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Fényt, krizantémet, dalt, harmatot
lelkemben vígan elringatok,
Megszépül lassan, ami rég volt,
de ez már októberi égbolt!
/Juhász Gyula/
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A Zuglói Arany János Általános
Iskola és AMI jubileumi évnyitója
Iskolánk idén szeptemberben ünnepelte fennállásának
60. évfordulóját. Az idei 2019-2020. tanév tanévnyitó
ünnepélye is erről szólt, minden vers, ünnepi beszéd
erre emlékezte�e az egybegyűlteket.
Az ünnepélyes tanévnyitón részt ve� iskolánk vezetősége, Kovács Balázs, a körzet önkormányza� képviselője,
az intézményi tanács tagja, és nyugdíjba vonuló kollégáink, akik számára a búcsúzást szintén erre a napra szerveztük meg, hogy számukra ezt a pillanatot ünnepélyessé tehessük. Mindke�en ezen a napon vehe�ék át munkájuk elismeréseként a Pedagógus Szolgála� Emlékérmet is.
Hagyományaink szerint a tanévnyitó műsorát a 3. osztályos tanítók állíto�ák össze, és a 3. a és b osztály tanulói
adták elő a művésze� tanszak diákjainak közreműködésével. Megszólaltak leendő elsőseink is, kiknek nevében
négy bátor kisdiák állt ki a diákok és tanárok közössége elé.
Jubileumi ünnepélyünket az első osztályosok bevonulása nyito�a meg. A kicsik a nyolcadikosok kíséretében,
osztályfőnökeik vezetésével jelentek meg az iskola
kíváncsi közössége elő�, és mindegyikük büszkén viselte már iskolánk nyakkendőjét, melyet a nyolcadikosoktól kaptak meg. Végzős diákjaink egy-egy apró ajándékkal is kedveskedtek minden elsősnek.

Ünnepélyünket egy rövid köszöntővel Eszenyi Dénesné
kolléganőnk nyito�a meg, majd a Himnusz elhangzása
után Magyar Nimród, iskolánk 8.a osztályos tanulója
villanto� fel képeket az Arany János Általános Iskola 60
éves történetéből. Az elmúlt 60 év képeit képekben és
versek segítségével eleveníte�ük fel.
A történelmi visszatekintést az elsősök fogadalomtétele
zárta. Az ünnepélyes pillanatok azonban i� még nem
értek véget. Iskolánk intézményvezetője, Szűcsné Tihanyi Gyöngyi ve�e át a szót, aki felkérte iskolánk nyugdíjba vonuló tanárait, hogy vegyék át a tanévnyitó keretében hosszú, dolgos, tanári pályán eltöltö� életük jutalmaként a Pedagógus Szolgála� Emlékérmet. Az emlékérem átadása elő� Eszenyi Dénesné mélta�a mindkét
tanártársunk pályafutását.

A tanévnyitó mozgalmas pillanata volt a néptánc
tanszak bemutatkozása. A színes kavalkádot köve�e
intézményvezetőnk évnyitó beszéde, mellyel egyben a
tanévet is megnyito�a. Beszédében kiemelte az iskolát
érintő felújítási munkákat, és bemuta�a iskolánk új
pedagógusait. Hangsúlyozta, hogy az iskolánkban folyó
kiemelkedő pedagógiai és tanulmányi munkának
köszönhetően intézményünk egyre ismertebb és
elismertebb a zuglói szülő szülők elő�, szívesen hozzák
iskolánkba gyermekeiket, mindennek köszönhetően
tanulói létszámunk is igen magas, elérte az alapító
okiratban maximált létszámot.
A tanévnyitó ünnepélyes pillanatai ezzel iskolánkban
véget értek. Megkezdődtek a dolgos hétköznapok a
Zuglói Arany János Általános Iskola és AMI minden
tanulója és dolgozója számára.
Pozsár Annamária és Szűcsné Tihanyi Gyöngyi

1

KÖZÉP-PESTI KÉPESLAP

Ami megtart
Közösségépítés az
Ady Endre Gimnáziumban
Iskolánk szellemiségének egyik alapvető gondolata a
közösség megtartó ereje. Hagyományaink közé tartozik,
hogy igyekszünk az újonnan felve� diákokat olyan
módon fogadni, hogy számukra a beilleszkedés – egyébként meglehetősen rögös – útja könnyebbé váljon. Még
mielő� megkezdenék adys létüket, részt vehetnek a
nyári gólyatáborban. A tábor kulcsfontosságú szereplői
a kortárssegítő diákok, röviden kosok: olyan jelenlegi és
volt adys diákjaink, akik önként, szabad idejükben arra
vállalkoznak, hogy segítsék az újonnan formálódó osztályokat diákok halmazából valódi közösséggé válni. Az
egyhetes tábor legfontosabb célja egy olyan biztonságos tér megteremtése, ahol mindenki elfogadva és
befogadva érezhe� magát.

felsőbbéves mentort, diákot, aki az első hetekben felkeresi őt, és segí� a beilleszkedését, kapcsolódását, mindennapjait. A közösséggé válás másik fontos pontja az
alkotás: a kosok és a befogadó osztályok támogatásával
a gólyaosztályok olyan produkciókat hoznak létre,
melyeket utána a gólyabálon az iskola elő� mutatnak
be. Ebben az első néhány hétben olyan kapcsolódások
jöhetnek létre, melyek a tanulókat végigkísérhe�k adys
éveiken.

Hiszünk abban, hogy úgy lehet jól tanulni, ha az ember
tartozik valahová, ha egy közösségnek a része, tagja. Azt
valljuk, hogy akkor lehet teljesíteni, ha mindig van egy
háló, melybe bele lehet kapaszkodni, mely megtart,
mely összeköt másokkal és támogat.

A szeptember-október hónap egyik legfontosabb iskolai
eseménye a gólyabál, mely kitüntete� pontja a gólyák
adys diákká válásának. A gólyabál tulajdonképpen a
tetőpontja annak a folyamatnak, melynek legfontosabb
üzenete, hogy egy közösség vagyunk. Ennek részeként a
beérkező négy osztályt a felsőbb évfolyamokról egy-egy
osztály „örökbe fogadja”: azaz minden i�ú gólya kap egy

Ezt a hálót hívjuk mi adys közösségnek, és ezt a hálót
igyekszünk erősíteni nemcsak szeptemberben, hanem
az év hátralévő hónapjaiban is.
Proksza Ágnes
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A Világ Legnagyobb Tanórája 2019
projekt a Berzsenyiben
Az ENSZ 2015 szeptemberében indíto�a útjára a „Project Everyone” kampányát, amelynek célja, hogy megismertessék a gyerekekkel a fenntartható fejlődést
szolgáló 17 globális célt, amelyek a jelenlegi világméretű problémákra pl. a mélyszegénység felszámolására, az
esélyegyenlőség megteremtésére, a minőségi oktatás
biztosítására, környezetünk védelmére kívánnak
megoldást nyújtani.
A kezdeményezéshez hazánk is csatlakozo�, és ezzel
bármelyik iskola diákcsoportjai előzetes regisztráció
után bekapcsolódha�ak a rendezvénysorozatba. Iskolánkból, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumból két osztály (a
7.c és a 8.c) ve� részt az idei kiemelt cél, a biodiverzitás
jelentőségének megismerését és megértését segítő
oktató projektben.

A diákok a globális kérdésekkel való foglalkozás melle�
olyan programokba is bekapcsolódtak, amelyek a helyi
környeze� kérdéseket érinte�ék és segíte�ék a közvetlen környezetükben lévő építe� és természe� környezetet jobban megismerni. Feltérképezték például az iskolaudvaron található fák közül azokat a példányokat,
amelyek Magyarországon egyébként őshonos fafajok
közé tartoznak, és egyikükön részletes növénytani és
álla�ani vizsgálatokat végeztek.

Az események a nemzetközi programokkal egy időben
„A Világ Legnagyobb Tanórája” ideje ala� zajlo�ak
2019. szeptember 30. és október 4. közö�.
A tanórák keretében beszéltünk arról, hogy miért van
szüksége az emberiségnek a természet megőrzésére,
milyen emberi tevékenységek idézik elő a biodiverzitás
csökkenését. A gyerekek megérte�ék, hogy a biodiverzitás milyen kulcsszerepet tölt be a Globális Célok megvalósításában. Megismerték, hogy a biodiverzitás
hanyatlása mit jelent az emberiségre nézve. Megértették, hogy a fenntarthatóság alappillérei a környezet
eltartóképessége, a társadalmi igazságosság, a kölcsönös egymásrautaltság és az ezeknek megfelelő társadalmi és ipari fejlődés. Az órák végére megfogalmazták,
hogy hogyan tudnak hozzájárulni mindennapi tevékenységükkel a biológiai sokszínűség megőrzéséhez.
Az angol nyelvű kisﬁlmek, amelyeket megnéztünk,
nemcsak a nyelvgyakorlást szolgálták, hanem a nemzetközi összefogás valódi részeseivé te�ék őket.
dr. Borbélyné Vidra Ágnes, Dobóné Dr. Tarai Éva

A tapasztalatokat változatos módon rögzíte�ék. Készültek természe�udományos szemléletű ada�áblázatok,
művészi igényű képi megjelenítések és a pillanatnyi
állapotot rögzítő fotó dokumentumok is.
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A Világ Legnagyobb Tanórája
a Hegedüsben
Iskolánk a kezdetek óta minden tanévben csatlakozik a
világ legnagyobb tanórájához, idén sem volt ez másképp.
Az idei tanóra témája a biodiverzitás, amelyet a felsősök
osztályfőnöki órán valósíto�ak meg a héten. Fontosnak
tartjuk a természetet eredendő formájában megtartani,
ezt közve�te�ük a gyerekeknek is. Nagy segítségünkre
volt ebben a honlapon található kidolgozo� tananyag,
és a videók is.
Az alsósok éltek a lehetősséggel, és a tanórát az állatok
világnapján, október 4-én tarto�ák.

