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1848. március 15.
Minden évben elérkezik március idusa,
amikor a magyar nép egyik legjelesebb
eseményét ünnepeljük.
Az idei tanévben a mi osztályunk, az
5.a készült ünnepi műsorral, hogy méltóképp emlékezzünk a győztes forradalom 162. évfordulójára. Miután az iskola tanulóival együtt elénekeltük a Himnuszt, rövid jelenetekkel és versekkel
elevenítettük meg a nap történelmi eseményeit. A forradalmat a márciusi ifjak
robbantották ki. Közülük a legismertebbek: Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári
Pál és Irinyi József, pedig jóval többen
voltak. Elhatározták, hogy nem tűrik
tovább a bécsi udvar elnyomását. Kiter-

velték, hogy a lelkes egyetemisták segítségét kérik. Előtte a Pilvax kávéházban gyülekeztek. Délután háromkor a
Nemzeti Múzeum elé vonultak,. Itt Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt, Jókai
pedig felolvasta a 12 pontot, melyet a
lelkes tömeg bátran ismételt. A Helytartótanács a több ezres tömeg láttán
„reszketett”, és aláírta a márciusi ifjak
követeléseit. Az emberek a hír hallatán
örömujjongásban törtek ki. Táncsics
Mihályt is e napon szabadították ki budai börtönéből. A forradalom vér nélkül
győzött.
Nagyon komolyan vettük a próbákat, de
ha bakiztunk, jókat nevettünk rajta. A

főpróbán már mindenki biztosan tudta a
szövegét, s igyekezett érthetően és szépen mondani. A nap versét, a Nemzeti
dalt az iskolai énekkarral együtt adtuk
elő. Ezt külön is megtapsolták a gyerekek.
Úgy gondolom, mindenki a legjobbat
hozta ki magából a szerepléskor. Reméljük, az iskola tanulóinak is tetszett a
műsorunk. Enikő néni büszke volt ránk,
hogy jól teljesítettünk. Köszönjük Gabi
néninek és Aranka néninek is a segítségüket.
Szivek Anna 5.a

Kistérségi diákparlament
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2010. őszén megszervezi az Országos Diákparlamentet, melynek fő
témája: önkormányzatiság az iskolában
és a kollégiumban.
Márciusban kistérségi fórumok
előzték meg ezt az országos eseményt.
A dorogi kistérségi diákparlamenten
iskolánkat Majoros Kinga 7.b osztályos
tanuló képviselte.
A Dorog Város Polgármesteri Hivatalában 2010. március 11-én megjelent
küldötteket és tanáraikat Tittmann János polgármester úr köszöntötte. A do14. évfolyam 8. szám

rogi és a környékbeli általános iskolák
diákönkormányzati képviselői négy
témában fejtették ki véleményüket iskolájukkal kapcsolatban:
1. a diákönkormányzat tevékenysége,
2. a diákönkormányzat belső és külső
kommunikációja,
3. a diákönkormányzat működési feltételei,
4. az iskolán belüli konfliktusok, problémák megoldásának helyi gyakorlata.
A szakmai beszélgetés mellett megválasztották azokat a diákokat, akik az
2010. április

Országos Diákparlamenten képviselni
fogják térségünket. A fiatalok úgy határoztak, hogy Lászlóvszky Dzsenifert
(Zsigmondy Vilmos Gimnázium és
Informatika Szakközépiskola) és Somogyi Katát (Piliscsévi Általános Iskola)
delegálják az őszi rendezvényre A póttag Majoros Kinga (Eötvös József Általános Iskola).
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Szűcs Anna
a diákönkormányzat munkáját
segítő nevelő
1. oldal
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Beszámoló
Petőfi-napok versenyei
2010. március 11én 25 izgatott tanulót
kísértem
Szeghalminé Steiner Mónikával a
dorogi Petőfi Sándor Általános Iskolába, a Petőfi-napok
versenyeire.
A szavalóversenyen 10 fő képviselte
intézményünket, a műveltségi versenyen két csapatban 8 fő próbálhatta ki
magát, a rajzversenyen 7 fő vett részt.
Szeghalminé Steiner Mónika a szavalóverseny zsűrijében vett részt, én a rajzok elbírálásában segédkeztem.
A szavalóversenyen a kötelezően előadandó vers Petőfi Sándor: Orbán című
alkotása volt (1-2. osztály), valamint
Petőfi Sándor: Lopott ló című műve (34. osztály).

