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Március idusa 172 év után 
újra összefogásra szólít fel
1848 tavaszán a monarchiák el-

nyomása ellen küzdő forradalmak, 
idén tavasszal pedig a koronavírus 
világjárványa söpör végig Európán. 
Ahogy 172 évvel ezelőtt, úgy ma is 
az összefogás a kulcs a sikerhez.
1848. március 15-ére idén nem úgy 

emlékeztünk, mint megszoktuk. Ez az 
ünnep most nem nagy iskolai műso-
rokról, előadásokról, forradalmi szava-
latokról szólt, hanem a bizonytalanról: 
március 13-án éjjel Magyarország Kor-
mánya a koronavírus világjárvány ter-
jedése rendkívüli intézkedéseket ren-
delt el; március 16-tól tantermen kívüli 
digitális munkarendben folyik az ok-
tatás – jelentette be videóüzenetében 
Orbán Viktor miniszterelnök.
A rendkívüli helyzetben lapunk meg-

jelenése is rendhagyó lesz. Tartalmaink 
facebook jelennek meg, újságunk a 
rendkívüli helyzetben nem jelenik meg.
Mindenkinek köszönjük a példás 

helytállást! Jó egészséget és kitar-
tást kívánunk mindannyiuknak!

Nincs február fesztivál nélkül

meg a zsúfolásig megtelt Újpesti Ifjúsági Házban február 29-én. Idén talán még 
színesebbre, változatosabbra sikeredett a program, ahol tizenöt produkcióval ruk-
koltak elő felsőseink felkészítő tanáraik és osztályfőnökeik segítségével, iránymu-
tatásával. Minden évben igyekszünk minél több tanulót megmozgatni, teljes osz-
tályokat színpadra állítani, hogy a diákjaink meg tudják mutatni azt az oldalukat is, 
ami a tanórákon nem mindig látszik. Cikkünk a 8. oldalon folytatódik.

Idén februárban is megrendezés-
re került az Újpesti Károlyi István 
Általános Iskola és Gimnázium 
több évtizedes hagyománya, a 
Károlyi Fesztivál, amelyről Deák 
Krisztina szervező, magyartanár 
írt újságunkba.
A fesztiváljaink sorát most is a felső 

tagozatos tanulók rendezvénye nyitotta 

40. születésnap a 
Bárcziban
A Bárczi Géza Általános Iskolá-

ban az iskolanapot minden évben 
nagy várakozás előzi meg. Kicsi és 
nagy is tudja, hogy ez a nap a fel-
hőtlen jókedvről, a vidám játékok-
ról és a finom falatokról szól.
Idén minden eddiginél különlege-

sebb napot terveztünk, szerveztünk a 
gyerekeknek. Már a nap is különösen 
indult, hiszen a tornateremben talál-
kozott mindenki reggel nyolc órakor. 
Zsúfolásig megtelt a tér, ahol rövid 
köszöntés után felcsendült a Bárczi-
induló, aminek refrénjét teli torokból 
énekelte minden tanár és tanuló.
Cikkünk a 16. oldalon folytatódik

Közös célok – egyéni utak
Negyven éves jubileumi szakmai 

napot tartottak a Budapest III. 
Kerületi Bárczi Géza Általános Is-
kolában február elején.
Iskolánk fennállásának 40. évfordu-

lójára 4 napos jubileumi programmal 
készültünk. Egy születésnap szám-
vetés. Mit éltünk át? Mit értünk el? 
Hol tartunk? A 40 év hagyománya 
azonban folyamatos megújulást is 
jelentett, jelent. Programjainkkal ezt 
igyekeztünk közvetíteni a jókedvű ün-
neplés jegyében. A szakmai műhelye-
ken törekedtünk egyfajta „pedagógiai 
kávéházi” hangulat felidézésére, ahol 
felpezsdül a szakmai-szellemi élet.
Cikkünk a 10. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579212962321251
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579177312324816
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579177312324816
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579212962321251/2579212488987965/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579247322317815
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Új munkarend a köznevelési és szakképzési intézményekben

A koronavírus járvány terjedése 
miatt a Kormány „A koronavírus 
miatti új munkarend bevezetéséről 
a köznevelési és szakképzési intéz-
ményekben” című 1102/2020 számú 
határozatában az iskolákban a tan-
termen kívüli, digitális munkarend 
bevezetéséről döntött. A döntés az 
óvoda, a pedagógiai szakszolgálati 
intézmény és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatást nyújtó intézmény kivé-
telével érinti valamennyi köznevelé-
si intézményt.
Március 16-tól az oktató-nevelő mun-

ka tantermen kívüli, digitális munka-
rendben kerül megszervezésre. Fontos 
hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli 
szünet, hanem az oktatás módjának 
megváltoztatása, amely továbbra is 
biztosítja a tanulók számára a tanulás 
Alaptörvényben rögzített lehetőségét. 
A megváltozott körülményekhez az is-
koláknak és a pedagógusoknak is alkal-
mazkodniuk kell.
 Az új munkarendben a tanulók részé-

re tilos az intézmények oktatási célú lá-
togatása. A tananyag kijelölése, a tanu-
lási folyamat ellenőrzése és támogatása 
a pedagógusok és a tanulók online vagy 
más, személyes találkozást nem igény-
lő kapcsolatában történik, oly módon, 
hogy a tananyag tantermen kívüli, di-
gitális munkarend keretében történő 
átadása alkalmas legyen a tanuló tanul-
mányi követelményeinek teljesítésére.
A tantermen kívüli, digitális munka-

rend időtartama alatt a tanulók lehetőleg 
kerüljék a nagyobb csoportos találko-
zásokat, közös programokat. Felügye-

letüket a szülők, családok, szomszédok 
bevonásával, kis csoportokban célszerű 
megszervezni. A gyermekek felügyele-
tét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, 
hiszen ők a legveszélyeztetettebbek, 
védjük meg őket!
A Kormányhatározat értelmében 

március 16. napjától a szülők igényei 
alapján, indokolt esetben a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény hatálya alá 
tartozó iskolák esetében a területileg il-
letékes tankerületi központ, szakképző 
intézmény esetében a területileg illeté-
kes szakképzési centrum munkanapo-
kon megszervezi a gyermekek, tanulók 
napközbeni kiscsoportos felügyeletét. 
A megszervezés azt jelenti, hogy egyez-
tetés alapján, ebben természetesen nem 
állami fenntartású intézmények is részt 
vehetnek.
Mivel a munkavégzés folyamatos, a 

pedagógusoknak a tantermen kívü-
li, digitális munkarend idején is jár a 
munkabér. Annak érdekében, hogy a 
pedagógusok és a tanulók a lehető leg-
könnyebben tudjanak áttérni az új mun-
karendre, az oktatásért felelős minisz-
ter módszertani ajánlást tesz közzé. A 
köznevelési intézmények épületei nem 
kerülnek bezárásra. Az intézményveze-
tő és az új munkarend megszervezése 
érdekében helyben ellátandó feladattal 
megbízottak továbbra is ott végzik te-
vékenységüket.
Amennyiben a pedagógusoknak 

munkavégzésük érdekében – például a 
helyi digitális infrastruktúra használata céljá-
ból – be kell menniük az intézménybe, 
ez módjukban áll. Az új munkarend 

idején az intézmény vezetője, illetve a 
tagintézmény-vezető és helyettesei kö-
zül legalább egy fő (ha ez nem megoldható, 
a helyettesítési rendben kijelölt személy) kö-
teles munkanapokon, munkaidőben 
az intézményben, tagintézményben 
tartózkodni és szervezni az új típusú 
feladatellátást. A gyermekétkeztetés 
biztosítása az adott településen intéz-
ménytípustól függetlenül önkormány-
zati feladat. A főzésre jelenleg is hasz-
nált konyhák továbbra is rendelkezésre 
állnak, a gyermekek étkeztetése azon-
ban nem történhet az oktatási-nevelé-
si épületekben. Ezért azon gyermekek 
számára, akiknél ez indokolt, a helyben 
lehetséges legoptimálisabb módon kell 
biztosítani az étkezés lehetőségét (példá-
ul kiszállítással).
Abban az esetben, ha a koronavírus-

járvány miatti veszélyhelyzet huzamo-
sabban fennmarad, az érettségi vizs-
gákkal kapcsolatban további részletes 
tájékoztatást adunk ki. Jelenleg úgy vél-
jük, az erre történő felkészítés ebben a 
munkarendben is eredményes lehet és a 
vizsgák megszervezése is megoldható.
forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Az M5 hétköznap oktatási 
tartalmakat közvetít
A koronavírus-járvány megfé-

kezésére hozott intézkedésekkel 
összhangban, segítve az otthon ta-
nuló diákok munkáját, a közmédia 
számos oktatási tartalmát – amíg a 
helyzet indokolja –az M5 kulturális 
csatorna napi műsorában sugároz-
za – közölte az MTVA.
Hétköznap reggel 8 órától 11 óráig 

az 5-8. osztályos diákoknak szánt Fel-
sős című műsort sugározzák, biológia, 
magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, művészetek és informa-
tika témakörben. 11 órától 12 óráig a 
Szólalj meg! című műsor nyelvleckéit 
sugározzák. 12 órától a középiskolás 
korosztály számára sugároznak érett-
ségi műsorokat. Az oktatási sáv hét-
köznap 14:30-kor fejeződik be, melyet 
ezt követően megismétel a csatorna.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/uj-munkarend-a-koznevelesi-es-szakkepzesi-intezmenyekben
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/emmi-uj-munkarend-koznevelesi-es-szakkepzesi-intezmenyekben
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2578487079060506/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2578487079060506/?type=3&theater
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Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban 
bevezetett, tantermen kívüli, digitális munkarendre

A koronavírus-járvány okozta 
rendkívüli helyzetben is tovább kell 
működtetni az oktatási rendszert, a 
tanulóknak biztosítani kell a tanu-
lási lehetőséget. Az iskoláknak és a 
pedagógusoknak alkalmazkodniuk 
kell a váratlanul kialakult szituáci-
óhoz. Az alábbiakban az Oktatási 
Hivatal iskolák és a pedagógusok 
számára megfogalmazott ajánlásait 
olvashatják.
Az oktatásban a pedagógus szerepe 

összetett. Egyfelől a pedagógus mint 
információforrás, a tudás átadója és a 
különféle kompetenciák fejlesztője áll 
a tanulók rendelkezésére, másfelől a 
tanuló önálló tanulását támogató mo-
tiváló, irányító, tutor szerepe is van. 
Egy olyan helyzetben, amikor a peda-
gógusnak nincs lehetősége közvetlen 
személyes kapcsolatot fenntartani a 
tanulókkal, az utóbbi szerepköre válik 
hangsúlyosabbá: támogatnia kell a tanu-
lók önálló tanulását, információ-felkutatását 
és -feldolgozását.
A tanuláshoz való jog érvényesítése 