Volt olyan osztály, akik kilátoga�ak az állatkertbe, és
voltak, akik virtuálisan, webkamerák segítségével lestek
be az állatok életébe. Volt szó a felelős álla�artásról,
örökbefogadás lehetőségéről, és az állatok védelméről.
A világnaphoz a könyvtár is csatlakozo� egy felhívással;
a gyerekeknek legalább öt olyan könyvet kelle� keresniük, amelyben kedvenc állatukat is megtalálják.
Fata Éva igazgatóhelye�es

Pályaorientációs nap
Az idei tanévben iskolánk, a XIII. kerüle� Gárdonyi Géza
Általános iskola, harmadik alkalommal ve� rész a
Pályaorientációs nap rendezvényen. Tanulóinknak az
iskola keretein belül is lehetőségük nyílt, a szülők közreműködésével, találkozni egy-egy népszerűbb, ismertebb foglalkozással. Néhány osztály külsős helyszínre BME és a Corvinus Egyetem, Nyomda, Mario� Hotel,
Posta – látogato�.

Az 5.a osztály a délelő�öt a Németvölgyi úton, a Mérésügyi Hivatalban töltö�e. I� megismerkedhe�ek mérnökök, ﬁzikusok munkájával, akik bemuta�ák nekik a laboratóriumokat, ahol a méréseket végzik. Kipróbálha�ák
az érzékeny műszereket, meghatározha�ák egy-egy
hajszál, vagy akár az egész osztály tömegét is egyszerre.
Megtudha�ák, mi az az atomóra, a tömeg etalon, a láb,
vagy könyök, mint a hosszúság mértékegységei. A
gyerekek nagyon érdeklődők voltak. A legnagyobb
élmény az volt számukra, hogy meghatározták, mennyivel le� nehezebb a papír, ha tollal írtak rá. Most tapasztalha�ák először, hogy szavaiknak „súlya” van.
Nagyon élvezetes, tanulságos délelő� programon
vehe�ek részt.
Béresné Papp Tünde
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Hagyományőrző őszi projektnap a
Zuglói Heltaiban
Mi jut eszünkbe a naptári év első őszi hónapjáról?
Nyárutó - őszelő, vénasszonyok nyara - Szent Mihály
hava, becsöngetés - tanévkezdés… Kinek mi, tetszés
szerint sorolhatnánk. Egy azonban biztos, a Heltai iskola
szülői, pedagógusi és diákközösségének a szeptember a
hagyományos őszi projektnap eljö�ét jelen�. Nem
sokkal a tanévkezdés nehézségeinek döccenőin túl,
belerázódva a hétköznapok szorgos-dolgos ütemébe,
újabb kihívás elé néze� iskolánk. Megindult az ötletbörze az idei projektnap különleges és érdekes eseményeinek szervezésében. E nemes hagyományunk már lassan
több év�zedes múltra tekint vissza. Az idén is – ahogy
ezelő� minden alkalommal - a közösségkovácsoló
feladatok, bemutatók, előadások egy előre meghatározo� téma köré csoportosultak. Ez évi projektnapunk
eseményei szivárványosan színes, sokrétűen gazdag
élményt nyújto�ak mindannyiunknak.
Napindítóként iskolánk környezetbarát, zöld szemléletű
elköteleze�ségére mutato� jó példát a 7.b osztály tanulóinak faültetése az udvaron. A fenntarthatóság pedagógiája jegyében következe� a 2.b osztályosok „Őszülő
évkezdő” hagyományápoló nyitótánca, amelyben népi
mondókákat, csúfolódókat eleveníte�ek fel népzenei
kísére�el és a néptánc auten�kus elemeivel ötvözve.
Kalandozó őseink életmódját, fegyverzetét, egykori
hangszereiket ismerhe�ék meg az alsós és ötödik osztályos tanulóink az udvaron felállíto� jurta sátor köré
szerveze� történelmi játszóház keretében, Urbán Péter
hagyományőrző előadásából.

Nemcsak távoli történelmi időket barangoltunk be ezen
a délelő�ön, hanem gondolatban kon�nenseket
szeltünk át a tánc és zene segítségével. Dél-Amerika

la�nos tánckultúrájából kaptunk kóstolót az Everydance
Táncsport Egyesület és Táncstúdió táncospárjának előadásában.
A vérpezsdítő „tánckoktélt” fergeteges énekprodukciók
köve�ék. Kontér-Galó Laura, Palaszkó Zsóﬁa és Bíró
Bálint hetedikes tanulóink részleteket adtak elő A játékkészítő, A dzsungel könyve, a Mamma Mia! és a Hotel
Menthol musicalekből, amelyekért méltán megérdemlik a „Heltai Talent’s” nevet, hiszen pillanatok ala� jó
hangulatot teremte�ek, azonnal belopták magukat a
hallgatóság szívébe, akik szűnni nem akaró vastapssal
jutalmazták őket.
Tovább színesíte�e a délelő� programkínálatot Mészáros Milán, LEGO-modellépítő ismertető előadása.

Első hangzásra csupán egyszerű krea�v foglalatosságnak tűnik a kis színes kockák egymásba illesztése,
viszont a bemutató ennél jóval többet nyújto� kicsiknek-nagyoknak egyaránt. A krea�v konstruk�vitást,
logikus gondolkodást játszva fejlesztő foglalkozás a
robo�ka világába kalauzolta el az érdeklődő gyerkőcöket, ahol ezek a csodaépítmények mozognak, közlekednek, vagyis életre kelnek. Az egyéni bemutatók, foglalkozások melle� a ZUMCSA munkatársai kézművességre
és ügyességi versenyszámokra invitálták kisdiákjainkat.
A lélekérzékenyítő foglalkozások és a szellemi torna
melle� ak�v sportolásra is juto� idő. Természetesen
mire a nagymutató elütö�e a déli �zenke�őt, több száz
éhes diák várta, hogy e tartalmas nap zárásaként és
egyben fénypontjaként asztalhoz ülhessen, és együ�, a
Heltai igazi nagycsaládi - tanár – diák – szülői - közössége jóízűen elfogyaszthassa azokat az udvaron - pl.
bográcsban - készült gasztronómiai ínyencségeket,
amelyek valamennyi osztály szülői segítségével nagy
szerete�el, gondos hozzáértéssel készültek.
Koppán Szilvia intézményvezető-helye�es
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7. Hunyadi Családi Nap
Napsütés, jókedv, mozgás és ﬁnom ételek. Ismét egy
rendkívül színes, izgalmas és sokrétű program várta a
családokat az immáron 7. alkalommal megrendeze�
Hunyadi Családi Napon. A rendezvény célja a tágabb
iskolai közösség: diákok-tanárok-szülők olyan programmal való megszólítása, amely biztosítja a lehetőséget a
szorosabb kapcsolatok kialakítására, főzőverseny,
ügyességi sportversenyek és egyéb szórakoztató programok keretén belül. Nagyon népszerű volt a hagyományőrző foglalkozás is. Ismét rendeztünk jótékonysági
vásárt. Idén plüssöket lehete� vásárolni a szülők legnagyobb örömére.

Volt rendőrautó és mentőautó bemutató és rengeteg
sportolási lehetőség. Kézműves foglakozásaink az ősz
jegyében zajlo�ak. Nagyon szépen köszönjük a szülők
felajánlásait, meghívo� vendégeinknek pedig, hogy
emelték a nap színvonalát.

Erasmus+ pályázat 2019 „MezőErasmus”
A Dr. Mező Ferenc Iskola már negyedik alkalommal
nyerte meg idén az Erasmus+ KA1 pályázatot, több mint
31 ezer euró összeggel. Ennek eredményeként az iskolából 12 részvevő utazhato� el a nyáron különböző
továbbképzési helyszínekre.
Idén először az iskola pszichológusa, Orosz Adrienn is a
pályázók közö� volt, így juto� el Barcelonába, ahol a
pozi�v iskolai légkör fejlesztésével kapcsolatosan ve�
részt képzésen, ami jól illeszkedik intézményünk Békés
Iskola programjába is. A pályázat fő témája az inkluzív
oktatás, a tolerancia és
elfogadás fejlesztése az
oktatás minden résztvevője körében.
A képzésben részvevők
különböző módszereket, prak�kus ötleteket
ismerhe�ek meg ezzel a
terüle�el kapcsolatosan, és betekintést
nyerhe�ek a modern
európai oktatás különböző irányzataiba. Ezen
kívül alkalmuk nyílt a
tanfolyamokon az interkulturális kapcsolatok fejlesztésére, illetve az ado�
képző ország kulturális – történelmi hagyományainak
megismerésére is.
A disszeminációs tevékenység során a tanult ismereteket az iskola pedagógusai széles körben kívánják terjeszteni, melynek első állomása az október 10-én megrendezendő „Erasmus Days” szakmai műhely, melyen külső
vendégek jelenlétére is számítunk.
A tanfolyamokkal kapcsolatosan a MezőErasmus Facebook oldalon is sok hasznos információt találhatnak a
képzés iránt érdeklődők.
A tanév során további szakmai bemutatók, kerekasztal
beszélgetések, workshopok várják a kollégákat.
Csürke Gyöngyvér
projekt koordinátor

Medve Ágnes – szervező
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Tanévkezdő témahét a zuglói
Móra Ferenc Általános Iskolában

Már második éve témahé�el kezdték a tanévet a Mórások. A tanév során kiemelt témák bevezetése volt az
egyik fő cél: Cyberbulling, ökotudatos gondolkodás,
tanulásmódszertan, belső csend relaxáció, érzelmi
intelligencia fejlesztése és közösségépítés. Azt is
fontosnak tarto�ák a pedagógusok, hogy fokozatosan,
élménypedagógiai módszerekkel hangolódjanak rá a
diákok a tanévkezdésre. A hagyományos eszközökön túl
az információs és kommunikációs eszközök is nagy
szerepet kaptak a programok során.
Az iskolapszichológus, szociális munkás, pedagógiai
asszisztensek, rendszergazda egyaránt bekapcsolódo�
a programba. (Békés Móra)

földrajzórán ve�ek részt az ELTE szakmai támogatásával
a VR MAX Játék és Élményközpontban. Borók Erika
fejlesztőpedagógus, tanulásmódszertani órákat tarto�.
Ez a hét arra is jó volt,
hogy
kipróbálha�uk
(főleg felső tagozaton),
milyen is, ha az osztályokat a Class Dojo
programmal értékeljük.
Az iskolaszéken a felnő� érdeklődök megtudha�ák az iskolai
diákvezetőtől, hogy
a program “mindenkinek tetsze�,
még a ﬁúknak is”.

