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Kerekesszékes hinta a 
Csillagházban
Összefogással valósult meg 

a „jó ügy”: szeptember végén 
kerekesszékes hinta átadási ünnep-
séget rendeztek a Csillagházban!
2015. szeptember 30.-án ré-

gen tervezett eseményre került 
sor a Csillagház EGYMI-ben. 
A támogatóink köszöntésére a gyere-
kek kerekesszékes tánccal, verssel és 
énekkel készültek, így egy különleges, 
bensőséges és igen vidám hangulatú 
esemény kerekedett a hinta-avatásból. 
A Csillagház Alapítvány 2. születés-
napját pedig óriási tortával köszön-
töttük.
Cikkünk a 3. oldalon folytatódik

Ismerkedés a Hungarikumokkal

Múzeumpedagógiai 
nívódíjat nyert az 
Óbudai Múzeum

A 13. Országos Múzeumpedagó-
giai Évnyitón adták át az idei Mú-
zeumpedagógiai Nívódíjakat, ahol 
az Óbudai Múzeum Magyar Ho-
lokauszt emlékévhez kapcsolódó 
projektje lett az egyik díjazott.
A Budapesti Történeti Múzeum 

Vármúzeumában szeptember 28-án 
megrendezett esemény egyben a Mú-
zeumok Őszi Fesztiválja nyitó rendez-
vénye is volt.
Idén is négy múzeumi kezdeménye-

zés kapott nívódíjat: az Óbudai Múze-
um, a PIM-Magyar Nyelv Múzeuma, 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, vala-
mint a Reguly Antal Múzeum és Nép-
művészeti Alkotóház.
Az Óbudai Múzeum díjnyertes prog-

ramja a „Mi közöm hozzá?” Az Óbudai 
Múzeum projektje és diákkonferenciá-
ja a Magyar Holokauszt Emlékévhez 
kapcsolódóan című projekt volt.
Cikkünk a 4. oldalon folytatódik

Budai Várnegyeddel ismerkedtek kirándulás keretében szeptember 15-én és 17-én. 
A gyönyörű, nyarat idéző napsütésben budavári sétánk során megcsodáltuk a Má-

tyás-templomot kívül-belül, gyönyörködtünk az elénk táruló panorámában a Ha-
lászbástyáról. A Magyar Nemzeti Galériában múzeumpedagógiai foglalkozás ke-
retében mutatták be a nemzetünk történelmi múltját megörökítő képzőművészeti 
alkotásokat: szobrokat, festményeket. Cikkünk a 7. oldalon folytatódik

A Dr. Béres József  Általános Iskola 
több osztálya vett részt szeptember 
végén a hungarikumok megismer-
tetésének céljából szervezett progra-
mokon, amelyeket a vidékfejlesztési 
minisztérium a hungarikumok meg-
ismertetésének támogatására meg-
hirdetett pályázata támogatott. 
Iskolánk 2. és 3. osztályos tanítványai a 

Egy hét Angliában
2015. július 10-én délelőtt indult út-

nak a Pais Dezső Általános Iskola 
tanulóinak egy csoportja egy deb-
receni gimnáziummal és egy másik 
budapesti iskola tanulóival Angliá-
ba. amelyről Csendes Petra, az isko-
la 8.b osztályos tanulója számolt be 
újságunknak.
Utunk első jelentős állomása egy auszt-

riai város, Schärding volt. Az egész te-
lepülés barokk stílusban épült. Ezen a 
helyen városnézéssel és egy templom 
megtekintésével töltöttük az időnket. 
Sétáltunk az Inn folyó partján, a belvá-
rosban és kipróbáltunk egy akkora hin-
taszéket, amiben hárman is elfértünk. 
Cikkünk a 8. oldalon folytatódik

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679301365645753.1073742220.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679301365645753.1073742220.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679287595647130.1073742219.1475479139361311&type=3&uploaded=25
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679302058979017.1073742221.1475479139361311&type=3&uploaded=7
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679287595647130.1073742219.1475479139361311/1679288105647079/?type=3&theater
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2015. szeptember 7-én az egri 
Eszterházy Károly főiskolán ke-
rült megrendezésre az Internatio-
nal Seminar on teaching teacher 
training and education című neve-
léstudományi konferencia.
A rendezvény a budapesti Corvinus 

Egyetemen megrendezett nemzetközi 
ECER neveléstudományi konferencia 
előhírnökeként neves külföldi előadók 
nézeteit mutatta be a neveléstudomá-
nyi terület legfrissebb eredményeiről, 
és jövőbeli kihívásairól, valamint a gya-
korlatban felmerülő problémák meg-
beszélésére adott lehetőséget.

Dr. Furka Ildikó, a gimnázium an-
gol szakos tanára meghívást kapott 
arra, hogy az Óbudai Gimnázium-
ban folytatott oktatói tevékenységével 
kapcsolatos kutatói munkáját poszter 
formájában bemutassa, népszerűsítse. 
Munkáját az angol nyelvű konferen-
cia-kiadványba is beválogatták.
Az eseményen hallottakkal a tanári 

kar tudását és ismereteit bővítve, ta-
pasztalatait továbbadva járul hozzá 
a gimnázium oktató-nevelő munká-
jának fejlődéséhez. A részvétel ered-
ményekképpen iskolánk bekerülhet a 
nemzetközi kutatások résztvevői közé, 
ezzel is öregbítve annak hírnevét.
2015 áprilisában újságunk már be-

számolt a gimnáziumban bevezetett 
új értékelési módszerről.
A tapasztalatok abba az irányba 

mutatnak, hogy a diákok elsősorban 
azért tanulnak, hogy ötöst szerezze-
nek, nem pedig a tudás öröméért, ér-

tékéért. 
A gimnázium munkatársai kidolgoz-

tak egy, az Európai Tanács ajánlásait 
és a legfrissebb kutatási eredményeket 
is figyelembe vevő, a magyar oktatási-
nevelési kultúrához igazított, portfólió 
alapú alternatív értékelési rendszert, 
amely lehetővé teszi, hogy a tanulók 
szélesebb körű, a saját érdeklődésük-
höz jobban igazodó idegen nyelvű 
anyagokon keresztül sajátíthassák el 
az angol nyelvet, és ki tudják alakítani 
azt az önálló nyelvtanulási folyamatot, 
amelyet nem csak a jegyek megszerzé-
se motivál.