érdekében azt kérjük a pedagógusok-
tól, hogy a lehetőségeikhez mérten az 
infokommunikációs eszközök hasz-
nálatával, távolról, online adjanak tá-
jékoztatást a tanulóknak, támogassák 
őket a tanulásban, jelöljék meg a fel-
dolgozandó tananyagrészeket és hatá-
rozzák meg a számonkérés vagy a be-
számolás módját.
A tanulók számára fontos információ-

forrás a tankönyv, kérjük, hogy ha ez 
bármely tanulónak hiányzik, biztosítsák 
ezeket az érintettek számára az iskolai 
könyvtárból. A tankönyvek jelentős ré-

sze letölthető PDF változatban elérhető 
a www.tankonyvkatalogus.hu webol-
dalon. Kérjük, hogy egyúttal tájékoztas-
sák a tanulókat arról, hogyan kommu-
nikálhatnak az egyes pedagógusokkal 
(például a pedagógusok e-mail címének, más 
online elérhetőségeik megadásával, az oktatás-
ban használt online felületek megjelölésével). 
Kérjük, ellenőrizzék, hogy az egyes 
osztályokban, illetve tanulóközösségek-
ben működnek-e, és valamennyi érintett 
tanulót, illetve szülőt vagy gondviselőt 
elérik-e az e-mailes vagy egyéb online 
kapcsolattartási formák.
Digitális oktatási tartalmak hozzá-
férhetősége
Javasoljuk, hogy a pedagógusok – 

amennyiben ennek módszertani gya-
korlata az adott tanulóközösségben 
már kipróbált – jelöljék meg azokat az 
interneten elérhető információforrá-
sokat, amelyeken a tanulók a tanulást 
támogató segédanyagokat, vagy magát 
a tananyagot elérhetik.
A javasolt információforrásokat az 

Oktatási Hivatal honlapján található 
teljes összefoglalóban találják meg 
ITT! A honlapon található felsorolás 
nem kizárólagos, a későbbiekben to-
vábbi lehetőségekkel is bővítésre kerül.
Távoktatást, együttműködést tá-
mogató eszközök
Az iskolák, a pedagógusok és a ta-

nulók számára több, az együttműkö-
dést és a távoktatást támogató eszköz 
is hozzáférhető. Kiemelten ajánljuk a 
legtöbb intézményben már használt 
Köznevelési Regisztrációs és Tanul-
mányi Alaprendszert (KRÉTA), mely 
az adminisztrációs funkciókon túl a 

házi feladatok kiosztását és ellenőr-
zését, kérdőívek készítését is támo-
gatja (akár a KRÉTA honlapján, akár 
a mobilapplikációban): A renszer online 
kommunikációs fórumot biztosít a 
pedagógus-tanuló, pedagógus-pedagó-
gus és tanuló-tanuló – egyéni vagy cso-
portos – kommunikációra (e-Ügyintézés 
Üzenetek funkciója; az üzenetekhez csatol-
hatók tananyagok, multimédiás anyagok), 
valamint online tesztek, feladatsorok 
és dolgozatok készítésére ad lehetősé-
get az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciójával.
A Tisztaszoftver program kereté-

ben minden magyarországi pedagógus 
és tanuló térítésmentes hozzáférést 
kaphat a Microsoft Office 365 ProPlus 
verziójához, amely magában foglalja a 
Microsoft Teams online kollaborációt, 
csoportmunkát, csevegést, video- és 
fájlmegosztást támogató rendszerét, 
tehát az irodai szoftverek mellett ezt 
is térítésmentesen használhatják. Az 
oktatási intézmények az Avaya Spaces 
szolgáltatást vagy a LogMeIn által fel-
ajánlott ingyenes szolgáltatást igénybe 
véve tarthatnak online értekezletet, il-
letve használhatják ezeket az eszközö-
ket is tanulói csoportok távoktatására.
Tisztában vagyunk vele, hogy az új 

munkarend komoly kihívás mind-
annyiunk számára. Próbáljunk rá 
úgy tekinteni, mint a magyar ok-
tatást ért legnagyobb innovációs 
lehetőségre! Nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, hogy ebben a hely-
zetben összefogásra van szükség!
A koronavírus miatt kialakult helyzet-

ben a telekommunikációs szolgáltatók 
is léptek a társadalmi felelősségvállalás 
jegyében. Különböző feltételek mellett 
a Telekom, a Telenor és a Vodafone is 
díjmentesen biztosít jelentős extra mo-
bil adatforgalmat felhasználóiknak, ez-
zel segítve a kapcsolattartást, az okta-
tási anyagokat tartalmazó weboldalak, 
applikációk elérését. A feltételekről a 
szolgáltaltók honlapjairól és facebook 
oldalairól tájékozódhatnak, amelyben 
a következő oldalainkon találnak in-
formációkat.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/
http://www.tankonyvkatalogus.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/
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10+5 GB ingyen mobilnet 
a koronavírus-járvány 
miatt a Telekomnál
Digitális szolgáltatásainkkal tevő-

legesen is szeretnénk hozzájárulni 
a kapcsolattartás megkönnyítésé-
hez, ezért Ügyfeleinket a koronaví-
rus miatt kialakult helyzetben extra 
adatmennyiséggel segítjük – áll a 
telekommunikációs cég közlemé-
nyében.
A Telekom ügyfeleinek, beleértve 

a lakossági, üzleti és feltöltőkártyás 
Domino előfizetőket, valamint a Mol 
és Lidl (blue mobile) előfizetőket is, 10 
GB-os mobil adatforgalmi egyenleget 
biztosít a társaság díjmentesen.
Külön teendője senkinek nincs, az 

extra adategyenleget március 16. 0:00 
órától minden mobilinternet szolgál-
tatással rendelkező érintett használni 
tudja. Akik jelenleg semmilyen mobil-
internet szolgáltatással nem rendelkez-
nek, technikai okokból március 17-től 
fogják tudni használni az egyszeri extra 
10 GB-os adatmennyiséget. Ha ez az 
adatmennyiség is kevésnek bizonyul-
na, a Telekom alkalmazásban további 
5 GB adatmennyiség aktiválható már-
cius 16-tól. Az egyszeri extra 10 GB-
os egyenleg belföldön és az EU-n belül 
használható fel április 30-ig, az extra 5 
GB pedig az aktiválást követő 30 napon 
használható – áll a cég közleményében.

100 GB Hipernet a 
Telenortól
A koronavírus miatt kiala-

kult helyzetben 100 GB EXTRA 
HIPERNETTEL szeretnénk segí-
teni, mely minden ügyfelünk szá-
mára elérhető március 16-tól – ol-
vasható a Telenor facebook oldalán.
A cég lakossági számlás vagy kártyás 

ügyfelei mindezt a Telenor mobil app-
likációban aktiválhatják március 31-éig. 
Az egyszeri adatjegy 100 GB adatot 
tartalmaz, amelyet a megrendeléstől 
számítva 30 napig felhasználható.
Az ajánlat telefonszámonként egyszer 

vehető igénybe visszavonásig, de leg-
alább március 31. éjfélig – írja a cég.

Tizedik jótékonysági gála a Fodrosban

Február 22-én a Fodros Általá-
nos Iskola hagyományaihoz híven 
nagyszabású jótékonysági gálát 
rendezett az intézményben a Fod-
ros Alapítvány.
2010-óta ez a tizedik műsoros est, 

melyet a Fodros iskola javára szerve-
zett az iskola alapítványa. Kezdetben 
a Csillaghegyi Közösségi Ház adott 
otthont az összejövetelnek, majd, mi-
után egyre népszerűbbé vált a szülők 
körében, kinőtte a helyet. Az utóbbi 
időkben már az iskolaépület föld-
szintje és a tornaterme is zsúfolásig 
megtelik az ünnepség alkalmával. 
A színházteremmé alakított torna-

teremben idén is zenés-táncos mű-
sorral szórakozhatott a közönség. Az 
aulában a büféasztal mellett folyt a 
jókedvű beszélgetés, vidám eszme-
csere fodrosos szülők, pedagógusok 
között. A vendégek között feltűntek 
az iskola nyugdíjas tanárai is egy kis 
múltidézésre, de Burján Ferenc al-
polgármester is tiszteletét tette, igaz 
magánemberként, hiszen mindkét 
gyermeke a Fodros egykori diákja 
volt.
A rendezvényt a hagyományosan 

keringő nyitotta meg, melyet az iskola 
végzős diákjai adtak elő. A köszöntőt 
az intézmény vezetője, Havas Thyra, 
valamint az alapítvány elnöke, Hor-
váthné Fülöp Mária mondta el. 
A műsor bővelkedett meglepeté-

sekben: Pukli Gabriella, az iskola 
néptánctanára fergeteges produkciót 

tanított be alsós tanítványainak, akik 
igazi népviseletben ropták a tán-
cot. A társastánc sem maradhatott 
ki a műsorból: látványos egyveleget 
adott elő a Budapest Táncművészeti 
Stúdió csapata. A Tornádó Hunga-
ry Táncsportegyesület tagjai Kovács 
Petra vezetésével pedig az akrobati-
kus rock and roll stílust képviselték.
A 3. osztályos Pór-Zselinszky Za-

lán tehetséges táncprodukciójával 
szintén elvarázsolta a közönséget. A 
bátor és tehetséges fodrosos tanárok 
csapata Vaday Viktória tanárnő veze-
tésével énekelt is, táncolt is a közön-
ség vastapsával kísérve. 
Két sztárvendég is jótékonykodott a 

Fodros-gálán: A Takáts Tamás Blues 
Band igazi koncerthangulatot vará-
zsolt kedvenc slágereik előadásával. 
Pesák Ádámmal, a Budapesti Ope-
rettszínház sztárjával pedig népszerű 
musicaldallamait dúdolhatta együtt a 
közönség.
Az est csúcspontja a tombolahúzás 

volt értékes nyereményekkel, melye-
ket szülők, vállalkozók bocsátottak 
az iskola javára. A Fodrosos szülők 
idén is kitettek magukért! A támoga-
tói és belépőjegyekből, tombolából 
szép összeg gyűlt össze, melyet az 
alapítvány az iskolai játszótér építé-
sére, szépítésére fordít.
Valamennyi felkészítőnek és közre-

működőnek köszönet az áldozatos 
munkáért, a támogatóknak pedig 
nagylelkű adományaikért!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/segitunk
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/segitunk
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/segitunk
https://www.telenor.hu/extra-hipernet?fbclid=IwAR3c1etO5t-WYZ_eR_kJ2tzxNDWcS29o7DnzJfhOVzuch9tF_RCOSj9Rp9Y
https://www.telenor.hu/extra-hipernet?fbclid=IwAR3c1etO5t-WYZ_eR_kJ2tzxNDWcS29o7DnzJfhOVzuch9tF_RCOSj9Rp9Y
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579306202311927
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579306202311927/2579305832311964/?type=3&theater
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„A farsangi mulatságokból nem 
maradhatnak ki az idősek sem!” 
– gondolták a Fodros Általános Is-
kola kis első osztályosai.
S nem csak gondolták, cselekedtek 

is! Bárány Márti néni elsős tanítványa-
ival hatalmas örömet okozott a közeli 
Derűs Alkony Gondozóház lakóinak, 

amikor jelmezekbe öltözve bevonul-
tak idős vendéglátóik elé. A szépkorú 
közönség könnyes mosollyal gyö-
nyörködött a gyerekek vidám farsangi 
előadásában. Nem maradt el a szíves 
vendéglátás sem: az asztalokra farsangi 
fánk is került. Emlékezetes összejövetel 
volt ez mindkét korosztály számára.

Farsangi meglepetés Fodros módra

Farsang az óvodában

A Szellő Egymi óvodájában a ha-
gyományoknak megfelelően idén 
is megtartották a farsangot.
A farsangot is, mint minden nagyobb 

ünnepet, nagy készülődés előzte meg. 
Ilyenkor mindkét csoportban a gyer-
mekek egyéni képességeit figyelembe 
véve vidám készülődés, díszítés fo-
lyik. A Mókus csoportban bohócot 
ragasztottak és maci álarcot készítet-
tek a gyerekek. A Süni csoportban 
bohócot készítettek tenyérlenyomat-
tal és farsangi szemüveget festettek. 
Farsang napján mindenki ötletesebb-
nél ötletesebb jelmezbe öltözött, volt 

bohóc, katica, kólás flakon, polip, 
kalóz, és indián is. A gyermekek örö-
mét fokozta, hogy még a felnőttek is 
jelmezbe bújtak. Az erre az alkalom-
ra tanult verseket, dalokat elmondva 
kezdetét vette a jelmezes felvonulás. 
Az „Itt a farsang áll a bál…” kezdetű 
dalt énekelve az óvodások körbejárták 
az intézményt, és megmutatták jelme-
zeiket mindenkinek. 
A felvonulás után az otthonról ho-

zott finomságokból és üdítőkből ettek, 
ittak az óvodások. A nap végén min-
denki fáradtan, de annál nagyobb mo-
sollyal és sok élménnyel indult haza.