Némethné Korom Edit DÖK-tanár

Nagy sikere volt a Varga Éva tanító által kidolgozo� Q R
kódos nyomozásnak, amely az iskola körüli növényvilág
megismerését segíte�e. (Ökoprojektek)
A napköziben is tema�kus csopor�oglalkozások várták
a gyerekeket: kézműves foglalkozás, pingpongozás,
labdajátékok, víz projekt. A felsős osztályok közül
többen Google Earth VR program segítségével virtuális
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Kollégiumi kutatótanári program
bemutatása a Váci Mihály Kollégium bázisintézményi
rendezvényén
Dr. Barna Viktor a pécsi Hajnóczy József Középiskolai
Kollégium igazgatója, ma az egyetlen kutatótanár kollégiumi területen. Kutatása a középiskolai kollégiumi
nevelés hatékonyságának növelését, egyben a tanulói
lemorzsolódás csökkentését célozza. A ﬁnn oktatási
modellt felhasználva, a helyi sajátosságokat ﬁgyelembe
véve kutatja, hogy a társadalmi változásokat milyen
módon lehetne ﬁgyelembe venni, milyen új tartalmakat, milyen új módszerekkel lehet bevezetni a kollégiumi nevelésbe.
Érdekes előadását követően tartalmas beszélgetés
alakult a témában, felvetve a változtatások akadályait. A
rendezvényen 9 budapes� kollégium 22 pedagógusa
ve� részt.
.

Új sportpálya
A tanév elején tanulóink örömmel ve�ék birtokba a
szülői támogatással kialakíto�, rekortán burkola�al
rendelkező új sportpályánkat. A pálya környékét szegélyező részek rendbetétele még folyamatban van, várhatóan ősszel kap műfűborítást ez a terület.

Molnár Márta intézményvezető

lÁtogatÁs a cern-be
2019. augusztus utolsó hetében a Szent István Gimnázium 12. osztályos tanulói Szatmáry-Bajkó Ildikó tanárnő
szervezésében a CERN-be látoga�ak. A genﬁ részecskegyorsítóban nagy karbantartási- és teljesítménynövelési munkálatokat végeznek, így lehetőség volt a 27
km-es föld ala� LHC alagútban is lelátogatni a CMS
kísérletnél, közelről megcsodálni a gigászi méretű
detektorokat (21 m hosszú, 15 m átmérőjű, 14.000
tonna). A részecskegyorsító különböző helyszíneinek
meglátogatása és a szakmai előadások melle� maradandó élményt jelente� a ködkamra építés kiscsoportokban, a kozmikus részecskék nyomvonalának megﬁgyelése, a részecskék beazonosítása.

Debreczeni Zsuzsanna igazgató

Magyar Zsolt intézményvezető-helye�es
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Suligálával ünnepeltünk

Újra Boldog Iskola a Vizafogó
Jó hír, hogy a meg�sztelő Boldog Iskola címet a
2019-2020-as
tanévre
is
elnyerte
iskolánk.
A címet igazoló oklevelet 2019. szeptember 19-én
vehe�e át intézményünk, ünnepélyes keretek közö�. A
gyerekek az e�ka órákon fognak találkozni a Boldogság
órák már tavaly is sikeresnek bizonyult programjával.
„Boldog, aki örömmel tesz, és a te�nek örül.”
(Goethe)

Simon Márta - könyvtáros
A Széchenyi István Általános Iskolában minden évben
megünnepeljük névadónk születésnapját.
Ebben az évben az iskolai és a hivatalos – Akadémia
elő� – koszorúzás után iskolai ünnepséget rendeztünk.
A Suligálán felléptek iskolánk tanulói, akik változatos
műsorszámaikkal káprázta�ák el szüleiket, tanáraikat. A
táncos, énekes, hangszeres produkciók hatalmas sikert
ara�ak.

Mindi a Mórában
Nagy érdeklődéssel fogadták a zuglói Móra Ferenc Általános Iskola németes osztályai a beszélő robotokat. A
Zuglói Német Önkormányzat támogatásának köszönhetően korszerűsödö� a nyelvoktatásunk. Lélegzet-visszafojtva hallgatják tanulóink, mit mond a robot, hova
küldi őket, hogyan dicséri meg irányítóját, ha sikeres
volt a feladat. A “Mindinek“ elneveze� rajzoló robot
geometriai formák segítségével rajzol, megér� a gyerekek utasításait is. A logikai gondolkodás melle�, az
előre tervezés és az együ�működés is főszerepet kap
ezeken az órákon, a nyelvi készségek melle�.

Minden résztvevő úgy érezte, hogy ez egy nagyon jó
születésnap volt.
Kozáriné Strelinger Katalin
igazgatóhelye�es

Némethné Korom Edit munkaközösség-vezető
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A Zuglói Arany János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola egyik etikás csoportja
kisfilmet forgatott projektfeladatként
Intézményvezetőként mestervezető egyetemi képzésre
jártam, ahol az egyik tanárunk oktató ﬁlmet készíte�
nekünk a tanítványaival. Ekkor juto� eszembe az az
ötlet, hogy az akkori 7.a osztály általam is taníto� e�ka
csoportjával tudnánk egy kisﬁlmet készíteni. Felvetettem nekik az ötletet egy e�ka órán, ahol nagy meglepetésemre kiderült, hogy 2 gyerekben már megfogalmazódo� egy kisﬁlm készítésének gondolata, és írtak is 2
oldalnyi forgatókönyv ötletet.
Csodálatos egymásra találás volt talán, úgyhogy azonnal meg is kezdődö� az e�ka projekt kisﬁlm közös
munka. Abban hamar megegyeztünk, hogy fontos az
e�kai tartalom, hiszen e�ka csoport közös projektje
lesz. A közös munkákat megkezdtük, lassan körvonalazódtak a szerepek és feladatok. A gyerekek javaslatára
sok kollégát bevontunk a szerepekbe. Igazgató, tanár,
iskola�tkár, pedagógiai asszisztens mind-mind szerepet
kapo�, és lelkesen lá�ák el a rájuk bízo� feladatokat,
pedig jócskán belenyúlt a nyárba a munkálatok vége.
Egyetemisták e�ka mentoraként több tehetséges tanárjelöl�el dolgoztam együ� az évek során, egyik közülük
ezt a csoportot is taníto�a, aki ráadásul nem csak tanár,
hanem énekes és zenész is. A gyerekek felve�ék vele a
kapcsolatot, és hamarosan ajándék zenét is kaptak a
ﬁlm alá.

Ezen kívül sokan végezték a láthatatlan feladatokat, a
proﬁ stáblistán látható a nevük. Mindannyian amatőrként kezdtük a kisﬁlm készítésének munkálatait a 7.
évfolyamos gyerekekkel, az e�ka tanárral, de a lelkesedés és tenni akarás mindent felülmúlt.
A munka a vártnál több időt ve� igénybe, de minden
részfeladatnál sokat fejlődö� a gyerekek együ�működési készsége, problémamegoldó képessége, kommunikációs módszereik, különösen sokat fejlődtek a digitális
kompetenciáik. Utánanéztek a szerzői jogdíjak kérdésének, a youtube felhasználói feltételeinek, a reklámoknak, és mindent szabályosan csináltak, hogy a ﬁlm elérhető legyen. Hangsúlyos volt a ﬁlmben az osztály, a
közösség megtartó szerepe, a támogatás és hathatós
segítségnyújtás a társaknak. És természetesen a humor
sem maradhato� ki.
A visszajelzések alapján átment a lényeg, hogyan tudjuk
egymást bátorítani és hathatósan segíteni. A közösségi
portálok kommentjeiből kiderült, hogy más iskola
pedagógusa osztályfőnöki órára készül bevinni a
ﬁlmünket, szóval tananyag le�ünk.
A mai napon megkezdjük a második e�kai kisﬁlmünk
forgatókönyvének elkészítését az eddig felmerült ötletek alapján. Büszke vagyok a gyerekekre, a kollégáimra,
nemcsak e�katanárként, de intézményvezetőként is.
A kisﬁlmünk linkje:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=10X1kQ5vZRY
Szűcsné Tihanyi Gyöngyi intézményvezető
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Vive Gárdonyi!

Hermanos csibeavató

Langyos szombat délután volt. Olyan, amikor a nap
sugarai még átmelegí�k a testet és a lelket, de a Duna
felől érkező lágy fuvallat már az ősz közeledtét jelzi. A
Francia Intézet elő� gyülekező gárdonyisoknak azonban
nem volt szükségük sem kiskabátra, sem könnyű pulóverre: izgato�an beszélge�ek, várták, hogy elkezdődjön
az ünnep, ahová ők és szüleik névre szóló meghívást
kaptak.
Szeptember 14-én ugyanis a Budapes� Francia Intézetben a 2019. évben országos viszonylatban legjobb nemzetközi DELF/DALF nyelvvizsgát te� diákokat jutalmazták. Az egyes kategóriákban legeredményesebb 1-3.
helyen végze� diákok oklevelet és ajándékokat kaptak.
Azok az iskolák pedig, ahonnan a legmagasabb pontszámmal nyelvvizsgát te�
diákok kikerültek, egy évig
az ado� kategória vándorkupájának büszke birtokosai.
A Gárdonyi ebben az évben
is kiemelkedő teljesítményt
nyújto�. A DELF A1. kategóriában az első három helyen
ötödikes diákjaink végeztek
maguk
mögé
utasítva
többek közö� a Gustave
Eiﬀel Francia Általános
Iskola növendékeit is.
A díjátadó számukra csak
o�honosabbá vált, hiszen az
átadások közö� műsorszámokban idősebb gárdonyis
társaik is felléptek.
Langyos szombat délután
volt. Olyan, amikor a nap
sugarai még átmelegí�k a
testet és a lelket. Olyan,
amikor a Duna felől érkező
lágy fuvallatot és az ősz érkezését a győztesek meg sem
érzik.
Katona Gabriella

2019. szeptember 27-én tarto�uk iskolánkban az
ötödik osztályos csibeavatót.
A hatodikosok szervezték a programokat az osztályfőnökök, Kiss Ági néni és Fodorné Jurácsik Nóri néni segítségével. Az első feladatunk osztályzászló készítése volt,
ezt sikeresen teljesíte�ék a csibe csapatok. Pénteken
délután izgato�an várakoztak a gyerekek a tornaterem
elő�, az 5.a barna, az 5.b rózsaszín, az 5.c lila pólóban.
A hatodikos szervezők köszöntője után gyors csapatalakítás következe�, ezután ﬁúk és lányok külön csapatokban oldo�ák meg a feladatokat.

