
ahogy az idős emberek és a 
gyerekek csillogó szemek-
kel, meghatódva nézték 
egymás produkcióit. 
Másnap, a téli szünet előtti 
utolsó napon került sor az 
iskolai ünnepségre. Az izga-
lom a tetőfokára hágott. 
Ekkora közönség előtt még 
nem szerepeltek a gyere-
kek, megilletődve álltak a 
színpadon. Minden elfogult-
ság nélkül állíthatjuk, hogy 
nagyon jól sikerült az elő-
adás. Dicséret jár minden 
kisdiáknak!  

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a szülők támogatását 
is, akik segítették a gyere-
kek felkészülését, mindent 
megtettek azért, hogy szín-
vonalas előadást tudjunk 
bemutatni az iskola közös-
ségének! 

Pár év kihagyás után, idén 
visszatérhettünk a régi, meg-
szokott iskolai programok-
hoz. Nem volt ez másként a 
hagyományos karácsonyi 
ünnepséggel sem, amivel a 
második évfolyamos tanulók 
örvendeztették meg társai-
kat, tanáraikat, szüleiket és a 
meghívott vendégeket.  
A három másodikos tanító 
néni lelkesen vetette bele 
magát az előkészületekbe. 
Először a kerettörténetet 
találtuk ki, miszerint a nagy 
havazás miatt az utasok egy 
repülőtéren rekednek a kará-
csonyt megelőző napokban. 
Hogy elüssék az időt, törté-
neteket mesélnek egymás-
nak arról, ki hogy készül az 
ünnepekre, milyen hagyomá-
nyok vannak az országukban, 
családjukban, mire emlékez-
nek jó szívvel a gyermekko-
rukból. Ezt versekkel, dalok-
kal, jelenetekkel színesí-
tettük. Dóri néni gyönyörű 
énekével emelte az előadás 
színvonalát, amit mindenki 
nevében köszönünk neki. 

A hosszú próbák nem zaj-
lottak zökkenőmentesen, de 

a kis másodikosok állták a 
sarat. Sajnos közben berob-
bant a vírusos időszak, ami 
megnehezítette a felkészülést. 

Még az utolsó napokban is 
törhettük a fejünket, hogy 
pótoljuk a kieső kis betegeket. 
Szerencsére többen is hősie-
sen tartották magukat és át-
vették társaik szerepét, illetve 
a gyógyultak is megérkeztek 
az utolsó napra. Végre min-
den a helyére került, elkészül-
tek a jelmezek, felkerült a 
dekoráció. Nagy izgalommal 
vártuk a főpróbát, melyet az 
iskolai ünnepséget megelőző 
napon tartottunk a városi 
nyugdíjas klub tagjai előtt. 
Nagyon jól szerepeltek a gye-
rekek, megérezték, hogy ez 
már nem a hagyományos pró-
ba, mindenki ügyes volt. Cse-
rébe a nyugdíjasok is készül-
tek a kicsiknek. Énekeltek, 
szavaltak, ajándékkal lepték 
meg őket. Megható volt látni, 

Karácsonyi ünnepség 
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Október 23. 

Idén a 7.b osztály ünnepé-
lyes műsorával emlékezett 
meg iskolánk az 56-os forra-
dalom és szabadságharc 
hőseiről. Történelemórán 
Bartl Zoltán tanár úrral fel-
idézték az akkori eseménye-
ket. A műsor összeállítását 
követően megkezdődtek a 
szövegpróbák. A színpad 
világa többek számára új-
donság volt. Ahogy teltek a 

hetek, napok, egyre maga-
biztosabban, átszellemülteb-
ben, bátrabban hangzottak 
fel a műsor részletei. Ebben 
nagy részletességgel tekin-
tettük át az október 22-23-i 
eseményeket, egy-egy kora-
beli naplórészlettel, irodalmi 
művel színesítve. A kivetített 
képek, filmrészletek, eredeti 
hangfelvételek segítették, 
hogy még a legkisebbek is 

vihessenek magukkal né-
hány gondolatot. Kiss-Vig 
Dóra tanárnő gitárkísérettel 
előadott szabadságdala, a 
Ha én rózsa volnék hatalmas 
tapsot kapott.  
Az osztály tanulói így nyilat-
koztak: „Igyekeztünk a lehe-
tő legtöbbet beleadni a mű-
sorba. Rita néni és Feri bácsi 
segítőkészen, türelmesen 
láttak el minket jó tanácsok-

kal. Köszönjük Berecz Zoli 
bácsi és a 7.a osztályos sze-
replők és a technikusok se-
gítséget, akik több próbán is 
jelen voltak. A záró koreo-
gráfia sokunk kedvenc része 
volt. A végén kedves szavak-
kal és persze, tapssal kö-
szönte meg iskolánk apraja-
nagyja előadásunkat. Kö-
szönjük szépen a figyelmet!” 