3x5 GB ingyenes 
mobilnet a Vodafonetól
A koronavírus miatt kialakult 

helyzetben szeretnénk kelleme-
sebbé tenni az otthon töltött időt, 
valamint megkönnyíteni a tanulást 
és a munkavégzést – áll a Vodafone 
facebook oldalán.
A következőkkel készülnek március 

16-tól: Az országosan elérhető okta-
tási anyagokat tartalmazó weboldalak, 
applikációk (például: mozaweb.hu, oktatas.
hu, nkp.hu, videotanar.hu, ekreta.hu), 
adatkeret használat nélkül lesznek 
elérhetők lakossági ügyfeleink szá-
mára a tanítási év végéig, ezzel tá-
mogatva a tanárok és diákok ottho-
ni környezetben végzett munkáját. 
Ezeken kívül elérhető lesz a Vodafone 
Magyarország Alapítvány Vodafone 
Apptár applikációja is, ahol több száz 
ingyenesen letölthető, tanulást segítő 
program található.
A kapcsolattartás rendkívül fontos 

ebben az időszakban, szeretnénk, ha 
mindenkinek elérhető lenne – olvas-
hatjuk. Ezért március 17-től a cég 15 
GB extra mobilinternetet biztosít 
feltöltőkártyás és havidíjas lakossági, 
valamint kisvállalati ügyfeleinek, szám-
lázási ciklusonként 5-5 GB-ot, melyet 
a My Vodafone applikáción keresztül 
lehet aktiválni.

A legtöbbet mi maguk 
tehetünk a járvány ellen
Ez a vírus más típusú felfogást kí-

ván az emberek részéről is. A leg-
többet mi magunk tehetünk a jár-
vány ellen.
Fontos az egyéni felelősség. Ez egy 

világjárvány, sem országhatárt, sem 
településhatárt nem ismer. A korona-
vírus más típusú felfogást kíván a ma-
gánemberek részéről is. Ezért minden 
magyar embertől azt kérjük, hogy a sa-
ját életében is a felelősséget és elszánt-
ságot mutasson arra, hogy megakadá-
lyozza a vírus terjedését – olvashatjuk 
a koronavirus.gov.hu oldalon, ahol 
folyamatos tájékoztatás olvasható a leg-
fontosabb információkról. 

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2579303218978892/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579300995645781
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2579303218978892/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579300995645781/2579300118979202/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vodafonehungary/photos/a.139779402698834/3084717171538361/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vodafonehungary/photos/a.139779402698834/3084717171538361/?type=3&theater
http://koronavirus.gov.hu
http://koronavirus.gov.hu
http://koronavirus.gov.hu
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Farsangi bál a Szűcsben
előkelőségek, a hetvenes évek discó-
királynői, de rövididőre visszazök-
kentünk vahová Európába is.
Természetesen a felsős farsang 

„hivatalosan” az idén is a bálkirály 
és bálkirálynő választással indult. 
A titkos szavazással megválasztott 
nyolcadikos pár a koronázás után 
„páholyból” nézhette végig társaik 
látványos felvonulását és a vidám je-
leneteket.
Az idei csoportos jelmez ötlete na-

gyon jól bevált. A csoportos jelme-
zek szinte valamennyi tanulót beöl-
tözésre késztették és a színvonalas 
bemutatók némelyike olyan telitalálat 
volt, hogy a közönséget is magukkal 
ragadták, bevonva őket is a produk-
cióba. A legtöbb produkciót meste-
ri módon rakták össze az osztályok. 
Stílusosan megválasztott, nagy gon-
dossággal elkészített jelmezek kivá-
lóan adták vissza az évtized hangu-
latát. Egyáltalán nem volt könnyű 
helyzetben a zsűri.
A jelmezes bemutatót követően 

kezdődött az aulában a táncos-büfés 
mulatozás, ami egészen estik tartott 
fergeteges hangulatban. A farsan-
gunkról készült képes összefoglalót 
a fotóalbumban lehet megnézni.
Minden résztvevőnek, minden 

szervező pedagógus kollégának kö-
szönjük mind az alsós, mind pedig a 
felsős kiváló karneváli hangulatot.

Már a farsang farkát jelölő napo-
kon is túl vagyunk, sőt a február 
26-án volt hamvazószerdával már 
a húsvét előtti böjti időszak kez-
dődött el, azért még jól esik visz-
szaemlékezni a Szűcs Sándor Ál-
talános Iskola február 14-i farsangi 
rendezvényre, amelyről Lévai And-
rás intézményvezető számolt be.
Február 14-én tartottuk az iskolai 

farsangot. Az elmúlt években kiala-
kított hagyományokhoz igazodva az 
alsó tagozat és a felsősök külön és 
más-más elképzelés szerint szervez-
ték a farsangjukat.
Az alsósok már reggel beöltöznek 

a jelmezeikbe, így aztán egész dél-
előtt maskarában vesznek részt a 
tanórákon is. Próbatétel ez a szülői 
kreativitásnak, hiszen némi határt 
szab az ötletelésnek, hogy az elkép-
zelt jelmez-kreációnak ki kell bírnia 
az egész napot és kellően kényelmes-
nek kell lennie, mivel egész délelőtt 
jelmezben ülnek a padokban is a gye-
rekek.
Sebaj! A farsangi hangulatért min-

dent megtettek a szülők, a gyerekek 
és a tanító nénik is. Öröm volt látni 
a színes kavalkádott az osztályokban 
és szünetekben a maskarában folyo-
sóra kitóduló lurkókat. A délelőt-
töt többnyire az osztálytermekben 
töltötték a kisebbek, de ebéd után 
a tornateremben előbb az első-má-
sodik évfolyamosok, majd később a 

harmadik és negyedik osztályosok is 
felvonultak jelmezeikben a többiek 
előtt. A fevonulásukat közös tánc-
mulatozással zárták. Majd az osztály-
termekben elfogyasztották a farsangi 
finomságokat.
A felsősök farsangja délután kez-

dődött, de már napokkal előbb lá-
zas készülődés tartotta izgalomban 
a felsősöket. A farsangra komoly fel-
adatot kaptak. Minden osztály a XX. 
század valamelyik évtizedét vagy egy 
jövőbeni évtizedett húzott, amihez 
csoportos jelmezes bemutatót kellett 
tervezniük és bemutatniuk. Így lehet-
tek a felvonulók között a harmincas 
évek válságát idéző munkát kereső 
szendvicsemberek, a Titanic szalon-
jában csevegő, orrukat fennenhordó 

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579298755646005
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579298755646005/2579298092312738/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579298755646005/2579298232312724/?type=3&theater


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 7 -

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Alsósok farsangja a Kerékben

Egy februári péntek délután alsós 
gyerekek lepték el a Kerék Általá-
nos Iskola és Gimnázium torna-
termét. De most nem tornaruhába 
öltözötten jelentek meg, hanem 
ötletesnél ötletesebb farsangi jel-
mezekben pompáztak. Bulira ké-
szülődtek, temetni a telet, köszön-
teni a tavaszt.
Két alsós tanító, Gyúriné Boros Adri-

enn és Horváth Zsolt mindent megtett, 
hogy élvezetessé tegye a gyerekek szá-
mára ezt a délutánt. Rövid ismertetők 
vezették be a játékos részeket, melyek 
kapcsolódtak az elmondottakhoz. A ze-
nei aláfestésről Metz Norbert gondos-
kodott. Az alábbiakban Gyúriné Bo-
ros Adrienn beszámolóját olvashatják.
A farsang szó hallatán mindenki kép-

zeletében az álarcosbálok hangulata, 
a jelmezes felvonulások színes kaval-
kádja elevenedik meg. Ezért a jelme-
zes felvonulást nálunk is vidámság, 
mulatozás követte. A szoborjáték nyi-
totta a játékok sorát, mellyel sikerült 
megalapozni a vidám hangulatot. A 
középkorban is elterjedt állatalakos-
kodást (állatok megjelenítése, utánzása ál-
arcos játékkal) az állatok mozdulatainak 
utánzásával elevenítettük fel, mindezt 
természetesen zenére. Magyarorszá-
gon a négy leggyakoribb állat a ló, a 
medve, a gólya és a kecske volt, így mi 
is ezeket utánoztuk. Majd újabb vicces 
feladat elé állítottuk a tanulókat: hang-
utánzással kellett megtalálnia az évfo-
lyamoknak egymást. Az elsősök ka-
kasként kukorékoltak, a másodikosok 
brekegtek, mint a béka. A harmadi-

kosoknak a macska nyávogását kellett 
utánoznia, míg a negyedikesek kutya-
ként ugatva alakítottak csoportot. El 
tudja ezt bárki képzelni? A hangzavar 
a tetőfokára hágott, majd nevetésbe 
torkollt. De megtalálták egymást az 
évfolyamok, hogy együtt oldják meg 
a következő feladatot. Libasorba ren-
deződve zenére vonulva kellett halad-
ni szétszakadás nélkül. Először előre, 
majd hátrafelé lépegetve, aztán gug-
golva, majd guggolva tolatva, végül 
csigavonalba csavarodva.
S ha már a csigánál tartunk, hát jöj-

jön valami izgalmasabb! A csigabiga 
ugróiskola fergetegesre sikeredett. 
Együtt kántáltuk az ismert gyermek-
mondóka átalakított szövegét: 

„Csigabiga, csigabiga, gyere ki,
Ég a házad, ég a házad ideki,…” 

Közben ti-ti tá ritmusra ugráltunk és 
tapsoltunk, ahogy a Queen együttes is 
tette a We will rock you című számában. 
Ahogy a címben is ígérték: Felrázunk! 
– nos, megtörtént!