Az új módszer főbb elemeit a tanulók 
egyéni célkitűzéseinek megfogalmazá-
sa, és a tananyag rendszeres számon-
kérése mellett a tanulók által válasz-
tott, súlyozottan pontozott, szabadon 
választható feladatok gyűjteménye al-
kotja. A nagyobb önállóság érezteti a 
tanulókkal, hogy ők felelősek saját fej-
lődésükért, és a saját generációjukhoz 
igazodó tartalom bevonásával motivá-
ciójuk növekedését érhetjük el.
A gimnázium célja, hogy a tanulók 

olyan készségtárral hagyják el a kö-
zépiskolát, hogy akár felsőoktatási in-
tézményben, 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 kudarcokat 
sikeres megküzdési stratégiákkal meg-
oldó diákokat szeretnének nevelni az 
Óbudai Gimnáziumban

Múzeumok Őszi Fesztiválja
2015. szeptember 28-november 15. 

között kerül megrendezésre ismét a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja országos 
rendezvénysorozat. Az Óbudai Múze-
umban a szenttté avatások szakértője, 
egy hivatásos zarándok és városfelfede-
ző séta várja a széles nagyközönséget.
Programok:
2015. október 15. csütörtök 18 óra
Isten ügyvédei: a szentté avatások 

szakértői - előadás
Különleges és ritka mesterség a 

posztulátoré: ő a boldoggá és szentté ava-
tási eljárások szakértője. Kovács Gergely 
okleveles posztulátor előadása révén bele-
pillanthatunk abba a hosszú folyamatba, 
amely az első csoda megtörténtétől a Vati-
kánig tart. Az előadás után lehetőség van a 
kötetlen beszélgetésre.
2015. október 18. vasárnap 15 óra
„Az emlékké nemesedett múlt…” 

Zsidó emlékek Óbudán - Várostörténeti séta
Az óbudai zsidó közösség története a 

középkorban kezdődött, majd a törökök 
kiűzése után, a 17. században a Zichy ura-
dalom területére visszatelepülő lakosok kö-
zött nagyon hamar megjelentek az izraeliták 
is. A 18. század utolsó harmadára Óbuda 
lett a korbeli Magyarország egyik legné-
pesebb zsidó közössége. Sétánk során fel-
idézzük azokat az eseményeket, felkeressük 
azokat a helyszíneket, bemutatjuk azokat 
az egykori intézményeket, amelyek Óbuda 
zsidó közösségét alakították, meghatároz-
ták. A 90 perces sétánk végén pedig belül-
ről is megtekintjük az Óbudai Zsinagógát.
A sétát vezeti: Felbermann Judit, az Óbu-

dai Múzeum igazgató-helyettese
2015. október 29. csütörtök 18 óra
Úton. Mindig zarándok - előadás
„Aki zarándokol, jó úton van.” Madari 

Gyula mestersége maga a zarándoklat. A 
Makrovilág Zarándok Utazási Iroda alapítója 
25 év tapasztalatát adja át célokról, motiváci-
ókról, élményekről, úton levésről. Az előadás 
után lehetőség van a kötetlen beszélgetésre.
Előadó: Madari Gyula, egyetemi oktató, a 

Makrovilág Zarándok Utazási Iroda alapítója
Bővebb információ a programokról:
web: www.obudaimuzeum.hu
email: polgar.monika@obudaimuzeum.hu
telefon: +36 (1) 250-1020

Neveléstudományi sikerek az Óbudaiban
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679307625645127.1073742222.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679307625645127.1073742222.1475479139361311/1679307655645124/?type=3&theater
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Múzeumok Őszi Fesztiválja
Az Aquincumi Múzeum idén is 

csatlakozik a Múzeumok Őszi Fesz-
tiváljához, amelyen kiváló progra-
mokkal várják az érdeklődőket.
Programok:
2015 október 18. 10.00
Óbuda római rejtélyei – A polgár-

város titkai
Az Aquincumi Múzeum egyik régésze 

kalauzolja az érdeklődőket az egykori pol-
gárváros területén. A séta során nem a 
már megszokott, ma is megtekinthető ro-
mokról lesz szó, hanem a rejtőzködő, máig 
nem látható épületek kerülnek előtérbe.
Dr. Láng Orsolya, az Aquincumi Mú-

zeum régésze mutatja be a múzeum te-
rületén kívül és belül elhelyezkedő, de 
mindmáig rejtőzködő római emlékeket.
Helyszín: Aquincumi Múzeum (1031 
Budapest, Szentendrei út 135.) és környezete.
2015 november 3. 14.00
Témahét a katonaság jegyében – 

Tárlatvezetés
Az Aquincumi Múzeum egyik ré-

gésze a mai modern Óbuda szívében 
kalauzolja az érdeklődőket az egykori 
római település, Aquincum legiós tá-
borának ma is látható helyszínein.
Dr. Beszédes József  régész a mai 

Óbuda alatt, illetve a modern városkép 
részeként megtekinthető római emlé-
keket mutatja meg az érdeklődőknek 
a Flórián téri aluljáróban található Für-
dőmúzeum érintésével.
Helyszín: Fürdőmúzeum (1033 Buda-
pest, Flórián téri aluljáró) és környezete.
Témahét a katonaság jegyében – 

Múzeumi órák iskolások számára
Az Aquincumi Múzeum a római legiósok 
témahetéhez kapcsolódva általános- és 
középiskolások számára múzeumi fog-
lalkozásokat hirdet a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja teljes időtartama alatt. A spe-
ciális múzeumi óra során a diákok bete-
kintést nyernek a római legiósok életébe 
és felszerelésébe, illetve a gyakorlatban 
tapasztalhatják meg, hogy miért is volt 
hatékony a hódító legiók haditechnikája.
A programra előzetes bejelentkezés 
szükséges!
Helyszín: Aquincumi Múzeum (1031 
Budapest, Szentendrei út 135.)
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Hogyan is kezdődött?
Az 1998-ban átadott Csillagház iskola 

hintái felett eljárt az idő, egyre rosszabb 
állapotba kerültek, illetve a gyermekek 
nagy része súlyos mozgáskorlátozottsá-
ga miatt nem is tudta azokat használni, 
így a Csillagház Alapítvány egy kor-
szerű, a halmozottan fogyatékos gyer-
mekek számára is megfelelő speciális 
kerekesszékes hinta beszerzését hatá-
rozta el.
Ezért az Alapítvány a tavalyi évben 

„Fuss egy kerekesszékes hintáért!” címmel 
felhívást tett közzé a jóügyekért.hu ado-
mányszervező portálon keresztül. A 
felhívásra 16 követ jelentkezett, akik a 
gyerekekkel együtt futottak és kampá-
nyoltak 2014. május 18-án, a BSI által 
megrendezett 19. Coca-Cola Testéb-
resztő Női Futógálán. A követek 1 166 
780 Ft-ot gyűjtöttek össze. A hiányzó 

összeget, 556 610 Ft-ot a Corning Hun-
gary Kft. az Erőforrás Alapítványon 
(United Way) keresztül bocsátotta az 
Alapítvány rendelkezésére.
A kerekesszékes hinta beszállítója, a 

S’AJO ABC-TEAM Kft., Papp Gábor 
vezetésével a hintát 2014-es áron szállí-
totta, a szállítás és beszerelés költségeit 
is magára vállalta. A hinta a Csillagház 
Alapítvány tulajdonát képezi, melyet a 
Csillagház Általános Iskola tanulóinak 
tartós használatába ad. Budapest Fő-
város Önkormányzata részéről Szalay-
Bobrovniczky Alexandra főpolgár-
mester-helyettes és a Gyógypedagógiai 
Intézmények Gazdasági Szervezetének 
vezetője, Viszkok Mihály igazgató úr 
segítették a jogi háttér kidolgozását és 
elfogadását. 
Köszönjük az összes támogatónak az 

összefogást! Jó hintázást mindenkinek!

