

Cikk írója: Csohány Éva
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2022.05.10-én a felső tagozat a János-hegyen ki-
rándult� 

Hűvösvölgyből gyermekvasúttal mentünk a Já-
nos-hegyre� Itt megnéztük a Békás tavat, aztán 

egy hangulatos erdei játszótéren találtuk magunkat� 
A játszótéren néhány egyszerűbb, fából készült ját-
szóeszköz áll rendelkezésére�  A játszótér környezeté-
ben erdei állatokat és gombákat megformáló fa szob-
rok teszik 
még élve-
zetesebbé 

az eltöltött időt. 

Ezután felgyalogoltunk a Jánoshegyi Erzsébet-ki-
látóba, ami Budapest legmagasabb pontján lévő 

kilátó.  A negyedik teraszról tiszta időben 75–80 
km-es körkilátás nyílik� 

Jóska bácsi egy távcsövet is hozott magával, ami-
vel nagyon messzire is elláthattunk� 

Elfáradtunk, de remek nap 
volt! 

Cikk írója: Gál Renáta

A felső tagozat kirándulása 
a Madarak és fák napja 

alkalmából
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Múzeumlátogatás 
Székesfehérváron

A felső tagozattal szervezett látogatás keretében május 27-én meglátogattuk a „Királyok 
és szentek – Az Árpádok kora” c. kiállítást a székesfehérvári Szent István Király Múze-

umban�

Ez az egyedülálló kiállítás illeszkedve a 
felső tagozati tanmenethez és a június 

3-ai országos tanulmányi versenyhez: „10 or-
szág több mint 700 felbecsülhetetlen értékű 
Árpád-kori leletét vonultatja fel egy helyen� A 
gyűjteményben többek között megtalálhatók 
a magyar uralkodók személyes tárgyai, vala-
mint a szentekhez kötődő vallási kincsek is.” 
A kiállított bőséges anyagot 17 termen át te-
kinthettük meg� 

A kiállítás tematikájából ízelítőül válo-

gatva: honfoglaló magyarok, királyi temet-
kezések, dinasztikus kapcsolatok, alapítás, 
Boldogasszony országa, koronázás, a liturgia 
tárgyai, falvak, mezőgazdaság, kézművesség, 
városok és várak, az utolsó Árpádok, az Ár-
pád-ház szentjei, stb��

A jövőben is jó lenne, ha minél több ha-
sonló edukációs szempontú úton ve-

hetnénk részt a gyerekekkel, mert így jobban 
megértik és megjegyzik a tananyagot�

Cikk írója: Cs. Takács Edina
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Felsős kirándulás 
Párkányban

Május 30-án a felső tagozat Párkányba látogatott.

Ezt a programot két évvel ezelőtt a Trianon 100.
évfordulója alkalmából szerettük volna megva-

lósítani, de a járvány miatt meghíúsult�
Óbudáról indultunk vonattal Esztergomba, ahol fel-
szálltunk a Dottó kisvonatra�

Óriási élmény volt a gyerekek számára, hiszen a 
legtöbbjük most találkozott először 

ezzel a járművel.
Átrobogtunk a Mária Valéria hídon, a végállomá-
sunk Párkány volt� 
Nagy öröm érte a csapatot, hogy megérkeztünk „kül-
földre”, ahol más nyelven is beszélnek, 
illetve más a fizetőeszköz. 

Sétát tettünk a városban, miközben mindenki meg-
figyelhette a szlovák nyelvű

kiírásokat az üzleteken és plakátokon�
Fagyizás után megnéztük a Duna partot, Szlovákiá-
ból tekinthettünk át Magyarországra, a Bazilikára, a 

Mária Valéria hídra, megcsodálhattuk 
a kiemelkedően szép Dunakanyart.

Kirándulásunk végén a Dottó kis-
vonat vitt vissza minket az esz-

tergomi vasútállomásra, ahol emele-
tes vonattal jöttünk vissza Óbudára�

Cikk írója:
Roczkovné Gallai Henrietta
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Szerkesztők: 
Pörge Dóra

Kiss Richárd


