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Befogadó nevelés 
intézménye
Az Óbudai Nagy László Általá-

nos Iskola Zápor utcai tagintéz-
ménye már évek óta aktív részese 
a Down Egyesület által szervezett 
„Mindenkinek becsengettek!” 
programnak, illetve résztvevője a 
program záró rendezvényeinek.
A Down Egyesület 2009-ben élet-

re hívott programja a 2011/12-es 
tanév során hazánk 6 városában 
(Budapest, Nyíregyháza, Debrecen, Tata, 
Vác, Szentendre) valamint Románia 
és Ukrajna 2 nagyvárosában zajlott 
48 intézmény több mint 70 osztály 
bevonásával.
Cikkünk a 6. oldalon folytatódik

Új értékelési módszer a nyelvoktatásában

Idén is megrendezték 
az Óbudai Pedagógiai 

Napokat
A március 19-e és április 2-a 

között megrendezett eseményen 
szakmai előadások és interaktív 
foglakozások révén ismerked-
hettek meg a résztvevők új vagy 
bevált pedagógiai módszerekkel
Az elmúlt évekhez hasonlóan 

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala, illetve 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Budapest III. Tankerület 
ének közös szakmai programja, az 
Óbudai Pedagógiai Napok 2015. 
március 19-én kezdődött.
Az programon szakmai előadások, 

óvodai és iskolai bemutatók, mű-
helyfoglalkozások és sok más prog-
ram várta az érdeklődőket.
A megnyitó ünnepség hagyomá-

nyainkhoz híven, ismét a Veres 
Péter Gimnázium aulájában került 
megrendezésre.
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik

hogy ötöst szerezzenek. Minden olyan erőfeszítés, amely a tudás örömét 
jelentené, háttérbe szorulni látszik, ha nem kapnak érte jegyet. Ezt a hoz-
záállást szeretnénk megváltoztatni, mert úgy gondoljuk, hogy az oktatás-
nevelés hosszú távú célja a tudás megszerzésének öröme kell, hogy legyen. 
Csak ez támogatja az életen át tartó tanulási gyakorlatok fenntartását és az 
életben való boldogulást. Cikkünk a 3. oldalon folytatódik

Új értékelési módszer kísérleti 
kipróbálása folyik az Óbudai Gim-
názium nyelvoktatásában, amely-
ről dr. Furka Ildikó Zsuzsanna 
angol nyelvtanár számolt be újsá-
gunknak.
Az elmúlt időszakban nyelvtanára-

ink egyre jobban tapasztalták, hogy 
diákjaik elsősorban azért tanulnak, 

Szelektív Road Show
Március második hetében az 

Aquincum Angol-Magyar Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola ta-
nulói különböző foglalkozásokon, 
programokon emlékeztek meg a 
víz fontosságáról, a vizes élőhe-
lyek megóvásának módjairól, a 
környezetvédelemről. Mindezt a 
Víz Világnapja alkalmából tették.
A megvalósult programokról Sallainé 

Tóth Mária munkaközösség-vezető beszá-
molóját olvashatják.
Az órákon, a napköziben korábban el-

hangzott beszélgetések, alkotómunkák 
megkoronázása egy szép, napsütéses tava-
szi napon, március 19-én történt.
Cikkünk a 2. oldalon folytatódik
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Az esemény napján az ÖKO mun-
kaközösség szervezésében kitelepült 
iskolánkba az ÖkoPannon játszóház, 
amely a szelektív hulladékok fajtái-
ról, gyűjtéséről, az újrahasznosítás-
ról, interaktív módon, sok játékkal 
tanította elsőstől nyolcadikosig isko-
lánk összes tanulóját.
A játékok során hulladékot kellett 

horgászni, majd a megfelelő szelektív 
gyűjtőbe válogatni. Végignéztük és 
elsoroltuk az újrahasznosítás fázisait, 
és képeket egészítettünk ki. A sajt-
falon két zsinór segítségével, ügye-
sen ki kellett kerülgetni a lyukakat, 
és így felvinni a kupakot a legfelső 
lyukhoz. Nagyon élvezték a gyerekek 
ezt a kihívást is. A legizgalmasabb, és 
legnehezebb feladat a Rend(m)ező 
volt, ahol a négy sarokban álló tanu-
lónak közös összefogással kellett ki-

halásznia a mezőről a papírzacskót, a 
műanyag flakont, és egyéb szemetet, 
majd odairányítani a megfelelő sze-
lektív tartóhoz. Nem minden csapat-
nak sikerült ezt a kihívást leküzdeni, 
de újra és újra lehetett próbálkozni. 
Egész nap igénybe vehették 

a gyerekek a játszóház játékait, 
használták is azokat folyamato-
san, még a délutáni játékidőben is. 
A nap folyamán tanulóink sokat fog-
lalkoztak a környezetvédelemmel, 
interaktív módon tanultak a szelek-
tív hulladékgyűjtés fontosságáról, a 
környezetvédelemről, s arról, hogy 
mi az, amit ők is képesek megtenni. 
Örömmel, élvezettel vettek részt a 
játékokban. 
Köszönjük az iskolai Alapítvány 

anyagi támogatását, mellyel hozzájá-
rult a program a megvalósításához.