Kerekesszékes hinta a Csillagházban
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Immár hatodik éve október 
első napjaiban a Fodros Álta-
lános Iskolában újra megem-
lékeznek az 56 évesen elhunyt 
vívólegendáról, Kolczonay Er-
nőről, akinek emléktáblája az 
iskola bejáratánál található.
Az iskola képviselői, diákjai mel-

lett Török Ferenc önkormányzati 
képviselő és Rádulyné Kórik Mari-
anna oktatási referens is részt vett 
az összejövetelen.
A sportoló hosszú és sikeres 

sportpályafutásáért többek kö-
zött 1992-ben Magyar Köztársa-
sági Arany Érdemkereszt kitünte-
tést vehetett át Göncz Árpádtól.
1991-ben alapította meg a Fless 

Vívóiskolát, Magyarország első ma-
gánkezdeményezésű vívóklubját, 
aminek elnöke, edzője és verseny-
zője is volt egyben.
A klub a Fodros iskola épüle-

tében működött, s működik ma 

is. A legkisebbektől a felnőtte-
kig terjeszti e gyönyörű sportágat, 
a vívást, mint szabadidősportot.
A kis ünnepséget megható vers, 

könnyed zongorajáték, lágy fuvola-
szó tette bensőségessé.

Kolczonay Ernőre emlékeztek a Fodrosban

Mint arról korábban újságunk is be-
számolt, 2014 őszén az Óbudai Mú-
zeum közös projektet valósított meg 
hat óbudai gimnázium 24 diákjával.
A múzeum hat gondolatébresztő, 

inspirációs programot biztosított a 
diákoknak, melyek között szerepel-
tek múzeumi programok, színházi-
nevelési előadás, szociológus-tréner 
vezetésével érzékenyítő foglalkozás 
az előítéletről, várostörténeti séta és 
zsinagógalátogatás is. Az ezeken való 

aktív részvétel adott impulzust a diá-
koknak a gondolkodáshoz, az alkotó-
munkához.
A projekt célja volt ugyanis, hogy a 

négyfős csapatok - műfaji megkötés 
nélkül - saját, önálló véleményüket tük-
röző alkotást hozzanak létre a zsidóság 
tragédiájával kapcsolatban, méghozzá 
a saját életükre, az őket körülvevő je-
len világra vonatkoztatva azt. A kama-
szokhoz egyetlen kérés volt csupán, a 
saját válaszok keresése: mi közöm ne-

Múzeumpedagógiai nívódíjat nyert az Óbudai Múzeum
kem mindehhez 2014-ben?
A létrejött alkotásokat (három rövid-

filmet, illetve egy-egy szobrot, plakátot és 
installációt) a novemberi konferencián 
mutatták be diák- és szakmai közönség 
előtt. A diákok munkáira Verő Tamás 
rabbi, dr. Barna Ildikó szociológus és 
dr. Papp Richárd kulturális antropo-
lógus adott reflexiókat, majd Fahidi 
Éva Holokauszt túlélővel történő ta-
lálkozás tette hitelessé és személyessé 
az elhangzottakat. A beszélgetéseket 
Veiszer Alinda újságíró vezette.
Az alkotásokat az érintett gimnázi-

umok diákjai vándorkiállításokon te-
kinthették meg.
A mélyen átgondolt, komplex pro-

jekt során az alkotómunka közösségi 
tevékenységként, dialógusok során 
valósult meg, ahol a saját álláspont 
kialakítása volt a legfontosabb szem-
pont. Ebben a kontextusban a medi-
átor szerepet felvállaló múzeum, mint 
a történelemről való felelős gondol-
kodás hiteles helyszíne jelent meg.

forrás: obudaimuzeum.hu

Havas Thyra igazgató asszony 
közvetlen szavakkal utalt arra, 
hogy a vívóbajnok több szállal is 
kapcsolódik az intézményhez, hi-
szen már a sportoló unokája is a 
Fodros diákja.

https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/tankerhir3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679308165645073.1073742223.1475479139361311&type=1
http://www.obudaimuzeum.hu/modul/article.php?id=156
http://www.obudaimuzeum.hu/modul/article.php?id=156
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679308165645073.1073742223.1475479139361311/1679308172311739/?type=3&theater
http://www.obudaimuzeum.hu/modul/article.php?id=156
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Az Aquincum Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola is csatlakozott A Világ 
legnagyobb tanórája projekthez, 
az elmúlt napokban minden fel-
ső tagozatos diákjuk, és több al-
sós osztályuk is bekapcsolódott 
a programba.
Az ENSZ 2015 szeptemberében 

indította útjára a „Project Everyone” 
kampányát, amiben 17 újonnan 
megfogalmazott Globális Célját 
szeretné megismertetni a Föld la-
kóival.
A célok iránymutatásként szolgál-

nak, hogy 15 éven belül jelentős 
és mélyreható változások követ-
kezzenek be a világban. A Globá-
lis Célok a fenntartható fejlődést 
szolgálják és a társadalom kiemelt 
problémáira kívánnak megoldást 
nyújtani, többek között az extrém 
szegénység felszámolásával, az 
esélyegyenlőség megteremtésével, 
minőségi oktatás biztosításával és 
környezetünk védelmével.
A célkitűzésekhez kapcsolódóan 

szeptember végén került világszer-
te megrendezésre A Világ Legna-
gyobb Tanórája, egy globális oktatá-
si projekt, melyhez számos ország 
csatlakozott, köztük Magyarország 
is. A tanórán az ENSZ által kihir-

detett 17 Globális Célt szeretnék 
megismertetni a gyermekekkel.
A Világ Legnagyobb Tanórája le-

hetőséget biztosít, hogy a gyerekek 
tanulhassanak a célokról és jelen-
tőségükről. A projekt nem csak a 
célok megismertetésére összpon-
tosít, hanem kiemelt szándéka a 
fiatalabb generáció inspirálása ezek 
elérésére. Mit tehetnek a gyerekek? 
Elmondhatják, beszélhetnek róla 
mindenkivel, hiszen mindenkinek 
tudnia kell ezekről a célokról. 