Millei Rita 

A jövő nemzedék környe-
zettudatossági nevelésének 
fontos helyszínei az oktatási 
intézmények. Az iskolás gyer-

mekek kiemelten fontos kö-
zönséget jelentenek, hiszen 
ők lesznek a majdani források 
felhasználói. A DOKI Eötvös 
József Tagiskolája 2021-ben 
csatlakozott az ÖKOISKOLA 
programhoz, így a környezet-
védelem szerves része az isko-
la pedagógiai programjának. 

Annak érdekében, hogy célki-
tűzésünket, a környezettuda-
tos nevelést még hatékonyab-
bá tegyük, alapítványunk tá-

mogatásért fordult 
a Dorogi Égetőmű 
Környezetfejlesztő 
Alapítványhoz. Pá-
lyázatunk pozitív 
elbírálásának kö-
szönhetően az Eöt-
vös Alapítvány a 
Gyermekekért meg-
nyerte egy interak-
tív okostábla készü-
lék árát. A pályázati 
összeg beérkezését 
követően a táblát 
alapítványunk meg-

vásárolta az iskola részére, 
amely a természettudományi 
terembe kerül kihelyezésre. 
Köszönjük a támogatást a 
Dorogi Égetőmű Környezetfej-
lesztő Alapítványnak!  

Októberben, egy szép csü-
törtök reggel buszra száll-
tunk és elindultunk (az 
ötödikesek és a 8.b) Buda-
pestre. Első állomásként 
meglátogattuk a Parlamen-
tet, ahol megnéztük „A 
Magyar törvényhozás ezer 
éve” című kiállítást. Ezután 
egy mágneses kapun ke-
resztül vezetett az utunk, 
elindultunk az Országház 
belsejébe, ahol megtekin-

tettük a koronázási éksze-
reket, köztük a királyi jo-
gart, amelyben a világ leg-
nagyobb hegyikristálya 
látható. Az Országház után 
volt egy gyors kitérő a kö-
zeli McDonald’s-ba. A nap 
utolsó programja a „Dido 
és Aeneas” című modern 
opera volt, amit az Eiffel 
házban tekinthettünk meg.  
 

Látogatás Budapestre  

Jurás Bence 8.b 

Köszönet a támogatásért 

Eötvös Alapítvány a 
Gyermekért 
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Halloween alkalmából bulit 
tartottunk. Jelmezekbe búj-
tunk, mindenki nagyon ijesz-
tő volt. Sokat játszottunk 
témába illő játékokkal.          

A pókfújó versenyt 
élveztük a legjobban. 
Csemegéztünk is, sok 
finomsággal tömtük 
meg a hasunkat. Vé-
gül táncoltunk, a leg-
nagyobb sikere a 
limbónak volt. Nem is 
tudtuk, hogy a ször-

nyek ilyen ügyesen limbóz-
nak! Jól éreztük magunkat, 
reméljük, jövőre is tartunk 
Halloween party-t.  

Halloween buli az 3.c osztályban 

Bolyai matekverseny 

Idén nagyon vártuk a Már-
ton napot, mivel mi is részt 
vehettünk a vetélkedőben. 
Úgy készültünk, hogy ne-
künk ezt meg kell nyerni! 
Már az előzetes feladathoz is 
rengeteg ötletes lámpással 
készült az évfolyamunk. 
A versenyt Zoli bácsi vezette 
mókásan. Gábor bácsi kvíz 
kérdéseivel igen megdolgoz-

tatott bennünket. Nehezek, 
de érdekesek voltak a felad-
ványok, az egész évfolyam 
küzdött a helyes megoldáso-
kért. Az ügyességi feladatok-
hoz igyekeztünk a legtehet-
ségesebb gyerekeket kivá-
lasztani. Nem mindenki ver-
senyezhetett, de szuper volt 
szurkolni is. Jókat nevettünk 
a játékosok vicces mozdula-

tain. Amikor meghallottuk, 
hogy megnyertük a vetélke-
dőt, hihetetlenül örültünk. 
Jó érzés volt, hogy legyőztük 
a felsős évfolyamokat. 
Jutalmunk egy nagy csokitor-
ta volt, amiből mindenkinek 
jutott egy szelet. A legjobb 
ajándékok a sulikuponok 
voltak, amelyeket bármikor 
beválthatunk. 

