Oktatás-nevelés – Iskola

Búcsúzunk
a 8. osztálytól
A pillanatok jellemzője, hogy
olyan hamar elillannak, mint
ahogy behunyjuk a szemünket, majd kinyitjuk. Ezt a mostani pillanatot régen vártátok
már, de higgyétek el, gyorsan
elmúlik ez is úgy, mint ahogy
nekünk, felnőtteknek, egy pillanatnak tűnik az azóta eltelt
idő, hogy Ti a hunyadis falak
közé léptetek.
Az első napokban Kármen
néni kezét fogva ismerkedtetek azzal az új hellyel, ami
most már régóta második otthonotok. Gyorsan beilleszkedtetek az iskolai életbe. Ezt
bizonyítják a hamar megszerzett jó jegyek, dicséretek, de
bizonyítják ezt a figyelmeztetők is, amik szintén hamar a
tájékoztatókba kerültek.
Tanító nénitek az alsó tagozatban számtalan iskolán kívüli programmal, erdei iskolával
igyekezett színessé tenni számotokra ezt az időszakot. Felső tagozatba lépve Kármen
néni óvó karjai közül egy határozott és szigorú, de a Ti szavaitokkal élve „jó fej” osztályfőnök, Zalán tanár úr irányítá-
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sa alá kerültetek. Mindketten
arra törekedtek, hogy egy nagyon jó közösséget hozzanak
létre. Tantestületünk minden
tagjának az a véleménye, hogy
jó munkát végeztek, jó csapattá formáltak benneteket.
Bár a tanulásban nem mindig jeleskedtetek, műsoraitok,
szerepléseitek nagyon színvonalasak és változatosak voltak. Mindig számíthattunk rátok közösségi programjainkban, az iskola különböző rendezvényein, sporteseményeken. Kisebb rendbontásokon
kívül nagyobb bonyodalmakat
nem okoztatok, nem voltatok
igazán „balhés” társaság.
Ma még az öröm és a szorongás vegyes érzésével álltok itt, a jól ismert iskolaudvaron. Néhány év múlva azonban már csak távoli emlék marad mindaz, ami itt történt veletek a nyolc év alatt Eddig iskolánk jelentette számotokra a
teljes világot, s készített fel titeket a továbbiakra. Nemcsak
a tanítási órák ismeretei formálnak, az iskola az összetettebb, rejtettebb tudás színhelye. Legfőbb feladatunknak tekintettük, hogy segítsünk nektek jellemetek formálásában,
céljaitok elérésében. Még akkor is ez volt a célunk, amikor
óvó, intő szavainkat kemény
szívvel fogadtátok.
A mai naptól feledésbe merülnek azok a percek, amikor összeszidtunk benneteket a szemetelésért, lustaságért, de megmaradnak azok a
pillanatok, amelyeknek együtt

Tánctalálkozó
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Március 15-i megemlékezés
örültünk. Az osztály ma még
együtt van, mint ahogy 8 éven
át, vidámságban, szomorúságban, izgalomban és önfeledt nevetésben, de így együtt,
ma utoljára. A sok maradandó
emlék mellett ezeket az ünnepélyes pillanatokat is őrizzétek meg!

Kedves Kármen és Zalán!
Nektek köszönöm áldozatos,
tartalmas munkátokat, melylyel egy nagyon jó közösséget
formáltatok. Hiszem, hogy diákjaitok mindig jó szívvel gondolnak majd vissza Rátok!
Kedves ballagó Diákok!

Kedves Szülők!
Köszönjük Önöknek, hogy
ott voltak gyermekeik mellett
az örömteli és a nehezebb pillanatokban, támogatták őket
minden helyzetben. A szülői
vigasztaló szó mindig átsegítette az érzékeny kamaszokat
a nehéz perceken.
Gyermekük középiskolai
évei még több odafigyelést kívánnak majd – sok álmatlan
éjszakát, de sok szép percet is
tartogatnak az Önök számára. Ehhez az időszakhoz kívánunk kitartást és türelmet, jó
egészséget Önöknek!