A Világ legnagyobb tanórája
A ma gyermekeinek mottója:

We can be the first generation to end 
extreme poverty, the most determined 
generation in history to end injustice and 
inequality, and the last generation to be 
threatened by climate change. 

A Világ Legnagyobb Tanórájá-
nak megtartására egységesen 2015. 
szeptember utolsó hetében került 
sor világszerte.
A pedagógusaink megismertették 

a gyerekekkel a Globális Célokat - 
amelyek a szegénység felszámo-
lása, az éhezés megszüntetése, 
az egészséges élet, a minőségi 
oktatás, a nemi egyenlőség, a 
tiszta víz és szennyvízkezelés, a 
megújuló energia, a tisztességes 
munka és gazdasági növekedés, 
az innováció és infrastruktúra, 
az egyenlőtlenségek csökkenté-
se, a fenntartható városok és kö-
zösségek, a felelős fogyasztás, a 
bolygónk védelme, a vízi élővi-
lág védelme, a szárazföldi élet 
védelme, a béke és igazságos-
ság valamint az együttműködés 
a célkitűzésekért -, teljesítve azt a 
célt, hogy ez által egyre több gyer-
mekhez eljusson az üzenet!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679309428978280.1073742224.1475479139361311&type=3&uploaded=11
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679309428978280.1073742224.1475479139361311/1679309712311585/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679309428978280.1073742224.1475479139361311/1679309705644919/?type=3&theater
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Mint minden évben, idén ok-
tóber 6-án is megemlékeztek a 
Fodros Általános Iskolában a 
vértanúhalált halt tábornokok-
ról és a Pesten kivégzett mi-
niszterelnökünkről, Batthyány 
Lajosról.
A szereplő diákok segítségével be-

tekintést nyerhettünk a 13 vértanú 

életének utolsó perceibe, a tragikus 
1849-es októberi eseményekbe.
A drámai hatást a kivetített képek 

és a díszlet is fokozta: égő gyertya, 
mécsesek, virágok emlékeztettek a 
tragikus napra.
A látványos zenés-képes összeál-

lítást érdeklődéssel figyelték a ta-
nulók.

A zene világnapját ünnepeltük

A zene világnapja 
Fodros módra
„A zene, az kell!”- hangzott el az 

október 1-én tartott zene világnapi 
rendezvényen a Fodros Általános 
Iskolában.

 A rövid műsor keretében  egy han-
gulatos zenei montázst hallhattak a 
diákok fuvolával, zongorával tanára-
ink előadásában. Majd néhány igazán 
elgondolkodtató idézet szólt arról, 
hogy mekkora szükségünk is van a ze-
nére a szürke mindennapok megszé-
pítéséhez. Összegezve: a zene felvidít, 
segít elfelejteni a rosszat, meglátni a 
jót és összehoz bennünket. 
Az ünnepség legvidámabb része az 

volt, mikor a diákok közösen, kicsik-
nagyok együtt elénekelték a Két szál 
pünkösdrózsát….
Jó volt ez a kis zenés összejövetel, mind-

annyiunk nevében mondhatom: itt a 
Fodrosban szeretjük és műveljük a zenét!

Október elsején, a Zene világ-
napját ünnepelték a Dr. Béres 
József  Általános Iskolában is.
A tornateremben a trombita fan-

fár, majd a negyedik és ötödik évfo-
lyamosok remek gitárjátéka nyitotta 
meg az ünnepséget, majd iskolánk 
tanulói vegyes népdalcsokrot éne-
keltek.

A háromszáz fős „kórus” után 
Antók Etele trombitán előadott 
csodás Örömódáját hallhattuk.
A rövid éneklést és hangszeres be-

mutatót október 13-án újabb kon-
cert fogja követni, ezúttal az Aelia 
Sabina Zeneiskola Ütőegyüttesét 
fogjuk vendégül látni két koncert 
erejéig.

Október 6-ai ünnepség

Esős szüret? Ugyan már!
A szeptember végi szüreti viga-

dalomból csak a kerti sütést-főzést 
tudta elmosni az eső az Aquincum 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskolában.

A jó kedvünket, a színes programo-
kat, a szorgos projektmunkát azon-
ban nem moshatta el egy kis eső.
Alsó tagozatosaink néptánc bemuta-

tóval, táncházzal, tréfás sorversenyek-
kel és az ősszel, a szürettel kapcsola-
tos kézműves programokkal töltötték 
a délelőttöt.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679312315644658.1073742227.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679311242311432.1073742226.1475479139361311&type=3&uploaded=16
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679311242311432.1073742226.1475479139361311/1679311468978076/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679310722311484.1073742225.1475479139361311&type=3&uploaded=1
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679310722311484.1073742225.1475479139361311/1679310735644816/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679312315644658.1073742227.1475479139361311/1679312335644656/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679312708977952.1073742228.1475479139361311&type=3&uploaded=13
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679312708977952.1073742228.1475479139361311/1679312928977930/?type=3&theater
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Meglátogattuk nemzeti könyvtárunkat, 
az Országos Széchényi Könyvtárat, ahol 
a Mátyás király korából származó corvi-
na kódexek másolatait is megnézhettük.
A Budapesti Történeti Múzeumban 

megismerkedtünk a Budai Vár tör-
ténetével és Mátyás király korával. 
Visszarepültünk az időben néhány 
száz évet, amikor reneszánsz kori vi-
seletben reneszánsz táncot tanultunk. 
Kirándulásunkat a megújult Várkert 
Bazárban fejeztük be.
Örömmel láttuk, hogy tanítványaink-

nak mekkora élményt és értéket nyújtott 
kulturális örökségünk megismerése.
Szeptember 24-én a Budai Várban 

szerzett élményeiket elevenítették fel a 
tanulóink, amikor kirándulásukról egy 
vetítést néztek meg a tornateremben, 
majd egy játékos versenyen bizonyíthat-
ták, hogy a látottak, hallottak tudásuk 
részévé is váltak, hiszen tanulni nem-
csak padban ülve és tankönyvekből le-
het, hanem élményeken keresztül is.
A rejtvényt, a totót, a képfelismerési 

feladatokat 2. és 3. osztályos tanulók-
ból álló vegyes csapatokban oldották 
meg a gyerekek.
Az első helyezést a Halászbástya csa-

pat szerezte meg. Szorososan követte 
őket a 2. helyezett Fekete sereg csa-
pat. Gratulálunk a győzteseknek!
Dunántúlon kalandozott a 4.a és b
Iskolánk 4. évfolyama a Hungarikum 

pályázatnak köszönhetően a Dunán-
túlon kalandozott szeptember végén. 
Először Herendre látogattunk, ahol 

a porcelánkészítés minden rejtelmébe 
beavattak minket a Mini manufaktúrá-

ban, a múzeumban pedig kuriózum-
nak számító porcelánkülönlegessége-
ket csodálhattunk meg.
Aznap délután Veszprém óváros-

ában sétáltunk, itt felkerestük többek 
között a Koronázási templomot, a 
Tűztornyot és a Hősök kapuját.
A pénteki programon az esős idő 

sajnos kicsit rövidített, ennek ellenére 
Felcsúton a Puskás Akadémia komp-
lexumában lehettek diákjaink tanúi a 
Makovecz-építészet egyik műremeké-
nek valamint tátott szájjal nézték végig 
az ott összegyűjtött Puskás-relikviákat.

