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Fóton született 1899. április 1-jén Cselényi József dalénekes,
színművész; katonaszínház-alapító tagja, aranykoszorús magyar
nóta-énekes.
(a mellékelt fotó és szöveg forrása: wikipediahu)
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Márciusban három kollégánk is részt vett
a pedagógusok minősítési folyamatában.
„Az iskolában sem az a jó
tanár, aki szimplán csak
oktatja a növendékeit,

Mindhárman kiemelkedő eredménnyel
zárták a gyakorlatot:

hanem az, amelyik képes
lenyűgözően mesélni,
információkat ad át és
mindeközben nevel.”

Beke Kornélia

Agárdy Gábor

Dománé Hegede Erika
Matisz Mónika

Gratulálunk!

Kép forrása: https://24.p3k.hu
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e-Ügyintézés a Fáyban
A Fáy András Általános Iskolában – csakúgy, mint az összes köznevelési intézményben – március 1-től elindult az e-Ügyintézés. A Köznevelési Állami
Fenntartóinak Folyamategységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projekt
keretében jelenleg 18 féle ügyet lehet intézni elektronikusan.
Gondviselőként az e-Ellenőrző menüsorában található az @ e-Ügyintézés menüpont, melyre kattintva a program átirányít az e-Ügyintézés nyitófelületére.

Itt kell kiválasztani a megfelelő menüpontot, és kattintásra indul az ügy intézése.
Jelenleg négyféle ügycsoportban lehet kezdeményezni e-Ügyintézést:





BEIRATKOZÁS ügycsoport
KIIRATKOZÁS ügycsoport
TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ügycsoport
BIZONYÍTVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ügycsoport

Az iskolával jogviszonyban lévő tanulók gondviselőit leginkább a tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés érintheti. Ebben az ügycsoportban – többek között
– lehetőség van a tanulói mulasztások igazolására, osztály vagy tanulói csoport változtatási kérelem benyújtására, illetve tanulói felmentést vagy mentességet is itt lehet kezdeményezni.
Bővebb felvilágosítást az e-Kréta Tudásbázisában, a
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714
oldalon olvashatnak.
Kérjük Önöket, használják bátran az e-Ügyintézés adta lehetőségeket!
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VII. FÁY OviLIMPIA
„Nem az a fontos, milyen
gyorsan futsz, sőt az
sem, hogy milyen kecsesen. A lényeg a kitartás,
hogy talpon maradj, és
bármilyen lassan is, de
haladj előre.”
Dean Ray Koontz

2019. március 8-án került megrendezésre, immár 7.
alkalommal a FÁY OviLIMPIA.
Ezen a programon a város nagycsoportos óvodásai, közel 210
gyermek vett részt. A játékos sportverseny az ünnepélyes megnyitóval, az Olimpiai láng behozatalával, és az olimpiai eskütétellel vette kezdetét. A jó hangulatot a Palota Dance SE. akrobatikus rock and roll bemutatója alapozta meg. A közös bemelegítés után sor- és váltóversenyek következtek. Az ovisok
nagyon ügyesen teljesítették a különböző feladatokat. Az olimpiai váltófutás méltó befejezése volt a nagyszerű versengésnek. A KreaDance tánccsoport bemutatója nagy sikert aratott
az ovisok és kísérőik körében. A verseny végén minden kis
sportoló érem díjazásban részesült.
Köszönjük a szervezésben és a lebonyolításban részt vevő
kollégák és diákok segítségét!
Az eseményen az alábbi óvodák vettek részt:
– Száz Juhocska Református óvoda Bárányka csoport
– Gondviselés óvoda
– Apponyi Franciska óvoda: Maci, Őzike, Fecske csoport
– Manó Tanoda: Pillangó, Mókus csoport
– Fóti Boglárka óvoda: Maci, Mókus, Méhecske, Gomba, Pillangó, Süni és Nyuszi csoport