A tornateremben akadálypályán próbálták túlszárnyalni
egymást, az udvaron várta őket a csip-pong bajnokság
és a futókörön tarto� csibefutam. A tantermekben a
csipogás felismerés, a csirke-mirke mese szinkron csipogása és a karaoke chicksong teljesítése során mérhe�ék
össze tudásukat.
A programot a tornateremben zártuk, az ötödikesek
lete�ék a csibe esküt. Kiállták a próbát, felső tagozatos
hermanos diákok le�ek!
Dobler Mónika
5. a osztályfőnöke

A Vizafogó Általános Iskola elnyerte a
Microsoft Innovatív Iskola címet
A Vizafogó Általános Iskola az elmúlt tanévben végze� munkájának eredményeképpen
kapta meg ezt az új címet, amelyet immár hivatalosan is viselhet. Digitális munkacsoportunk tagjai: Lendvai Szilvia, Sipos-Kovács Marianna és Somogyi Norbert. Köszönet ille�
őket. A munka ebben a tanévben is folytatódik, remélhetőleg még többen csatlakoznak
hozzájuk.
Simon Márta - könyvtáros
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Spor tágválasztó nap a
Ha jósban
A Budapest Európa Spor�ővárosa évad rendezvénysorozatához kapcsolódva szeptember 14-én, szombaton
iskolánk sportágválasztó délelő�re hívta tanulóit.
Szeretnénk ugyanis, hogy azok a gyerekek, akik még
nem találták meg azt a mozgásformát, ami számukra a
küzdelmek árán elért sikerek melle� (vagy éppen
helye�) örömöt is jelent (vagy csak azt), többféle lehetőséget próbálhassanak ki.
Ebben felkérésünkre két szervezet is a segítségünkre
jö�: a Cartoon Heroes SE U19-es válogato� játékosai a
ﬂoorball; a BVSC szakosztályai (futball, kézilabda,
karate, vívó, asztalitenisz) pedig saját sportágaik rejtelmeibe veze�ék be az érdeklődőket.

Külső helyszínen is sportoltak diákjaink: a 8.a osztály
kerékpártúrára ment, focistáink közül többen a
Bozsik-kupán mére�e�ek meg, az 5.a-sok pedig egy
közeli játszótéren oldo�ak meg játékos versenyfeladatokat. A Mocorgóban karate bemutató és „edzés” folyt.
Aki társával együ� veze�e, i� és most éppúgy elvarázsolta a gyerekeket, mint annak idején a tanárait: iskolánk volt tanulója, Himpli Lénárd! Az udvar leghátsó
részén, az új, piros pályán pingpongasztalokat állíto�ak
fel. A foglalkozást vezető két U11-es versenyző-edző
egyike ismét régi ismerős, a volt Hajós-diák: Molnár
Krisz�án. Aki nem juto� épp asztalhoz, addig is kitartóan és ügyesen próbálta az ütő segítségével a levegőben
tartani a labdát. Az egyes helyszínek gazdái fáradhatatlanul fogadták az időről időre cserélődő csoportokat.
Aki �z óra körül körbejárt, a műfüves pályán bemelegítő, labdavezetési gyakorlatokat végző leendő focistákat,
később tényleges és reménybeli kézilabdás lányokat
láthato�, melle�ük a testnevelőink irányításával
kemény zsinórlabda meccs folyt.
A harmadikosok a tornateremben ismerkedtek a ﬂoorball ütőfajtáival, a kapus védőfelszerelésével, a dobó- és
kapusszereppel. A játszóudvar egy részén a vívók fegyverei csaptak össze, melle�ük a kicsik sorversenye
zajlo� – a hangos biztatást bizonyára a környék lakói is
élvezték…
És elfért még ugyani� a „Fitness Nórival 20 percben”
program is, ami a nyújtó, ízületeket kímélő mozdulatokkal bizony a tanárnőinknek is jólese�, így laza ízületekkel vezethe�ék le a csapatépítő foglalkozásokat a
kooperációs ernyő segítségével.

Köszönet nekik, és iskolánk jelenlegi és volt (most név
szerint nem említe�) tanulóinak is, akik vállalták a
bemutatókat; a Cartoon Heroes-nak; a BVSC-nek; a
rendezvényt szervező és lebonyolító tanárainknak és
nem utolsó sorban a kíváncsi gyerekeknek a jókedvű és
minden bizonnyal hasznos szombat délelő�ért!
Csongrádi Ildikó, a 7.b osztályfőnöke
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Sportos nap a Hermanban
A sportolásnak rengeteg előnye van. Feltölt energiával,
növeli kitartásunkat, javítja kondíciónkat, izmosít, ﬁ�en
tart, közösséget épít… és még sorolhatnánk.
Egyszóval sportolni jó!
E gondolat megvalósításának jegyében szeptember
21-én, szombaton megtelt iskolánk gyerekekkel, szülőkkel, hogy együ�, egy igazán sportos délelő�öt
töltsünk el.

Amíg a gyerekek a különböző sportágakkal ismerkedtek,
egymással versenyeztek, addig a szülők az ebédlőben
megint egy „jó ügy” mellé állva, jótékonysági büfét
nyito�ak, árultak �zórait, beszélge�ek, ismerkedtek.
A közös, jókedvű bemelegítést Dajka László tanító
tarto�a, ami után már tényleg jöhete� az igazi móka.
Tizenhárom állomáson próbálha�ák ki magukat a
gyerekek, illetve ismerkedhe�ek meg különböző sportágakkal. A legnépszerűbbek elő� – evezés, kajak-kenu…
- még ideiglenes sorok is kialakultak. Iskolánk orvosa Dr.
Kádár Ferenc, iskolánk védőnőjével Takácsné Harcos
Krisz�nával az egészséges életmódról kérdezték és
tájékozta�ák az i�úságot.
Az egyes állomásokat meglátogató, sportágakat kipróbáló tanulók pecsétet kaptak a menetlevelükbe, melyeket aztán a délelő� végén almára és gyümölcslére
váltha�ak. A programokat csak tovább színesíte�e az
iskola épülete körüli jótékonysági futás, melyen a
kistestvértől a nagyszülőkig mindenki részt vehete�,
sőt, részt is ve�! A fergeteges hangulatú sportos délelő�ön mindenki jól érezte magát, köszönet érte Fodorné Jurácsik Nóra tanárnőnek, aki a délelő�öt megszervezte nekünk!

Maratonka - „Mozogj velünk!”
Az atlé�ka a sportok királynője, a fején a korona a
klasszikus táv, a maratonfutás. Még a teljes koronát
nem, de egy kicsi részét mi, hunyadisok már megérdemeljük.
A 34. SPAR Budapest maraton rendezvényen az idén 5.
alkalommal ve� részt iskolánk csapata. Ragyogó őszi
napfényben futo�unk, sok-sok iskolás versenyzővel
együ�. A Lágymányosi Campus elő� volt a rajt, lefutottunk a Duna-partra, majd vissza a Campus elő� sétányra. Büszke vagyok, hogy az iskolai csapatunk leggyorsabb befutójaként értem a célba a 638 hunyadis futó
közül.
Vajon miért jó futni?
- A rendszeres futással az egészségünkért is futo�unk,
hogy jobban bírjuk a következő napokat,
- hogy megmutassuk, milyen jó együ� a többi hunyadissal futni, diákkal-tanárral-szülőkkel,
- hogy sokan láthassák, hogy melyik az a sportos iskolai
csapat, akik a dobogón állnak.
Jó érzés volt hallani az iskolánk nevét, és utána a nagy
tapsot, a gratulációkat fogadni. Ezzel a futással az idén
ismét a második helyeze�ek le�ünk a résztvevő fővárosi iskolák közö� a 638 hunyadis résztvevővel. 75 ezer
Ft-os Spar utalványt nyertünk, amit sporteszközök
vásárlására fogunk elkölteni.
Köszönjük a szurkolók lelkes támogatását is. Jó volt
megint együ� lenni, együ� futni. Lehet, hogy majd
egyszer a maratont is lefutom, de arra még egy kicsit
edzenem kell.

Czéh Barnabás 8.a

Hegyi-Rajkó Gabriella
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Mórások a Nagy
Sportágválasztón
A jubileumi XXV. Budapes� Nagy Sportágválasztó meglepetéssel is szolgált. A helyszínen régi mórás diákokkal
találkozha�unk, akik jeles képviselői a választo� sportáguknak Kovács Márk karate, Lokodi Bianka atlé�ka. A
mórás tanulókat az 5.n, a 6.n és a 7.b osztály képviselte.
A különféle labdajátékok, a küzdősportok, a vízi sportok
stb. standjai közö� nagy volt a nyüzsgés. A legtöbb
helyen apró ajándékkal is kedveskedtek a szervezők.
Népszerű volt a Rippel-testvérek bemutatója, ahol akroba�kázha�ak a jelentkezők. Sokan álltak be rövid időre
a zenés ﬁtness (aerobic, zumba) órára. Szintén kedvelt
helyszínnek bizonyult a tornacsarnok, a bokszszorító , a
tatami, a pást.

A Vizások találkozása
Hosszú Katinkával
A 2019-2020-as tanévben a Vizafogó Általános Iskola 5.
évfolyamos tanulói a Duna Arénába járnak úszni, ahol
olyan nagyságokkal is találkoznak, mint a háromszoros
olimpiai, kilencszeres világ- és �zennégyszeres Európa-bajnok magyar úszónő, Hosszú Ka�nka.
A világklasszis úszónő kedvesen és közvetlenül elbeszélgete� a gyerekekkel és közös fotózásra is vállalkozo�!