A versengés után a diszkó-
ban vezethettük le izgalma-
inkat. Próbára tehettük ma-
gunkat táncversenyen is. A 
büfében finom zsíros kenye-
ret fogyaszthattunk, a tea-
ház pedig különféle teákkal, 
süteményekkel várt bennün-
ket. Ez volt a legjobb rendez-
vény, amin részt vehettünk. 
Győztünk és jót buliztunk, 
élményekkel mentünk haza.  

A győztes negyedikesek 

Több heti felkészülés után a 
Bolyai Matematika Csapat-
verseny megyei fordulóján 
8.b osztályos csapatunk, a 
D0MP3R, 8. helyezést ért el . 
Egy jó élmény, tapasztalat 
volt, amit mindenkinek tu-
dunk ajánlani. Ennek a jó 
helyezésnek az eléréséhez 
csapatmunkára, összhangra 
és tudásra volt szükség. 
Mindezt elősegítette, hogy 
olyanokkal voltunk egy csa-
patban, akikkel sokat beszé-

lünk, jóban vagyunk és meg-
értjük egymást. Nagy ösztön-
zést adott a verseny után 
járó jutalom is! Köszönjük a 
felkészítést Muskát Gábor 
tanár úrnak és Wippelhauser 
Katalin tanárnőnek! 
A D0MP3R csapat négy 
résztvevője: 
Ádám Dominik Erik 8.b 
Csikvölgyi Barnabás 8.b 
Gyöngyösi Gergő Marcell 8.b 
Szedő Dániel Patrik 8.b 

Nagyon örültünk, mikor 
megtudtuk, hogy beju-
tottunk a Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny országos 
írásbeli döntőjébe. Négy fős 
csapatunk (Árkosi Viktória, 
Kain Adrián, Nagy Eszter, 
Németh Gréta Dorina, 7. c )

a körzeti fordulón 3. helye-
zést ért el, így meghívást 
kaptunk a következő fordu-
lóba, amit a tatai Vaszary 
János Általános Iskolában 
rendeztek meg. A helyszín-
re érve a szervező iskola 
tanulói kedvesen fogadtak 
minket. Elvezettek a szá-
munkra kijelölt tanterem-
be, ahol a többi hetedikes 
csapattal találkoztunk. 
Megkaptuk az első forduló 
okleveleit, valamint a dön-

tőn való részvételért járó 
ajándékkönyvet és Bolyai 
pólót. Mind a körzeti, mind 
az országos fordulóban egy 
13 kérdésből álló feladat-
sort oldottunk meg. Nyelv-
tani, nyelvhelyességi, iro-
dalmi ismereteinkre egy-
aránt szükségünk volt a 
feladatok teljesítéséhez. A 
megoldásra 60 perc állt 
rendelkezésünkre. Nagyon 
élveztük a közös munkát a 
felkészülés során és a ver-
seny alatt is. Az országos 
írásbeli fordulón a 81 általá-
nos iskolai hetedik évfolya-
mos döntős csapatból 21. 
helyezést értünk el. Örü-
lünk, hogy képviselhettük 
iskolánkat ezen a megmé-
rettetésen. Tatai utunkat 
egy cukrászdai látogatással 
koronáztuk meg. Köszönjük 
a felkészítést Attila bácsi-
nak. Reméljük, jövőre újra 
részt vehetünk a megmé-
rettetésen! 

4.a osztály tanulói 

Bolyai Anyanyelvi  
Versenyen jártunk 

3.c osztályosok 

A hetedikes csapat tagjai 
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A pályaorientációs napon 
osztályunk ellátogatott a 
Baumitba. Az egykori eötvö-
sös diák, Wáryné Világi Haj-
nalka köszöntött minket a 
bejáratnál, ahol rögtön egy 

rövid balesetvédelmi oktatá-
son vettünk részt. Mindenki-
nek láthatósági mellényt és 
sisakot kellett felvennie, csak 
így indulhattunk tovább. Be-
jártuk az építőipari cég csak-
nem minden részlegét. Talál-

koztunk a részlegvezetőkkel, 
akik elmondták, kik dolgoz-
nak a területükön, és munká-
jukhoz milyen iskolai végzett-
ség, valamint nyelvtudás 
szükséges. Sok hasznos infor-

mációval gazdagodtunk, me-
lyek segíthetnek nekünk a  
pályaválasztáskor. Köszönjük 
Gábor bácsinak, hogy meg-
szervezte nekünk ezt a láto-
gatást.  