Befejeztétek általános iskolai tanulmányaitokat. Tegyetek úgy további életetek során, hogy példaként állíthassunk benneteket az itt maradók elé! A tantestület nevében középiskolás éveitekhez
sok sikert, küzdeni akarást, kitartást, támogató barátokat és
családot kívánok nektek! Őrizzetek meg minket emlékezetetekben, s kívánom, legyetek sikeresek, bármerre is vet a sors
titeket.
Márgusné Czinege Tünde
megbízott igazgatónő

Tánctalálkozó
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Erdei
táborban
jártunk
Május 31-én, szerdán reggel 7:45-kor indultunk az iskolából. A vonat elvitt minket Vácra, onnan átszálltunk
egy másikra, ami letett minket
Nógrádon. Elmentünk, megnéztük a várromot. Innen az
utunk már csak Diósjenőre
vitt gyalog. Mikor megérkeztünk, lepakoltunk, körülnéztünk. Pár óra múlva már a csapatokat választottuk a GPStúrára. Mikor elindultunk,
hogy nekikezdjünk, elmagyarázták, mit kell csinálnunk.
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Erdei iskola – Hárs Róza rajza

Nagyon egyszerű volt: dobozokból kellett cetliket kivenni.
Amikor megvolt mind az öt
darab cetli, vissza kellett menni a táborhelyre, hogy kirakjuk
belőle a képet. Ezután megvacsoráztunk. Visszamentünk a
házakba, hogy pihenhessünk.
9 órakor indultunk az éjszakai
túrára. A túrán volt bátorságpróba is. Este, mikor visszaértünk, le kellett fürödni. Ahogy
ezzel készen voltunk, át lehetett menni más házakba is.
Éjfélkor volt lámpaoltás, ekkor mindenki lefeküdt, de még
beszélgettünk. Reggel, mikor
felkeltünk, szakadt az eső, s
csak pár óránk volt a reggeliig.
Reggeli után el kellett hagyni a
házakat, de az udvaron még lehetett játszani. Megebédeltünk
és elindultunk. Vácon átszálltunk egy másik vonatra, az el-

vitt minket a Sződ-Sződliget
állomásra. Ide jöttek értünk a
szülők, és hazavittek minket.
Így telt az erdei tábor.
Bedák Enikő
4. osztályos tanuló

Eredményeink
Április 23-án, a föld napi vetélkedőn iskolánk kiélezett
versenyben a 2. helyezést érte
el. A csapat évek óta az élmezőnyben végez. Lelkes küzdelmük gyümölcse ez a mostani eredmény is. Váci és Vác
környéki általános iskolákból
14 csapat jelentkezett. Csapatunk tagjai: Dalnoki Fanni, GálBorus Tamás, Hárs Anna, Dreiszig Dániel, Czinege Emília, Késmárky Tímea, Juhász Márk, Var-

ga Enikő, Garad Ágoston. Felkészítő pedagógus, mint minden
évben: Kollár Zalán.
A kosdi humán komplex
versenyen tanulóink szintén
jó helyezést értek el. 13 környékbeli településről érkeztek
az iskolákat képviselő, felső
tagozatosokból álló csapatok.
Iskolánk tanulói a 4. helyezést
érték el. Csapattagok: Gál-Borus Tamás, Balázs Ákos, Czinege
Emília, Garad Ágoston. Gratulálunk a sikereikhez!
Mint minden évben, az idén is
a 7. osztályosok próbanyelvvizsgát tettek. Ebben az évben is szép eredményekkel zárult a megmérettetés.
Idén 2 nagy részből állt a
vizsga: a gyerekek 10 témából
és 6 szituációs gyakorlatból
készültek fel és adhattak számot tudásukról. Az osztály nagyobb része várakozáson felül
teljesített.
Reméljük, jövőre is hasonlóan eredményes évet zárunk!
Hajdu Andrea
Kollár Zalán
angoltanárok

A 8. osztályosok
továbbtanulási
eredményei

Tánctalálkozó

Tanulóink közül 10 fő szakközépiskolában és 6 fő szakiskolában folytatja tanulmányait a
következő tanévtől. Továbbtanulásukhoz sok sikert kívánunk!
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Bozsik-program

A nagyobbak változatos módon állítják fel a bójákat és az
összekötő rudakat, melyekből
akadálypályát építenek, és segítik társaikat.
Köszönjük a lehetőséget és
a játékokat, melyeken változatos módon fejleszthetjük gyermekeink mozgását.