Tiszántúli kiránduláson a 8. évfolyam
A nyolcadikosaink 2015. szept-

ember 24-25 között Szolnokra és a 
Hortobágyra látogattak el.
Örömünkre szolgált, hogy ebben a 

programban az a helyszín jutott ne-
künk, mely iskolánk nevét is jelzi: a 
Dr. Béres Gyógyszergyár Zrt.
A kedves fogadtatás után bevezettek 

bennünket a vezetők a gyógyszergyár-

Ismerkedés a Hungarikumokkal
tás rejtelmeibe, ahol megismerhettük 
a sterilizálástól, a beméréstől kezdve 
mindazokat a folyamatokat, melyek 
elvezetnek bennünket a gyógyszertá-
rakba kerülő késztermékhez.
Izgalmas volt a munkaállomáso-

kat látni, a gyerekek nagy slágere a 
füldugógyűjtés volt, de sokan jegyzete-
ket is készítettek az iskolai vetélkedőhöz.  
A délután folyamán a Dr. Béres József  
sétányon tettünk egy sétát, melynek vé-
gén a rózsák kertjébe és a Béres szobor-
csoporthoz jutottunk el. Voltak, akik 
megkóstolták az itteni gyógyvizet, és a 
Béres cseppszobor alatt fotózkodtunk. 
Ezután indultunk a szállásunkra, Ti-

szafüredre, ahol a magyarországi ter-
málvíz kellemes hatását is megtapasz-
talhattuk. Másnap várt bennünket a 
Hortobágyi Nemzeti Park.
Megcsodáltuk a kilenclyukú hidat és 

a szalmabáb figurákat, melyek fogad-
ják a betérő vendégeket. A pusztán 
lovasszekérrel folytattuk utunkat, ahol 
a magyarországi őshonos állatfajtákkal 
ismerkedtünk meg közelebbről. A rac-
ka juh, a szürke marha, a mangalica, a 

bivaly mind olyan képei a pusztának, 
mely örökre megmarad emlékeinkben.
A csikós bemutató és a pusztai ötös 

csak emelték ennek a képnek a szín-
vonalát. A legbátrabbak pedig még 
meg is lovagolhatták a pusztai lovakat!
A hazautazás előtt a pontot az i-re a 

hortobágyi gulyásleves tette fel. Igazán 
gazdag, élményekkel és tapasztalatok-
kal tértünk mindannyian haza.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679287595647130.1073742219.1475479139361311&type=3&uploaded=25
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679287595647130.1073742219.1475479139361311/1679287705647119/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679287595647130.1073742219.1475479139361311/1679288285647061/?type=3&theater
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Ezt követően megint útra keltünk. 
A kisváros után már csak 3 óránként 
álltunk meg, kinyújtóztatni elgém-
beredett végtagjainkat. Az éjszaka a 
buszon ért minket, ekkor már csak 4 
óránként álltunk meg.
Másnap reggel érkeztünk meg Fran-

ciaország északi partjaihoz, egyben 
a Csalagút bejáratához. Itt jól esett 
egy hosszabb időre kiszállni a busz-
ból, az ott töltött éjszaka után. Az 
igazolványok ellenőrzése után volt 
lehetőségünk elmenni a mosdóba, vá-
sárolgatni vagy egyszerűen sétálgatni. 
Nemsokára visszaszálltunk a buszra, 
ami bevitt minket egy óriási vagonba. 
Itt újra ki kellett szállni. Ez a vonat 
vitt át minket a Csatornán az Egyesült 
Királyságba.
Az első programunk Angliában egy 

középkori város, Rochester felfede-
zése volt. A város csodaszép volt.  
Egyik ámulatból a másikba estünk. 
Láttunk itt várat, a múlt századból 
való lakóházakat és a XXI. században 
emelt épületeket is. Ezek összhangja 
elbűvölt mindannyiunkat. A városné-
zés után pedig egy igazi időutazáson 
vehettünk részt. Ellátogattunk a Di-
ckens World-be, ahol körbekalauzol-
tak a XIX. századi Anglián és részt 
vehettünk egy korabeli tanórán.
Utána ismét útra keltünk. Ezúttal a 

célpont Allhallows, a szálláshelyünk 
volt, ahova késő délután érkeztünk 
meg. Miután mindenki elfoglalta a he-
lyét, a két Anikó néni, akik arra az egy 

hétre pótanyáinkká váltak, pompás 
tojásrántottát készítettek vacsorára. 
Ezután lesétáltunk a Temze-partra, 
majd fáradtan ágyba bújtunk.
Másnap reggel korán keltünk, hi-

szen újabb programokkal teli nap 
vette kezdetét. Reggeli után minden-
ki készített magának szendvicseket az 
útra. A 3. napon Londonban voltunk. 
Megnéztük a Wesmister-negyedet, a 
Lovastestőrség laktanyáját, majd a ze-
nés őrségváltást. Picit megpihentünk 
a St. James’s Park-ban, ahol még mó-
kust is etettem. A pihenés után kezde-
tét vette az újabb menetelés a Picadilly 
Circus, a Soho és a National Gallery 
irányába. Szebbnél szebb képeket, 
szobrokat láttunk, idegenvezetőnk 
jóvoltából sok-sok érdekességet tud-
tunk meg London utcáiról, tereiről, 
történelméről. Útközben megnéztük 
a Trafalgar teret és a Kínai Negyedet. 
Fáradtan tértünk vissza a szállásra, de 
megérte.
A negyedik napot Cambridge-ben 

töltöttük. Itt sétáltunk a kollégiu-
mok között. Ellátogattunk a King’s 
College-ba, ahol megismerkedtünk a 
világhírű egyetemi múzeum kincse-
ivel. Délután kaptunk némi szabad-
időt, amit arra használtunk ki, hogy 
a Cam folyó partján és a belvárosban 
sétáljunk.
A következő napon szintén Lon-

donban voltunk, ám aznap nem a vá-
rost, hanem egy múzeumnak a tárla-
tait néztük meg, mégpedig a világhírű 