Művészek a Miklós Házért
A Szent Miklós Általános Iskola 

enyhén értelmi fogyatékos tanu-
lók, integráltan középsúlyos ér-
telmi fogyatékos és autista tanu-
lók számára biztosít teljes körű 
ellátást.
A Miklós-ház javára a Rózsadomb 

Lions Klub szervezésében beszél-
getéssorozat indul az iskola díszter-
mében, ahol Papp János házigazda-
ként a nagy közhelyekről, életről, 
halálról, szerelemről, istenről és a 
természetről faggatja vendégeit.
Az áprilisi beszélgetőtárs:

Kovács István,

aki az 1968-ban készült Egri Csillagok 
című film hőseként, Bornemissza Ger-
gely szerepében vált ismertté!
Helyszín:
Szent Miklós Általános Iskola
1033. Budapest, Miklós tér 5. 
Időpont: 
2015. április 17. 19:00-tól

A díszterem befogadóképessége 
(80 fő) miatt, előzetes regisztráció 
szükséges a
muveszekamikloshazert@sztmik.hu
e-mail címen.
A támogatói jegyeket a hely-

színen lehet megvásárolni 1000, 
2000, 3000 vagy 5000 forintért.
A támogatásból a Miklós téri 

Gyermekekért Alapítvány céljait 
segítjük megvalósítani.
A beszélgetéssorozat vendége
májusban Rudolf  Péter lesz.

Szelektív Road Show

http://szent-miklos-iskola.webnode.hu/news/muveszek-a-miklos-hazert3/
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Úgy gondoljuk, hogy a hatékony 
nyelvoktatáshoz tartozik az, hogy 
megtanítsuk a diákoknak, hogy tud-
ni jó. Nem csak azért, mert több 
ötös, a későbbi életszakaszokban 
pedig gyorsabb szakmai előmenetel 
vagy pénz jár érte.
Abban a reményben, hogy tanuló-

inknál ki tudjuk alakítani azt az ön-
álló nyelvtanulási folyamatot, ame-
lyet nem csak a jegyek megszerzése 
motivál, kidolgoztunk egy, az Euró-
pai Tanács ajánlásait és a legfrissebb 
kutatási eredményeket is figyelembe 
vevő, a magyar oktatási-nevelési kul-
túrához igazított, portfólió alapú al-
ternatív értékelési rendszert, amely 
lehetővé teszi, hogy a tanulók széle-
sebb körű, a saját érdeklődésükhöz 
jobban igazodó idegen nyelvű anya-
gokon keresztül sajátíthassák el az 
angol nyelvet.
Az új módszer főbb elemeit a ta-

nulók egyéni célkitűzéseinek meg-
fogalmazása, és a tananyag rendsze-
res számonkérése mellett a tanulók 
által választott, súlyozottan ponto-
zott, szabadon választható felada-
tok gyűjteménye alkotja. A nagyobb 
önállóság érezteti a tanulókkal, hogy 
ők felelősek saját fejlődésükért, és a 
saját generációjukhoz igazodó tar-
talom bevonásával motivációjuk 

növekedését érhetjük el. A rendszer 
vonzata, hogy a folyamatos tanulás 
rutinját alakítja ki a diákoknál ezáltal 
elkerülve, hogy csak a témazárókra, 
illetve szódolgozatokra készüljenek 
kampányszerűen, amely a nyelv el-
sajátítása szempontjából csöppet 
sem hatékony, és nem támogatja a 
beszédkészség fejlődését. Végül, 
de nem utolsó sorban arra is ráéb-
reszti őket, hogy egy idegen nyelvet 
nem lehet szűk iskolai értelemben 
vett tantárgyként kezelni, és hogy 
valójában a tanulók sokkal többet 
foglalkoznak az angol nyelvvel min-
dennapjaikban, mint ahogy azt gon-
dolják. A szabadon választható fel-
adatok beszámításával ezt a rejtett, 
informális tanulási tevékenységet 
tesszük hivatalosan elfogadottá, lát-
hatóvá, és tudatossá.
Célunk, hogy a tanulók olyan kész-

ségtárral hagyják el a középiskolát, 
hogy akár felsőoktatási intézmény-
ben, akár a munka világában helyt 
álljanak érettségi vizsgáik után, és 
sikeresen vehessék az akadályokat. 
Ehhez a lexikális tudáson túlmutató 
tudással rendelkező, az önálló fejlő-
dést irányítani tudó, és a kudarco-
kat sikeres megküzdési stratégiákkal 
megoldó diákokat szeretnék nevelni 
az Óbudai Gimnáziumban.