Simon Márta - könyvtáros

FINA Úszó Világkupán drukkoltunk
Kedvelték a gyerekek az atlé�ka, a tollaslabda, a karate,
a birkózás és a foci rövid edzéseit, erőpróbáit. Érdeklődésre tarto� számot a lovassport, a síelés, a kajakozás.
Volt, aki közel egy órát is képes volt várni a paintballra.
Nem csak edzhe�ek kicsit a gyerekek, hanem a színpadon bemutatkozó olimpikonok beszámolóit is ﬁgyelemmel kisérhe�ék.

Végre eljö� ez a nap is! 2019. október 4-én, pénteken
elvihe�em a gyerekeket egy világ sport eseményre.
Talán én izgato�abb voltam, mint a gyerekek, akik alig
várták, hogy piros-fehér-zöld zászló legyen az arcukra
festve, és teli torokból drukkolhassanak a Duna Arénában. Nem is akárkinek, az iskolatársuknak, aki az Úszó
Világkupán 50 m hátúszás számban versenyze�. Az
egész uszoda zenge� tőlünk, "Hajrá Fruzsi!"
Köszönjük a Magyar Úszó Szövetségnek, hogy ebben a
felejthetetlen élményben volt részünk!

A Nagy Hangszerválasztó kísérő programjára nem sok
idő maradt a sport melle�, de egyesek kipróbálták az
ütős hangszereket. Fáradtan, de rengeteg élménnyel
tértünk vissza az iskolába a sportos nap után.
Dudásné Bán Valéria osztályfőnök

Fodorné Jurácsik Nóra
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Szünidő-sirató a Lisztben

Szülők iskolája a Mezőben

Induljon jókedvűen a tanév! Ennek a gondolatnak a
jegyében hagyományainkat folytatva, az idén ősszel is
sor került a Városligetben a tanév eleji Szünidő-sirató
rendezvényünkre.
Az alsó tagozatos kisdiákok évfolyamonként mérhe�ék
össze a játékos spor�eladatokban tudásukat, ügyességüket. Ezzel a vidám, könnyed hangulatú délelő�el
búcsúzta�ák a gyerekek és tanáraik a nyarat.
A délelő� az elsős kisdiákok Gólyaavató ünnepségével
kezdődö�. Mindenki arcára mosolyt csalt, amikor a
csöppségek fél lábon állva ismételték a tréfás eskü
szövegét. Mielő� „hivatalosan” is az iskola teljes jogú
tagjává ava�ák volna őket a rangidős felsőbb évfolyamos tanulótársaik, még egy próba várt rájuk. Ezután
nyakukba akasztva büszkén viselték a kisgyólyáknak
járó medált.

A 2018/2019-es tanévben elindult a Szülők iskolája
programsorozat a Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában.
Régi szülői kérés volt, hogy iskolánk szakembereitől
rendszeres alkalmak formájában kaphassanak segítséget, tanácsot a gyermeknevelés nehéz kérdéseiben. A
múlt tanévben 3 alkalommal lá�uk vendégül a szülőket,
saját kollégáink melle� külsős szakemberek tarto�ak
előadásokat olyan sokakat érintő témákban, mint iskolai szorongás, biztonságos internethasználat vagy bullying. A pozi�v visszajelzések nyomán az idei tanévben 4
alkalmat tervezünk.

Ezt köve�e a szokásos évfolyamonkén� futóverseny,
ahol ﬁúk-lányok külön-külön mérhe�ék össze robbanékonyságukat és dönthe�ék el, ki is közülük a leggyorsabb. A délelő� hátra levő részében a különböző helyszíneken: az akadálypályán, célba dobásban, sorversenyen és a labdajátékokban felváltva te�ék próbára a
gyerekek az állóképességüket, gyorsaságukat, erejüket.
A program zárásaként egy fergeteges, önfeledt zumba-par�ra került sor, a gyerekek legnagyobb örömére.
Mit is kívánhatnánk egyebet? Legyen hasonló a folytatás, vigyék magukkal ennek a napnak a hangulatát, ami
segí� őket egész éves munkájukban.

2019. szeptember 25-én első osztályosaink szüleit
invitáltuk a tanév első Szülők iskolájára, ahol iskolapszichológusunk, Orosz Adrienn és fejlesztőpedagógusaink,
Csát Rita és Simon Eszter igyekeztek megismertetni a
szülőket az első iskolaév kihívásaival és nehézségeivel,
de szó volt az iskolai és o�honi fejlesztés lehetőségeiről
is. Az előadás végén a szülők feltehe�ék kérdéseiket és
modern fejlesztőjátékokkal ismerkedhe�ek, sőt ki is
próbálha�ák őket.

Kutasné Bihácsi Györgyi
tantárgygondozó
Orosz Andrea iskolapszichológus
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Lengyel csere a Berzsenyiben
Idén szeptemberben került sor a harmadik lengyel
cserediák program szczecini fordulójára.
Az idei egyhetes lengyel-magyar kapcsolatok köré
felépíte� eseménysorozatot egy háromnapos berlini
kirándulással toldo�uk meg. Ez nem csupán egy városnézés volt, hanem dr. Valaczkay Gabriella múzeumpedagógusnak hála három szemináriumon keresztül
jobban megismerhe�ük a németországi zsidóság helyzetét 1933-1945 közö� időszakban. Megtanultuk, hogy

mik a jobboldali populizmus ismertetőjegyei; és azt is
részleteztük, hogy 1933-ban egy diktátor hogyan juthato� hatalomra demokra�kus keretek közö�. Mind a
három szemináriumnak egy-egy nevezetes helyszín
ado� o�hont, így például, amíg a jobboldali populizmusról tarto� projektünket készíte�ük elő, addig a
Wannsee konferenciának helyszínt adó házban ülhettünk, ahol 1942-ben a náci Németország legrangosabb
vezetői először vita�ák meg a később több millió zsidó
áldozatot követelő "végső megoldás"-t. Ezen kívül
persze volt elegendő időnk a városnézésre: megtekinte�ük a Reichstagot, a Brandenburgi kaput, a volt Gestapo épületének helyén épült Topographie des Terrors
múzeumot és a berlini fal maradványait is.
Végül hé�őn este busszal érkeztünk meg a szczecini
pályaudvarra, ahol a lengyel partnerek és szüleik fogadtak minket. Ez az egy hét pont elég volt arra, hogy a
végén fájdalmas legyen az elbúcsúzás, hiszen olyan
barátságokra te�ünk szert, amiket nem fogunk elfelejteni két hét ala�. Nagyon jó társaságot ismertünk meg,
akikkel immáron rengeteg közös emléken osztozunk. Öt
nap elegendő volt ahhoz, hogy megismerjük ezt a
várost és egy kicsit a miénknek is érezzük. Rengeteg
programon ve�ünk részt, melyek közö� szerepelt a két
nemzet különleges kapcsolatának megismerése,

komolyzenei koncert Beethovennel és Bartókkal a
városi ﬁlharmóniában és egy tengerpar� séta is. Ezen
kívül megnéztünk egy dokumentumﬁlmet, amely azokról az áldozatokról szólt, akik részt ve�ek a lengyel
illetve magyar forradalomban az elnyomó kommunista
rendszer ellen 1956-ban.
Összegezve: hihetetlen élmény volt ez a cserediák program, hisz nagyon sok jó emlékkel, bará�al és tudással
gazdagodtunk ezala� a nyolc nap ala�. Nagyon várjuk
már a következő évet, amikor mi tudjuk majd bemutatni
lengyel partnereinknek Budapest szépségeit. Ezen kívül
szeretnénk megköszönni a szervezőknek – tanárainknak, Csímár Csabának és Mészáros Mónikának, Vlaczkay Gabriella történelmi-poli�kai oktatónak, valamint
Małgorzata Kryk és Sonia Pańczuk-Mura lengyel tanárnőknek, hogy lehetővé te�ék számunkra ezt a kirándulást!

Lukács Máté, 10.a

Arany és bronz a III. Nemzetközi
Kémiai Tornán

Augusztus végén Moszkvában tarto�ák a III. Nemzetközi Kémiai Tornát (IChTo), amelyen a magyar válogato�
két ha�agú csapatban versenyze�. Ez a világ talán legizgalmasabb kémiaversenye, ahol nyito� végű feladatokról angolul vitáznak a versenyzők. A győztes Hungarian
Team Red fele istvános diákokból áll: Mészáros Bence
csapatkapitány melle� Szappanos A�la és Szücs Pál
nyert aranyérmet. Mindhárman a frissen végze� 12.A
osztályból kerültek ki. Ám az utánpótlás is megvan: a
Hungarian Team Green tagjaként bronzérmet szerze�
Győrﬁ Sára, aki utolsó tanévét kezdi meg a 12.a-ban.
A világbajnok csapat többi tagja Kozák András, Mészárik
Márk és Vaskó Lili, bronzérmet nyert Almási Balázs,
Buzafalvi Dénes, Gellér Blanka, Kovács Gergő és Varga
Zsombor.
Magyar Zsolt intézményvezető-helye�es
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Autómentes nap a Lisztben

Minden évben iskolánk fontos eseménye az autómentes nap. Már a rendezvény elő� pár hé�el érdekes
plakátok, iskolarádiós felhívások arra buzdíto�ák a
diákokat, tanárokat, hogy ezen a napon lehetőleg ne
használjanak közlekedési eszközöket. A diákönkormányzat kampánya sikeres volt: reggel az iskolába rengeteg
gyerek suhant be rollerrel, megtelt az udvar biciklikkel.
A gyerekek melle� több tanár is o�hon hagyta autóját,
és az egészségesebb, sportosabb közlekedési módot
választo�a. A jutalomgyümölcslé nagy sikert arato�,
amit a diákönkormányzat tagjai oszto�ak diáktársaiknak. A program elérte célját: felhívta a tanulók ﬁgyelmét a környeze�udatosságra és az egészséges életmódra.