Látogatás a Baumitban 

A pályaorientációs nap képekben 

 

Faragó Kristóf 7.a 

A Sváb Pékségben jártunk 

A pályaorientációs 
nap alkalmából Pilis-
jászfalura látogattunk 
a Sváb Pékségbe. Elő-
ször bementünk az 
üzembe, ahol láttuk, 
hogyan készítik a ke-
nyeret, a perecet és a 
kalácsot. Utána belép-
tünk a cukrászműhely-
be, éppen halloween 
sütiket készítették. 
Meg is kínáltak minket 
linzerrel és ishlerrel. Egy 
rövid időre bemehettünk a 
hűtőkamrába is, ahol na-
gyon hideg volt, de én bír-
tam. A végén mindenkinek 
adtak egy nagy adag tésztát, 
és azt csinálhattunk belőle, 
amit csak akartunk. Legtöb-
ben kalácsot készítettek. Ezt, 
míg ott voltunk, ki is sü-

tötték, és megehettük  vagy 
hazavihettük megmutatni, 
hogy milyen finomságot 
készítettünk. 
Lehet, hogy lesz közülünk 
valaki, aki péknek tanul 
majd, mert mindenkinek 
nagyon tetszett ez a munka. 

Szőke Bernát 5.b 
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A Talentum Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola és Művészeti 
Szakgimnázium ebben a 

tanévben is megrendezte - 
immár 15. alkalommal - a 
hagyományos Közép-
dunántúli Regionális Képző-
művészeti Pályáza-
tát. A pályázat té-
mája idén:  
KONTRASZTOK-
ELLENTÉTEK.  
Az értelmezés telje-
sen szabad volt, a 
lehetőségek széles 
palettáját ölelte át, 
mint például a fény-
árnyék jelenségek, a 
színek ellentétes 
hatásai, az életkorok külön-
bözőségei, akár elvont dol-
gok, inspirációk.  
Alkotóköreink, mind az al-
sós, mind a felső tagozatos 
diákokat tömörítő Eötvös 

Alkotókör jelentős eredmé-
nyeket ért el a rangos meg-
mérettetésen. 
Alsó tagozaton a következő 
eredmények születtek:  
I.hely: Kovács Panni 1.c 
II.hely: Albert-Merétey  
Hanga 1.c 
III.hely:  

Felső tagozaton a következő 
eredmények születtek:  
I.hely:  Nagy Soma 5.a  
I.hely: Ujvárosi Vince 6.c 

Németh Gréta  
Dorina 7.c 

A zsűri külön kiemelte a be-
küldött „Eötvösös” alkotá-
sok magas színvonalát.  
Gratulálunk szakköreink 
minden tagjának. 
 

Újabb alkotókörös sikerek 

A Zrínyi Ilona Matematika-
verseny megyei fordulójába 
jutottak a következő tanu-
lóink: Bartl Áron 6.c, Ujvá-
rosi Vince 6.c, Vágvölgyi 
Vazul 6.c, Kain Adrián 7.c, 
Jászovics Hunor 8.b, Limpár 
Sebestyén 8.c. Gratulálunk 

az eddigi sikeres szereplés-
hez! A megyei döntő febru-
ár 17-én kerül megrende-
zésre, addig lesz még időnk 
felkészülni rá!  

November végén elláto-
gattunk az osztállyal a Buda-
pesti Operettszínházba, ahol 
az Abigél című előadást néz-
tük meg. Nagyon vártuk már 
ezt a napot, mert szeretünk 
színházba járni. Amikor meg-
érkeztünk, azonnal bemen-
tünk az épületbe, ami na-
gyon gyönyörű volt. Nemso-
kára elkezdődött az előadás, 
amely a II. világháború ide-
jén játszódott. A történet 
egy lányról szólt, akit kollégi-

umba küldött az édesapja, 
hogy megvédje lánya életét. 
Elején nem érezte ott jól 
magát, mert kiközösítették a 
többiek. Szerencsére a végé-
re befogadták őt. A szünet-
ben nagyon finom volt a 
perec, amit a büfében 
vettünk. Tetszett az előadás, 
reméljük, még sokszor me-
gyünk az osztállyal és Gabi 
nénivel színházba. 
 