Évzáró a
Pillangó csoportban

Bóják között
Felejthetetlen napokat töltöttünk el a gyerekekkel: kúszásmászás, futás, labdavezetés,
kapura lövés közben. Munkánknak meg is lett a gyümölcse: tavasszal ismét a váci stadionban mutatták meg ovisaink tudásukat, majd júniusban
Szél József ajándékcsomaggal
lepett meg bennünket. A kisebbeknek nagy kedvence lett
a sportlétra, melyen különböző módokon ugrálnak végig.

Az idei évzárót – eltérve a
megszokottól – hamarabb tartotta a csoport. Picit izgultunk
is emiatt mi, szülők, hiszen az
anyák napi ünnepély időpontja vészesen közel esett az évzáróéhoz. Aggodalmunk alaptalan volt, hiszen a Pillangó csoportban a gyerekek derekasan
helytálltak, amit természetesen
az óvó nénik kitartó munkájának is köszönhettünk.
Hetekkel az ünnepély előtt
lázas készülődés folyt a Pillangó csoportban, az évzáró napjára tetőfokára hágott az izgalom közöttük. Izgultak, hogy
jól szerepeljenek szüleik előtt,
hiszen nagyon sok tanulás,
munka előzte meg ezt a szép
csütörtöki napot.

Akadálypálya
Az ünneplőbe öltözött gyerekek kézen fogva jöttek be a
feldíszített tornaterembe, ahol
egy kedves mesét adtak elő a
Napról, amelyet állatjelmezbe
bújt pillangósok kutattak fel
és kértek meg, hogy ragyogjon

Egy pillangós anyuka

A nagycsoportosok
ballagása

Pillangósok bevonulása

Játék a sportlétrával

az égen. Minden gyermeknek
jutott kisebb-nagyobb szerep,
amit örömmel és izgalommal
adott elő a meghatódott, büszke szülőknek.
Megragadva az alkalmat ezúton szeretném megköszönni a többi pillangós szülő nevében Ági néninek, Ica néninek és Gyöngyi néninek az
egész éves törődést, szeretgetést, tanítást. Mindenkinek jó
pihenést, szép nyarat és hoszszú nyaralást kívánok!

Május 17-én került sor a Méhecske csoport és Katica csoport évzárójával egybekötött
ovis ballagásra. Szerencsére az

A Pillangó csoport évzáró előadása
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időjárás is lehetővé tette, hogy
az ünnepséget az óvoda csodásan feldíszített udvarán nézhessék végig a szülők, nagyszülők, rokonok.
Csura néni köszöntője után
a Méhecske csoport műsora következett. A négy évszak váltakozását felelevenítő
versek és énekek tarka csokrát nyújtották át nekünk a gyerekek. A Katica csoportosok
először felsorolták, hogy mi
minden történt velük az oviban töltött idő alatt. Többek
között voltak tánctalálkozón,
sporteseményeken, kirándulásokon, szavalóversenyen és
az évek során már megszokott
nyílt napok, közös ünnepségek sem maradhattak ki a sorból. A műsort sok-sok ének és
tánc színesítette. Ezek után az
összes nagyfiú és nagylány színes lufit kapott a kezébe. Egyszerre engedték el, majd nézték sokáig tapsolva, hogy kinek milyen magasra száll a lufija. Az ünnepség végén tarisznyájukkal, kezüket egymás vállára téve ballagtak a csoportszobákba, ahol elfogyasztották a meglepetés sütit és üdítőt.
Ezek a ballagó gyerekek az
oviban szerzett sok szép emlékkel a szívükben büszkén állhatnak az évnyitón az iskolások közé.
Egy Katica csoportos
nagyfiú anyukája