Vidovicsné Balázs Ágnes

4

5

Angol Nyelvi
Országismereti Verseny

„Aki idegen nyelven
beszél, új önmagára
talál.”
Ruzsik Kata

2019. március 19-én, kedden rendezték a Járási Angol
Országismereti Versenyt az 5-6.évfolyamos tanulók számára. Iskolánk angol tagozatos tanulói már sokadszorra vágnak
neki a dunakeszi Szent István Iskola által 15. éve megrendezésre kerülő angol nyelvi versenynek. Az idei téma, amelyből
közel 6 hétig folyamatosan készültek a 4 fős csapatok, Írország kultúrája, földrajza és történelme volt. A kiadott tananyag
igazán tekintélyparancsolónak tűnt, de a gyerekek lelkesen
vetették bele magukat a tanulnivalóba. Öröm volt látni, ahogy
a felkészülés során hétről hétre nőtt az ismeretanyaguk és az
angol nyelvi szókincsük.
A verseny mindig nagyon jól szervezett és remek hangulatú. A
szokásos izgalmak mellett, rengeteget nevettünk. Változatos
feladatokon keresztül mérték a gyerekek tudását, hiszen volt
ételfelismerés, tájékoztató anyag összeállítása Írországról, interjúkészítés, kvízkérdések, valamint az ír szimbólumok ismeretének tesztelése.
Két csapattal indultunk és mindkét csapatnak sikerült az 1-6.
helyezett közé beverekednie magát, ami járási versenyről lévén szó, igen jó eredménynek számít. Nagyon büszkék vagyunk a versenyen résztvevő valamennyi tanulóra, lelkiismeretesen felkészültek, iskolánk hírnevét öregbítették és számos
új ismerettel gazdagodtak.
Szívből gratulálunk nekik!
1.helyezést árt el a 6.c osztály csapata: Mérő Lilla, Pukkai
Réka, Szentpéteri Kornélia és Tomes Milán (Felkészítő tanár:
Ujszászi Beatrix)
6.helyezést ért el az 5.a osztály csapata: Szakály Kitti, Szabó
Abigél, Takács Gergely és Simák Balázs (Felkészítő tanár:
Beke Nelli)
Ujszászi Beatrix
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Simák Balázs, Szakály Kitti, Szabó Abigél, Takács Gergely 5.a

Pukkai Réka, Szentpéteri Kornélia, Mérő Lilla, Tomes Milán 6.c
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Angol nyelvű szépkiejtési verseny
English Rhyming Contest
Hétfőn, március 18-án tartottuk iskolánkban az angol nyelvű
szépkiejtési verseny döntőjét (járási fordulóját), immár harmadik alkalommal. Az angol munkaközösség versenyfelhívására
hat iskola tanulóit nevezték tanáraik: Dunakesziről a Bárdos
Lajos, a Szent István és a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskolából, Gödről a Huzella Tivadar Iskolából és Fótról a
Garay, valamint természetesen a Fáy András Általános Iskolából. Összesen 34 kisdiák (elsőtől negyedik osztályosig)
vett részt a versenyen.
A zsűribe egy Magyarországon élő, amerikai házaspárt hívtunk meg (ők kezdettől fogva a zsűri állandó tagjai), továbbá a
Fóti Népművészeti Gimnázium tanárait, Hajósi Melinda és Hegedűs Ildikó tanárnőt.
Az ünnepélyes, mégis kötetlen hangulatú megnyitó után két
kategóriában mérették meg magukat a versenyzők. Az elsőmásodik osztályosok „The Perfect Snowman” című verset
adták elő mint kötelező versenyszámot, a harmadik-negyedik
osztályosok a „My Promise” címűt, plusz mindenki hozott egy
szabadon választott angol nyelvű verset is.
A remek produkciókat a helyszínen értékelte a zsűri, és sor került az eredményhirdetésre is. Mindkét kategóriában az első
hat helyezettet díjaztuk, de ahogyan Kakuk Zsolt igazgató úr
záróbeszédében fogalmazott: „Ezen a versenyen mindenki
nyert!”
Gratulálunk a résztvevőknek és a helyezetteknek a kiváló teljesítményükért!
Várunk Benneteket jövőre is!
Az I. kategória győztesei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Morvay Alfréd 2.o (Dk. Szent István Isk.)
Gémesi Márton 2.o (Göd Huzella Isk.)
Vecserka Gellért 1.o (Göd Huzella Isk.)
Gábor Dorottya Erzsébet 1.o (Dk. Szent István Isk.)
Tari Eszter 2.o (Fóti Fáy Isk.)
Ormándi Dominik 1.o (Göd Huzella Isk.)