A szavalóversenyen az 1-2. osztályosok
korcsoportjában Farkas Viktor (2.b
osztály) elhozta az első díjat, Kesselyák
Boglárka (2.b osztály) pedig a 3. helyen végzett. A 3-4. évfolyamosok versenyében Kovács Nóra (4.a osztály) 3.
helyezett lett.
A rajzversenyen az 1-2. osztályosoknak
Petőfi Sándor: Orbán című verséhez
kellett illusztrációt készíteni, míg a 3-4.
osztályok tanulóinak Petőfi Sándor:
Lopott ló című verséhez.
A rajzversenyen is sikerült jó helyezést
elérniük tanulóinknak.
1-2. korcsoportban Raffai Klaudia
( 2.a osztály) első lett. A 3-4. évfolyamosoknál Kara Noémi (3.b osztály)
érdemelte ki a 3. helyet.
Most már az öröm izgalmával hagyták
el tanulóink a Petőfi iskola épületét.

A Kalmár László Országos Matematika Verseny iskolai fordulójában
György Mátyás 5. b osztályos tanuló
80%-os teljesítménnyel jogot szerzett a
megyei döntőben való indulásra. Az
április 20-án Tatán rendezett versenyen
az előkelő hatodik helyet szerezte meg.
Gratulálunk a szép eredményhez!
Muskát Gábor
2. oldal

Bakos Gézáné
szabadidő-szervező

Németverseny

Matematikaverseny
A Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny megyei fordulójában iskolánk két tanulója is bejutott a legjobbak
közé. A március 5-én, Tatán megrendezett ünnepélyes eredményhirdetésen
György Mátyás 5.b osztályos tanuló a
tizenegyedik, Véber Balázs 8.b osztályos tanuló a tizenkettedik lett az évfolyamában elindult több mint kétszáz
versenyző közül.
Mindkettőjüknek gratulálunk!

Másnap a reformkor és a szabadságharc
témakörében mérték össze tudásukat a
nyolc fős csapatok a Petőfi Sándor Általános Iskola által meghirdetett „Haza
és haladás” című városi szintű vetélkedőn. A Szivek Vanda (5.b), Nagy Lea
(5.b), Csenke Péter (6.a), Oláh Renáta
(6.a), Horváth Bianka (7.b), Kálvin
Zsófia (7.b), Gábor Rita (8.b), Wieszt
Márton (8.c) összeállítású csapat a 2.
helyezést érdemelte ki, minimális pontkülönbséggel elmaradva az első helyezett csapattól. Felkészítő tanáruk Bartl
Zoltán.
Mindannyiuknak gratulálunk!

Március 18-án egy napfényes délutánon
indultunk két hetedik osztályos tanuló,
Kálvin Zsófia és Varga Zalán társaságában a megyei német verseny helyszínére, Tatára.
Egy órányi utazás után szörnyen izgatottak voltunk, amikor megérkeztünk.
Izgalmunk azonban feleslegesnek bizonyult, hiszen nagyon kedves fogadtatásban volt részünk: sütivel és üdítővel
kínáltak bennünket. Ezután két csoportra osztottak minket, a tantermekben
pedig előre kijelölt helyünk volt.
Az első órában egy tesztlapot kellett
kitöltenünk, amelyben különböző nehézségű feladatokat találtunk. A teszt
megírása után rövid szünetet tartottunk,
amikor kifújhattuk magunkat, és felkészülhettünk a következő feladatra, a
levélírásra. A hetedikeseknek a sportról,
a nyolcadikosoknak a tévézési szokásaikról kellett írniuk egy német barátjuk
számára.
Mosollyal az arcunkon léptünk ki a teremből, hiszen 12 iskola tanulóival mérhettük össze tudásunkat, és bármi is lesz
az eredmény, ez remek tapasztalatszerzés volt.

Eredmények
Varga Zalán 7. osztály 3. helyezett
Kálvin Zsófia 7. osztály 12. helyezett
Kormos Patrícia 8. osztály 7. helyezett
Gazda Barbara 8. osztály 8. helyezett
Felkészítő tanárok: Bogár Zoltánné
Gubóné Mártai Márta

Gratulálunk a versenyzőknek!