Ezek után mindenképp pihentetőbb 
játékra volt szükség. Mivel a farsang 
jellegzetessége a sok szín, mi is ját-
szottunk a színekkel. Keresni kellett a 
tornaterem vonalait vagy valakit, akin 
van piros, fehér, kék, zöld… Felele-
venítettük a farsangi helyszíneket is. 
Elneveztük a tornaterem sarkait, majd 
oda kellett futni, amelyik nevét hallot-
ták a gyerekek. Bár szívesen utaztunk 
volna a valóságban is Mohácsra, Velen-
cébe, Rio de Janeiroba vagy akár New 
Orleansba. A farsanghoz a középkor 
óta hozzátartoznak a bálok, a bálok-
hoz meg a tánc. A farsang egyben a 
házasságkötések időszaka is volt. Tor-
natermi farsangunk utolsó részében a 
játékok is ehhez a témához kapcsolód-
tak. A fiúk és a lányok párokba álltak, 
a fiúk bokájára lufit kötöttünk. Aztán 
kezdődhetett a lufi-durrantós őrület! 
Tánc közben ki kellett durrantani a 
fiúk lufiját a melléjük táncoló pár lány 
tagjának. Mi tagadás, nagyon élvezték! 
Aztán jöhetett a tánc szelídebb válto-
zata lufival a homlokuk között. 
Az idő már nagyon szorított min-

ket, de a tánciskola nem maradhatott 
el. A twiszt nem is olyan könnyű, de 
az ismert Fenyő Miklós szám szövege 
segített: „Csavard a csípőd, úgy figurázz!” 
A farsangi bulit a várva várt limbóval 
zártuk. „Hajolj hátra, amíg földet érsz!” – 
a gyerekeknek ez igazán nem okozott 
gondot.
Idén tényleg fergetegesre sikeredett 

a Kerékben a téltemetés. Most már 
jöjjön a tavasz!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579296095646271
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579296095646271/2579295512312996/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579296095646271/2579295502312997/?type=3&theater
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Fontos összetartó- és formáló ereje 
van a rendezvénynek, hiszen a siker 
közös, együtt készül el a produkció, 
együtt izgulnak az előadás előtt, és 
együtt örülnek a tapsnak, a sikernek, 
és közben még jobb közösséggé vál-
nak. A felkészítő tanárok kreativitását 
mutatja, hogy képesek minden évben 
újabb és újabb ötletekkel előállni füg-
getlenül attól, milyen tantárgyat taní-
tanak a hétköznapokban. 
Ezen a fesztiválon is jellemző volt a 

sokoldalúság, ami iskolánkat amúgy is 
jellemzi. Láthattunk zenés és táncos 
produkciókat; többek között western 
és kannibál törzsi táncot, a We are the 
World című dalra árnyjáték koreográfi-
át, valamint szinkronúszó gyakorlato-
kat, megelevenedett előttünk az ikoni-
kus bakterház és Kern András Halló, 
belváros című kabaréjának átdolgozott 
változata, nevethettünk a Szimulálni 
tudni kell darabon, valamint nyelvi tu-

dásukról számot adva német- és angol 
nyelvű jelenetekben is remekeltek ta-
nulóink. Felsős kórusunk és a fiúkó-
rus dalaival megható perceket okozott 
a közönségnek. A fellépő gyerekek 
színvonalas élményben részesítették a 
közönséget. Igazi színházélmény volt, 
ahogy az egyik szülő elismerően fo-
galmazott a rendezvény után.
A fesztiválunk többcélú rendezvény; 

amellett, hogy az osztályok fellépnek, 
ünnepélyes keretet adnak egy fontos 
tehetséggondozó hagyományunk-
nak, a Károlyi pályázatoknak. Itt, a 
fesztiválon hirdetjük ki, és szólítjuk 
színpadra azokat a diákjainkat, akik a 
megadott témakörökből pályamunkát 
készítettek, és első helyezést értek el. 
Ezen a szombaton ismét egy jó 

hangulatú, különleges napot zártunk, 
mely diáknak, szülőnek, pedagógus-
nak egyaránt felemelő élmény.

Fotó: Erdei Norbert

Nincs február fesztivál nélkül Nemzetközi ifjúsági 
kiállítás a Csokonaiban

Az eTwinning program keretében 
„Nemzeti legendák” címen nyílt 
magyar-lett-finn képzőművészeti 
tárlat az Újpesti Csokonai Vitéz Mi-
hály Általános Iskola és Gimnázi-
um dísztermében.
A diákok festményeit és grafikáit fel-

vonultató kiállítás a „Famous national 
characters” nevű eTwinning projekt 
nyomán született. Három ország négy 
legendáját adaptálhatták az ifjú mű-
vészek: a lett Nagy Kristóf  (Lielais 
Kristaps) és Medveölő (Lāčplēsis) törté-
netét, a finn Kalevalát, valamint a Csoda-
szarvasunk regéjét. 

A megnyitón a 9.a és osztályfőnökük, 
Sándor Zsolt tanár úr videóchaten üd-
vözölték a Rīgas Juglas Középiskola 
növendékeit, valamint tanárnőjüket, 
Viktorija Afanasjevát, majd a lett és a 
magyar diákok közösen játszottak egy, 
a legendákból összeállított Kahoot 
kvízt is. A közös munka nemcsak rend-
kívül izgalmas volt, hanem fejlesztette 
a tanulók idegen nyelvi és IKT kom-
petenciáit is, kulturális ismereteiket 
pedig szélesítette. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani az együttmű-
ködésért partnereinknek: Viktorija 
Afanasjevának, Evija Kokoritének és 
Antti Piiroinennek!

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579212962321251
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579216958987518
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579216958987518
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579212962321251/2579212075654673/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579212962321251/2579212182321329/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579216958987518/2579214798987734/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579216958987518/2579214788987735/?type=3&theater
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Pénz7 a Fodrosban
A Fodros Általános Iskola idén 

is csatlakozott a Pénz7 országos 
témahéthez. Március 2-6-áig vál-
tozatos programokkal segítették 
a gyerekek pénzügyi tudatosságá-
nak fejlődését.
A hétfői megnyitón egy kisfilm le-

vetítésével hangolódtunk rá a hét fel-
adataira. Majd az osztályok képviselői 
kihúzták a pénzügyi faliújság témáját, 
és kiosztásra kerültek a pénzügyi fel-
adatlapok is, melyeken csoportokban 
dolgozhattak a gyerekek. Az egész he-
tet átölelő tőzsdejáték is innentől vet-
te kezdetét, és elindult a részvények 
gyűjtése.
 Kedden a 7-8-os diákok pénzügyi 

előadásait hallgathatták meg diákja-
ink. Szerdán élőtársasjáték keretein 
belül kicsik és nagyok együtt válaszol-
tak a feltett pénzügyi kérdésekre, ez-
zel gyarapítva a részvényeik mennyi-
ségét. Csütörtökön évfolyam szinten 
kahootot oldottak meg az osztályok 
képviselői, és csütörtökre elkészült a 
napközis csoportok által készített fan-
tázia pénzekből rendezett kiállítás is. 

Pénteken alsó tagozaton kihirdettük 
az első 1-2. és 3-4. évfolyam legered-
ményesebb osztályait, és a napközis 
csoportok közül jutalmaztuk a leg-
jobb fantázia pénz tervezetet. Felső 
tagozaton pedig 5. órában megrende-
zésre került, az egész héten várva várt 
licit, ahol a tanárok által felajánlott 
jutalmakra (sport eszközökre) lehetett 
licitálni. 
Az egész hét jó hangulatban telt. 

A visszajelzések alapján a szervezők 
(Tóth Brigitta, Antalffy Ágnes és Lajos 
Noémi) már most elkezdtek gondol-
kodni a jövő évi Pénz7 programjain.

Az intézmény hagyományaihoz 
híven az Újpesti Szigeti József  
utcai Általános Iskola is csatlako-
zott a március 2-6-a között meg-
rendezett Pénzügyi- és vállalko-
zói témahét programsorozatához.
Tanulóként változatos programo-

kon ismerkedtünk a pénz világával: 
költségvetést készítettünk, hitelezés-
sel ismerkedtünk, kedvező megtaka-
rítási lehetőségeket kerestünk, régi és 
külföldi pénzeket láthattunk. 
Osztályfőnöki órák keretében a 

Pénz7 ajánlott óraterveit dolgoztuk 
fel, néhány osztályban segítségünkre 
volt az OTP Bank önkéntese. Ezáltal 
nemcsak az adott témával, hanem az 
ehhez kapcsolódó gyakorlati életből 
vett plusz ismeretekkel is gazdagod-
tunk.
A pénzügyi hét kapcsán lehetősé-

günk nyílt ellátogatni a budai várban 
található Bölcsvár épületébe. A hely-
szín egy patinásan felújított közép-
kori házban található, mely nemcsak 
kívül, hanem belül is elkápráztatott 
bennünket. Nem csoda, hogy az év 
műemlék épületének választották 
meg 2019-ben. Kedves fogadtatás-
ban részesültünk, és egy interaktív 
előadáson vettünk részt, melyben 
egy 200 érméből álló gyűjteményt is-
merhettünk meg. A Királyok pénzei 
– Budavári pénzverés a középkorban 
című tárlat a középkori magyar pénz-
verés történetébe engedett bepillan-
tást. A hely szelleméből adódóan ki-
emelt helyen szerepelt a kiállításban 
a budavári pénzverés története, hi-

szen a középkorban a közelben folyt 
a budai pénzverés. A kiállítás a ma-
gyar királyok számos pénzritkaságát 
vonultatta fel Szent István korától a 
mohácsi vészig és az azt követő idő-
szakig. Az érmék mellett 3D-s kivetí-
tés, kvízek, egyedi fejlesztésű játékok 
és pénzzel kapcsolatos mesék színe-
sítették a tárlatot, melyet nagyon ér-
dekesnek és hasznosnak találtunk. 
A témahéthez az alsó tagozatosok 

is csatlakoztak, természetesen játé-
kos formában. Délutánonként az 
iskola könyvtárában a pénz beosz-
tásával kapcsolatos társasjátékokkal 
játszathattak. A csoportok között 
igen nagy küzdelem volt, a „Gazdál-
kodj okosan!” és a „Monopoly” voltak a 
legnépszerűbbek. 
Szerencsére sok diáktársunk és ta-

náraink közül is jó néhányan otthoni 
féltett kincseinket is megosztották 
velünk. A régi pénzek és érmék kö-
zött igazi ritkaságokat is megcsodál-
hattunk. Volt, aki külön ismertetőt 
is mellékelt a beküldött érme mellé. 
A külföldi pénzek tárháza sem hiá-
nyozhatott a kiállított anyagok közül. 
Igazán egzotikus, távoli vidékek va-
lutái is kiállításra kerültek, mely nagy 
élményt okozott számunkra.
A programot nagyon hasznosnak 

találtuk, mivel a szórakozás, játék 
mellett sok olyan dologgal is meg-
ismerkedtünk, melyek a további éle-
tünkben fontos szerepet fognak ját-
szani.
Reméljük jövőre is részt vehetünk 
ezen a rendezvényen!

Pénzügyi témahét a Szigetiben

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579276962314851
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579273735648507
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579276962314851/2579276298981584/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579273735648507/2579271998982014/?type=3&theater
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A légkör megteremtéséhez meg-
hívott vendégeink is hozzájárultak. 
Résztvevőként köszönthettük Gó-
lyáné Kaszás Erzsébetet, a Mesevilág 
Óvoda óvodavezetőjét, Kókayné Lá-
nyi Mariettát, a Gyermekek Háza Al-
ternatív Alapozó Program pedagógi-
ai vezetőjét, Tóth Tímea válogatott 
kézilabdázót, olimpikont, ifj. Boros 
Gyula festőművészt, matte paintert, 
Dr. Szabóné Vámossy Mária tanítót, 
szaktanácsadót, Dr. Kiszler Gábor 
biológust, Dugasz János vezető hiva-
tali főtanácsost, pedagógiai értékelési 
szakértőt, valamint nem utolsó sor-
ban Wittmann Zsuzsanna zenetera-
peutát. Ez úton is köszönjük a köz-
reműködésüket.
Vendégeink és előadóink segítsé-

gével tíz témát érintettünk iskolánk 
mindennapjaiból, melyek a követke-
zők voltak:

1. „Már iskolás vagyok” – Anya-
nyelv és matematika órarészlet 
1. osztályban; Óvoda-iskola át-
menetet segítő szakmai együtt-
működés – műhelyfoglalkozás 
Burucs Erika tanító, szakta-
nácsadóval

2. „Értem, amit olvasok” – Diffe-
renciált rétegmunka anyanyelv 
órán 3. osztályban; Bemutató 
óra és műhelyfoglalkozás Deák 