A II. kategória győztesei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Balla Zsófia 4.o (Göd Huzella Isk.)
Borsányi Léna 4.o (Göd Huzella Isk.)
Szabó Ambrus 3.o (Fóti Fáy Isk.)
Velkei Bogát 4.o (Göd Huzella Isk.)
Pigniczki Hanna 3.o (Fóti Fáy Isk.)
Lévai Áron 4.o ( Szent István Isk.)
Deákvarga Kinga
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Kreatív Kölyök Klub
Februárban Regina néni és Andi néni tartott a leendő elsős
kisgyerekeknek Kreatív Kölyök Klubot, íme néhány kép a foglalkozásról, amin remekül szórakoztak a gyerekek:
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Március 23.
Szombaton
nagy
készülődéssel
vártuk
a
leendő
elsősöket.
Délelőtt 10 órakor kezdődött programsorozatunk következő állomása, a
Kreatív Kölyök Klub foglalkozás.
Mesével kezdtük a napot, amit utána el is játszottunk, illetve a digitális tábla
segítségével alaposabban átvettük a mese cselekményét. Azután következett egy kis figyelem fejlesztés, különböző tevékenységek segítségével.
Majd tavaszi virágot kellett készíteni a gyerekeknek színes krepp-papírból.
Nagyon élvezték a kézműves foglalkozást és sok szép virág készült.
A program végén mozgásos játékokat játszottunk zenei aláfestéssel.
Összességében tetszett a gyerekeknek az egész délelőtt és nagy mosollyal
az arcukon mentek haza. :)
Gabi néni és Lilla néni
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Ének-zene verseny

„A zene hatalmas
dolog. Egy dal megváltoztatja a kedved,
emléket teremt,
megváltoztathatja az
életedet.”

Március 20-án rendeztük iskolánkban az alsó tagozatos ének-zene
versenyt, melyre osztályonként két tanuló jelentkezhetett, nevezési
lap leadásával. Szakítva eddigi hagyományainkkal, a versenyzőknek
először egy írásbeli, ritmikai feladatlapot kellett kitölteniük, Ezalatt a
közönség sem unatkozott, szavazhatott a kiállított nevezési lapokra. A
végén a legtöbb szavazatot kapott nevezési lap tulajdonosa közönség
díjban részesült. A következő forduló egy ritmusgyakorlat bemutatásából állt, melyhez a ritmushangszert a zsűri egy speciális dobókockával sorsolta ki. A harmadik fordulóban az előzetesen kiadott dalgyűjteményből kellett a tanulóknak egyet elénekelniük. A versenyzők
teljesítményét szakértői zsűri értékelte: Lackó Gábor igazgató helyettes, Martin Lilla tanítónő és Cselőtei Anna, a Fóti Zeneiskola tanára.
Köszönjük a további segítséget Kunné Horváth Gizellának.
1-2. és 3-4. évfolyamon az első három helyezettet díjaztuk, ők oklevélben és tárgyjutalomban részesültek, illetve minden versenyző emléklapot kapott.
Bajzák Csilla

Helyezettek:
1-2. évfolyam
I. Sass Boglárka 1.c
II. Hegedűs Flóra 1.b
III. Pórfy Borbála 2.c
3-4. évfolyam
I. Szabados Fanni 4.a
II. Géczi Nóra 4.b
III. Domián Rozina 4.a
Gratulálunk a helyezetteknek és minden
versenyzőnek!
A versenyt szervezte Cselőné Magyar Lilla és Bajzák Csilla, köszönjük.
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Hívogató nap