Az Eötvös Alapítvány a 
Gyermekért rajzpályázatot 
hirdetett, amelynek témája 
az „Álmaim játszótere” volt. 
Az alapítványunk jelenlegi 
célkitűzése, hogy az iskola 
udvarára egy modern kor 
kihívásának megfelelő ját-
szóteret tudjunk varázsolni 
a gyerekek részére. Az eh-
hez szükséges pénzössze-
gek előteremtéséhez pályá-
zatokon indultunk, illetve 
megkerestünk és keresünk 
környékbeli kis, közép- és 
nagyvállalatokat, hogy tá-
mogassanak bennünket. A 
díjazott pályaművek a kam-
pányunk fontos elemét 
képezik, ugyanis a rajzok 
felhasználásával támogató-
inkat ezüst, arany és gyé-
mánt fokozatú oklevelekkel 
ajándékozzuk meg a támo-
gatási összegük függvényé-
ben. A 118 beérkezett raj-
zot az alapítvány kuratóriu-
ma bírálta el.  
I.hely: Fincza Seila Szofi 5.c, 
jutalma : JBL CHARGE 3 
Bluetooth hangszóró. 

, 
jutalma: LOGITECH Z333 2.1 
Hangszóró.  
III.hely: Pócsik Mira 4.c, 
jutalma: URAGE Gamer 
headset. 
Különdíjasok: Márton Csen-
ge 3.a és Limpár Sebestyén 
8.c, jutalmuk Trust GTX 
egér és egérpad. 
A nyertes munkákat az 
MKH Group által felajánlott 
ajándékokkal jutalmaztuk. 

Eddigi gyémánt fokozatú 
adományozóink:  
Pacificaffé Kft,  
Magyar TOYO Seat Kft, 
Egomber Kft.  
Hálásak vagyunk a felajánlá-
sokért! 
Köszönjük szépen, hogy 
ilyen lelkesen támogattátok 
a kampányunkat ti is, Ked-
ves Gyerekek! Egy a célunk, 
minél hamarabb megvaló-
síthassuk iskolánk udvarán 
azt a játszóteret, ahol szíve-
sen játszanátok!  

Kérjük támogasd a kezde-
ményezésünket, támogasd 
Te is az álmaink játszóterét! 
Neked csak egy pici, de ne-
künk óriási! 
Szeretettel várjuk továbbra 
is magánszemélyek és cé-
gek felajánlásait ennek a 
nemes ügynek a támogatá-
sához! Alapítványunk bank-
számlászáma: 11740023-
20031062 

Színházi előadás  

Csepi Zalán 
Grósz Botond 5.c 

Álmaim játszótere 

Eötvös Alapítvány a 
Gyermekért 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

Muskát Gábor 

(kOpE) 
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Osztályfőnöki órán 
Timi néni mondta, 
hogy van egy ötlete. 
Adventi időszakban 
minden reggel egy- 
egy téli, mikulásos, 
karácsonyi mesét 
kellene felolvasni az 
eötvösös diákoknak. 
Először nagyon fur-
csán néztünk az 
ofőnkre, illetve na-
gyon izgultunk. Mi lesz, ha 
elrontjuk ennyi ember előtt. 
Párokat alkottunk és meg-
kaptuk a meséinket, amik-
nek az értő, hangsúlyozó 
olvasását gyakoroltuk. Min-
denki részt vett és jó érzés 
volt adni. Adni valami olyat, 
ami érzéseket váltott ki a 
kicsikből. Amikor mesehall-
gatás közben az alsósok 
körbeültek bennünket és 
szinte tátott szájjal hall-

gatták a meséket, az nagyon 
megható volt. Láttuk, hogy 
megérintette őket. Mindig 
megtapsoltak bennünket és 
sokszor mondták, hogy ez 
aranyos, jó mese volt. Min-
ket is kellemes érzéssel töl-
tött el, hogy továbbad-
hattunk egy élményt. Re-
méljük, hogy szebbé tudtuk 
tenni a várakozást.  

Adventi napindító mesék  

Iskolánk Barangoló Kalando-
rok túraszakköre idén is 
megszervezte a már hagyo-
mányosnak számító Mikulás 
túrát. A kiránduláson sok 
tanuló és szülő is részt vett 
december 3-án, szombaton. 
Az iskolától indultunk, kü-
lönbusz vitt el minket gya-
logtúránk kezdőpontjáig. 
Ezután egy hosszú, de jóleső 
kirándulást tettünk a fekete-

hegyi Sasfészek Turistaházig, 
ahol a Dorogi Természetjáró 
Szakosztály tagjai forró teá-
val fogadtak bennünket. Az 
időjárás is kegyes volt hoz-
zánk, friss, de száraz időben 
tölthettük el a napot. Köz-
ben gyönyörködhettünk a 
tájban, és melegedhettünk a 
turistaház fűtött szobáiban. 
Ezután a Mikulás is megláto-
gatta, és ajándékcsomaggal 

lepte meg a gyerekeket. Ez 
különösen a kisebbek köré-
ben okozott nagy meglepe-
tést és örömöt. Téli túránk 
jó hangulatban telt, kelle-
mesen elfáradva, de élmé-
nyekkel gazdagodva érkez-
tünk haza. Köszönjük szépen 
a szervezést Magdi néninek 
és a kísérő tanároknak! Ta-
vasszal folytatjuk a barango-
lást! 