Kormos Patrícia
Gazda Barbara 8.c
2010. április
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Beszámoló
DÖK-találkozó
ges oktatási intézmény megalakulása
után. Javasolnunk kellett közös programokat, valamint ötleteket fogalmazhattunk meg arra vonatkozólag, hogyan
kommunikáljanak a jövőben a város
diákönkormányzatai. Minden iskola
egyetértett abban, hogy szívesen rendeznének közös tanulmányi- és sportversenyeket. Közös kirándulások alkalmával pedig szeretnék jobban megismerni egymást a diákok.
A nagy munka után visszasétáltunk a
tóhoz, és egy kellemes szalonnasütés
végeztével hazaindultunk Dorogra.
Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat.
Kelemen Réka 6.b
2010. március 20-án, szombaton, a búbánatvölgyi Öko-házban került sor Dorog város diákönkormányzatainak találkozójára. Korábban a Nap-Út Alapítvány már külön-külön is találkozott
mind a négy iskola diákképviselőivel.
Iskolánkat négy tanuló képviselte ezen
a találkozón: Szalai Dóra 8.a, Bereczki
Csaba 8.c, Wieszt Márton 8.c és Kelemen Réka 6.b. Délelőtt 9 órakor indul-

tunk Dorogról, a művelődési ház elől. A
Kerek-tóhoz mentünk, majd elsétáltunk
az Öko-házhoz. Először azt a feladatot
kaptuk, hogy írjuk le, hogy az előző
találkozásunkkor felmerült ötletekből
mit sikerült megvalósítani, illetve mik
vannak még folyamatban. A következő
feladatunk az volt, hogy írjuk le, hogyan szerveznénk meg a város diákönkormányzatát szeptembertől az egysé-

Parlamenti kirándulás
Február 26-án, pénteken Budapestre
utaztunk, hogy megtekintsük a Parlamentet, mely a Duna mellett, a Kossuth
téren található.

Először a főbejáratot csodálhattuk meg,
melyet két kőoroszlán díszít. Amint
beléptünk, megpillantottuk a díszlépcsőt, melyet vörös szőnyeg borít. Vörös
márványból készült, aranyozott oszlopok szegélyezik a lépcsőt. Ha felnéztünk, festett üvegablakokat láthattunk, a
plafont pedig három gyönyörű freskó
díszíti. Továbbsétáltunk a kupolaterem14. évfolyam 8. szám

Bábszínház

be. A kör alakú helységben híres uralkodók szobrai állnak. A koronázási
jelvények középen, egy biztonságos
üvegtárolóban találhatók. Mindenkinek nagyon tetszett a korona, az országalma és a jogar. Itt található a Parlament
legnagyobb csillára.
Miután elhagytuk a kupolatermet, a déli
társalgóba mentünk. Itt áll egy 150 kgos zsolnai porcelánból készült váza,
amit különféle minták és versidézetek
díszítenek. Olyan szobrok állnak ebben
a teremben, melyek ha leesnek, nem
törnek össze. Innen az utolsó állomásunkra, az ülésterembe érkeztünk. Megtudtuk, hogy 1902. október 8-án tartották itt az első ülést. A terem patkó alakú, 400 szék van benne. A középen álló
emelvényen a házelnök foglal helyet.
Ezt a termet a tévéből már jól ismerjük.
Nekünk negyedikeseknek nagyon tetszett a kirándulás, szívesen ellátogatnánk újból a Parlamentbe.
4.a osztály tanulói
2010. április

2010. március 26-án senkit nem kellett
ébreszteni az 1.b osztályosok közül.
Szinte aludni sem tudtunk éjszaka,
mert izgatottan készültünk a budapesti
színházlátogatásra.
Jó hangulatú vonatozás után érkeztünk
a Budapest Bábszínházba, ahol Misi
mókus kalandjait láttuk. Élvezetes,
izgalmas, vicces előadás volt. Nagyon
jól szórakoztunk.
Kértük Zsuzsa nénit és Julika nénit,
legalább még egyszer jöjjünk vissza!