„Olyan lesz a jövő,
mint amilyen a
ma iskolája.”
Szent-Györgyi Albert

Április 6-án, szombaton megnyitottuk az iskola kapuit a leendő elsős kisdiákok előtt. Hagyományos, iskolába hívogató
programsorozatunk következő állomása volt a Hívogató Nap,
amikor is a szülők körbejárhatták az Igazgató Úr vezetésével
az iskolát, és ez idő alatt a leendő elsősök különböző feladatokat oldhattak meg, játékos formában. Az érkező gyerekeket
Csilla néni fogadta és körjátékokkal, gyerekdalokkal szórakoztatta. Kakuk Zsolt rövid köszöntője után a gyerekek csapatokba verődtek, és a kísérő pedagógusok segítségével körbejárták a különböző helyszíneket. Az első állomáson Gabi néni és
Lilla néni fogadta őket, a másodikon Regina néni és Andi néni,
mind a négyen a leendő első osztályok tanító nénijei. A harmadik állomáson Kinga néni és Timi néni adták a feladatokat,
természetesen angolul. A negyedik helyszínen, ami az ebédlő
volt, megismerkedhettek a gyerekek a helyi szokásokkal, az
ebédlői viselkedés szabályaival. Miután minden csapat végzett, a tornateremben gyülekeztünk, ahol egy remek akadálypályán mehettek végig az ovisok. Sokaknak annyira tetszett,
hogy nem egyszer, hanem kétszer-háromszor is végigmentek
rajta! A program végén a gyerekek a kitartásukért, ügyességükért átvehették a Tudás Várának Kulcsát. Reméljük, hogy elégedetten és élményekkel telve mentek haza a lurkók. Köszönjük a szülőknek, hogy elhozták gyermekeiket és a közreműködő kollégáknak, akik segítsége nélkül nem rendezhettük volna
meg ezt az eseményt.
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„Messzi földön híres a magyar huszár!”
Balázs Lilla

Április 6-án, szombaton, Fót városa ünnepséget rendezett az
Óvodakertben, az 1849-es isaszegi csata győztes tavaszi hadjáratának tiszteletére. Az évforduló alkalmából az érdeklődők számos érdekes programon vehettek részt. Iskolánkat a 6.b osztályos Kishuszárok képviselték (Szabó Noémi, Berecz Bianka).
Köszönjük a képeket Praszna Éva tanárnőnek!
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Olvasás Éjszakája 2019.

„Inkább legyek szegény
egy könyvekkel teli
kunyhóban, mint egy
olyan király, akiből
hiányzik az olvasás
szenvedélye.”
Thomas B. Macaulay