Adventi gyertyagyújtás 

8.a osztály 

Ebben a tanévben a 8.b osz-
tály rendezte hétfőnként az 
adventi gyertyagyújtást. Sok 
szép verssel, dallal készül-
tünk, adventi útravalót, ér-
tékes gondolatokat olvas-
tunk fel. A harmadik gyer-
tyagyújtásra táncos koreo-
gráfiával is készültünk, me-
lyet Ady Endre: Karácsony 
című megzenésített versére 
adtunk elő, s mellyel az ad-
venti önvizsgálat és szeretet 
fontosságát próbáltuk ki-

hangsúlyozni. A negyedik és 
egyben utolsó gyertyagyúj-
táson fényjátékot adtunk 
elő. Ezzel a fény születésé-
nek ünnepére utaltunk. A 
gyertyagyújtások során cso-
dálatos énekeket is hallha-
tott a közönség. Ünnepi dal-
lal kápráztatott el bennün-
ket Nógrádi Aisa (6.b), Ha-
racska Emma, Szabó Veroni-
ka, Artner Sebestyén (6.c) és 
Árkosi Viktória (7.c)  

Mikulás túra a Fekete-hegyen 

Farkas Szilveszter (8.b) 

Nemzetközi 
könyvjelzőcsere 

program 

Az idei tanévben csak két 
angolos osztállyal jelentkez-
tünk a könyvjelzőcsere prog-
ramba. Ennek oka, hogy 
szeretnénk, ha ez a kezde-
ményezés nem állna meg 
pusztán a könyvjelzők kicse-
rélésénél. A nyelvtanulás 
szempontjából ugyanis na-
gyon hasznosnak tartanánk, 
ha kialakulna tanulóink kö-
zött egy hosszabb távú, leve-
lezős kapcsolat. Az idei part-
nerünknek, a Litvániában 
élő kisdiákoknak ezért nem-
csak a könyvjelzőket, hanem 
tanulóink e-mail címét is a 
borítékba tettük karácsony 
előtt. A 3.c és a 4.c osztály 
tanulói most már kíváncsian 
várják, mikor érkezik meg 
számukra a várva várt levél 
Litvániából. 

Schieszler Anna 

Barangolók 
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December 2-án délután 
izgatottan vártam, hogy 
megismerkedjünk azokkal a 
gyerekekkel, akik eljönnek 
iskolánk „Színre lépünk” 
foglalkozására. Talán a jö-
vendőbeli elsőseinkkel talál-
kozhatunk. Átrendeztük a 
termet, kívül a kreatív fog-
lalkozásra készültünk Segí-
tettek a mostani osztályom 

tanulói és Bözsi néni. A 
„manók” kísérték a szülő-
ket, gyerekeket a Télapóvá-
ró foglalkozásra. Lekuporod-
tunk a kicsikkel a szőnyegre, 
és próbáltuk kitalálni, hogy 
mi rejtőzhet a terítő alatt. 
Tapintással sikerült megfej-
teni, majd előhúzni a szalon-
cukrot, a cukorpálcát, a vir-
gácsot, az almát, csupa 

olyan dolgot, ami a Mikulás-
hoz köthető. Egy kis játékkal 
megmozgattuk kezünket, 
lábunkat, majd élesítettük a 
memóriánkat. Énekkel csa-
logattuk a Mikulást, nyílt az 
ajtó,…. és Mikulás felesége 
állt ott! Elmesélte, hogy 
elszakadt a férje nadrágja. A 
gyerekek csendben, csillogó 
szemmel hallgatták a mesét. 

Együtt mentünk ki 
a folyosóra, hogy 
megvarrjuk az 
elszakadt nadrá-
got. Ági néni és 
Magdi néni is 
segítette a kicsi-
ket. Jó volt látni, 
milyen ügyesen 

ragasztanak, színeznek a 
jövő elsősei. Közben szólt a 
zene, volt, aki a Télapó fele-
ségével ropta a táncot. Jól 
éreztük magunkat. Remé-
lem, hogy sok ismerős arcot 
köszönthetünk majd a szep-
temberi iskolakezdéskor. 