Táborozási lehetőség a 
Balatonnál!

Siófok-sóstói táborba június 22. 
és augusztus 2. között 6 turnuson 
keresztül várjuk az óbudai iskolák, 
sportegyesületek, intézmények ál-
tal szervezett csoportokat.
Táborozási díj idén is:
33.000 Ft/fő/hét
Az ár tartalmazza a szállást, étke-

zést napi 4 alkalommal (reggeli, ebéd, 
uzsonna, vacsora), az útiköltséget, 
szabadidős- és sportprogramokat, va-
lamint a strandbelépőket. 
Sőt, minden résztvevő egy „Sóstó 

visszavár!” feliratú hűtőmágnest kap 
ajándékba!
Érdeklődni lehet a +36(1)3889770-es 
telefonszámon vagy e-mail kollégánknál:
a kovacs.borbala@obudasport.hu címen.

Felhívás
Nemzedéki találkozó az 
Óbudaiban

Az Óbudai Gimnázium (volt Martos 
Flóra Gimnázium, Szent Lujza Intézet, 
Cselka Intézet) Nemzedéki Találko-
zóra várja volt tanárait, tanítványait.
Időpont:
2015. június 5, pénteken 16 órától
Óbudai Gimnázium
1033 Budapest, Szentlélek tér 10.
Telefon:
+36(1) 3688475
+36(1) 3686850
+36(1) 3882148

Új értékelési módszer a nyelvoktatásában

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1616163821959508.1073742098.1475479139361311&type=3&uploaded=2
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Idén is megrendezték 
az Óbudai Pedagógiai 
Napokat
A programsorozat célja, hogy a 

kerületben dolgozó óvodapeda-
gógusok, tanítók, tanárok újszerű 
módszereket, ismereteket szerez-
zenek egymástól. Az óvodapeda-
gógusok, pedagógusok gyakorlati 
foglalkozások alkalmával tapaszta-
latokat gyűjthetnek, elősegíthetik, 
hogy új módszertani elemeket épít-
senek be a mindennapjaikba.
Az óvodai foglalkozásokat, illetve 

a bemutató órákat mindig szakmai 
megbeszélés követi, ez is segítsé-
get nyújt az eredményes pedagógiai 
munka megvalósításához.
A pedagógiai napokat Kelemen 

Viktória alpolgármester nyitotta 
meg, majd a Gyermeksziget Mon-
tessori Óvoda csoportja lépett fel. 
Előadásukkal nagy sikert arattak.

Ezt követően Pölöskei Gáborné a 
köznevelési intézményrendszer fej-
lesztéséért felelős helyettes államtit-
kár tartott előadást.
Őt Dr. Kádár Annamária egyete-

mi adjunktus-pszichológus követ-
te, előadása az érzelmi intelligencia 
fejlesztésének lehetőségeit tárta fel 
óvodás, illetve iskoláskorban.
Az intézmények programjai a 

megnyitót követően két héten át 
tartottak kerületünkben.

forrás: obuda.hu

 Színvonalas előadást és bemu-
tatóórát láthattak az érdeklődő 
pedagógusok iskolánkban az el-
múlt hét során az Óbudai Peda-
gógiai Napok keretében.
Török Tímea tanítónő az alsó ta-

gozaton immár több éve sikerrel 
használja az interaktív táblát min-
dennapi munkájában. Tapaszta-
latait, élményeit osztotta meg az 
érdeklődő kollégákkal interaktív 
foglalkozás keretében.
Felhívta a hallgatóság figyelmét 

arra, hogy megváltozott a gyerekek 
érdeklődési köre, és nekünk, taná-
roknak lépést kell tartanunk velük, 
ha tényleg az a célunk, hogy a fel-
növekvő generációk minél széle-
sebb körű ismeretekkel rendelkez-
zenek.
 Hangsúlyozta, hogy a diákok élve-

zik is, hogy a képernyőn megjelenő 
életszerű, színes tárgyak mozgatha-
tók. Sokszor viccelődnek: Timi néni 
most varázsolni fog? – mesélt tapasz-
talatairól.
Ezek után az előadó lehetőséget 

adott a kollégáknak arra, hogy a 
gyakorlatban is kipróbálhassák az 
eszköz adta lehetőségeket.
Köszönjük kolléganőnknek, azt 
a rengeteg munkát, ami által mi 
is részesei lehettünk ennek az él-

ménynek, és meggyőződhettünk 
az interaktív tábla létjogosult-
ságáról a tanítási gyakorlatban.
Tóth Brigitta tanárnő egy ének-

kari gyakorlóórát tartott korrepeti-
torral. A foglalkozás levezetésében 
nagy segítségére volt Merkó Ágnes 
tanárnő zongorakísérete, valamint 
Réka fuvolajátéka.
A beéneklés után a harminctagú 