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap. Sokaknak ez többet
jelent, mint hogy ekkor jövünk utoljára suliba. Ők már tudják,
hogy ezen a napon egy éjszakára benépesül az iskola. Este
hatkor már izgatott gyereksereg toporog a tornateremben: van,
aki azért izgul, mert most vesz részt a programon először, van,
aki azért, mert már nagyjából tudja, mire számíthat. Nincs sok
idő rendezkedésre, mert 7 előtt pár perccel megérkezik meghívott vendégünk, Nyulász Péter író. Rendkívül felkészült, színes, érdekes előadást tart a gyerekeknek a Helka c. könyvéről,
rengeteg olyan információval, amire mi, felnőttek is megemeljük a szemöldökünket. Az előadás után a gyerekek dedikáltathatják a könyvüket, és azt gondolom, ez hatalmas élmény számukra, köszönjük!
Az este elmaradhatatlan programja az éjszakai kincskeresés,
de a legjobban várt a pizzázás. Idén a Spiller Pizza & Snack
jóvoltából ehettük degeszre magunkat, köszönjük szépen nekik
a rendkívül finom pizzákat!
A játékos tesztek, feladatok megírása mellett természetesen
jutott idő az olvasásra is. Lámpaoltás után még nagyon sokan
elemlámpával olvastak tovább. Volt olyan, aki szinte az egész
éjszakát ébren töltötte, volt, aki már éjfél után nem sokkal
álomra szenderült. Másnap fáradtan, de élményekkel telve
mentek haza a gyerekek, örömmel szorongatva az ajándékba
kapott oklevelet és könyvjelzőt, sőt, az ügyesebbek ajándék
könyvvel gazdagodhattak. Köszönöm szépen a segítséget két
kollégámnak: Matisz Mónikának és Lackó Gábornak, akik tevékenyen részt vettek a program szervezésében és lebonyolításában.
Jövőre újra Olvasás Éjszakája!
Jakabné Kaudersz Orsi
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„Helloooo Miss!!”
Interjú az iskola egyik legpörgősebb és legsokoldalúbb
angoltanárnőjével, Beke Kornéliával, Nelli nénivel
O: Mi volt a kedvenc tantárgyad általános iskolában és miért?
N: Nekem kedvenc tanáraim voltak inkább. Több tantárgyat is szerettem. Ének-zene tagozatos voltam, így az ének órákat szerettem, sportoltam is, így a testnevelés órákat is szerettem ( nem mindig, kötelet mászni utáltam és a szekrény mellett is gyakran elszaladtam), de az orosz
órát vártam mindig a leginkább. Miért? Mert abban voltam a legjobb,
a tanárnő szeretett, versenyeket nyertem és a fél osztály dolgozatát én
írtam. :)
O: Tőled nem azt fogom megkérdezni, hogy miért lettél tanár, hiszen látszik minden mozdulatodon, hogy mennyire szereted a gyerekeket (és ők is Téged), hanem, hogy miért pont az angol?
N: Angol-német szakon végeztem, de most éppen az angolt tanítom. Remélem a német nyelv is hamarosan visszatér az életembe. Szeretem az
idegennyelveket, és mivel mindig tanár akartam lenni, így nem volt kérdés hogy nyelvtanár leszek.
O: Ha kívánhatnál hármat egy aranyhaltól, mi lenne az?
N: Egy vidéki házat északon, gyönyörű virágokkal,
legalább 2 kutyával, nagy verandával és egy hintaszékkel.
Ez egy kívánság volt? Ha 3 volt,
akkor a hintaszéket megveszem
én. :)
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O: Mit gondolsz, miért fontos manapság, hogy a fiatalok legalább egy idegen nyelvet
elsajátítsanak az iskolákban?
N: Ez egy nagyon összetett kérdés. A diákok is szokták kérdezni, akkor mindig azt mondom,
hogy a mai világban mindent meg kell ragadni, amitől több leszel. Egy idegennyelv ismerete már alap és minél hamarabb kerülnek magasabb szintre, annál hamarabb kezdhetnek
egy másikat is és a középiskolát már akár 2 nyelv ismeretével fejezhetik be, ami óriási
előny lesz a felsőoktatásban és később a munkahelyi elhelyezkedésben. Az angol nyelv ma
már kikerülhetetlen. Ha valaki igazán jó akar lenni a szakmájában, tájékozódnia kell, olvasnia kell, új fejlesztéseket kell követnie és ezek nagyrészt angol nyelven érhetőek el a világhálón.
O: Van valami különleges hobbid?
N: Nagyon szeretek színházba járni, kertészkedni és utazni. De a zene az, ami mindig jelen
volt és van az életemben. Szeretek énekelni és énekelek is. A gimnáziumban tagja voltam
egy könnyűzenei kórusnak. Ez volt a Webber kórus, később ZIG Singers. 5 évig énekeltem
velük, feldolgoztunk több musicalt is mint pl. Macskák, Hair, Jézus Krisztus Szupersztár, de
voltak saját darabjaink is. Minden évben több koncertet adtunk, eleinte iskolai rendezvényeken, majd meghívásokat is kaptunk különböző fellépésekre. Így jutottunk el annak idején a Friderikusz Showba is, nem titok ő egykori diákja volt az iskolának. A kórus ma már
nem működik, tagjai is szerte a nagyvilágban, de időnként egy koncert erejéig újra összeállunk. Így lesz ez most is. Január óta készülünk a júniusi koncertünkre, ezúttal a Szabadtéri Színpadon. Szóval, aki arra jár és szeretne egy fergeteges bulin részt venni, szívesen
látjuk.
O: Mi volt a legviccesebb/legkínosabb szituáció, amibe eddig az óráid során
belekeveredtél?
N: Egy vicces történet bizonyára csattanós
befejezés lenne, de a kínos szituációkat
megtartom magamnak és diákjaimnak, hiszen
sokkal viccesebb, ha ők emlegetik fel majd
egyszer, egy osztálytalálkozón vagy iskolai
évfordulón. Biztos a tavaly elballagott kis
angolos csoportom is vagy akár mostani
szeretett osztályom is tudna mesélni.
Köszönöm!

Készítette: Jakabné Kaudersz Orsi
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Interjú Judyval, a Groovehouse énekesnőjével
Gyerekek kérdezték:
1.Mi volt az általános iskolában a kedvenc tantárgyad?
J: Kedvenc tantárgyam már akkor az ének-zene volt, és a rajz.
2. Volt –e olyan tanárod, aki nagy hatással volt Rád?
J: A történelem tanárom, mert jó karakter volt, annak ellenére, hogy szigorú volt és a tantárgyból sem jeleskedtem. Mégis megszerettette velem.
3. Amikor te voltál kisgyerek, mi volt a kedvenc filmed/rajzfilmed?
J: Klasszikus Walt Disney filmek/mesék, mint pl. a Csipkerózsika, Hamupipőke, Hófehérke és társai, amiket a mai napig Majszival nézek.
4. Ki volt a legjobb barátod a suliban, és tartod –e még vele ma is a
kapcsolatot?
J: A legjobb barátom a szomszéd lány volt, Szilvi, sajnos autóbalesetben
életét vesztette. Viszont volt egy fiú, aki szintén a szomszédunk volt, vele
azóta is kapcsolatban vagyok.
5. Mit szerettél/utáltál
legjobban az
iskolában?
J: Voltak tantárgyak,
amik közel álltak, és
voltak nyilván olyanok,
amik nem tartoztak a
kedvenceim közé.
Összességében szerettem
a barátaim és a közösség
miatt iskolába járni.