1.b osztály tanulói
3. oldal

Csengőszó

Beszámoló
Húsvéti DÖK-foglalkozások
2010. március 26-án pénteken délután
rendeztük meg iskolánkban a hagyományos húsvéti DÖK-foglalkozásokat.
Az alsó tagozatos gyerekek a kézműves
foglalkozásokat részesítették előnyben.
A tanító nénik segítségével szebbnél
szebb díszeket készítettek: tavaszi virágokat, húsvéti filigránokat , ablak– és
ajtódíszeket, nyuszis tojástartót, dobozt,
gipszfigurákat és húsvéti üdvözlő kártyát. Természetesen a tojásfestés sem
maradt el.
Aki nem érzett kedvet ezekhez a foglalkozásokhoz, azok vagy számítógépes
játékokkal játszottak vagy a háztartástan
teremben készítettek húsvéti ételeket.
Reméljük, mindenki jól érezte magát!
Szűcs Anna

PROJECT tankönyvünk 25 éves
Az Oxford University Press
pályázatot hirdetett az iskoláknak, hogy a leckékhez
készült projecteket állítsák
ki, és küldjék el a kiadónak.
Nálunk minden évfolyam
dolgozott a bíztatásra, és

4. oldal

nagyon sok darab készült el.
Ezeket láthattátok az aulában. Különböző, érdekes
témákat dolgoztunk fel fényképekkel, rajzokkal. Például:
divatról, napirendről, állatokról, híres angol írókról

2010. április

készültek ezek. Nagy élvezettel és szórakozva alkottunk. A csapatok minden
tagja az Internetet és saját
ötleteiket felhasználva hozta
létre a projecteket. Persze
tanultunk is a munkák elkészítése során. Angoltanáraink segítettek minket, és
Gyöngyös Péter tanár úr
fotózta le a kiállítást.
Iskolánkban először a Project első kiadásából tanultak
a gyerekek, mi a második
kiadást használjuk. Hamarosan elkezdjük a legújabb, 3.
kiadás könyveit és munkafüzetét.
Úgy gondoljuk, a jövőben is
szívesen készítünk hasonló
munkákat és veszünk részt
az Oxford Kiadó pályázatain.

Király Mirella,
Wieder Ákos,
Illés Anett 7.a
Oláh Renáta,
Szabó Zsófia 6.a
és még sokan mások
14. évfolyam 8. szám
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Beszámoló
Szakmai nap
Március 23-án iskolánkban a társadalmi
megújulás operatív program szellemében szakmai napot tartottunk óvodapedagógusok és tanítónők részére.
A program a horizontális tanulásról – az
óvoda-iskola átmenet segítéséről, a sikeres iskolakezdés megalapozásáról
szólt. Hospitáltunk a Petőfi Sándor
Óvoda vegyes csoportjában, majd
dr. Vereckeiné Farkas Mónika tartott
bemutató foglalkozást az Eötvös iskola
1. a osztályában. Mindkét intézményben a Víz világnapja témakörben tevékenykedtek a gyerekek. Élmény és érdekesség volt látni az óvodai-iskolai
megközelítést, a különféle módszertani
eljárások, területek sokszínűségét, ösz-

szekapcsolását. A szakmai nap felkért
előadója Egri Judit volt. Az óvodaiskola átmenet problémáiról tartott jó
hangulatú, tartalmas előadást. Az előadást követő megbeszélésen felmértük
az intézmények közötti kapcsolattartás
jelenlegi formáit, és meghatároztunk
közös célokat, feladatokat. Végül a Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda
által meghirdetett rajzpályázat alkotásait tekintettük meg az Eötvös Galériában.
A z el s ő osz t á l yos t a n ul ók:
„Legkedvesebb óvodás élményem”, az
óvodás gyermekek: „Iskolába készülök” témakörben serénykedtek. Pályázni lehetett egyénileg és csoportosan. A
felhívásra 96 pályamű érkezett, korosz-

tályonként a három legjobb alkotás került díjazásra. Kolonics Péter tanár úr
értékelésében elismerően szólt a kiállítási anyag színvonaláról, a megismert
technikák alkalmazásáról, a biztatás és
jó tanácsok mellett további sikeres
munkát kívánt a jövő kis művészeinek.
A szakmai napon megfogalmazódott,
hogy a folyamatos tapasztalatcserékre,
műhelymunkákra, szakmai látogatásokra, együttműködésre szükség van az
intézmények között.
Mi ma, ezen az úton elindultunk…
Goldschmidt Gyuláné