Tímea, Gyetvainé Végh Ágnes 
és Tóthné Fürjes-G Zsuzsanna 
tanítókkal

3. Mozgáskoordináció játékos 
fejlesztése eszközökkel alsó ta-
gozaton órarészletek; A labda 
koordinációfejlesztő szerepe 
műhelyfoglalkozás Nagy Iván-
né tanító, Molerné Péterszegi 
Edit és Scheuring Eszter test-
nevelővel

4. Dallamokon át – érzelmi nevelés 
zeneterápiás eszközökkel be-
mutató foglalkozás 3. osztály-
ban és műhelyfoglalkozás Dr. 
Kerekesné Agárdi Noémi taní-
tóval

5. A festészet látásmód, „Ez is ta-
nulható” – rövid saját élményű 
foglalkozás pedagógusoknak. 
„Mire jó ez?” Vizuális nevelés 
hatásai a jövőre műhelybeszél-
getés Makai-boros Anikó taní-
tó, festőművésszel

6. Képesség-, tudás- és kompe-
tenciaalapú mérések az alsó 
tagozaton, és központi (POK) 
mérések tapasztalatai műhely-
foglalkozás László Ágnes fej-
lesztőpedagógus, szaktanács-
adóval

7. Beszédértés és szövegértés fej-
lesztése hagyományos és digi-

tális eszközökkel; kiscsopor-
tos foglalkozás 3. évfolyamon 
és műhelyfoglalkozás Fehérné 
Sebő Klára fejlesztőpedagógus, 
szaktanácsadóval

8. Élményalapú tanulás – mikro-
szkóp és digitális eszközök a 
biológia órán 8. osztályban; A 
digitális oktatás lehetőségei mű-
helyfoglalkozás eszközhaszná-
lattal Várhalmi Eszter biológia 
szakos, és Ollé Katalin földrajz 
szakos tanárnőkkel

9. Kompetenciafejlesztés ma-
tematika órán 8. osztályban; 
Gondolatok, dilemmák, véle-
mények a kompetenciamérésről 
műhelyfoglalkozás Hitérné Er-
dős Róza felsős igazgatóhelyet-
tes, szaktanácsadóval és Kardos 
Tamásné matematika szakos ta-
nár, mesterpedagógussal

10. Játékos tevékenységek angol 
órán a 6. évfolyamon; Refle-
xiók, ötletbörze Erasmus+ 
disszemináció műhelyfoglalko-
zás Nehéz-Posony Zsuzsanna, 
Frick Judit és Pozsgai Viktor 
angol szakos nyelvtanárokkal

A bemutatók és a műhelyfoglalko-
zások után előadások következtek. 
Az intézmény múltjáról két rövid elő-
adással emlékeztünk meg. Az atipikus 
gyerekekről Dr. Gyarmathy Éva tar-
tott előadást, aki a „Pszichomeditáció” 
című új könyvét is dedikálta. A szü-
netben a Móra Kiadó könyveiből vá-
sárolhattak a kollégák.
Nagy öröm volt számunkra, hogy 

közel 150 érdeklődő pedagógus tisz-
telt meg a részvételével Budapest és 
Pest megye különböző iskoláiból, il-
letve iskolaigazgatók, óvodavezetők 
a kerületből, a Budapesti POK veze-
tői és munkatársai, sőt még régi kol-
légák és volt igazgatók is elfogadták 
a meghívásunkat.
Ezzel a szakmai nappal méltóan 

emlékeztünk iskolánk pedagógiai 
múltjára, és a jelenlegi innovációkkal 
ötvözve, reméljük, hasznos, tartal-
mas nap volt mindenki számára.

Közös célok – egyéni utak

https://www.facebook.com/tankerhir3/
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579247322317815
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579247322317815/2579247052317842/?type=3&theater
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Február 7-e nem akármilyen 
nap volt az Újpesti Babits Mihály 
Gimnázium tanulói számára... 
Hiszen ezen a napon zajlott le is-
kolánkban a hagyományos diák-
nap! A felejthetetlen eseményről 
Kállai-Kiss Blanka, az intézmény 
10.d osztályos tanulója adott hírt 
újságunknak.
Szabadon választhattunk a sok iz-

galmas program közül, és tölthettük 
el ezt a pénteki napot azzal, amivel 
a legjobban szerettük volna. A jég-
korcsolya rajongói felvehették kor-
csolyáikat és nekivághattak a jégnek. 
Volt, aki a Kockaparkot választotta, 
ahol izgalmas legos foglalkozások 
várták az érdeklődőket. A Csodák 
Palotája idén is tárt karokkal fogadta 
a kíváncsi diákokat, és szokásához 
híven ámulatba is ejtette őket. 
Iskolánk falain belül került sor a fo-

cibajnokságra, ahol a sportoló fiúink 
és lányaink fáradtságot nem ismerve 
csaphattak össze. Akik szintén a ver-
sengés ízét akarták megtapasztalni, 
vetélkedőn vettek részt, nem is akár-
hol, hanem a Budai várban!
A filmek szerelmesei tanáraikkal 

és barátaikkal a moziban tölthették 
el a napot. A Zöld könyv című film, 
melyet megindító története és a cso-
dálatos színészi játék miatt a számos 

díjon kívül Oscarra is jelöltek – amit 
meg is kapott három kategóriában 
– a „kisebbek” szemébe csalt köny-
nyeket. Az erősebb lelkületű és ideg-
zetű 12. évfolyamosok pedig a Há-
rom óriásplakát Ebbing határában című 
filmdrámát tekinthették meg. A fil-
mek után – melyeket bátran ajánlok 
mindenkinek –, beszélgetésre is sor 
került azok tartalmáról és mondani-
valójáról. 
A szívemhez legközelebb álló 

programot mi, a 10.d osztály szer-
veztük. Az úgynevezett Babits Tour 

A nap, ami rólunk szól... – iskolanap a Babitsban
folyamán hét csapat tesztelte ügyes-
ségét, tánctudását, színészi képes-
ségét, gyorsaságát és emlékezetét a 
több mint tíz állomáson. A verseny-
zők az iskola olyan rejtett helyeire is 
bejuthattak, ahova eddig talán soha. 
Bemerészkedhettek a tanáriba, meg-
tudhatták hogyan lehet kijutni a te-
tőre, sőt még a pincébe is lemehet-
tek! 
Látni a sok, játék hevében kivirult 

arcot büszkeséggel és kellemes ér-
zéssel töltött el minket. A kifáradt, 
de még jó kondícióban lévő csapat-
tagoknak ezután a végső és mindent 
eldöntő kvíz kitöltésén kellett mun-
kálkodniuk. Itt kiviláglott, kikben is 
izzik a legnagyobb Babits-szellem. 
Késő délután, aki esetleg a Diákna-

pon nem tudott részt venni, a far-
sangon ereszthette ki a gőzt táncolás 
közben. Természetesen a már ha-
gyománnyá vált közös táncaink sem 
maradhattak el, továbbá az általunk 
tanult nyelvek berendezett termei-
ben és a „kaszinóban” is játékok vár-
ták az arra tévedőket. 
Úgy gondolom, az összes babitsos 

nevében mondhatom; köszönjük a 
lehetőséget, hogy a Diáknapon egy 
kicsit elfelejthettük a tanulói élet 
mindennapi terheit és újra gyerek-
nek érezhettük magunkat!

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579232192319328
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579232192319328/2579231832319364/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579232192319328/2579231878986026/?type=3&theater
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Február 17-én szakmai nap kereté-
ben ismerkedhettek meg az értelmi 
fogyatékossággal élők önérvényesí-
tési lehetőségeivel a Csalogány Ál-
talános Iskola és EGYMI-ben.
A nap megnyitója után először ple-

náris előadások következtek. Először 
az ÉFOÉSz (Értelmi fogyatékossággal 
élők és segítőik országos érdekvédelmi szö-
vetsége) munkatársai, Bercse László 
társelnök, Sallai Ilona érdekvédelmi 
tanácsadó és Czakó Tibor személyi 
segítő tartottak előadást, melynek té-
mája az önérvényesítésről Magyaror-
szágon és Európában volt. Sallai Ilo-
na szerint „Mindenkinek meg kell adni a 
lehetőséget, hogy döntéseket hozzon a saját 
életéről és elmondja a véleményét. Az értelmi 
fogyatékossággal élő embereknek is, egészen 
kicsi kortól kezdve.” A kérdésekre vála-
szolva azt is elmondták, hogy az ön-
érvényesítés tanítása tanulók, gyerme-
kek estében azzal kezdődik, amikor a 
mindennapokban arra tanítjuk őket, 
hogy kifejezzék igényeiket, szükségle-
teiket. Az önérvényesítés elsősorban 
nem csak a politikai jogokkal való 
élést, hanem a mindennapi életben a 
választás szabadságának biztosítását 
jelenti. Például akkor, amikor a tanu-
lóink dönthetnek arról, hogy teát vagy 
kakaót kérnek-e a reggelijük mellé.
Ezután MONDO kártyajáték, ön-

érvényesítésről az emberi, gyermeki 
jogok mentén című előadás követke-
zett, melyet Vass Tímea, a Budapest 
III. kerület Csillagház Általános Iskola 
és EGYMI intézményvezető helyet-

tese tartott. Ebben ismertette a játék, 
kommunikációs kártya megalkotásá-
nak okait, folyamatát. Elmondta, hogy 
halmozottan sérült embereket sokszor 
ér olyan jogsérelem, amikor nem tud-
ják kifejezni ezt és segítséget kérni an-
nak orvoslásában. Ezért hívták életre a 
TASZ segítségével a MONDO-t.
Az előadások után kisebb csopor-

tokban műhelymunkákkal folytatódott 
a nap. A MONDO műhelyben cso-
portmunka keretében ismertette meg 
Vass Tímea, a Csillagház EGYMI in-
tézményvezető helyettese, a kommu-
nikációs, önérvényesítő kártya(játék) 
használatának lehetőségeit intézmé-
nyünk dolgozóival. Ezután egy kész-
letet ajándékozott intézményünknek, 
hogy a gyakorlatban is kipróbálhassuk 
tanulóinkkal.
Módszertani műhelyben saját készí-

tésű eszköz használatának lehetőségeit 
a gyakorlatban ismertette kollégánk. 
Mint azt kiemelte ennek azért is van je-
lentősége, mert a kognitív és kommu-
nikációs képességek nagyon fontosak 
ahhoz, hogy tanulóink önérvényesíté-
se minél sikeresebb legyen. Ezeknek az 
eszközöknek a használata hozzásegíti 
őket a választás szabadságához.
A filmes műhelyekben tematikus 

filmnézés közben az önérvényesítés 
lehetőségét, beleértve annak hiányát 
is, illetve annak eszközeit, szükséges 
feltételeit figyelték meg a kollégák. 
A vetítés után a megfigyelési szem-
pontokhoz kapcsolódó beszélgetést 
vezettünk.

Önérvényesítés a Csalogány EGYMI-ben Kutya a Fodros 
Általános Iskolában!?