Csak természetesen!
Autómentes nap és faültetés a
Mezőben
2019. szeptember 20-a mozgalmas nap volt a Dr. Mező
Ferenc Iskolában. Kora délután megérkeztek a Volvo cég
képviselői, akik egy faültetési akció keretében a lelkes
diákokkal 3 gyümölcsfát ülte�ek el a kertben. A cég
szeretne hozzájárulni a faültetési akciójával egy élhetőbb, zöldebb környezet megteremtéséhez.
Ugyanezen a napon a közelgő Autómentes nap keretében diákjaink kipróbálha�ák magukat egy ügyességi
pályán – két keréken, rolleren és görkorcsolyával is.
Nagy érdeklődés melle�, verőfényes napsütéses
délutánon
kerülge�ék
az akadályokat
a
g y e r e ke k .
E g y r e
többen
használják
ezeket az
eszközöket
a rendszeres
napi
közlekedésre is, amit az iskola kerékpár és rollertárolójában elhelyeze� egyre több „jármű” is bizonyítreggelente.
A legkisebbek pedig színes aszfaltrajzokat készíte�ek az
iskolát körülvevő járdákon az autómentes közlekedés
formáiról és a környezetvédelemmel kapcsolatban.

Völker Ildikó DÖK-vezető tanár
Csürke Gyöngyvér
Öko munkacsoport
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A zene világnapja

Éneklő nap a Hunyadi Jánosban

Ezt a napot több mint 50 fős kórusunk idén is különösen
nagy örömmel várta. Immár harmadik alkalommal szerveztünk kirándulással egybekötö� fellépést Komáromba, testvérkórusunkhoz. Gyönyörű napsütéses időben
indultunk első ú�célunkra, Tatára. I� az Eszterházy
kastély elő� réten már dalra fakadtunk, majd ellátogattunk a tatai várba, és megcsodáltuk a vártoronyból a
kilátást. A fellépés Komárom főterén volt, ahol a Zene
világnapja alkalmából több kórus közös öröménekléssel
dalolt együ� népdalokat, kánonokat, musical részleteket. Ezután egy templomban énekeltünk és hallga�uk a
csodálatos akusz�kát, végül testvériskolánkban ismerkedhe�ek tovább a két iskola diákjai. Hazafelé is énekszótól zenge� a busz.
Természetesen az iskolában is megünnepeltük ezt a
napot, ezért másnap az udvari szünetben kicsik és
nagyok énekeltek együ�.

Október 1-jén, a ZENE VILÁGNAPJÁN, reggel fél nyolckor
már zsúfolásig megtelt az aula diákokkal, szülőkkel, az
iskola tanáraival és dolgozóival. Sok éves hagyományunk – annak idején a KÓTA /Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége/ felhívásához csatlakozva - hogy ezen
a napon „ÉNEKLŐ NAP”-ot tartunk az iskola minden
osztálya részvételével. Pálinkás Katalin intézményvezető lelkesítő megnyitó szavai után már „rá is zendíte�” a
közel 400 fős kórus a Viva la Musica-ra, majd egyik
kánon köve�e a másikat, felcsendültek magyar népdalok, gyermekdalok a lelkes tömeg előadásában, énektanáraink, Felszeghy Tóth Annamária és Igaliné Bü�ner
Hedvig vezetésével. A reggeli gyönyörű, dalos „nyitány”
után délelő�, a tanórák köz� szünetekben minden
osztály énekelt önállóan 1-2 dalt, amelyeket gondos
munkával készíte�ek elő énektanáraik segítségével. Jó
volt látni és hallani, hogy minden osztály - függetlenül
a�ól, hogy emelt szinten, vagy csak he� 1 órában tanulja az éneket – a legjobb tudása szerint adta elő műsorát,
melynek az osztályfőnökök, kollégák és számos érdeklődő lelkes tapsa volt a jutalma. Hihetjük, talán megvalósult a kodályi gondolat: „Az éneklés megszépí� az
életet, Az éneklők másokét is.”

Baranyi Zsuzsa kórusvezető
Kósa Veronika

Felszeghy Tóth Annamária – Igaliné Bü�ner Hedvig

a vizafogÓ ÁltalÁnos iskola nÉptÁnctanÁra a nÉpművÉszet ifjÚ mestere
Szerete�el gratulálunk Marosy Gerdának, iskolánk néptánctanárának, aki megkapta a Népművészet I�ú Mestere díjat, mely az egyes népművésze� ágakban
kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művésze� teljesítmény elismeréseként
adható.
A rangos díjat Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere adta át ünnepélyes keretek közö�.
Büszkék vagyunk, hogy ilyen magasan képze�, elismert tanárok tanítanak iskolánkban!
Simon Márta könyvtáros
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Zenei Világnapra emlékeztünk a Liszt Ferenc
Általános Iskolában
Életünket át- és átszövi a zene, a bölcsőtől a sírig.
1975-ben Yehudi Menuhin, a híres hegedűművész
kezdeményezésére október elsejét a zene világnapjává
nyilváníto�ák. Célja volt, hogy emlékezzünk a zeneművészet kiemelkedő alakjaira, segítse különböző kultúrák
jobb megismerését, ezáltal a Föld népei minél közelebb
kerüljenek egymáshoz. A zuglói Liszt Ferenc Általános
Iskolában hagyomány, hogy ezt a szép napot énekléssel
ünnepeljük meg: Az alsó tagozatos kisdiákok a szünetben a folyosókon énekelnek, majd az iskola összes
diákja levonul az udvarra, hogy közösen dalolják az
ismert népdalokat: Hull a szilva a fáról……, Érik a
szőlő…….., Hej, Dunáról fúj a szél….
Bendik Ágoston 7.b osztályos tanuló, a diákönkormányzat vezetője emlékeze� meg Yehudi Menuhinról, a
Zenei Világnap megálmodójáról.

A magyar népmese napja
2019. szeptember 27-én, péntek délután a magyar
népmese napja alkalmából a 6.a-sok és a 8.a-sok a
könyvtárban olvastak az alsósoknak. A kicsik illusztrációkat is készíthe�ek kedvenc meséjükhöz. A hangulatos
délután idén is lehetőséget lehetőséget ado� a gyerekeknek arra, hogy még több magyar népmesét megismerjenek, illetve hogy az alsó és felső tagozatos gyerekek közö� együ�működés erősödjön. A programot
Herege Éva magyartanár szervezte.

Magyar Népmese Napja a Hegedüsben
A diákok a közös éneklés után jókedvvel, felszabadultan
tértek vissza tantermeikbe, ahol az osztályok áldoztak
még néhány percet az ünnepi pillanatok lecsengésére.
Az egyik 8. osztály például az interneten megnézte
Freddy Mercury, a Quinn együ�es énekesének 1986-os
koncertjén készült felvételt, ahol a Tavaszi szél vizet
áraszt című népdal eléneklésével teremte� fergeteges
hangulatot a hallgatóság számára. Talán ez a pár perc
még jobban elmélyíte�e, megérte�e a gyerekekkel a
zene, a hagyományok fontosságát, örökérvényűségét.
Az ekkor megtarto� énekórák pedig oldo�abb hangulatban zajlo�ak, mert a gyerekek megnyíltak és elmesélték, hogy o�hon ki hogyan zenél, milyen zenei
„közegben” él. A 4. osztályos tanulóim még rajzokat is
készíte�ek.
Dr. Ruzsásné Sebestyén Emília
művésze� munkaközösség vezetője

Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeltük a Magyar népmese napját. Ezt a hagyományt a
napközis munkaközösség teremte�e és ápolja a mai
napig. Az alsós osztályok évfolyamonként 1-1 meséhez
készíte�ek rajzokat, és ebből kiállítás látható az aulában.
1. évfolyam: a
bujdosó macska,
2. évfolyam: A
kőleves, 3. évfolyam: A csillagszemű juhász, 4.
évfolyam: A fából
farago� Péter.
Fata Éva igazgatóhelye�es
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Magyar Népmese napja

MESEMARATON a Mórában

Egyszer volt, hol nem volt….akár így kezdhe�ük volna
ezt a napot a Hermanban!

2005 óta, a magyar Olvasótársaság felhívására és ajánlására kezdődö� el a magyar népmese napjának
megünneplése. Célul tűzték ki: megőrizni az olvasás, a
könyvek, a mesék szeretetét, feleleveníteni a régi
hagyományokat. Örök érvényű a mondás, mely szerint
az irodalom (azon belül a mese is) szórakoztat, nevel,
gyönyörködtet.
Pár évvel ezelő� mi is kapcsolódtunk ehhez a felhíváshoz. A főbejáratnál felállíto� tablón gyönyörű betűkkel
írt tábla várta tanulóinkat hé�őn reggel: ma van a
magyar népmese napja, a nagy magyar mesemondó és
meseíró – Benedek Elek születésnapja. Ala�a gyerekrajzok, amelyek a mesékből szüle�ek.
A Mesemaratont, a meseolvasó projektet szeptember
30. és október 2. közö� tarto�uk meg. A felsős gyerekek közül a legkifejezőbben olvasók felolvasták az előre
kiválaszto� meséket az alsós tanulóknak. A kisebbek
szájtátva hallga�ák az izgalmas történeteket. Néhányan
meg is tapsolták az előadást.
A mesékről több osztályban is készültek illusztrációk,
rajzok. Ezekből kiállítás is készül az aulában.

2005-ben ünnepeltük először Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án a magyar népmeséket. Azt,
hogy miért épp e napon, talán nem kell külön magyaráznunk. Azóta ez a nap a Magyar Népmese Napja.
Az ünnep ötletgazdája a Magyar Olvasástársaság, céljuk
pedig a népmesék fenntartása, a bennük élő bölcsesség
továbbhagyományozása le�.
Idén különös ﬁgyelemmel fordultunk az ünnep felé, hisz
nagy mesemondónk 160 éve születe�. A megemlékezés
országszerte, így iskolánkban is különböző mesés programok köré csoportosult, a gyerekek nagy-nagy örömére. A felsős évfolyamban többen lelkesen csatlakoztak a
népmese napjához. Az 5. és 6. évfolyamból néhány
tanuló ellátogato� alsós testvérosztályába, ahol Benedek Elek meséket olvastak fel, illetve drama�zálva eljátszo�ak a gyerekeknek. Az 5.c és az 5.a mesélt az 1.a
osztálynak Az okos leányról és Furulyás Palkóról. Az
elsősökkel illusztrációt is készíte�ünk a mesékhez és
meseﬁlmet is néztünk. Minden osztályban nagy lelkesedéssel fogadták a felsősök előadásait.
Meséket olvastunk, játszo�unk és báboztunk el, amiket
legkisebb diákjaink elragadtatással hallga�ak és néztek
meg, de készültek meseillusztrációk is, és még fő faliújságunk is nagyon mesésre sikerede�. Fotóink is ezekről
az eseményekről mesélnek.