Egy hét Angliában
British Múzeumét. Itt láttuk a híres 
Rosetti-követ, ókori múmiákat és tör-
ténelmi kincseket is. Ezután volt lehe-
tőségünk vásárolni az Oxford Stree-
ten. Délután barangoltunk a Covent 
Gardenban, a City épületei között, 
átkeltünk a Tower Bridgen és körbe-
sétáltuk a Tower-t.
A 6. napot Greenwich-ben töltöttük 

el. Elmentünk a Hajózási Múzeum-
ba, majd elmetróztunk London leg-
modernebb metróján a Temze part-
jára. Tanulmányi látogatást tettünk 
Shakespeare színházába, a Globe-ba. 
Egy angol nyelvű interaktív órán 
megismerkedtünk az író munkássá-
gával, a korabeli irodalmi és színházi 
élettel. Jeleneteket játszottunk el Ró-
meó és Júlia történetéből. Mind kö-
zül ez a program tetszett a legjobban!  
Este átkeltünk a Csalagúton, majd Bel-
giumon, Németországon és Ausztrián 
keresztül érkeztünk meg Budapestre.
Lehet, hogy nem volt hosszú ez a 

hét, de annál nagyobb élményekkel 
gazdagodtam. Sosem fogom elfelej-
teni az esti wifi partyjainkat, ahol a 
fáradságunk ellenére mindegyikünk 
igyekezett beszámolni barátainak, 
családjának az aznapi eseményekről, 
és közben nagyokat nevettünk.
Igazán jól éreztük magunkat!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679302058979017.1073742221.1475479139361311&type=3&uploaded=7
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679302058979017.1073742221.1475479139361311/1679302098979013/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679302058979017.1073742221.1475479139361311/1679302108979012/?type=3&theater
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Év eleji mottónk: Szuper kirán-
dulás, klassz csapattokkal, szép 
helyekre!
Szeptember 24-25-én feltűnő 

csend és üresség uralkodott a 
Fodros Általános Iskola felső 
tagozatos tantermeiben. Az osz-
tályok szétszéledtek a szokásos 
év eleji kétnapos osztálykirán-
dulásra.
A diákok már napokkal előtte iz-

gatottan figyelték az időjárás-elő-
rejelzést, ami nem kecsegtetett túl 
sok jóval: rendkívül változékony 
időjárást jeleztek a hét utolsó két 
napjára, hideget, meleget és esőt is. 
Tehát nagyon fontos mindezekre 
felkészülni!
Csütörtök reggel voltak, akik 

buszra, mások vonatra pakolták 
csomagjaikat, és indultak a nagy 
kirándulásra. Minden osztály osz-
tályfőnöke és pótosztályfőnöke 
pártfogásában töltötte ezt a két 
napot, majd 25-én délutánján szép 
élményekkel feltöltődve, ha átme-
netileg kissé fáradtan is, de fizi-
kailag is felfrissülve tértek haza a 
résztvevők.
És most jöjjenek az élménybe-
számolók:
5.a Katalinpusztán

Zentai Artúr és Somogyi Péter élmény-
beszámolója
Első nap kirándulást tettünk az 

erdőbe, ahol a túravezető meg-
ijesztett minket, hogy medve-
karmolás van a fán…. pedig egy 
szarvas dörzsölte oda az agancsát. 
Még egy függőhídon is átmentünk. 
Miután besötétedett, újabb kaland 
várt ránk: elindultunk az éjszakai 
túrára, ami egyben bátorságpróba 
is volt.
Másnap az eső kissé bezavart, de 

volt egy pavilon az udvaron és on-
nan íjászkodtunk. Noémi néni le is 
lőtt egy pogácsát az egyik tanuló 
fejéről. Délután még fontunk egy 
karkötőt. A hazaúton csak azt bán-
tuk, hogy ilyen hamar elrepült ez a 
két nap.

Tatán járt az 5.b
Gazsy Ákos beszámolója
Nagyon izgatottan indultunk, és 

kíváncsiak voltunk a szállodára.
A vonattól sajnos sokat kellett sé-

tálni (6,2km), de megérte, mert egy 
négycsillagos szállodába szálltunk 
meg, melynek neve: Hotel Gotwald, 
Tatán. A rossz időjárás miatt nem 
tudtunk túl sok dolgot csinálni, de 
ez nem is volt baj, mert így legalább 
az időnket a Wellness részlegen töl-
töttük, melyet nagyon élveztünk. A 
kajáról nem is beszélve, mert az is 
rendkívüli volt.
Sajnos másnap haza kellett menjünk, 

de nagyon élveztem a kirándulást.
Alsóörsi kiránduláson
6.a DÖK tudósítása
Megérkezés után csapatokat alkot-

tunk, mivel később sokcsapatos fel-
adatokban versenyeztünk. Később 
elmentünk egyet túrázni egy magas 
kilátóhoz, aminek a tetején óriási 
szél volt.
Másnap pedig, mivel esett az eső 

egész nap, a nappaliban és a szo-
bákban játszottunk jókat közösen. 
Ez volt a 6.a osztálykirándulása, 
ami mindenkinek nagyon tetszett.
A kisinóci osztálykirándulás
Kiss Boglárka 6.b-s tanuló élményei:
A kirándulás remek volt, összehoz-

ta az osztályt. A solymászat és az íjá-

Kirándulás Fodros módra

szat egyaránt érdekesnek bizonyult. 
Az éjszakai túrát mindenki élvezte 
még egyedül vagy párban is megte-
hettünk 100-200 métert.
Sajnos másnap esett az eső, de 

tanáraink profi helytállásának kö-
szönhetően nem maradt el túl sok 
minden. Az ételek is finomak vol-
tak, talán eddig itt volt a legjobb a 
tavalyi kirándulásokhoz mérve is. 
Én nagyon élveztem s szerintem 
ezzel nem vagyok egyedül…
A Bükkben volt a 7.a
Galyatetőn a Grandhotel Galya 

volt a kétnapos osztálykirándulá-
sunk célpontja.
Különjárattal utaztunk, vidám 

hangulatban, sokat beszélgetve, ne-
vetgélve. A szálloda, a környezet és 
a programok is nagyszerűek voltak!
A legjobban talán a wellness a sza-

unákkal tetszett. Élvezetes volt a 
vadaspark, a szálloda parkjában a 
közös játék, a fáklyás éjszakai túra, 
a disco, a közös játékok miközben 
jobban megismerhettük egymást. 
Nagyszerű volt, hogy válogathat-
tunk a sok finom étel közül. Szám-
talan közös fotót is készítettünk.
Jövőre is szeretnénk, ha meg-

ismételhetnénk ezt a kirán-
dulást, jó lenne több napra!
Cikkünk a következő oldalon 
folytatódik

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679313535644536.1073742229.1475479139361311/1679313582311198/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679313535644536.1073742229.1475479139361311&type=3&uploaded=4


Szeptember 30-án délután me-
seolvasással emlékeztek meg az 
Aquincum Angol-Magyar Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskolában 
Benedek Elekről. A híres mese-
mondó és mesegyűjtő 1859-ben 
ezen a napon született Kisbacon-
ban, az ő születésnapjához iga-
zodik a Magyar népmese napja. 
Pozsa Réka iskolakönyvtáros be-
számolóját olvashatják.