kórus hangszeres kísérettel gyako-
rolta az újonnan megismert dalo-
kat. A közönség élvezettel hallgatta 
a gyerekek tisztán csengő, együtt 
áradó énekhangját. A változatos 
módszertani ötleteket megcsillantó 
foglalkozás gyorsan pörgött. A diá-
kok éppúgy élvezték a közös ének-
lést, mint tanáraik.
A jó kórusmunka fegyelmezett-

séget igényel, pontosságra szoktat, 
önfegyelemre, kitartásra nevel. Ez a 
derűs nyugalom és fegyelmezettség 
látszott az egész óra hangulatán. 
A nagy érdeklődést mutatta az a 

tény, hogy kerületünk több iskolá-
jából látogattak el hozzánk az alka-
lomra.
Köszönet illeti pedagóguskollégá-

inkat, akik emlékezetes bemutató-
órákat tartottak és új módszerekkel 
gyarapították pedagógiai eszköztá-
runkat.

Két sikeres kerületi bemutatóóra a Fodrosban

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
http://obuda.hu/hirek/iden-is-megrendeztek-az-obudai-pedagogiai-napokat/
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Tavaszi kézműves 
délután a Csillaghegyi 
Általános Iskolában

Március utolsó napján, a tava-
szi szünet előtt a tavaszi, húsvéti 
díszek készítéséhez kedvet érző 
gyerekek és szüleik egy kellemes 
délutánt tölthettek ezzel a tevé-
kenységgel a Csillaghegyi Általá-
nos Iskolában.
A résztvevők tizenhárom helyszínen 

negyvenhat lehetőség közül választ-
hattak.
Készíthettek nemeztojást, fakarikás 

nyuszkót, tölcsér pipit és -nyuszit, 
terménydíszeket, patchwork tojást, 
virágzó ágakat, szalvétakosárkát, aján-
déktasakot, kosárkás nyulat, könyv-
jelzőt, asztaldíszt, fali díszt, csipesz-
lepkét, kanálfigurákat, gyapjas barit, 
csengettyűs bárányt, teatasakos fény-
képkeretet, origami pillangót, hímes 
tojást és még sok más szép tárgyat. 
A gyerekek süthettek kalácskákat, és 
volt gyertyamártás is, de ügyességi já-
tékok is várták őket és locsoló verse-
ket is tanulhattak.

Sok gyerek és szülő vett részt ezen 
a programon. Az iskola minden dol-
gozója és sok szülő segítette a sikeres 
megvalósítást.

Télbúcsúztató Fodros-módra
A Fodros Általános Iskola 2.a 

osztálya Anna és Anita néni veze-
tésével megelégelték a hideget, a 
telet. Úgy döntöttek elzavarják a 
zord évszakot a Fodros utcából, 
de még Csillaghegyről is. Mesél-
jenek ők!
Kiszebábot 

készítettünk, 
hogy felele-
venítsünk egy 
régi télbúcsúz-
tató szokást.
Vasvári Gá-

bor hozta 
a fa alapot, 
m i n d e n k i 
h o z z á j á r u l t 

valamilyen ruhadarabbal, amivel fel-
öltöztettük.
Cédulákra írtuk azokat a rossz tu-

lajdonságokat, félelmeket, amelyek-
től szabadulni szeretnénk és bele-
tömködtük a babánkba.
Virágvasárnapot megelőző pénteken 

- ehhez a nap-
hoz köthető 
a népszokás - 
lesétáltunk a 
Duna-par tra 
és elúsztattuk 
a bábot, s vele 
a telet, a rossz 
szokásokat.
Reméljük si-
kerrel jártunk!
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1616176828624874.1073742102.1475479139361311&type=3&uploaded=17
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1616203135288910.1073742108.1475479139361311&type=3&uploaded=5
http://www.aeliasabina.hu/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1616203135288910.1073742108.1475479139361311/1616203448622212/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1616176828624874.1073742102.1475479139361311/1616177085291515/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1616176828624874.1073742102.1475479139361311/1616177655291458/?type=3&theater


Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18. - 6 -Tel: 437-8652 
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

A projekt során azóta minden tan-
évben Down-szindrómás gyerme-
kek jöttek hónapokon át heti egy-
egy alkalommal intézményünkbe, 
ahol játékos foglalkozás, illetve kéz-
műves tevékenység közben tanuló-
ink testközelből ismerhették meg a 
fogyatékkal élő gyermekeket.
A program záró rendezvényein 

alkalmunk volt a Nemzeti Színház 
színpadán szerepelni, vagy az Alma 
együttessel „Mutattuk meg mekko-
ra a szívünk!”
Így történt, hogy az idén márci-

us 19-én közös szimpátia sétán és 
ölelésen vettünk részt a Down Vi-
lágnap alkalmából (melynek időpontja 
március 21-én van).
Ezen a verőfényes tavaszi napon 

az Óbudai Nagy László Általános 
Iskola Zápor utcai diákjainak egy 
csoportjával gyalog indultunk a 