I� a vége, fuss el véle, aki nem hiszi, jövőre ismét
átélhe�!
Hegyi-Rajkó Gabriella
Kiss Ágnes

Dudásné Bán Valéria

Óvodásoknak olvastak mesét
a Vizások
A Vizafogó Általános Iskola 3.a osztályos tanulói a szomszéd, Vizafogó tagóvodába látoga�ak el szeptember
30-án, a népmese napján, és meséket olvastak a kicsik
nagy örömére. Köszönjük a kezdeményezést Lendvai
Szilvi néninek, reméljük osztálya hagyományt teremte�
ezzel a szép gesztussal.

Simon Márta könyvtáros
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Egy berzsenyis fotója a Natgeoban

Széchenyisek a
Game Klubban

Huszáros Márk 11.b osztályos tanulónk jelentős eredményeket ért el asztrofotóival.
Augusztus közepén a Selyemgubó-ködről készíte�
felvételét a nap képének választo�a az AAPOD (Amateur Astronomy Picture of the Day) nemzetközi portál,
amely az egész világ csillagfotósainak munkái közül
válogat.
Márknak már májusban is volt egy fontos eredménye.
Akkor az Androméda-galaxisról készíte� fotója a Na�onal Geographic-nál szintén a NAP KÉPE le�.
A legújabb sikere pedig a Tejútról készíte� felvétele, a
Na�onal Geographic szeptember 30-ai számában látható, mint a HÓNAP ASZTROFOTÓJA.
h�ps://ng.hu/foto/a-nap-kepe/2019/05/21/galaxis-testverunk/

Egy izgalmas, játékos délelő�nek voltunk résztvevői a
Ráday utcában lévő Game Klubban. A bolt egyik részében mindenhol csak társasjátékok, kártyák és kiegészítők voltak. A másik részéből egy hatalmas terem nyílt
asztalokkal és a falon körben polcokkal, amelyek tele
voltak játékokkal. I� csapatokra osztva ültek le a gyerekek az asztalok köré. Először mindenki ugyanazzal a
játékkal játszo�. Kártyalapokon voltak feladatok, amiket
jól és gyorsan kelle� megoldani, majd párokat gyűjteni,
és küzdeni a győzelemért. Ezután minden asztalon mást
játszha�ak a kicsik. I� is leginkább a logika kell a feladatok megoldásaihoz.
Nagyokat neve�ünk, remekül éreztük magunkat. Mindenkinek jó szívvel ajánlom.

Nemecskó István

Percs Krisz�na tanító

Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
A nyáron Bath-ban megrendeze�
Nemzetközi Matema�kai Diákolimpián (IMO) a magyar csapat tagjai 1
arany-, 3 ezüst-, 2 bronzérmet szereztek. A 112 résztvevő ország közül
Magyarország a 11-12. helyen
végze�, ez az elmúlt �z év legjobb
eredménye. Az ezüstérmesek közö�
o� volt Zsigri Bálint, a Szent István
Gimnázium 12.a osztályt végze�
tanulója is (a fényképen jobbról a
második).
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Tanulmányi kirándulások-Hajós
Szeptember 28-án, szombaton iskolánk mind a 16
osztálya tartalmas programot valósíto� meg tanulmányi kirándulások keretében. A ragyogó őszi napsütés a
szabadtéri programoknak is kedveze�.
A két első osztály hagyományosan szülőkkel, testvérekkel kirándult, hogy megismerkedhessenek egymással.
Az 1.a osztály a Városligetbe, az 1.b a Kopaszi-gátra
ment. Volt család, ahonnan öten is jö�ek. Az ismerkedő
körök után, ahol a kicsik bemuta�ák családjukat, vidáman sportoltak és játszha�ak a gyerekek és beszélgethe�ek, ismerkedhe�ek a felnő�ek a szép, őszi időben.

A 2.a osztály a Budakeszi Vadasparkot kereste fel. A
gyerekek és egy-két bátrabb felnő� a Kalandparkban
bizonyíto�ák ügyességüket. A program végén egy közös
ebéddel - melyet egy szülő készíte� el - zártuk a napot.
A 2.b-sek Visegrád nevezetességeivel ismerkedtek.
A 3.a a Posta Múzeumba látogato� el, ahol tartalmas
vezetés kíséretében ismerkedtek a Magyar Posta történetével. Érdekes volt a gyerekek számára a ma már alig
használt papír alapú levelek kézbesítése, a posta által
használt járművek fejlődése, a régi távíró, telefonközpont, csőposta megismerése, melyek közül sok mindent
ki is próbálha�ak. A 3. b osztály projekt formában szervezte meg a tanulmányi kirándulást a Sas-hegyi Látogatóközpontba, a DINP-ba. A helyszínen a tanulók végigjárták a tanösvényt és a cincértúrát, ahol csoportosan
dolgoztak. A projekt eredményei többek közö�: plakát,
térkép, német nyelvű beszámoló, kvízjáték, egészséges
�zóraira javaslat.

A 4. évfolyam tanulói az Esztergomi Gyermek Autós
Közlekedési Parkban szakképze� oktatóktól sajá�thatták el a KRESZ alapjait, majd vezetni tanulha�ak a
tanpályán, a világon egyedülálló elektromos Suzuki
Vitara kisautókkal. A hatalmas élmény koronájául
kaptak egy plexi vezetői engedélyt is. Az Esztergomi
Bazilikát múzeumpedagógia foglalkozás keretén belül
tekinthe�ék meg, majd 396 csigalépcsőt megmászva
felmászha�ak a kupola legtetejére, ahol felejthetetlen
panoráma tárult a szemük elé.
A szombat délelő�öt a 6.a az Orczy Kalandparkban
töltö�e, ahol a gyerekek sportolha�ak, kipróbálha�ák
az ügyességüket és bátorságukat. Több pálya közül is
választha�ak, nehézség szerint. A legnagyobb kedvencnek a különböző csúszószakaszok bizonyultak. A 6. b
osztály nagyon mozgalmas napot töltö� a Velenceitónál. Csapatépítő sportprogramokkal igyekeztek az
osztályközösséget összekovácsolni. Eveztek sárkányhajóval, rollereztek kick-bikek-al, buborékfociztak. Részt
ve�ek egy élménylabor-foglalkozáson is, amelynek
keretében logikai - ügyességi feladatokat oldo�ak meg
csapatmunkában.
A 7.a osztály is tartalmas napot töltö� a Velencei-tónál.
Megérkezésüket követően kick-bike-kal a tó mentén
Agárdról, Velencére rollereztek. Miután a partról már
megtekinte�ék a vizet, sárkányhajóval is meghódították. A szikrázó napsütésben a tó közepére evezve élvezték a csendet. Azért a verseny sem maradhato� el, fej
fej melle� haladva a kék hajó nyert. A nap második felét
a strandon töltö�ék, a lézerharcot buborékfoci köve�e.
A 7.b Esztergomban járt. A programok közö� szerepelt
buborékfoci, kick-bike-os városnézés, sárkányhajózás,
es� séta a Mária Valéria hídon, ügyességi játékok,
gyalogos városnézés.
A 8.a osztály Dobogókőre túrázo�, a 8.b osztály pedig
kétnapos osztálykirándulásra utazo� Mosonmagyaróvárra. Szombaton ellátoga�ak a Futura Interak�v
Természe�udományi Élményközpontba. Az interak�v
kiállítás megtekintésén kívül részt ve�ek egy planetáriumi előadáson, érdekes ﬁzikai, kémiai kísérleteken és
egy Tesla transzformátor bemutatóján. Délután az esős
idő ellenére a Szigetköz Kalandpark drótkötélpályáit is
kipróbálha�ák a gyerekek. Vasárnap Mosonmagyaróvár belvárosának nevezetességeit fedezték fel egy
kincskereső városnézés keretében. A kötö� programok
után szabad sétával, fagyizással, beszélgetéssel zárták a
két napot. Köszönjük az osztályfőnökök és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető szervező munkáját, az
osztályfőnök-helye�esek és kísérő pedagógusok támogatását!
Juhászné Bóka Szilvia intézményvezető-helye�es
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Tanulmányi kirándulás a
vadregényes Naplás-tóhoz
Feledve a szeptemberi tanévkezdés izgato�ságát - mivel
az idei tanévtől már felső tagozatosak le�ünk -, egy
szépnek ígérkező napon az 5.a és b osztály együ� vágo�
neki a Naplás-tó és környékének felfedezésébe. Nemcsak busszal utaztunk sokat, hanem még rengeteget
gyalogoltunk is, mire a tóhoz értünk. Valamennyien alig
vártuk már, hogy végre megérkezzünk. Odaérve egy
erdős résznél azonnal letelepedtünk, s mindjárt előkerültek az uzsonnás dobozok, kulacsok, innivalók, az
o�honról hozo� ﬁnomságok. Jóízűen elfogyaszto�uk a
�zórainkat, majd belevete�ük magunkat az erdőbe, és
nagy örömmel portyázni kezdtünk. A pókhálóval sűrűn
átsző� ágak, lombkoronák közö� e láthatatlan pókhálótenger sokunk hajába beleragadt, és alig győztük mindezt magunkról leszedegetni. Közben ﬁgyeltük a növényés állatvilágot is. Mivel történelemórán az ősember
éle�ormájáról sokat hallo�unk, ezek a történetek pedig
úgy megragadtak bennünk, hogy mi, lányok teljesen
beleélve magunkat, eljátszo�uk azt, hogy mi is ősemberek vagyunk. A ﬁúk ezala� hosszú ágakat gyűjtö�ek,
focikaput építe�ek, és az erdő melle� �sztáson rúgták
a bőrt. Pompás látványt nyújto� a szép, fás környezet, s
ennek köszönhetően a levegő friss, szinte harapni való
volt. Nagyon jól éreztük magunkat a szabadban, szívesen maradtunk volna még tovább is. Reméljük, nemsokára újra egy közös kirándulás boldog résztvevői lehetünk valahol a természet lágy ölén, ahol még többet
megtudhatunk az élő környezetről.