A Fodros Általános Iskola 1.c. 
osztályában a kisdiákok nem 
mindennapi élményben részesül-
hetnek: lehetőségük van együtt 
dolgozni egy terápiás-segítő ku-
tyával! 
Lujza kutya rendszeres látogatása a 

közösségépítés, érzékenyítés, érzelmi 
intelligencia fejlesztés folyamatát se-
gíti elő és erősíti. A tündéri négylábú 
igazi tagja a csoportnak. Jelenlétével 
észrevétlen tanítja a gyermekeket 
felelősségre, elfogadásra, állat-társ 
szeretetre, figyelemre…

Lujza remekül dolgozik csoport-
ban, társként, vagy épp segítőként. 
Könnyíti a betű és írástanulás folya-
matát, izgalmassá teszi a matematika 
összefüggéseit! Hiszen ki ne szeret-
né, ha a tanulás egy jó játék lenne, 
amiben egy okos kutya a legnagyobb 
játszótárs.
Az első találkozáskor kialakított és 

megkötött „együttműködési szerződést” 
közösen írta alá minden kis elsős 
gyermek és négylábú, ezzel örökre 
megfogadva, hogy felelős, állatbarát 
életet fognak élni.

https://www.facebook.com/tankerhir3/
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579239755651905/2579239055651975/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579239755651905/2579239052318642/?type=3&theater


Könyvtárhasználati 
Verseny a Fodrosban

Február 26-án a Fodros Általános 
Iskolában került megrendezésre 
a III. kerületi könyvtárhasználati 
verseny a 3-4. osztályos gyerekek 
számára.
Nyolc iskola negyvenegy tanulója 

vett részt a megmérettetésen és ad-
hatott számot tudásáról, felkészült-
ségéről.
Minden résztvevő diáknak és felké-
szítő pedagógusnak gratulálunk az 
alapos felkészüléshez és az elért ered-
ményekhez.

Tel: 437-8652 
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Az Óbudai Nagy László Magyar 
– Angol Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola a 16. alkalommal 
adott otthont az 5-7. évfolyamos 
kerületi matematika versenynek, 
amelyen tizenöt általános isko-
la és három gimnázium diákjai 
mérték össze tudásukat két ka-
tegóriában. A versenyről Borsos 
Irén tanárnő, a verseny szervező-
je számolt be.
A huszonhét ötödikes és huszon-

hét hetedikes általános iskolás öt-öt 
feladatot oldott meg, a tizenkét he-
tedikes gimnazista pedig hat felada-
tot. Megoldásukra hatvan perc állt 
rendelkezésükre. A sikeres megol-
dáshoz elsősorban szövegértésre, 
problémamegoldó készségre és lo-
gikus gondolkodásra volt szüksége 
a diákoknak. A versenydolgozatokat 
tíz tagú zsűri javította és értékelte. 

Köszönjük alapos és lelkiismeretes 
munkájukat.
Mindkét évfolyam első és második 

helyezett tanulója részt vesz a Buda-
pesti Általános Iskolák Matematika 
Versenyén. Gratulálunk a továbbju-
tottaknak és minden versenyzőnek, 
valamint felkészítő tanáraiknak a 
versenyen elért eredményeikhez!

5-7. évfolyamos matematika versenyek a Váradiban

Kerületi Földrajz Verseny a Medgyessyben
szönjük támogatásukat! A megadott 
idő lejártakor a tanulók kicsit fáradtan 
beszélték meg felkészítő tanáraikkal a 
kérdéseket.
16 órától kezdődött a javítás, melyet 

a zsűri végzett. A kerületi földrajz ta-
nárok másfél óra alatt javították ki az 
elkészített feladatlapokat. Majd ellen-
őrzés és az eredmények felsorolása 
következett. Szoros volt a verseny, 
egy-két pont volt az eltérés a diákok 
között. A végleges teljes sorrendet a 
Medgyessy Ferenc Német Nemze-
tiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
honlapján olvashatjuk el egy hónapig. 
A Tehetségtér felületén az 1-6. helye-
zettek neveit olvashatjuk.
Szép helyezéseket értek el a Bárczi 

Géza Általános Iskolából (7. évfolya-
mon: 1. helyezés), a Medgyessy Ferenc 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskolából (2 helyezés) és az 
Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Ál-
talános Iskolából (8. évfolyamon: 1. és 2. 
helyezés) jött tanulók. Hasonló sikere-
ket kívánunk a fővárosi megmérette-
tésen is áprilisban!

A Teleki Pál Kárpát-medencei 
Földrajz-Földtan Verseny kerü-
leti fordulóját több éve a Med-
gyessy Ferenc Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Általános Iskola 
szervezi.
Február 17-én, hétfő délután 14 óra-

kor kezdtük a megmérettetést. Isko-
lánk igazgatója, Dr. Bertókné Daróczi 
Marianna pár kedves szóval nyitotta 
meg a versenyt, és jó munkát, pon-
tos, figyelmes kitöltést kívánt a tanu-
lóknak. A 7. és 8. osztályos diákok 

külön teremben írták a feladatokat, 
száz kérdésre kellett válaszolniuk ki-
lencven perc alatt. A gyerekek nagy 
lelkesedéssel kezdtek a feladatlapok 
kitöltéséhez, amelyben változatos 
feladattípusokat találtak; volt szöveg-
értés, több választásos feladattípus, 
keresztrejtvény, igaz-hamis állítás, kő-
zetfelismerés, vaktérképeken: hegysé-
gek, városok megnevezése, bejelölése.
Munka után jól esett a versenyzők-

nek az üdítő és a szendvics, melyet a 
Gyermekmenza Kft-től kaptunk. Kö-
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A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskola rendezte a Herman Ottó 
Kárpát-medencei Biológia Verseny 
III. kerületi fordulóját, amelyről 
Magosné Kiss Róza, a verseny szer-
vezője számolt be.
A megmérettetés február 19-én, szer-

dán délután 14 órakor kezdődött. Isko-
lánk igazgatója, Dr. Bertókné Daróczi 
Marianna megnyitotta a versenyt, és 
jó munkát, pontos, figyelmes kitöltést 
kívánt a több mint harminc tanulónak. 

A 7. és 8. osztályos diákok két nagy te-
remben írták a feladatokat, ahol száz 
kérdésre kellett válaszolniuk kilencven 
perc alatt. A gyerekek nagy lelkesedés-
sel kezdtek a feladatlapok kitöltéséhez, 
amelyben változatos feladattípusokat 
találtak. Volt szövegértés, keresztrejt-
vény, igaz-hamis állítás, növényi- és ál-
lati fajnevek összerakása szótagokból, a 
megadott Természetbúvár újság cikkeiből 
képek felismerése. Kicsit a fajfelismerés 
nehéz volt, mert a képek fekete-fehér 
színben jelentek meg.

Az Újpesti Károlyi István Álta-
lános Iskola és Gimnázium egyik 
legrégebbi és legsikeresebb hagyo-
mánya a tanulók számára meghir-
detett Károlyi-pályázatok, amelyre 
minden tanévben többféle téma-
körben adhatnak be a gyerekek, és 
fiatalok saját készítésű alkotásokat, 
mind a tizenkét évfolyamról. A ver-
senyről Veszprémi Ildikó igazgató-
helyettes írását olvashatják.
Ezek eredményhirdetése mindig – 

alapos értékelést követően – ünnepélyes 
formában történik, oklevelet, díjat 
kapnak a legjobbak, s nem mellékesen 
tantárgyi jeles osztályzatot minden 
pályázó. A díjakat az igazgató úr, az il-
letékes igazgatóhelyettes, valamint az 
iskolai alapítvány képviselője nyújtja 
át. A témaköröket a tantestület hatá-
rozza meg az egyes korosztályok ér-
deklődését, ismereteit és képességeit 
figyelembe véve.

Az alsó tagozaton az idén a kör-
nyezettudatosság, környezetvédelem 
és a fenntartható fejlődés témaköré-
nek jegyében írtuk ki a pályázatokat. 
Lehetett szöveges formában alkotni, 
tablót, plakátot készíteni, volt rajz-
pályázat, és digitális prezentációt is 
készíthetett, aki arra szánta el magát. 
Összesen százhúsz pályamunka érke-
zett be határidőre.
Tíz igen tartalmas, tanulságos digi-

tális anyag készült a gyerekek gyűj-
tő- és szerkesztőmunkája által, kevés 
tanítói vagy szülői segítséggel. A leg-
nagyobb kihívás azonban ezeknek az 
elkészített digitális prezentációknak a 
közönség előtti élő bemutatása volt 
számukra. Ennek a tevékenységnek 
van előzménye már az alsó tagoza-
ton is, hiszen a tanórák keretében is 
tartanak időnként a gyerekek olyan 
kiselőadást, amelyet pptx formátum-
ban kivetített szemléltetéssel kísérnek. 

Heten vállalták a megmérettetést a 
prezentációs versenyen a negyedike-
sek közül. A hallgatóság csak ámult, 
és gyönyörködött a felkészülten, ma-
gabiztosan kiálló gyerekek teljesítmé-
nyében. Némelyik egész megindítóan 
szuggesztív, hatásos előadás volt. Fel-
nőtt és gyerek egyaránt új ismeretek-
hez jutott, és a téma minden vendég-
ben gondolatokat ébresztett, minden 
résztvevőhöz közelebb került.
Az előadások a következő beszédes 

címet viselték: A Föld egy nagy érték!, A 
klímaváltozásról röviden, A gyerekek kezé-
ben a jövő, Védjük meg környezetünket!, Le 
a környezetszennyezéssel!, Állatok a minden-
napjainkban, vagy a Globális felmelegedés.
A tanítói zsűri öt tanulót arany, kettőt 

pedig kiemelt arany minősítésben ré-
szesített. A munkájuk nem zárult le ez-
zel, hiszen felkérést kapnak arra, hogy 
a Föld napján, április 22-én minden al-
sós társuknak bemutassák alkotásukat.

Kerületi Biológia Verseny a Medgyessyben

Károlyis negyedikesek sikeres prezentációi

Munka közben gyümölcslevet és 
müzli szeletet fogyaszthattak a verseny-
zők, hogy jobban tudjanak koncent-
rálni, összpontosítani a feladatokra. A 
megadott idő lejárta előtt több tanuló 
elkészült a feladatokkal. Szerintük nem 
voltak nehezek a kérdések, könnyen 
megoldották. Ebben az évben a Termé-
szetbúvár cikkei felére csökkentek, tény-
leg kevesebb anyagból kellett készülni-
ük. A tanulók vidáman beszélték meg 
felkészítő tanáraikkal a kérdéseket.
A kerületi biológia tanárok másfél 

óra alatt javították ki az elkészített fel-
adatlapokat. Majd az ellenőrzés és az 
eredmények felsorolása következett. 
Szoros volt a verseny, egy-két pont volt 
az eltérés a diákok között, magas pont-
számmal jutottak tovább a következő 
fordulóra.
Szép helyezéseket értek el az Óbudai 

Árpád Gimnáziumból, az Első Óbudai 
Német Nyelvoktató Nemzetiségi Álta-
lános Iskolából jött tanulók. Hasonló 
sikereket kívánunk a fővárosi megmé-
rettetésen is áprilisban!
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Február 4-én a Bárczi Géza Ál-
talános Iskola könyvtárában a 
felső tagozatos diákok egy izgal-
mas, nagyszerű vetélkedőn vet-
tek részt, melyet hosszas készü-
lődés és előzetes csapatmunka 
előzött meg.
Három fordulóból álló vetélkedőt 

hirdettünk felső tagozatos diákjaink 
számára iskolánk és névadók életé-
ről még 2019 novemberében, mely-
re hét csapat jelentkezett.
A versenyző csapatok egy rövid 

teszt kitöltésével jelentkezhettek a 
versenyre, amelyben az iskola ta-
náraival, tanulóival és névadójával 
kapcsolatban kutakodhattak a régi 
évkönyveinkben a helyes válaszok 
megtalálásáért. A második forduló 
is kutatómunkát igényelt a gyere-
kektől egy kis kalanddal megfűsze-
rezve, melynek a feladatait a jelent-
kezési lap átadásakor kapták meg a 
könyvtárban a csapatok.