Margit-szigetre. A zenélő szökő-
kútnál volt a találkozó, ahonnan fe-
hér és zöld léggömbökkel sétáltunk 
a Vígszínházhoz, ahol csatlakoztak 
hozzánk a színészek és a sajtó, majd 
együtt körbeöleltük a színházat.
Elsős és ötödikes diákjaink – 

utóbbiakkal vittük végig az elmúlt 
4 év programjait – nem mindennapi 
élménnyel lettek gazdagabbak.
„Van az életben minden: elfogadás, sze-

retet, bizalom, hit, megértés, színek, csak 
rajtad áll, hogy mit veszel észre, és mit 
teszel az életedbe. Ha hittel és bizalom-
mal fordulsz mások felé, nem lehet gond, 
ha mégis, legalább nem zárt ajtók mögött 
rejtegeted azt, amit erre az életre kap-
tál, arra, hogy szebbé tedd mások életét. 
Hiszen a szívünk azért van, nem azért, 
hogy rejtegessük és kínozzuk. Nem be-
zárni kell, hanem szabadon engedni, 
szárnyalni hagyni.” Oravecz Nóra

Befogadó nevelés intézménye Tűzoltóságon jártunk
A Dr. Béres József  Általános Is-

kola tanulóinak egy csoportja már-
cius 25-én délután a békásmegyeri 
tűzoltóőrsre látogatott. A Kiserdő 
több osztályából mintegy 40 gyer-
mek, és a szervezők nagy örömére 
több érdeklődő, lelkes szülő is ve-
lük tartott. 
A Támop Tehetséghidak keretében 

immár a harmadik, diákokat, szülő-
ket és pedagógusokat megmozgató 
programunkat a békásmegyeri tűz-
oltóőrsön tartottuk, ahol egyik diá-
kunk édesapja volt házigazdánk. Ő a 
katasztrófavédelem munkatársaként 
dolgozik a tűzoltóságon, s örömmel 
vállalta, hogy segít tanulóinknak meg-
mutatni az ottani, izgalmaktól nem 
mentes, kemény munkát. A gyerekek 
láthatták milyen komoly, felelősségtel-
jes a tűzoltók mindennapja.

Nem csak fizikai, de lelki rátermett-
séget kíván az, hogy ha kell, másokat 
mentsenek akár saját életük kockázta-
tásával.
A gyerekek megismerhették a tűzol-

tóautók felszerelését, kipróbálhatták 
milyen levegőhöz jutni az oxigén-
maszkon keresztül. A legnagyobb 
élményt azt hiszem, mégis a létrás 
tűzoltó autó okozta. Aki vállalkozott 
rá, azt az emelőkosárban 10-12 méter 
magasságba is felvitték, s onnan néz-
hetett szét Békásmegyer felett. Ezzel 
a lehetőséggel nem csak tanulóink, de 
kisebb testvéreik és szüleik is éltek.
Egy jókedvű délutánt töltöttünk 

együtt, nagyszerű élményekkel gazda-
godott minden résztvevő!

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1616178585291365.1073742103.1475479139361311/1616179891957901/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1616164991959391.1073742099.1475479139361311&type=3&uploaded=2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1616178585291365.1073742103.1475479139361311&type=3&uploaded=12
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1616164991959391.1073742099.1475479139361311/1616165321959358/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1616164991959391.1073742099.1475479139361311/1616165268626030/?type=3&theater
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A Csillaghegyi Általános Iskola 7. 
b osztálya a „Határtalanul” prog-
ram keretében március 16. és 19-e 
között négy élményekben gazdag, 
felejthetetlen napot töltött a Felvi-
déken.
„Összesen közel ezer kilométert 

utaztunk, rengeteg helyen jártunk.
Első állomásunk Fülek volt, ahol 

egy helyi magyar iskolában tettünk 
látogatást, megismerhettük az otta-
ni diákokat, iskolai életüket, az elté-
réseket az oktatásban. Ezt követően 
megnéztük a füleki várat és egy jót 
játszottunk a várkertben. Délután 
érkeztünk Várhosszúrétre a szállá-
sunkra, ahol focizással, röplabdázás-
sal és íjászkodással tölthettük a sza-
badidőnket.

A következő napokban megnéztük 
Kassát, Krasznahorka várát, Lőcsét, 
Rozsnyót, Késmárkot. Hatalmasat 
kirándultunk a Szádelői-völgyben, 
de alkalmunk nyílt útközben hógo-
lyózni és hóembert építeni is. Ellá-
togattunk több templomba, várba, 
mauzóleumba, híres elődeink em-
lékhelyein koszorúkat helyeztünk el. 
Nagyon érdekes volt bejárni azokat 
a helyszíneket, melyekről történelem, 
irodalom órákon hallottunk, illet-
ve megcsodálni azokat a természeti 
kincseket, melyekről a természettu-
dományos tantárgyak keretei között 
tanultunk.
Köszönjük, hogy részt vehettünk 

ezen a programon, örökre szóló él-
ményeket szereztünk.”