A képen: Judy (Kis Judit) és Máté Kamilla (3.a)
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Én kérdeztem:
O: Mit jelent számodra az anyaság, a család?
J: A biztonságot, szeretetet. A legfontosabb pontja az életemnek.
O: Ha jól tudom, nemrég lett iskolás a kislányod, Maja. Féltél, izgultál a nagy nap
előtt, vagy lazán kezelted a helyzeted? Adtál esetleg bármilyen útmutatást neki?
J: Vegyes érzelmekkel töltött el, ez az élet rendje. Pont annyira izgultam, amennyire kellett, de az nyugtatott, hogy Maja nagyon várta!
O: Te milyen diák voltál az általános iskolában?
J: Abban a tantárgyban voltam szorgalmas, amelyik nagyon érdekelt, a többit csak nagy
duzzogva megtanultam. A magatartásommal sosem volt gond. Énekkaros voltam, 8 évet
néptáncoltam az iskolai tánccsoport tagjaként.
O: Szerinted mik azok a legfontosabb értékek, amiket egy iskolának, tanárnak át
kell adnia a gyermekeknek?
J: Határozottsággal, figyelemmel, játékossággal megszerettetni a tanulást és az iskolai
éveket. Szerintem ez az alsó tagozatban az egyik legfontosabb, hiszen ez meghatározza az
iskolához való viszonyulását!
O: Az életben téged is értek pofonok, de talpra álltál, akár az is lehetne a jelmondatod, hogy sose adom fel! Manapság egyre több gyermek, kiskamasz érzi azt, hogy a
kudarcok, magas elvárások, családi problémák, túlterheltség miatt nincs tovább. Mit
tanácsolnál annak a gyermeknek, aki feladja, feladná?
J: Nagyon nehéz felelősséggel tanácsot adnom, de én azt gondolom, tartson ki az elhatározása mellett, és ne adja fel akkor sem, ha akadályokba ütközik. Hiszen az akadályok
erősítenek, és tapasztalatból mondom, hogy a magam rögös útját végigjárva „kifizetődő”,
és nem mellesleg büszkeséggel tölt el, hogy nem adtam fel és kitartottam. Erről született
egy könyv, mely pont ezt a témát írja körül. Szerencsére a könyv tartalma egy általános
iskolás gyermeknek is inspiráló lehet, nem korhatáros.
A könyv címe: SZEMTŐL SZEMBEN, és az életem legmeghatározóbb és legnehezebb 20
évéről szól. (megrendelhető: judyszemtolszemben@gmail.com)
O: Van –e bármilyen kötődésed Fóthoz?
J: Barátaink élnek Fóton és rengeteg rajongó jár a koncertjeinkre.
Köszönöm! :)