A Pillangó csoport
kirándult
A Pillangó csoport év végi kirándulásként a Nyéki Lovas-

udvarba látogatott. A reggeli időjárás ellenére, mely az évszakhoz képest szokatlanul hideg, borongós, zord volt, a
gyerekek izgatottan várták az
eseményeket. Az óvodából induló, énekszótól hangos rövid sétát követően a gyerekek
felkapaszkodtak a kocsikra, és
lovas kíséret mellet indulhatott az erdei túra beszippantva a természet friss illatát, hallgatva annak hangjait, a madárcsicsergést, a lovak patáinak
dobogását, a szél susogását. A
földút hepehupáin jól megrázva, nevetéstől hangosan haladt
a kocsi a közeli magasles felé,
ahol a gyerekek felmászhattak a szédítő magasságú építményre. A rögtönzött mezei
futóversenyt követően folytatódott a rögös, de annál kacagtatóbb utazás, amit az óvó nénik fondorlatos találós kérdései tettek még változatosabbá
– így vezetve rá a kis túrázókat
a tájvédelem és a környezettudatos magatartás fontosságára. A kis csapat meg is érkezett
a programok gerincét adó lovasudvarba, ahol előkerültek
az elemózsiák, majd újult erővel kezdetét vette a hely felfedezése. A Nyéki család három fantasztikus gyermekének köszönhetően a legbátortalanabb látogató is felbuzdult
az állatok simogatására, etetésére. Kíváncsi tekintetektől kísérve a patak vizében új otthonra leltek az addig egy nagy
kádban élő halacskák. Megismerkedhettek a gyerekek a tehénfejéssel és az eredményképpen összecsordogáló friss
tej ízével. Felhőtlen jókedvükben egymást lökték a kötélhintán, tolták társaikat a hatalmas dömperen és Jani bá-
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Diósjenői kirándulás – a tanösvényen
csi vigyázó kezei között az íjászat érdekességei is feltárultak
előttük. A jó levegő és a sok
szaladgálás meghozta a gyerekek étvágyát, a hatalmas bográcsban főtt paprikás krumpliból mindenki jóízűen kanalazott. Köszönjük az óvó néniknek és a programokat biztosító család apraja-nagyjának ezt
a vidám és rendkívül tartalmas
kirándulást, remélem sokat látjuk még őket ilyen jókedvben
egymás közt.
Szerencsésnek mondhatom
magam, mert lehetőséget kaptam képekben rögzíteni az
együtt eltöltött szép napot,
hogy évek múlva is nézegethessük őket.

Diósjenőn
kirándultunk
A Méhecske és a Katica csoportosok kirándulását sikeresen szervezték meg a SZK tagok. Reggel hátizsákkal érkez-

A Pillangó csoport kirándulása a Nyéki Lovasudvarban

tek a gyermekek, akik már régóta türelmetlenül várták ezt a
napot. Egy közös nagy buszszal, nagyon kényelmesen
utazhattunk. Gyönyörű tájakon haladtunk végig. Gyermekeink először a Marton
Pékségben ismerkedtek a kalácssütéssel. Nagy élvezettel nyújtották a tésztát, sodorták, formázták a perecet, kiflit, kalácsot. Munkájukat kakaós csigával jutalmazták a pékség dolgozói. A megsült péksüteményeket Csengei Máté
anyukája csomagolta, és jellel ellátva hozták haza a gyerekek. Köszönjük ezt a nagy élményt a Marton Pékségnek, és
a szervezőnek, Csengeri Orsolyának. Egy kis játszótéri kikapcsolódás után újra buszra szállva indultunk a tanösvényre. Először elfogyasztottuk a magunkkal hozott ebédünket, majd a túra vezetője
felhívta a gyerekek figyelmét
az erdőbeli viselkedési szabályok betartására. Rácsodálkoztunk a gyógynövényekre, a le-
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Diósjenői kirándulás – a Marton Pékségben
gidősebb fára, a bokrokra…
Sok ismeretet hallhattunk az
erdő élővilágáról, a fák, növények fejlődéséről. Ezután jól
felszerelt játszótéren hosszabb
játék következett. Nagy élmény volt a kisállatok simogatása. Láthattunk újszülött nyuszikat, kiskecskét, galambokat,
bárányt. Tele élményekkel érkeztünk haza.