Gyűjts! Alkoss! Kutass! Ebben a 
három témakörben lehetett felada-
tokat végezni és előzetes pontokat 
szerezni. Nagyon változatos felada-
tok közül válogathattak a gyerekek. 
Keresni lehetett tárgyakat, fényké-
peket, emlékeket az iskolával kap-
csolatban az iskolai emlékiállításra 
(például fénykép, régi tankönyv, úttörő 
nyakkendő, régi ellenőrző...). Készít-
hettek a versenyzők plakátot is, 
amelyen a leadott emlékek, dolgok 
fényképei szerepeltek rövid szöve-
ges magyarázattal vagy Bárczi Géza 
életével kapcsolatban! Az ügyesebb 
kezűeknek lehetősége volt makettet 
megálmodni az iskoláról, amely bár-
milyen technikával készülhetett. 
A kis „íródeákok” pedig írhattak 

mesét, novellát, levelet „Az iskolai 
élet örömei és nehézségei” témakörben. 
Sok megható, szép munka szüle-
tett. Voltak csapatok, akik ripor-
tot készítettek iskolánk tanáraival. 

Sok izgalmas nevetéssel, kalanddal 
teli percről számoltak be azok a 
kis csoportok is, akik Bárczi Géza 
lakóhelyét keresték meg együtt és 
fotózkodtak előtte le.
A versenyzők a várva várt verseny 

napján először három-öt percben 
beszámoltak az eddigi munkájukról. 
Ezt követte egy nagyon izgalmas 
internetes vetélkedő, a melyet Vár-
halmi Eszter tanárnő, Ollé Katalin 
tanárnő és Sziklai Edit könyvtáros-
tanár készített elő és vezetett le. A 
hozott pontok és a helyben szerzett 
pontok adták a vetélkedő helyezési 
eredményét.
A legkiemelkedőbb teljesítményt a 

folyamatos versenyben a 6.b osztály 
tanulói nyújtották, a szóbeli vetélke-
dőt pedig a 8.a osztályosok csapata 
nyerte meg. Oklevelet, könyvet kap-
tak a tanulók és nem utolsó sorban 
egyben egy emlékezetes, kellemes 
délutánt.

Iskolatörténeti vetélkedő a Bárcziban

„Bárczis” színjátszók a József Attila Színház színpadán
Iskolai ikonok címmel mutatott be egy 
rövid darabot Leiner Laura: A Szent Jo-
hanna gimi című regényciklusa alapján. 
Hosszú és lelkes készülődés előzte 
meg az előadást. H. Láposi Éva szak-
körvezető-tanárnő rendezte a dara-
bot, és a gyerekek ötleteit is figyelem-
be véve Sziklai Edit könyvtárostanár 
írta meg a szövegkönyvet. Mentorunk 
idén is Fehér Anna, Jászai Mari díjas 
színművész volt, akinek nagy köszö-
nettel tartozunk a sok jó tanácsért és 
a szeretett teli segítségért. Az iskoláról 
egy rövid bemutatkozó film is készült, 
mely a színmű előadása előtt vetítésre 
került. Szép eredményt értünk el, 
mert a zsűri a „Legmaibb törté-
net” díját adta a Vadócoknak. 
A kezdetek óta minden évben, már 

hat alkalommal vettünk részt ezen a 
nagyszerű eseményen. Nem felejtjük 
a közönség lelkes tapsát és az örö-
möt, hogy diákjaink szeretnek olvasni, 
játszani és másoknak játékuk által él-
ményt és vidám perceket nyújtani.

A Bárczi Géza Általános Iskola 
„Vadócok” színjátszó köre idén is 
lehetőséget kapott, hogy a József  
Attila Színház „Ádámok és Évák” 
ünnepének diákelőadásán szere-
pelhessen.
Hat évvel ezelőtt volt először lehető-

sége kis színjátszóinknak szerepelni a 
„világot jelentő deszkákon”. Az első da-
rab Madách Imre: Az ember tragédiájá-
hoz kapcsolódott. A színház célja egy 

olyan hagyomány teremtése volt, ahol 
a kis diákok közvetlenül is találkoz-
hatnak a teátrum varázsával. Minden 
évadban egy-egy érdekes téma köré 
csoportosuló irodalmi alkotásokból 
választhattak a bekerülő színi csopor-
tok. Mentor segítségével került feldol-
gozásra és előadásra – tíz-tíz percben 
– a kiszemelt mű.
Az idei évben az „Ajánlott olvasmányok 

röviden” témakör keretében a Vadócok 
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Dr. Béres József  száz éves szü-
letésnapját ünnepelték a Dr. Bé-
res József  Általános Iskolában 
február közepén.
Február 13-án felsős diákjaink osz-

tályonként mérték össze tudásukat 
Dr. Béres József  életrajzából, érde-
meiből és az által alapított Béres gyár 
termékeinek ismeretéből. A délutáni 
vetélkedő jó hangulatban telt, ahol 
a csapatok lelkesen oldották meg a 
változatos feladatokat. A végered-
ményt befolyásolta az osztályok által 
elkészített feladatok megoldása is, 
ahol a gyerekek plakátot terveztek, 
reklámfilmet forgattak és előadások-
kal készültek a vetélkedőre…
Az osztályok közötti vetélkedőt a 6.b 

osztály nyerte meg, melyhez gratulá-
lunk, és köszönjük az összes osztály 
lelkes részvételét!

Vetélkedő Dr. Béres József 100. születésnapján El Camino élménybeszá-
moló Hegyesi Hajnalkától
Február 19-én este a Vécsey Já-

nos Leánykollégium volt diákja, 
Hegyesi Hajnalka látogatott vissza 
az intézménybe, hogy megossza a 
tanulókkal, milyen volt megjárni a 
Szent Jakab utat 2019 nyarán.
33 nap alatt, 779 km-t gyalogolt egy 

hátizsákkal, hogy elérje Santiago de 
Compostela várost. Hajnalka a prezen-
táció során megosztotta velünk milyen 
szép helyeken járt, s milyen nehézsé-
gekkel kellett megküzdenie a nyári hő-
ségben. Az előadása során azt is meg-
tudtuk, hogy mennyi boldog pillanatot 
élt át a megpróbáltatások ellenére. Kö-
szönjük szépen, hogy visszatért hoz-
zánk, nagyon büszkék vagyunk rá.

40. születésnap a Bárcziban
mindenki talált kedvére való falatokat.
…és könnyen lehet, hogy a kéz-

műves foglalkozáson éppen negyven 
álarc készült, a hangszerekből negy-
ven különböző hangot csaltunk elő, 
az akadálypálya sikeres teljesítéséhez 
negyven izmot mozgattunk meg, sőt 
a célba dobásnál épp kétszer negyven 
labda röpült a kosárba…
Ezen a délelőttön zajlott a többfor-

dulós iskolatörténeti vetélkedő dön-
tője, amelyen a 6.b és a 8.a tanulói 
jeleskedtek. Délben tombolanyere-
mények találtak gazdára.
A délután sem volt eseménytelen. 

Az alsós osztályok farsangi játéko-
kat szerveztek. Miközben fogyott 
a porcukros fánk és a gyümölcslé, 
székfoglalóval, tréfás játékokkal, öt-
letes jelenetekkel és vidám táncolás-
sal töltötték az időt. Este a felsősök 
a retrodiszkóban fergeteges hangulat-
ban buliztak.
A nap végére mindenki elfáradt, de 

boldog mosollyal gondolt vissza kicsi 
és nagy a nap minden felejthetetlen 
percére. Kicsi és nagy, gyerek és fel-
nőtt, mindenki boldogan és büszkén 
gondol majd az iskola 40. születés-
napjára. Isten éltessen még sokáig 
BÁRCZI!

Majd megnéztük az iskola bemu-
tatkozó filmjét, melyet a 7. évfolyam 
tanulói készítettek – ők így, ilyennek 
látják a Bárczi múltját és jelenét. Az 
iskola első igazgatója Barlai Kati és 
az idejáró gyerekek közül már felnőt-
té váló színészek, zenész és sportoló, 
ill. egy szülő mesélt élményeiről, ér-
zéseiről, arról, hogy mit is jelent neki 
a BÁRCZI. A film után zeneszóra, 
tűzijátékkal érkezett a szülinapi torta, 
melyből mindenki kóstolhatott egy 
szeletet, így nemcsak szemünkkel és 
fülünkkel, hanem ízlelőbimbóinkkal 

is átérezhettük a nap ünnepélyességét.
A délelőtt folyamán különle-

ges programok várták a gyere-
keket. Kézműveskedhettek, kira-
kóval játszhattak, hangszerekkel 
zene-bonálhattak, akadálypályán te-
hették próbára ügyességüket, célba 
dobhattak s minden ismeretüket elő-
hívhatták a farsangi kvízben. Sokan 
persze már reggel magukra öltötték a 
jelmezüket, hiszen ez a nap a farsan-
gi forgatagról, jelmezes felvonulásról 
és az eszem-iszomról is szólt. A he-
tedikesek által üzemeltetett büfékben 
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Tavasz eleji programok az Erkelben Suzuki mesterkurzus 
Óbudán

Február 22-én a Magyar Suzu-
ki Társaság meghívására Annette 
Costanzi amerikai származású 
Angliában élő Suzuki mestertanár 
tartott csellókurzust, melyen az 
Aelia Sabina Alapfokú Művészeti 
Iskola tanárai és a Suzuki mód-
szerrel tanuló csellista növendékei 
is részt vettek.
A program nagyon hasznos volt 

mind növendékeink, mind kollégáink 
számára, mindenki sok jó és hasznos 
tapasztalattal gazdagabban térhetett 
haza. Köszönjük!

Február 19-én a IX. Országos 
Népdaléneklési Verseny buda-
pesti területi válogatóján Gali 
Luca képviselte az Erkel Gyula 
Újpesti Zenei Alapfokú Művésze-
ti Iskolát. A Járdányi Pál emléké-
re rendezett versenyen Bakó Judit 
növendéke szép hangjával és egy 
különleges népdalcsokorral lepte 
meg a zsűrit. 
Február utolsó napjain a Rácz Ala-

dár Zeneiskola szervezésében zajlott 
a VII. Bántai Vilmos Budapesti Fu-
volafesztivál és Verseny. Iskolánkból 
négy növendék érkezett a rendez-
vényre, három különböző korcso-
portban. Bendzsák Anita növendé-
ke, Drexler Anna a nagyok között, a 
VI. korcsoportban arany minősítést 
szerzett muzsikájával. Szívós Melin-
da és Mészáros Anna a legkisebbek 
korcsoportjában ezüst minősítést ér-
tek el, Pernesz Bettina játékát az I. 
korcsoportban kiemelt arany minő-
sítéssel jutalmazták, ráadásul külön-
díjként meghívást nyert a májusban 
Mosonmagyaróváron megrendezés-
re kerülő Országos Tomasi Fuvola-
verseny és Fuvolafesztivál döntőjé-
re. A három kis fuvolista felkészítő 
tanára Petrovics Anna, zongorán 
Mezei Pál kísérte őket. Ezúton is 
gratulálunk a szép eredményekhez!
Február 29-én az Újpesti Ifjúsá-

gi Ház Színháztermében a Károlyi 
Fesztivál keretein belül Virág József-

né növendéke, Cseke Jácint virtuóz 
zongorajátékával ejtette ámulatba a 
közönséget. 
Március 2-án két kiállítás megnyi-

tóján is szerepeltek iskolánk növen-
dékei. Párhuzamosan az UP Újpesti 
Rendezvénytéren a „Száltörténetek 
Nőktől, Nőkről Mindenkinek” meg-
nyitóját Karczub Tímea és Fűrész 
Tímea, Szabó-Szilágyi Éva tanít-
ványai színesítették, ez alatt az Új-
pesti Ifjúsági Ház Színháztermében 
a „Hárman-háromféle-képpen” festő-
művészek kiállításán Drexler Anna 
fuvolajátékával és Kökényessy Júlia 
énekhangjával tette emlékezeteseb-
bé a rendezvényt. Tanáraik: Ambrus 
Orsolya, Bendzsák Anita. 
Március 6-án a Polgár Centrum-

ban Fábri Tibor újpesti festőművész 
kiállításának megnyitóján a Pászti-
né Szabó Zsuzsanna által vezetett 
csellóegyüttes adott hangulatos mű-
sort, ahol iskolánk kiváló jazz-gitár 
tanára és zeneszerzője, Oláh Sza-
bolcs: Advent című művét adták elő. 
Az együttes tagjai Varga Eszter, An-
tal Péter és Török Bálint. 
Március 10-én az Újpesti Ifjúsági 

Ház Színháztermében az „Olvasni 
jó!” verseny eredményhirdetésén két 
énekes diákunk, Tolnai Lili és Farkas 
Johanna mellett az Erkel ütő kama-
racsoportja műsora hangzott el. Fel-
készítő tanáraik: Szabó-Szilágyi Éva 
és Serei Dániel.