Készítette: Jakabné Kaudersz Orsi
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Turpi Úrfi Könyvajánlója
Kertész Erzsi: Panthera-A hógömb fogságában Ifjúsági kalandregény
FilmBaráth könyvkritikáját és a könyvet ajánlja Turpi Úrfi:
Kismukk nem szeret beszélni, írni annál inkább, ezért ő vetette papírra
(Kertész Erzsi értő tolmácsolásában) azokat a hihetetlen kalandokat,
amelybe osztálytársával együtt belekeveredett. A suliban hegymászószakkört hirdettek, amelyre néhányan el is mentek, mivel fogalmuk sem volt,
milyen gonosz terveket szövöget annak vezetője, Meredek Johnny. Egy
szürke péntek délután elmentek az éppen aktuális órára, és hamarosan picire zsugorodva egy hógömb alatt találták magukat, egy hatalmas slamasztikában, amelyből csak együtt volt esélyük kimászni... Gekkó, Vince, Hétfejű
Helga, Virág, és Kismukk - ők a mi hőseink a hógömbben, akiknek idekint, a
"normális" világban akad két segítője is, Noémi és Rozika néni, aki ahhoz
képest, hogy főállásban egy művelődési ház portása, és erősen nagymama
korban van már, simán felveszi a versenyt a fiatalokkal. Annak ellenére tud
mindvégig izgalmas maradni a történet, hogy már az elején megtudjuk,
mindenki szerencsésen átvészelte a kalandot, mivel a civilben pszichológus
szerző a karakterekre és a jellemfejlődésre, valamint a csapat dinamikára
helyezte a hangsúlyt. A stílus könnyed, mégis profin kiszámított minden
mondat, nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is kitűnően tudnak szórakozni ezen a nem túl bonyolult, ámde annál izgalmasabb sztorin. A kötet
szereplői a célcsoport kiskamasz korosztálynak megfelelően nem lettek túlgondolva, a jók, jók, a rosszak rosszak, a gyerekek pedig kaptak egy belevaló nagymamapótlékot, aki egyetlen felnőttként csendben irányítja a háttérből az ifjúságot. A gyerekek korosztályuknak megfelelően reagálnak a váratlan eseményekre, halálra rémülnek, de állják a sarat, kezdetben esnekkelnek, de aztán felnőnek a feladathoz. Ki gondolta volna, hogy egy hétköznapi művelődési ház ilyen sok bújkálási lehetőséget rejt magában, a portás
néniben pedig egy Wonder Woman veszett el, aki, ha kell újraértelmezi a
ruhatárát, szükség esetén sziklára is tud mászni, laza csuklóval borítja a kelkáposzta főzeléket a rosszfiú képébe szigorúan figyelemelterelési szándékkal, és a lehető legnomádabb körülmények között is isteni vacsorát tud
rittyenteni a pereputtynak. A Pantherában csak annyi a misztikum, ami az
érdeklődés fenntartásához szükséges, a hangsúly a kalandon van, amelyből
nem szenvedünk hiányt. Jól adagolja a szerző az akciót és az érzelmeket, jól
átgondolt írásmű, amely mégis üdítően friss tud lenni a saját műfajában.
Bernát Barbara jól eltalált rajzai sokat tesznek hozzá az olvasmányélményhez. Ez egy jó könyv.
Forrás: https://smokingbarrels.blog.hu
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Életképek
Kipróbáltuk a tónál lévő kalandparkot, nagyon jó szórakozás volt!
(2.b)
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Ez állati!

„Mindenki, aki valaha szeretett már egy
állatot, tudja, hogy
milyen csodát adnak
ők nekünk.”
Wallace Sife

Március 13-án nagy élményben volt részük iskolánk 1.b és 1.c
osztályos tanulóinak: vendégünk volt Both Zoltán vadállatbefogó,
hüllőszakértő. Nem jött egyedül, hozott „vendégeket” is, sisakos
kaméleont, afrikai sünit, óriáskígyót és egy gyíkot. Értékes információkat szereztek tanulóink az állatok életéről, lakóhelyéről.
Szóba került a környezetvédelem, és a felelős állattartás is. A
gyerekek nagy örömmel vették kézbe az állatokat. Köszönjük az
értékes perceket.
Szabó Zsóka
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A kis herceg

„Színház az egész
világ,
És színész benne
minden férfi és nő…”
Shakespeare

Áprilisban a 2.b és 2.c osztályhoz különleges vendég érkezett: Oláh-Fenyvesi Judit drámapedagógus. Remek órát
tartott mindkét osztályban, a téma pedig A kis herceg volt.
Hogy teljes legyen a program, pár nap múlva elmentünk a
Vörösmarty Művelődési Házba megnézni a könyvből készült színdarabot, a Muharay Színház előadásában. A fantasztikus produkció után 4 helyszínen folytatódott az előadás: beszélgethettünk a kis herceggel, kipróbálhattuk a
színház hangosítását, felpróbálhattuk a jelmezeket és kellékeket és bekukkanthattunk a kulisszák mögé Geri Tamás
vezetésével.
Köszönjük a társulatnak az élményt és Jarabin Kingának a
fotókat!
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Az 1.b és 1.c osztálynál így telik egy írás óra és képességfejlesztés
óra, köszönjük a képeket Ágoston Adrienne néninek!