Felvidéken járt a Csillaghegyi Általános Iskola 7.b osztálya Április elseje a suliban, 
vagyis Fordított Fodros
A bolondos napon színes prog-

ramok várták a gyerekeket és fel-
nőtteket április 1-én a Fodrosban. 
Mint minden évben, a diákönkor-
mányzat sokat készült erre az al-
kalomra.

A nagyok már napokkal előtte az 
igazgató címért versenyezhettek. Az 
idén két pályázó készített programot, 
amit az osztályokat végigjárva ismer-
tettek a diáksággal. A szavazatok alap-
ján végül Barsi Levente 8.a osztályos 
tanuló lett a Fodros igazgatója április 
elsején.
Az új vezető első rendeleteként 30 

perces órák és 30 perces szünetek vál-
tották egymást. Az órák nagy részén 
diáktanárok bizonyíthatták rátermett-
ségüket, valamint tantárgyi tudásukat. 
A tanulók lelkiismeretesen fölké-

szültek, rejtvényekkel, változatos fel-
adatokkal, játékokkal próbálták színe-
sebbé tenni az órákat.
A szünetekben zene és játékos ver-

senyek, várták a gyerekeket. A mókás 
feladatok és játékok győztesei finom 
ajándékokat kaptak. Diák-tanáraink, 
és tanár-diákjaink minden segítséget 
megadtak, a nap sikeres lebonyolítá-
sához.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1616181618624395.1073742104.1475479139361311&type=3&uploaded=13
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1616183211957569.1073742105.1475479139361311&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1616183211957569.1073742105.1475479139361311&type=3&uploaded=6
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1616181618624395.1073742104.1475479139361311/1616181805291043/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1616181618624395.1073742104.1475479139361311/1616182118624345/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1616183211957569.1073742105.1475479139361311/1616183301957560/?type=3&theater
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Március 3-án népes franciás cso-
porttal vettünk részt az idén 10. 
alkalommal megrendezett Mardi 
Gras (húshagyó keddi) fesztiválon 
a Vörösmarty Mihály Gimnázium-
ban: a tavalyi versenyen is három 
műsorszámmal képviseltük isko-
lánkat, ahogy most is, a különbség 
csak annyi, hogy ezúttal „duók-
kal” és kórussal szerepeltünk.
A versenyt a Budapesti Francia 

Intézet, Belgium és Svájc nagykö-
vetsége és a Gerbeaud cukrászda 
szponzorálta, a zsűri nem köny-
nyű munkájában Csemer Boglárka, 
Szabó-Szeder Krisztina és egy fran-
cia rendező vett részt.
A „chanson” kategóriában indult a 

10. A osztály lánykórusa, név sze-
rint:  Macar Ildikó, Szűcs Dorka, 
Késmárky Csenge, Szabó Fanni és 
Kurucz Gyöngyvér.  Ők a közismert 
„Je ne veux pas travailler” (Nincs 
kedvem dolgozni) című Edith Piaf  - 
Pink Martini-számot adták elő gitár-
kísérettel. A közönség, köztük a 9. 
és 10. évfolyamról érkezett óbudais 
szurkoló gárda és a versenyzőkkel 
együtt izguló családtagok, lelkes 
tapssal kísérte a produkciójukat.
A 10. évfolyamot képviselte Szűcs 

Tamás (10. F) is, aki Jacques Pré-
vert versét adta elő -  Pour faire le 
portrait d’un oiseau (Hogy rajzol-
junk madárportrét?) -, de nem akár-

hogyan:  Bócz Réka (11. A) a vers-
mondással egy időben, a szöveget 
szinte szóról szóra követve készített 
illusztrációt a színpadon elhelyezett 
táblára. Többen választották a ver-
seny résztvevői közül ugyanezt a 
verset, de az óbudais közönség egy-
értelműen úgy érezte, hogy Tamás 
és Réka produkciója volt a legsike-
resebb. Ezt nagy tapssal jeleztük is.
Nem véletlenül hagytam utoljára a 

másik duót, amely tulajdonképpen 
triónak is nevezhető: Majnár Flóra 
(10.A) már tavaly is nagy sikerrel 
szerepelt a chanson-kategóriában, 
az idén a 9. A osztályos Kató Lin-
dával együtt adták elő a Coeur de 
Pirate együttes  Francis nevű szá-