A Víz Világnapján
Március 19-én a Víz Világnapja alkalmából látogatást tettünk az esztergomi
Duna Múzeumba.
Játékos foglalkozásokon vettünk részt.
Az első játék tetszett nekünk a legjobban, mert pingvinek lehettünk, alattunk
olvadt a jég, így aztán menetelnünk
kellett a kardszárnyú delfinek elől. A
jégtáblákat újságpapír helyettesítette, a
kardszárnyú delfinek pedig az osztálytársaink voltak. A játékvezető mindig

14. évfolyam 8. szám

összehajtotta az újságpapírt, így valóban „elolvadt” alattunk a jég.
A második helyszínünkön képzeletben
a Kongó folyóhoz utaztunk egy „igazi”
fekete, kongói bácsi segítségével. Mesélt nekünk a Kongó folyóról, az ottani
életről, s arról, hogy milyen szennyezett
a folyó, és mit tesznek azért, hogy a
folyót újból ihatóvá, használhatóvá tegyék. Az előadás végén kongói dalt,
táncot tanultunk.

2010. április

A kézműves foglalkozásokon afrikai
állatos könyvjelzőt készítettünk krumpli
nyomdával, afrikai házat ragasztottunk
szalmából és papírból.
Nagyon nagy élmény volt a foglalkozás. Reméljük, máskor is elmegyünk a
múzeumba.
1.a osztály tanulói

5. oldal

Csengőszó

Sportrovat
Úszó Diákolimpia
A 2009/2010-es tanév is - a
tavalyihoz hasonlóan - az
Úszó Diákolimpiával kezdődött számomra.
A térségi válogatón 50 méteres hát– és gyorsúszásban is
az 1. helyen jutottam tovább
a megyei döntőbe. A megyei
döntőn az 50 méteres hátúszásban a 2. helyen, az 50
méteres mellúszásban a 1.
helyen sikerült végeznem.

Labdarúgás

Így 50 m gyorsúszásban a II.
korcsoportban én képviselhettem Komárom-Esztergom
megyét az Országos Diákolimpián, melyet február 7én Hajdúszoboszlón rendeztek meg. Itt a nagyon erős
mezőnyben a 14. helyen
végeztem.
Mindeközben megalakult az
Új-Hullám Úszó Sport Egyesület, így már egyesület keretein belül folyik a felkészülés az előttem álló versenyekre, heti öt edzéssel. Az
egyesület színeiben sokkal
több és rangosabb versenyen
szerepelhetek, biztosítva van
a folyamatos versenyzés.
Nagyobb számban vehetek
részt országos szintű versenyeken, ahol több versenyrutint szerezhetek, és a fejlődésem is fel tud gyorsulni.
Nyilas Kornél 4.a

A 4.a osztályból az 1999-es
születésű
fiúk
a
Goldschmidt Gyula emlékére rendezett labdarúgó tornán vettek részt.
A négy csapattal indult tornán a komáromi csapattal
mérkőztünk meg először,
akiket
3-1-re legyőztünk.
Második meccsünket a lábatlani csapat ellen vívtuk,
ami nagyon nagy
csatává alakult, és
2-1-re kikaptunk. A
harmadik mérkőzésünket a nyergesi
fiúk ellen volt. Sajnos 5-1-re vesztettünk, de így is a harmadik helyet sikerült
megszereznünk. Az
érmek és oklevelek
mellett két különdíjat
is kiosztottak. Az
egyiket egy nyergesi,
a másikat egy dorogi
kisfiú kapta. A nyer-

gesi fiú Adidas labdát és
oklevelet, a dorogi fiú arany
focilabda medált és oklevelet kapott.
Köszönjük a felkészítést
Csapó Károlynak, Karcsi
bácsinak.
Szabó Kornél 4.a

Pilismaróti tábor
Iskolánk ebben az évben is megszervezi nyári táborát
Pilismaróton, ahová alsósokat és
felsősöket egyaránt várunk.

Időpontja: 2010. július 5-11.
A tábor vezetője: Balogh Balázs

A tábor díja: 8500 Ft
Jelentkezni lehet:
Szeghalminé Steiner Mónikánál
és Szűcs Annánál
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