Év végi kirándulás
Végre elérkezett a várva várt
nap! A Süni csoportba járó
gyerekek első alkalommal vehettek részt „igazi” csoportkiránduláson. Kipirult arccal, izgatottan érkeztek meg reggel
az óvodába. Mindenki büszkén mutogatta a hátizsákját,
melybe „útravalót” csomagoltak a szülők. Külön buszra szállva indultunk felfedezni
(ki először, ki már visszatérőként) a medvék és farkasok birodalmát, a medveotthont Veresegyházon. Megérkezvén kis

csapatunk elfoglalta a kisvonatot, amelyen megtízóraiztunk.
Nemcsak mi éheztünk meg,
hanem a medvék is. A bocsok
etetését gondozóik végezték,
mi izgatottan néztük. Találgattuk, mit kapnak. Megérdeklődtük a bocsok nevét, melyből megpróbáltuk kitaláltuk,
hogy melyik fiú és melyik lány.
A nagy medvék etetésében
mi is részt vállaltunk a hozott
almáinkból. Volt, aki felajánlotta a medvéknek a sajátját,
de olyan gyermek is akadt, aki
kedvet kapott a medvéktől s a
finom gyümölcsöt saját maga
falatozta be.
Látogatásunkkor a farkasok
éppen etetés után voltak. Jó lehetőség kínálkozott arra, hogy
megbeszéljük a ragadozó állatok életmódját. Tudatosítottuk
a gyermekekben, hogy ezek az
állatok nem gonoszak, hanem
így élnek, így táplálkoznak.
Nagy sikert aratott körükben
a sok mosómedve, strucc, varjú is. A kilátóból remekül szétnézhettünk, megnéztük merre

Diósjenői kirándulás – ismerkedés a kisállatokkal
jártunk már, s hová kell még
elmennünk, körülnézni.
A nagy séta után a medveotthon éttermében ebédeltünk.
A gyerekek jóízűen falatozták a rántott szeletet és a sült
krumplit.
Ebéd után a szabaddá vált
játszóteret vettük birtokunkba. Felszabadultan, de másokra odafigyelve tapasztalgatták

A Süni csoport látogatása a veresegyházi medveotthonban

a játékok kínálta lehetőségeket.
Az idő gyorsan repült, elérkezett a hazaindulás ideje. Felszállva a buszra, jóleső fáradtsággal, de élményekkel telve
mesélték el kinek mi tetszett a
legjobban a kiránduláson.
Süni csoportosok,
Éva és Edina óvónők
és Viki dajka néni
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Faluház

Ovisok mutatványa

Kiss Gergelyt Zelinka Ildió kérdezte

Könyvtári
hírek,
könyvtári
programok
A sződi könyvtárba a 2013-as
évben is sok gyermek és felnőtt iratkozott be. Új keletű
hír, hogy könyvtárunkban három folyóirat rendszeres megjelenéssel megtalálható, olvasható: Csodaceruza (irodalmi és
művészeti folyóirat gyerekeknek), Családi Lap (IPM társmagazin), Rubicon (történelmi
magazin).
A sződi könyvtárnak a tavaszi ébredésben egy különle-

ges vendége volt. Április 5-én
pénteken 18 órakor dr. Kiss
Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót hallgattuk, kérdeztük – pontosabban
kérdezte Zelinka Ildikó, sződi születésű televíziós sportriporter.
A rendezvényt két sportbemutató előzte meg: mozgásos játékokat mutattak
be a nagycsoportos óvodások
Kemenczeiné Rácz Magdolna
és Kolumbán Zsófia óvó nénik segítségével, Gál Balázs
és tanítványai pedig karatebemutatót tartottak. A balkezes klasszis elmondása szerint,
sok rendezvényen vett már
részt, de ilyen kedves fogadtatásban még nem volt része.
A rendezvényt közös beszélgetés, illetve közös zsíroskenyerezés zárta.