Farsangi művészeti verseny a Vörösmarty Gimnáziumban
mát, s ahogy az előző alkalommal, 
most is Héger Alexander kísérte az 
énekeseket zongorán, mint a „trió” 
harmadik tagja.
Az eredményhirdetéskor alig akar-

tunk hinni a fülünknek: Flóra, Lin-
da és Alexander első helyezést ért 
el, amihez Szabó-Szeder Krisztina 
énekesnő – egykori óbudais diák-
ként (Fodor tanárnő korábbi franci-
ás tanítványaként) külön is gratulált 
nekik.
Flóra így emlékszik vissza a versenyre:
Nagyon jó érzés volt újra az első 

helyen végezni, igazán jólesett, hogy 
a zsűri tagjai ismét minket találtak a 
legkiemelkedőbbnek. Ez a második 
győzelem indított el bennem egy 
olyan gondolatot, hogy talán meg-
érné többet és komolyabban foglal-
kozni az énekléssel és a közös „ze-
néléssel”. Bevallom, mindannyian 
(beleértve a szülőket is) meglepőd-
tünk az eredményen, mi mást talál-
tunk a legjobbnak, mind úgy érez-
tük, hogy kicsit színtelen volt az 
előadásunk. Lehet, hogy azért érez-
tük így, mert rettentően izgultunk, 
lehet, hogy azért, mert utána a „kül-
ső szemlélőink” mind azt mondták, 
hogy a dal elején a hangosítás nem 
volt megfelelő, illetve az idei szín-
vonal nagyon magas volt. Boldogok 
vagyunk, hogy ismét sikert hozhat-
tunk az iskolánkra!

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1616198355289388.1073742106.1475479139361311/1616198445289379/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1616198355289388.1073742106.1475479139361311/1616198425289381/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1616198355289388.1073742106.1475479139361311&type=3&uploaded=3
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Március 28-án napsütéses, de 
szeles időre ébredt kerületünk. 
Ennek ellenére az Óbuda Sport és 
Szabadidő Nonprofit kft évindító 
eseménye, az Óbudai Tavaszkö-
szöntő Teljesítménytúra 851 fővel 
startolt, két távon 16 és 28 km-en 
bizonyítottak indulóink.
A nevezésnél Benedek Tibor, a Sza-

badidő, szeretem! Újratöltve 2015. 
évi rendezvénysorozat fővédnöke kö-
szöntötte a lelkes természetbarátokat.
A rövidebb táv nagyobb népszerű-

ségnek örvendett, így a 16 km-t közel 
háromszor annyian teljesítették, mint 
a 28 km-es hosszú túra útvonalát. 

Mindannyian jó hangulatban gyűjtöt-
ték be a pecséteket, amelyekkel indul-
hattak a délutáni nyereménysorsolá-
son.
Emlékül minden részvevőnknek 

egy egyedi kitűzőt ajándékoztunk. A 
célállomáson összesen 30 tombola-
nyereményt sorsoltunk ki, ahol túra-
felszerelések, kalandpark belépők és 
sportos tárgynyeremények találtak 
gazdára.
A Szabadidő, szeretem! Újratölt-

ve programsorozat következő állomá-
sa az Óbudai Futófesztivál lesz április 
25-én, melyre április 14. 12 óráig lehet 
nevezni az esemény honlapján.

Még a szél sem vette kedvét a 851 túrázónak Falmászás a Béresben

A TÁMOP – Tehetséghidak kere-
tében tudtuk megrendezni március 
28-án, szombaton, falmászó progra-
munkat. A résztvevők nagy része az 
iskolai edzéseket szorgalmasan lá-
togató, kerületi versenyeken szépen 
teljesítő focicsapatunkból állt.
A gyerekek nagy izgalommal várták a 

szombatot, hiszen ez a nem mindennapi 
program lazításként, mintegy jutalom-
ként került a diákolimpiák versenyeinek 
lezajlása után a focisták naptárába.
Szombat reggel külön, bérelt busz-

szal indultak a gyerekek és kísérőik az 
óbudai Spider Klubba. Mivel a falmá-
szó teremben fokozottan kell ügyelni 
a balesetek elkerülésére, a foglalkozást 
balesetvédelmi szabályok ismertetésé-
vel kezdte a csoport. Kellő bemelegítés 
után, a helyi, felkészült segítők és di-
ákmentoraink útmutatásait szem előtt 
tartva, kezdődhetett a falmászás!
A gyerekek hatalmas energiával, 

ügyességgel hódították meg a 10-12 
méter magas mászó falakat. A lelkese-
désük nem lankadt az ebédidőben tar-
tott pihenő után sem, és egész délután, 
megállás nélkül mozogtak. A program 
nem csak „bátorságpróba” volt a gyere-
kek számára, de „leckét” kaptak felelős-
ségvállalásból, egymásra figyelésből és 
csapatban gondolkodásból is.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1616199468622610.1073742107.1475479139361311/1616200051955885/?type=3&theater
http://obudasport.hu/obudai-futofesztival-nevezes/
http://obudasport.hu/2015/03/meg-a-szel-sem-vette-kedvet-a-851-turazonak/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1616199468622610.1073742107.1475479139361311&type=3&uploaded=14
http://obudasport.hu/obudai-futofesztival-versenykiiras/
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1616199468622610.1073742107.1475479139361311/1616200965289127/?type=3&theater
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Megjelenik 
kéthetente

Scheibli Zsuzsa osztályába járni 
óriási kaland. A gyerekek honfog-
lalót játszva tanulnak a történe-
lemről, és ha éppen Csukás István 
regénye a tananyag, akkor Zsuzsa 
néni elintézi, hogy személyesen 
találkozzanak az íróval.