Benedek Elek mindig fontosnak tar-
totta, hogy magyar népmesét adjanak a 
gyermekek kezébe, mert a mese a nép 
lelkét, örömét, bánatát, mindennapjait 
tárja a gyermekek elé. A gyermekiro-
dalom művelése számára misszió.
Iskolánkban e jeles napon 13 órakor 

vette kezdetét a mesedélután. Megér-
keztek az 1.a és 2.a osztályosok, akik 
a 6.b–s fiúk előadását hallgatták meg. 
A Három kívánság című mese jó ta-
nulságul szolgálhat mindenkinek arra, 
hogy olyat kívánjunk, amivel sem má-
soknak, sem magunknak nem ártunk, 
és amit kimondunk, annak teremtő 
ereje van. Illik tehát jól átgondolni a 
mondandónkat, mielőtt kijelentünk 
valamit. Köszönjük a mesét Kanizsai 
Petinek, Balogh Barnának, Tussinger 
Ábelnek és Lehel Patriknak!
Negyed órával később már a 2.c osz-

tályosoknak meséltek a 7.b osztályo-
sok. Ők a Világszép Sárkány Rózsa 
meséjét adták elő és ebből megtudtuk, 
hogy az aranyfogú táltos királyfi milyen 
küzdelmek árán szerezte meg magának 

feleségül Sárkány Rózsát. Köszönjük a 
mesét Réti Liának, Tamási Lucának, 
Papp Martinnak, Hajdu Barnabásnak, 
Peef  Mariolának és Vidor Karolinának!
Ezután a 2.b hallgathatta meg a Szé-

kely asszony meg az ördög című me-
sét. Kiderült, hogy az az asszony, aki 
állandóan ellenkezik, vagyis mást csi-
nál, mint amit mondanak neki, még az 
ördögnek se kell. Köszönjük a mesét 
Huber Kírának!

Már a 7. órára csöngettek be, mi-
kor az 1.b osztályosok is megérkez-
tek. Nekik a 6.b osztályos lányok 
mesélték el a Só című mesét. Ki-
derült milyen ízetlen is az étel só 
nélkül. Köszönjük a mesét Nikola 
Annának, Szigeti Diának, Horváth 
Vikinek, Csala Villőnek, Egyedi 
Boginak!
Az 1.c osztályosoknak a 

Ködmönke című mesét olvasta el 
Neszvecskó Vivi a 6.a –ból. A me-
séből megtudtuk, tele van a világ 
bolondokkal. Ha nem hiszed, olvas 
el te is! Köszönjük a mesét!
Utolsóként az 1.d osztálynak me-

sélt Sáray Márton 6.c-s tanuló. Ő is 
a Három kívánság című mesét ol-
vasta fel. Köszönjük!
Összességében egy jól sikerült, 

csaknem két órás mesedélutánra 
került sor a népmese napján isko-
lánkban. A gyerekeket ezen a napon 
további meseolvasásra ösztönöz-
tük. Így emlékezhetünk méltóképp 
Benedek Elekre.
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Mesedélután az iskolakönyvtárban Kirándulás Fodros módra
Tordasra látogatott a 7.d
Tordasi kirándulásunk elég viccesre 

sikeredett. Martonvásáron volt egy gyö-
nyörű park, benne egy tóval és egy kis 
szigettel, ahol egy remek számháborút 
tartottunk. Később átsétáltunk Marton-
vásárról Tordasra, ahol egy Western fa-
luban szálltunk meg.
Csapatépítő játékokon vettünk részt: 

hol együtt, hol két csapatra osztva ját-
szottunk és rengeteget nevettünk!
Este újra számháborúztunk bár a lá-

nyok egy része félrevonulva jókat dumált, 
fecserészett. Nem aludtunk sokat az biz-
tos, helyette beszélgettünk, játszottunk.
Másnap esett az eső, de bent volt egy 

rodeó bika, amire ráültünk és elkezdett 
őrületesen forogni, és még Kriszti nénit 
is rávettük, hogy üljön fel a bikára. Ret-
tenetesen vicces volt!
Még egy utolsó pillantást vetettünk 

Tordasra és Martonvásárra, aztán a vo-
nat megindult velünk hazafelé!

Siófoki kiránduláson a 8.b
A 8.b kirándulása nagyon tartalmasra 

sikeredett.
Délelőtt már ott is voltunk a célállomá-

sunkon, Siófokon. Amint lepakoltunk 
a hotelben, már rögtön útra is keltünk 
és meghódítottuk Tihanyt. Az oda ve-
zető út bár kissé hosszúnak bizonyult 
mindenki számára, hamar eltelt mivel a 
hajóról a kilátás nem csak csodás volt, 
hanem nagyon érdekes is. Miután elha-
jókáztunk a túlpartra, egy kis szabad időt 
kaptunk. Sokan megnézték az apátsá-
got, mások pedig ettek egy finom fagyit. 
Este egy jól eső vacsorát fogyasztottunk 
el, majd mindenki nyugovóra tért.
Másnap már egy kicsit borúsabb volt 

az idő, de így is jól töltöttük a napot a 
víztoronyban, ahonnan nagyon szép 
volt a kilátás, na meg a plázában, ahol 
pedig nézelődhettünk kicsit.

https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679314702311086.1073742230.1475479139361311/1679314722311084/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679313535644536.1073742229.1475479139361311/1679313665644523/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679314702311086.1073742230.1475479139361311&type=3&uploaded=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679313535644536.1073742229.1475479139361311&type=3&uploaded=4
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Október 2-án, péntek délután ke-
rült sor a Dr. Béres József  Általános 
Iskola immár a második szülői foci-
bajnokságára, ahol 6 osztály apukái 
mérkőztek meg egymással.
A csapatok nagy lelkesedéssel, kiváló 

technikával, óriási küzdelmek során vív-
ták meg férfias küzdelmüket. Az apuká-
kon kívül már csak a gyerekek és anyu-
kák lelkesedése volt nagyobb, hiszen 
egész Római fürdő zengett a szurkolók 
hangjától.
A 10 meccsen szebbnél szebb akci-

óknak, cselezéseknek és látványos gó-
loknak örülhetett a kb. 150 fős nézőse-
reg. A vándorkupát a 3.a osztály apukái  
nyerték el, de kitűnő teljesítményt nyúj-

tott a 4.c csapata is a vendégjátékosokkal 
kiegészülve (időnként más osztály apukái is 
besegítettek). Nagyon szép teljesítményt 
nyújtott még a 2.b, 3.d, 3.b és 1.a  csa-
patai  is, a nemzeti válogatottunk be-
csületére válna az a hozzáállás, amellyel 
küzdöttek az összes meccsen!
Sajnos tanári válogatottunk most 

nem szerzett győzelmet, a kupagyőz-
tes 3.a-val szemben, de ez minket nem 
szomorít el, hiszen készülünk a tavaszi 
fordulóra! 
Nagyszerű élményt jelentett minden 

résztvevőnek ez a péntek délután, kö-
szönjük a lelkesedést, a részvételt, bízva 
abban, hogy tavasszal még több osztály 
csatlakozik a focibajnoksághoz!