Budapesti kirándulás 

Szenczi Viktória 

Egy decemberi na-
pon a 6.c osztály úgy 
döntött, hogy meglá-
togatja a Háromcső-
rű Kacsa Történetal-
kotó Műhelyt. Ebben 
a műhelyben egy 
saját, egyedi törté-
netet hozhattunk 
létre csoportmunká-
ban. Mi dönthettük 
el a szereplők kinéze-
tét, tulajdonságait, 
lakóhelyét és szemé-
lyiségét. Végül az 
egyik csoporttag beolvasta a 
mikrofonba a történetet. 
Amikor mindenki elkészült, 
meghallgattunk az összes 
csoport történetét.  
Az érdekes program után a 
Budavári Palotában foly-
tattuk kirándulásunkat, ahol 
csatlakozott hozzánk a Petőfi 
Irodalmi Múzeumból érkező 
5.c  osztály. Először egy kö-
zépkori fegyver- és harci 
felszerelések bemutatóján 
vettünk részt. Különböző 
fegyvereket vehettünk kéz-
be, láttunk védekező mozdu-
latokat is. Megismertük, mi-
lyen pénzeket használtak 

akkoriban. Láttuk, hogy né-
zett ki egy katona. Ezután 
egy nyomozáson vettünk 
részt. Kezdetben mindenki-
nek volt egy kártyája, amihez 
egy tárgy tartozott. Volt hó-
hér, udvari bolond, ételhor-
dó, de a legfontosabb a ki-
rály volt, akinek elveszett a 
koronája, amelyet nekünk 
kellett megkeresni. Nyomról 
nyomra haladva végül meg-
találtuk a kápolnában az el-
veszett koronát. Nagyon jó 
kaland volt! 

Színre léptünk  

Flórián-Fodor Fanni 
Haracska Emma 6.c Hogyan takarékoskodj az energiával 

az iskolában? 

Környezetvédelmi szakkörö-
seink az Epson Zöldsuli által 
meghirdetett “Hogyan taka-
rékoskodj az energiával az 
iskolában?” kreatív pályáza-
tára készültek. A tanulók 
egy lapbookot készítettek 
arról, hogy az iskolában mit 
tesznek a környezetünkért, 
illetve, mit szeretnének 
megtenni érte a jövőben. A 

beküldött pályamunka egy 
videó volt, amiben a gyere-
kek elmondják a lapbookon 
megjelenített gondolatai-
kat. Helyezést ugyan nem 
értünk el, de a zsűri 10 ked-
vence közé sorolta a mun-
kánkat, amit közzé is tettek 
a honlapjukon.  

Kondor Anett 

A pályázat célja volt, hogy az 
országos szakmai közleke-
désrendészeti verseny arcu-
latához diákok készítsenek 
grafikai terveket. Mivel eb-
ben az évben Tata adott 
otthont a megmérettetés-
nek, néhány kötelező ele-
met is meg kellett jeleníteni, 

amely a városra, illetve Ko-
márom-Esztergom megyére 
utal. A pályázaton Fekete 
Dóra 8. osztályos tanuló 
munkája nyert, egyéni jutal-
mat kapott, munkájának 
vektorgrafikus változata 
szerepelt a versenynek logó-
jaként minden hirdetésen, 
plakátokon az egész ország-
ban. 

Az Országos Rendőrfőkapitányság 
logótervező pályázata 

(kOpE) 
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Oldal  8 Csengőszó 

Alapítva 1996-ban 
Megjelenik 650 példányban 

Felelős kiadó: Vig Attila 
Felelős szerkesztő: Schieszler Anna 

Lapterv: Kolonics Péter 
Levélcím: 2510 Dorog, Szt. Borbála-ltp. 8. 

Telefon: 33/509-540 

Ismét színre léptünk Helytörténeti verseny 

Az idei évben, két év kiha-
gyás után újra megrendezés-
re került a helytörténeti ver-
seny a Dorogi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat szer-
vezésében. A tanulóknak 
előzetesen egy maximum 10 
oldal terjedelmű feladatot 
kellett benyújtani, melynek 
témája a Dorogon még meg-
lévő sváb épületek története 
volt. Iskolánk hat fős csapata 
a Szent József templom tör-
ténetéről írt. A versenynek 
ezt követően a Zrínyi Ilona 
Általános Iskola adott ott-
hont, ahol csapatunk reme-
kül szerepelt, hiszen elhoz-
hattuk az első díjat, amely a 
gyerekeknek fejenként egy 
5000 forint értékű könyv-
utalvánnyal járt. A díjakat 
ünnepi keretek között a ka-
rácsonyi ünnepségen ve-
hették át a résztvevők. Gra-
tulálunk az első helyezéshez! 