Scheibli Zsuzsa az Aquincum 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 3.c osztályának az 
osztályfőnöke. Őt az egyik tanítvá-
nyának édesanyja jelölte „az ország 
kedvenc tanára” címre.
„Zsuzsa már akkor belopta magát a 

szívembe, amikor a még óvodás kislá-
nyommal ellátogattunk az iskolába egy 
felmérőre, hogy kiderüljön, ajánlják-e 
a gyereknek a két tannyelvű oktatást. 
Ő ott Zsuzsa nénihez került, és a tíz-
perces játékos beszélgetés után úgy jött 
ki az osztályból, hogy búcsúzóul ked-
vesen, szeretettel megölelték egymást. 
Már akkor eldöntöttem, hogy csakis 
hozzá kerülhet a lányom. Szerencsére 
ez így is történt, és azóta is tart a lelke-
sedés, mindkét részről” – kezdi levelét 
az édesanya, aki részletesen leírja, ho-
gyan igyekszik Zsuzsa néni játékosan, 
de mégis komolyan közel hozni a gye-
rekekhez a tananyagot. 
„A bemutató irodalomórán például 

betekintést nyerhettünk a hetek óta tar-
tó honfoglaló játékba, amiről a lányom 
már rengeteget mesélt. Az osztály négy 

csapatra van osztva, akik egy-egy vezér 
nevét viselik, ők versenyeznek egy-
mással. A magyar történelemhez – és 
így a 3. osztályos olvasásóra tananya-
gához – kapcsolódó feladatokat kap-
nak, amiket közösen kell megoldaniuk. 
Ottjártunkkor éppen Mátyásról, Szent 

Istvánról és IV. Béláról szóló feladat-
lapokat kellett kitölteniük néhány perc 
alatt, amit mindannyian szinte hibátla-
nul meg is oldottak. A jó válaszokért 
tallérokat kapnak a csapatok, és akinek 
a legtöbb tallérja van óra végén, az 
foglalhatja el a legnagyobb területet a 
faliújságra kifüggesztett Magyarország 
térképen” – írja az anyuka, majd gyor-
san hozzáteszi: nemcsak a tanórákon 
van részük emlékezetes élményben 
a gyerekeknek. Zsuzsa néni rengeteg 
programot szervez a diákoknak, szín-
házba, múzeumba, cirkuszba viszi 
őket, és mindig tele van ötletekkel.
„Második osztályban a Téli tücsök 

meséit olvasták el közösen a gyerekek-
kel, ehhez egy kis olvasónaplót készí-
tett, hetente megoldandó feladatokkal. 
Év végére pedig író-olvasó találkozót 
szervezett az osztálynak Csukás Ist-
vánnal. Idén Berg Judit Ruminijét ol-
vassák, szintén szerveződik a találkozó 
az írónővel.
A hiányzóknak mindig elküldi a 

leckét, szintén e-mailben. Az egyik, 
betegség miatt hónapokig hiányzó 

kisfiúnak is rengeteget segített, hogy 
haladhassanak otthon is a tananyaggal, 
és a visszatérés fokozatosan, a gyer-
mek terhelhetőségét figyelembe véve 
történhessen.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy 

rögtön az első osztály indulásakor a 
Zsuzsa mellé kiválasztott, vidékről fel-
kerülő társtanítónő a legutolsó pilla-
natban visszalépett, mégsem jött Bu-
dapestre, így ő egyes-egyedül vitte az 
osztályt fél éven keresztül, mire sikerült 
megfelelő tanító párt találni mellé! Ez 
alatt az idő alatt emberfeletti erővel dol-
gozott, hogy a gyerekek semmiben ne 
szenvedhessenek hiányt, és ugyanolyan 
kedves és mosolygós volt, mint mindig.
Azt gondolom, hogy ami egy tanító-

ban csak jó lehet, az Zsuzsában mind 
megvan, így aztán nincs egyetlen gyerek 
sem az osztályában, aki ne szeretne is-
kolába járni” – zárja levelét az édesanya.
A cikk a Nők Lapja Café interne-

tes oldalán jelent meg április 1-én, 
„Az ország kedvenc tanára” ver-
seny jelöltjeinek bemutatásaképp.

forrás: Nők Lapja Café, nlcafe.hu
Szentes Adél, 2015. április 1.

Portré: Az ország kedvenc tanára
Csukás Istvánnal szervezett író-olvasó találkozót Zsuzsa néni
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