Az erdő a fővárosba költözött
A magyar állami erdőgazdaságok Budapest szívében
muta�ák be a vadregényes magyar erdők értékeit és az
erdészek munkáját.
Budapesten, a Szabadság téren másodszorra sikerült
elmennünk az osztállyal az Erdővarázs programra. Azért
voltunk o�, hogy többet megtudjunk az erdőről,
Magyarország erdésze� gazdálkodásáról. Minden
évben három program közül lehet választani. Az idén
sátrat építe�ünk időre, képzeletbeli utazáson ve�ünk
részt egy kisvasúton, ügyességi vetélkedőn mértük
össze tudásunkat, kitöltö�ünk totót és megismerkedtünk a víz szerepével a természetben. Megtanultuk,
hogy hogyan spórolhatunk a vízzel és az árammal. A
program végén egy nagy vászonnál tenyérlenyomatot
készíte�ünk. Ahány kézlenyomat készült, annyi fát
ültetnek az erdésze� gazdaságok. Megszámolták, s a
végén 1016 lenyomat készült.
Örülünk, hogy részesei lehe�ünk ennek a kezdeményezésnek, s mi is hozzájárultunk a Föld megóvásához.
Reméljük jövőre is o� lehetünk!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 4.b osztálya

A Zene világnapja a Hegedüsben
A zene világnapjának ünneplése hagyomány nálunk. Az
alsó és felső tagozat is összegyűlt egy-egy szünetben,
hogy közösen énekeljen. A kisebbek évfolyamonként
egy dallal készültek, a felsősök közösen énekelték az
előre megtanult dalokat. Zongora és citera kíséret te�e
még különlegesebbé az élményt. Az aulát a gyerekek
erre az alkalomra készíte� plakátjai díszí�k.
Fata Éva igazgatóhelye�es

Ádám Fruzsina és Baráth Szonja 5. a
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Vízivándor tábor
A Mezős gyerekek és szüleik az idei nyáron is részt
vehe�ek a Vízivándor programban. A Mező Tandem
Egyesület pályázatán keresztül a Magyar Kajak Kenu
Szövetség irányításával és az Allcamps Táboroztató
csapatának vezetésével valósult meg a Tokaj hegyaljai
egyhetes túra.

Halacska- és hal avató ünnepség a Vizafogóban
Szeptember 20-án, ragyogó napsütésben került sor a
Duna partján a Halacska- és hal avató ünnepségre, az
elsősök és az ötödik osztályosok hagyományos fogadalomtételére.
Intézményvezetőnk, Szállási Zsuzsanna kedves köszöntő
szavaival kezdődö� az ünnepség, majd Marosi Judit
tanító néni elmondta a fogadalom szövegét, amit a
gyerekek elismételtek. A legkisebbek iskolánk diákközösségének váltak tagjaivá, míg az ötödikesek megújíto�ák négy évvel ezelő� te� ígéreteiket. Ezek az iskolában való kulturált viselkedéssel és a tanuláshoz való
példamutató hozzáállással kapcsolatosak.
Végül az eddig megszoko� papírhajók vízrebocsátása
helye� ezú�al az iskola elő� fára rögzíte� hálóba
akaszto�unk fel színes papír halacskákat, hogy még
inkább kíméljük a környezetet. Reméljük, újdonsült
halacskáinknak és halainknak sikerül megtartaniuk
fogadalmukat, és büszkék lehetünk rájuk!

Életre szóló élményeket gyűjtö�ünk, szebbnél szebb
helyeken kirándultunk, lá�uk a Magyarhegyi tengerszemet, a sárospataki várat, a szabolcsi földvárat, eveztünk
sárkányhajóban a Bodrogon, a felnő�ek pedig Tállya
borospince kiválóságait kóstolha�ák. Ezek melle� jókat
csobbantunk, jókat bográcsoztunk, és a Tokaji Vízisport
Telepnek köszönhetően igazi tábor hangulatban töltöttük a napokat.
Petres Margit
testnevelőtanár

Simon Márta könyvtáros

Fradi-suliprogram a Zuglói Hajósban
Az első tanítási napunk nagyon mozgalmas volt. A tanévnyitó ünnepség és az osztályfőnöki órák után Fradi -suliprogramon vehe�ünk részt: a Ferencvárosi Torna Club képviselői látoga�ak el iskolánkba! Az előzetes megbeszélések
alapján annyit tudtunk, hogy egy labdarúgó és egy másik szakosztály sportolói látogatnak el hozzánk. Arra nem is
gondoltunk, hogy két olimpiai bajnok is meg�szteli iskolánkat a jelenlétével! Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang olimpiai
bajnok gyorskorcsolyázók, valamint O�gba Kenneth magyar válogato� labdarúgó voltak a vendégeink. Rövidﬁlmen
bemuta�ák a klub történetét, majd egy interak�v játék részesei lehe�ünk. A helyes válaszért ajándékokat kaptak a
gyerekek. Felemelő érzés volt látni, hogy a 350 tanuló csillogó szemekkel, fegyelmeze�en ﬁgyelte sportoló kiválóságainkat. Az ő visszajelzéseik alapján is „szerete�nek érezték” magukat a Zuglói Hajósban.
Legközelebb a Fradi-suliprogram testnevelésórával folytatódik. Nagyon örülünk, hogy részesei lehetünk a program
nak. A gyerekek és mi tanárok is élményekkel gazdagon, mosolyogva mentünk haza.
Józanné Beles Beáta
testnevelő, programszervező
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Szüret
A Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola 4/a
osztálya 2019. szeptember 17-én szüretelni volt Agárdon a Simon szőlészetben.
Korán reggel indult a csopor�al a busz az iskolánk elől,
hogy még időben odaérjen a birtokra. A kapuban a
tulajdonos fogadta a gyerekeket és a kísérő felnő�eket.
Az ismerkedés után csapatokat alko�ak, majd megkezdődö� a szüret.
A csöpörgő eső ellenére jó hangulatban, lelkesen folyt a
munka, a ládák gyorsan megteltek.
Délben a borászatban várták a csapatot, ahol megtekinthe�ék, hogyan lesz a szőlőből must. A ﬁnom nedűt
meg is kóstolha�ák.

A 2. c Állati jó napja a
Hegedüsben
Egy igazán különleges nappal készültek a tanító nénik a
2. c osztálynak, amikor október 4-én összekötö�ék az
Állatok világnapját a Világ legnagyobb tanórájával.
A program az osztályteremben kezdődö� környezet
órán, amelyen az állatokkal foglalkoztak, majd ellátoga�ak a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, ahol már javában zajlo� az Állatszeretet fesz�vál, így különböző helyszíneken játékos programok várták őket. Természetesen
a nagy kedvencet, a fókák látványetetését sem hagyták
ki.

Majd körbeveze�ék a gyerekeket az óriás tölgyfahordók
közö�, és meghallgatha�ák a borkészítés fortélyait.
Elfáradtan és teli élményekkel tértek haza.

Fata Éva igazgatóhelye�es
Almási Edit
tanító
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A Mórások „versre kódolódtak”
Az idei tanévben szeptember 4-től négy héten keresztül, he� egy rendhagyó magyaróra keretében zajlo�
iskolánkban a „Versre vagy kódolva’” című projekt,
melyben kilenc alsó tagozatos osztály ve� részt. Siki
László nagyváradi költő veze�e a foglalkozásokat. Laci
bácsi módszerének �tkát így foglalja össze: „A négy
foglalkozás lényegesen csökken� a képernyőfüggőséget, erősí� a gyerekek érdeklődését a versek és az olvasás iránt, és segí� a digitális eszközök tudatosabb használatát. A program sikerének �tka: a versek,mondókák
zenéje, ritmusa összecseng az anyai szívdobogással,
amely már magza� létünkben kódot ír belénk.” Az első
találkozón a versek �tkát fejte�ék meg a tanulók, és a
foglalkozás egy játékos felvetéssel zárult: próbáljunk ki
egy hetet képernyők nélkül. Helye�e mindenki olvasson
naponta néhány oldalt, és tanuljon meg egy sor verset.
A második találkozó
egy megbeszéléssel
kezdődö�, ki hogyan
teljesíte�e
vállalásait, és érzi-e
a teljesítés hatásait,
valamint a szívdobogás �tkára derült
fény. Egy negyedik
osztályos gyerek ezt
válaszolta: ”Szabadnak éreztem magam. Eddig úgy
éreztem, hogy meg
vagyok kötve, mert
nekem oda a gép
elé mindennap le kell ülnöm. Most eldöntö�em, hogy
nem ülök le”. Az osztályokban a tanulók több, mint fele
betarto�a a játékszabályokat. A program sikerét abban
látja a nagyváradi költő, hogy a gyermekeket érzelmileg
érin� meg, és a pozi�v érzelmeket a verssel kö�k össze.
A harmadik találkozón már történelmi vizekre evezhettek a gyerekek “A kard és kereszt” címmel. Végül a
negyedik találkozón ráébredtek a résztvevő diákok,
hogy a versek élmények, mert bennünk élnek. A tanulók, a szülők és a pedagógusok körében is sikert arato�
ez a projekt. Sikli László költőt, Laci bácsit nagyon megkedvelték a gyerekek. Magával ragadó személyisége,
érdekfeszítő foglalkozásai által sikeresen veze�ük vissza
a résztvevő tanulókat a versek és könyvek világába.

A HOSIG és a Váci Mihály Kollégium
közös megemlékezése október 6.
alkalmából
Már nem először koszorúzzák meg Knézich Károly
mellszobrát a Horvát Kollégium és a Váci Mihály Kollégium tanulói és tanárai. A két intézmény közö� több éve
tartó jó szakmai és emberi kapcsolat egyik megnyilvánulása ez, amely a kis műsoron, koszorúzáson kívül a
diákok ismerkedését, valamint a tanárok beszélgetését
is tartalmazza. Nem beszélve arról, hogy mennyi hoza-

déka van egy ilyen nemzeteken á�velő közös megemlékezésnek, és hogy diákjaink megismerkedhe�ek a
horvát iskolával. Köszönjük a kedves fogadtatást.

Debreczeni Zsuzsanna igazgató
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