A csapat tagjai: 
Szabatin Sára 8.b 
Borúzs Danuta 8.b 
Lung Balázs 6.a 
Jászberényi Zsuzsanna 4.a 
Bujdosó Amália 4.a 
Bátori Lia 4.a 
A beadott dokumentumhoz 
a fényképeket Ambrus Ta-
mara készítette. 

Kovács Liliána, Tóth Boglárka 
(8.a), Flórián Kamilla, Limpár 
Sebestyén (8.c) diákjaink, az 
Eötvös Alkotókör tagjai, be-
jutottak pályamunkájukkal 
az egri Eventus Üzleti, Művé-
szeti Szakgimnázium, Techni-
kum, Gimnázium, Szakképző 
Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium országos 
tehetségkutató versenyére. 
December 17-én a második 
forduló az alábbi eredmé-
nyekkel zárult: az országos 

döntő nyertese, első díj: 
Kovács Liliána. Tóth Boglár-
ka és Limpár Sebestyén kü-
löndíjat szerzett. A legtöbb 
döntőbe 
jutott pályá-
zót adó in-
tézmény 
vándorserle-
gét az Eöt-
vös iskola 
érdemelte 
ki. Gratulá-
lunk! 

Egri Csillagok Országos Tehetség-
kutató Rajzverseny 

December 16-án rendeztük 
meg iskolánkban az idei 
tanév második „Színre lé-
pünk” foglalkozását, amely-
lyel nemcsak a nagycsopor-
tosokat vártuk, hanem a 
legszebb ünnepünkre is 
készültünk, a karácsonyra. 
Negyedikes kis manóimmal 
advent idején már karácso-
nyi pompába varázsoltuk át 
a termünket, a mai  napra 
pedig nagy örömmel és lel-
kesedéssel készítettük el a 
leendő elsőseink meglepe-
tés ajándékait.  
Amint megérkeztek a kis 
vendégeink, angyalkás név-
táblát kaptak, így máris gör-
dülékenyen ment az ismer-
kedésünk. Beszélgetés után 
jókat játszottunk az okos 
táblánkon. Na-
gyon ügyes volt 
mindenki! Nem is 
gondolták a gye-
rekek és a szülők 
(nagyszülők) sem, 
hogy egy ügyessé-
gi vagy egy me-
mória játék a ka-
rácsony jegyében ilyen iz-
galmas és látványos lehet. 
Ezután következett egy ked-
ves mese, amelyből meg-
tudtuk, hogy az állatok, ho-
gyan karácsonyoznak az 
erdőben. A mese közben 
karácsonyi dalokat is éne-
kelgettünk is , hisz rögtön 
kórust alkottunk az erdő 
lakóival. Nagyon tetszett 
mindenkinek a mese, főleg, 
hogy egy katica végig a se-
gítségünkre volt aznap és a 
mesében is főszereplő volt. 
Mese után kézművesked-

tünk, a meséhez kapcsoló-
dóan mindenki készíthetett 
gyönyörű szép karácsonyfát 
és hozzá díszeket, angyalká-
kat, de színezők között is 
lehetett választani. Mikor 
már mindenki elkészült, 
következett a meglepetés. A 
mesében egy kíváncsiskodó 
csillag is szerepelt, amely 
apró darabjaival ajándékoz-
ta meg a karácsonyfát. Csil-
lagszórókat gyújtottunk 
meg és megnéztük az isko-
lánk óriási karácsonyfáját, 
énekelgettünk, gyönyörköd-
tünk a fényekben, a díszek-
ben és megérkezett az a 
pillanat, amit vártunk, a 
karácsony varázsa. Az estét 
teázással, szaloncukorral, 
zenehallgatással, ajándéko-

zással és kötetlen beszélge-
téssel zártuk. Sokan haza 
sem akartak menni. Volt, 
aki kérdezte, holnap is jö-
het? Naná, hisz csak egy kis 
időre búcsúztunk el egy-
mástól! Januárban a követ-
kező foglakozásunkon sze-
retettel várjuk újból a leen-
dő elsőseinket és szüleiket! 
Köszönöm szépen Ági néni, 

Edina néni, Rózsa néni, Viki 

néni és a 4.c osztály ma-

nóinak segítségét! 

Szabó Magdolna 

(kOpE) 