Játszunk

Harcban

Gál Balázs és tanítványai

Sződi ajándék

Ildikó virágai

Ezt eltörte
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Faluházi
programok,
rendezvények
Április 11.,
a költészet napja
Immáron második éve megrendezzük a Faluházban a költészet napját. Ezen a napon virágba és versbe borult a gyönyörű Faluház. Rengeteg verset hallottunk óvodástól, iskolástól. A zsűrinek nehéz volt a
döntés, éppen ezért külön díjakat is osztottak.
A rendezvényt sütizéssel
koronáztuk meg és megfogadtuk, hogy ilyen komolysággal,
alázattal fogjuk megünnepelni
minden évben a magyar költészet napját.

Április 20.
II. Szlovák
Hagyományőrző Nap
A hirdető plakátból kitűnik,
hogy ismét színesre sikeredett
a szlovák hagyományőrző nap
Sződön. A színpadi fellépések
után Hertel László polgármester úr meghívta a „csapatot”
a Jakabka-tóra kipihenni és
megbeszélni a délelőtti kulturális műsort. Köszönjük szépen a vendéglátást, nagyon jól
éreztük magunkat.

Isaszegi asszonykórus

Sáriak bevetésre készen

Maglódi hagyományőrzők

A II. Szlovák Hagyományőrző Nap plakátja

A magyarországi szlovákok hetilapja, a L’udove Noviny is
képes beszámolót közölt szlovák hagyományőrző napunkról
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A nézőtéren feszült a figyelem

A hunyadisokkal szlovák népballadát olvasunk

Fogadjuk a vendégainket

Polgármester úr Sződről mesél

Május 25.
Gyereknap
Idén is megrendeztük Sződön a gyermeknapot. Szinte már hagyomány, hogy ezen
a napon a faluház gyermekszínházzá alakul át, és tárt karokkal vár kicsiket és nagyokat egy MESÉS előadásra. A

terem hamar megtelt kíváncsibbnál kíváncsibb nézőkkel.
A Talán Teátrum és a rendező, Buzogány Béla ezúttal egy
állati jó dalfesztivállal készült
közönségének. Ella Bella, a
műsorvezető orangután a Violinkulcs-erdő, Basszuskulcstisztására kalauzol bennünket.
Itt él Bejóldalolok Aladár, a
huncut róka; Hodosa Kadosa,
a dadogó hód; Birizga Imrus-

ka, a daloló kutya és Tappancs
Morgó, az öreg medve. A tisztáson dalfesztivált szerveznek. Jelentkező akad bőven,
még egy ember is, Géza fiú. A
rangidős Tappancs Morgó testesíti meg a zsűrit. Bejóldalolok Aladár azonban egy tyúklopó-portya közben beleesik
egy hatalmas pocsolyába, a hideg szél jól átfújja őt és megfázik, még a torka is megfájdul.

A ravaszdi ezért mindent bevet, hogy torokfájása ellenére is nyerni tudjon a dalfesztiválon. Az összes induló ellen
aljas, személyre szabott csapdát eszel ki, amivel jól rászedi őket. Ám a turpisság hamar
kiderül és az erdőlakók boszszút forralnak. Ella Bella igazságszéruma lesz a megoldás
mindenre, amitől Aladár azonnal a színtiszta igazságot vall-

Gyermeknapi színházi előadás a Faluházban (további képek a színes hátsó borítón találhatók)