Szülői focibajnokság a Dr. Béres József Iskolában

2015. szeptember 18-án a Pais 
Dezső Általános Iskola tanu-
lói az Autómentes világnap al-
kalmából a 
H a j ó g y á r i -
szigetre ke-
rékpároztak.
A harminc 

fős csapat 
fegyelmezet-
ten, egymásra 
figyelve tette 
meg a távot. 
A sziget játszóterén vidáman és 
gyorsan telt a délután, minden-
ki jól érezte magát. A visszaúton 
ugyan történt egy defekt, de sike-

rült megoldani a problémát. 
Szeptember 20-án egy kisebb cso-

porttal vágtunk neki a Tour de Óbu-
da kerékpáros 
nap rövidtáv-
jának, és a Fő 
térig, illetve 
vissza Békás-
megyerre ke-
rékpároztunk. 
A borús reg-
gel sem szeg-
te kedvünket, 

délelőtt már napsütésben bringáz-
tunk a Duna-parton.
Köszönjük a szervezést és a kísé-

rést tanárainknak!

Kerékpáros programok a Paisba

Rendhagyó 
testnevelésóra a 
3.a-ban
Igazán rendhagyó testnevelés-

órában volt részük az Aquincum 
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 3.a osztályos tanu-
lóinak szeptember végén.

Az utolsó kellemes időjárású őszi dél-
utánon sárkányhajózni voltunk a Dunán. 
Izgatottan várták a gyerekek a progra-
mot, hiszen többen nem ültek még csó-
nakban, kenuban.
Egyszerre 20-an fértünk el a hajóban. 

Baráth Vince vállalta a legfélelmetesebb 
posztot, a dobos szerepét. A hajó orrá-
ban, magas helyen, a legingatagabb ülő-
alkalmatosságról kellett ütemre irányí-
tania az evezést. Az első csapások még 
kicsit rendezetlenek voltak, ám hamar 
ráéreztünk a ritmusra.

Hatalmas élmény volt a Duna 
közepén haladni, a másik hajók 
által vert hullámokon ringatóz-
ni és kint lenni a szabad levegőn.
Reméljük, tavasszal ismét vízre száll-

hatunk!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679315022311054.1073742231.1475479139361311&type=1
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679325298976693.1073742233.1475479139361311/1679325365643353/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679315022311054.1073742231.1475479139361311/1679315122311044/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1679324805643409.1073742232.1475479139361311&type=3&uploaded=5
https://www.facebook.com/tankerhir3/photos/a.1679324805643409.1073742232.1475479139361311/1679324908976732/?type=3&theater


Az iskolai könyvtár 
király!
Az október az iskolai könyvtárak 

nemzetközi hónapja, amelyet szo-
kásukhoz híven az Óbudai Árpád 
Gimnázium könyvtárában is mél-
tóképp ünnepelnek meg.
Az iskolai könyvtárak  nemzetkö-

zi hónapja (eleinte világnapja) kezdemé-
nyezője az iskolai könyvtárosok és 
könyvtárostanárok nemzetközi szak-
mai szervezete, az IASL (International 
Association of  School Librarianship).
A hónap során „a világ különböző is-

koláinak közösségei szerveznek érdekes 
programokat a diákok, tanárok, szülők, 
iskolafenntartók, önkormányzati képvi-
selők és a sajtó számára annak érdeké-
ben, hogy felhívják a figyelmet az iskolai 
könyvtárak fontos szerepére.” - hangoz-
tatja a Könyvtárostanárok Egyesülete, 
amely szervezet hazánkban a nemzetkö-
zi hónap koordinátora.

Az idei hónap mottója:
Az iskolai könyvtár - király! 
(The school library - rocks!)
A nemzetközi hónapot az Óbudai Ár-

pád Gimnáziumban is megünnepeljük:
Négy osztályunk is csatlakozott a nem-

zetközi könyvjelzőcsere-programhoz (a 
három 8. osztály és a 9.d-sek), akik Svarczné 
Micheller Erzsébet tanárnő segítségével 
készítik el a cserére szánt alkotásokat. 
Izgatottan várjuk, melyik országokból 
érkeznek majd a partnereink. 
Néhány 8. osztályos csoport a nemzet-

közi Skype-projekthez is csatlakozik: a 
program „a jelentkező iskolákat, könyv-
tárakat a világ egy másik pontján található 
iskolával, könyvtárral kapcsolja össze egy 
világhónapi beszélgetés erejéig” (KTE). 
A programban való részvételt dr. Széllné 
Hajdu Indira tanárnő koordinálja.
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Szeptember 25-én a Dr. Béres 
József  Általános Iskola Kiser-
dő tagintézményének apraja és 
nagyja nagy izgalommal készült 
a szüreti mulatságra! 
Az eget hiába kémleltük, a szűnni 

nem akaró eső vigasztalanul esett. 
Szerencsére a Vezetőség megszánt 
minket, így ebéd után az ebédlőben 
3 asztalnál is felállíthattuk a prése-
ket és hamarosan kezdődhetett a 
szüret.
A kis prések hamar megteltek 

szőlővel és a gyerekek boldogan 
préselték a szőlőt, itták a mustot. 
A 8 osztály 16 csapata (kb. 200 
gyermek) forgószínpad szerűen jár-
ta az állomásokat, és 7 helyszínen 
ügyességi feladatokkal mérte ösz-
sze tudását, s teljesítették lelkesen 
a próbákat.
Volt játszóház, táncház, szüretelő 

film megtekintése interaktív táblán, 
„puttony” cipelés, kézműves fel-
adatok, és persze a szüretelés.
Öröm volt hallgatni a jó hangula-

tú, vidáman éneklő csapatokat. A 
finom, édes must a gyerekek köré-
ben nagy sikert aratott.
Nagyon köszönjük, hogy a Veze-

tőség rugalmasságának köszönhe-

tően a rossz idő ellenére sem kel-
lett elhalasztanunk ezt a várva- várt 
programot!
Köszönöm kollégáimnak és a se-

gítőknek az áldozatos munkájukat. 
Reméljük egy emlékezetes és vidám 
délutánt tudtunk szerezni a gyere-
keknek.

Szüreti mulatság a Kiserdőben

http://tudaskozpont.blogspot.hu/2015/09/oktober-az-iskolai-konyvtarak.html
http://tudaskozpont.blogspot.hu/2015/09/oktober-az-iskolai-konyvtarak.html
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