Nyílt szolfézs órák az 
Aelia Sabina AMI-ban

Február 22-én délelőtt az Aelia 
Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 
2. osztályos szolfézs csoportjainak 
munkájába pillanthattak be az ér-
deklődő szülők.
Fontosnak tartjuk, hogy a hang-

szeres megmutatkozások mellett az 
elméleti háttérmunkával is megis-
merkedhessenek a kedves szülők. 
Köszönjük a gyerekeknek az aktív 
részvételt kollégáinknak a magas 
színvonalú órákat és a családoknak a 
nagyszámú érdeklődést!
Jövőre is folytatjuk!

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579209665654914/2579209422321605/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579185785657302
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579208002321747
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579208002321747
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579209665654914
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579209665654914
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579208002321747/2579201908989023/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579185785657302/2579185078990706/?type=3&theater


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

 Kattintson Facebook oldalunkra!

Röplabdás sikerek a Kerékben
jelentkező diákok választhatnak, hogy 
angol vagy informatika tantárgyból 
tanulnak emelt szinten, illetve a test-
nevelés órák keretében a piros-kék 
egyesület szakmai ajánlása alapján, Ka-
rácsonyi Júlia és Gintner Domonkos 
vezetésével délelőtt is részt vesznek 
röplabdaedzéseken. 
A toborzó kampány reklámarcának 

pedig kézenfekvő volt felkérni Juhár 
Dalmát, aki tavaly érettségizett a Ke-
rékben, s a Vasas Óbuda felnőtt csa-
patának oszlopos tagjaként bajnoki- és 
Magyar Kupa-elsőséget szerzett, vala-
mint szerepelt a női röplabda Bajno-
kok Ligájában is. 
A kerületi versenyeken elért kiemel-

kedő eredmények azonban már az idei 
tanévet is át-átszőtték: novemberben a 
Szerencsés Mimi, Kovács Kata, Rieder Eve-
lin, Kindrusz Doroti, Juhász Viktória, Nagy 
Rebeka, Darnyik Anna, Mihály Fanni ösz-
szetételű gimnazista csapat a második 
helyen végzett kortársaik versengésé-
ben. Február elején a III. korcsoport-
ban a Gyarmati-Kiss Réka, Egyeki Luca, 
Révész Lili, Sáfrán Renáta, Bereczki Antó-
nia fémjelezte csapat arany-, a IV.-ben 
pedig a Baginyi-Korcsák Boglárka, Mihály 
Fanni, Darnyik Anna, Egyeki Luca, Ré-
vész Lili, Tary Dóra, Lévai Nikolett alkotta 
együttes ezüstérmet szerzett. 
A Kerékben tehát megszületett egy 

röplabdacentrikus jövőkép, de a követ-
kezetes szakmai munkának köszönhe-
tően már a jelen is sikerekben gazdag.

Február 8-án rendezték meg az 
Úszó Diákolimpia budapesti döntő-
jét, ahol az Aquincum Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
diákjai is versenyeztek.

Tanulóink, Jakab Csanád (4.a) és 
Mihálszky Dávid, Pálfi-Kovács Márk, 
Schmuck Botond (4.d) osztályos tanu-
lók csapata a 4 x 50 m-es gyorsváltóban 
bronzérmet szerzett. Ugyancsak a dobo-
gós 3. helyen végeztek a 6. évfolyamos 
lányok is, Kató Boglárka, Fetter Zenina, 
Gergely Zsófia és Kikindai Magdaléna.
A versenyzőink a Tüskeuszodában 

erős mezőnyben jutottak tovább a már-
ciusi országos döntőbe. Gratulálunk, és 
sikeres felkészülést kívánunk a követke-
ző megmérettetéshez!

Aquincumosok az Úszó Diákolimpián

Egyre-másra érnek el kitűnő ered-
ményeket a Kerék Általános Iskola 
és Gimnázium diákjai a különböző 
röplabdaversenyeken. Karácsonyi 
Júlia testnevelő tanárnő tanítványai 
ebben az évben a felső tagozato-
sok, valamint a gimnazisták között 
is bizonyítottak, érmes helyeken 
végeztek, az egyes korosztályok 
eredményességi mutatói tehát ön-
magukért beszélnek.
Mindezek hátterében ott áll egy hosz-

szú távú sportágfejlesztési koncepció 
is, amelyben nagy szerep jut a Vasas 
Óbuda csapatával kötött együttmű-
ködési megállapodásnak. Élvonalbeli 
röplabdakarrierje, valamint a Vasas 
Óbuda utánpótlásedzőjeként megszer-
zett tapasztalata, az iskolai keretek kö-
zött évek óta végzett kitartó munkája 
már önmagában garancia Karácsonyi 

Júlia és növendékei sikerességére. Ám 
mindehhez persze kell a röplabdá-
zó gyermekek odaadó lelkesedése és 
sportág iránti szeretete, az iskolaveze-
tés elkötelezett kiállása a röplabda mel-
lett, valamint a Vasas Óbuda segítsége 
is, melynek keretében az idén olyan 
sportágfejlesztést hajtottak végre a 
Kerékben, amely hosszú távon megha-
tározhatja az intézmény sportsikereit.
Az együttműködést a tankerület, az 

iskola és a sportegyesület annak re-
ményében hozta tető alá, hogy a je-
lenleg legsikeresebbnek mondható 
női röplabdaegyüttes fiatal remény-
ségei számára még elérhetőbbé, fel-
készültségüket elősegítendő minden-
napi iskolai tevékenységükké tegye a 
röplabdaedzést. Ennek köszönhetően 
a következő tanévtől röplabdás sport-
osztály indul a gimnáziumban, az ide 

Csizmadia Márk újabb 
sikerei
Február végén a Danubia nem-

zetközi versenysorozat utolsó, 
zágrábi állomásán a Kerék Általá-
nos Iskola és Gimnázium tanulója 
is részt vett.
Csizmadia Márk, iskolánk 8.b osztá-

lyos tanulója a rövid pályás gyorskor-
csolya válogatott színeiben indult és 
az itt megszerzett összetett ezüstérme 
pedig mindenképpen biztató előjele a 
Magyar Bajnokságnak.
Gratulálunk!
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Márciusban az Angol Nyelvet 
Emelt Szinten Oktató Általános 
Iskola 8.b osztálya lehetőséget 
kapott arra, hogy belülről is meg-
tekintsék a 2018 áprilisa óta épülő 
új tornacsarnokot. A bejárásról 
Csomai Mária, az osztály tanulója 
számolt be.
A több mint 1400 négyzetméteres 

épület építését a tervek szerint már-
cius végére fejezik be. Az iskolából 
egyenesen át lehet menni a torna-
csarnok mindkét szintjére, ezenkívül 
az udvarról is be lehet majd menni 

az épületbe. Az új csarnok kétszin-
tes, mindkét szinten található két-
két öltöző, illetve a hozzájuk tartozó 
mosdó. A mosdókhoz szintenként 
tartozik egy-egy zuhanyzó három zu-
hanyfülkével.
A tornaterem egy rendes kosárlab-

da pálya méretének felel meg, viszont 
kettéosztható két kisebb pályára is, így 
egyszerre két osztály is tornázhat. A 
zavartalan testnevelésórákat a közé-
pen leengedhető függöny is biztosítja 
majd. A plafonról két kosárpalánkot 
is le lehet hajtani, továbbá két kézilab-
dakapu is lesz a két oldalon.
Mostantól a nézőknek lehetőségük 

lesz figyelemmel kísérni a fontos 
meccseket, ugyanis oldalt lelátó fog 
épülni, ami nagyjából 200-300 ember 
befogadására alkalmas.
A megfelelő felszereléseket pedig a 

két nagy méretű szertárban lehet majd 
elhelyezni, hogy biztosítsák a torna-
órák minőségét. Az új épület komp-
lex fűtésrendszerrel van felszerelve, 
továbbá biztosítva van a légmozgás a 
fülledt nyári napokra is.
Izgatottan várjuk már, hogy órákon 

is birtokba vehessük a csarnokot!

Medgyessys siker a 
Sulivívó Diákolimpián

A Medgyessy Ferenc Általános 
Iskola idén is képviselte magát a 
Sulivívó Diákolimpián, igaz, ezúttal 
Budapest és Pest Megyei Regioná-
lis döntőt rendeztek a Diadal Utcai 
Általános Iskolában.
Mindkét versenyzőnk „A” kategóriá-

ban képviselte az iskolát. Halász Vivi-
en 6.a osztályos tanulónk a 31. helyen 
zárt a III. korcsoportban, míg a már 
V. korcsoportban versenyző Mészáros 
Regina, 8.a osztályos tanulónk a 20. 
helyen zárt, amivel kivívta az Országos 
Döntőbe jutást! Gratulálunk nekik!

 
TAN KER HÍR

VIII. évfolyam, 
3. szám

 
2020. március

 
Megjelenik 
kéthetente

Rövidesen elkészül a tornacsarnok a Fótiban

A Medgyessy Ferenc Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskola szertorna csapatai idén 
is megmutatta magát a Budapesti 
Diákolimpián.
II. korcsoportos csapatunk ja-

nuár 17-én a tizenegyedik helyen 
végzett, ők egy teljesen új csapat, 
akik rengeteg gyakorláson vannak 
túl, és most már „versenyrutinjuk” 
is van. Jövőre sok-sok gyakorlás 

után meglátjuk, mennyit fejlődnek.
III-IV. korcsoportos csapatunk 

idén is jól teljesített, a hetedik helyen 
végzett. Jövőre reális esély lesz a leg-
jobb hatba való bejutás, mivel meg-
felelő versenyrutinnal rendelkeznek 
már. Sok-sok gyakorlás vár erre a 
csapatra is.
Ügyesen versenyeztek a lányok, re-

méljük jövőre akár több csapatot is 
tudunk indítani!
II. korcsoportos csapat tagjai: 
Pasek Flóra, Hegyi Adrienn (4.b), 
Babková Dóra, Palkó Lara, Bernáth 
Emma (3.a). Kísérő: Vecsei András
III-IV. korcsoportos csapat tagjai: 
Hegyi Renáta, Flórián Melinda (7.b), 
Neményi Lilla, Pongrácz Petra, Pósa 
Lujza (7.a). Kísérő: Galamb Péter
Gratulálunk!

Szertorna siker a Budapesti Diákolimpián
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https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2579269138982300/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2579269138982300/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/posts/2579267875649093
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2579255025650378/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2579269138982300/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1513372652238626/2579255025650378/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/pcb.2579267875649093/2579267425649138/?type=3&theater