38

A 2.b osztály csapata (Mátyás Borka, Szurinek Bastian, Madaras Bence és
Juhász Péter) a Hebe Madarak és fák c. csapatversenyére készülve:

Az 1.b és 1.c osztály Zsóka nénivel készített csodaszép festményeket:
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Szakály Kitti (5.a) csodaszép tavaszi természetfotói:

„Bekeringőzött a
tavasz, minden fát és
bokrot táncra kért, és
a növények örömmel
öltötték fel a
rózsaszínű és fehér,
halványsárga és
bíbor, illatos
sziromruhájukat.”
Lucy Maud Montgomery

A 2.b tojásai :)
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Juhász Peti (2.b) a Mineshowról küldött nekünk képeket, köszönjük :)
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A KidGo ajánlásával:)
Szerintem kevés ember van, aki ne szeretné a fagyit, mi biztosan a SZERETEM A FAGYIT táborhoz tartozunk!
Ezért is gondoltunk arra, hogy le fogjuk tesztelni azokat a fagyizókat,
amelyeket akár ti is ajánlhattok nekünk, illetve azokat, amelyek az utunkba esnek a nyár során . Az idei első fagyizásunk egészen Pomázig vitt
minket, ugyanis a híre nagyon jó ennek a kis fagyizónak és a hosszú sor
sem véletlen, isteni volt, az árak meg nagyon barátiak!
Bandolino Fagyizó

Az agyagozás fantasztikus program lehetőség, nagyon kikapcsolja a gyerekeket és a felnőtteket
egyaránt. Amellett, hogy a gyerekek alkothatnak, van lehetőség a
szülővel közösen is eltölteni az
időt.
Mi Gödöllőn, az Agyagkuckóban töltöttük a délelőttünket, nem
az első és nem is az utolsó alkalom, hogy itt jártunk.

(A KidGo további programajánlóit megtaláljátok a facebook oldalukon)
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Kicsit kenguru, kicsit delfin, de inkább Hajni –
Majoros Hajnalka tollából
„Gyerekkoromban,

ha megkérdezték tőlem, mi a kedvenc tantárgyam, egyértelműen rávágtam, hogy a testnevelés(…)A tanulás sosem tartozott a kedvenceim közé, de esküszöm, amikor vége volt egy órának, és következett a tesi,
hihetetlen boldogsághormon szabadult fel bennem. Imádtam a tanáromat is,
mert mindig dicsért, és úgy gondolta, hogy a halnak nem kell fára mászni, az
elefántnak pedig magasat ugrani. Azt csinálhattuk, amiben jók voltunk. Ketten
voltunk lányok az osztályból, a tornasorban a legkisebbek és egy majdnem 2
méter magas fiú, akik mindig mindent megcsináltunk, és állandóan egymással
versenyeztünk, hogy ki miben lesz az első, és a legjobb. Ezért 6 évig minden
kerületi atlétikai versenyen mi képviseltük az iskolánkat. (…) Az iskolában szerettem az énekórákat is, de azt nem, hogy kötelezően járnom kellett kórusra.
Mivel nem az Ace of Base-t, vagy 2 Unlimited No Limit című dalát kellett elénekelnünk a tornatermi kóruspróbán, ezért egyszer unalmamban elbújtam a zsámolyok közé, hogy megússzam, aztán jöttek a szekrények, úgy megtanultam
rejtőzködni mint egy Rambo. Egy szoknyás Rambo. Végül már el sem mentem a próbákra. Ezt még lehetett fokozni… az úszással. Ugyanis rettegtem a
víztől.…”
Ha kíváncsi vagy, hogy végződik a sztori, és hogy vajon Marián és Olivér megtanult –e végül úszni, keresd fel a https://mymirror.hu/kicsit-kenguru-kicsitdelfin-de-inkabb-hajni/ oldalt, itt olvashatsz még Hajnitól más, érdekes cikkeket is.
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Köszönjük a figyelmet,
találkozunk júniusban!

kép forrása: Szakály Kitti (5.a)

Főszerkesztő:Jakabné Kaudersz Orsolya
Segédszerkesztők: iskolánk Tanárai,
Diákjai, akik segítsége nélkül ez az újság
sem létezne, köszönjük nekik!
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