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P. Tóth Major Krisztina kiállítása
Márciusban P. Tóth Major
Krisztina Összetört világ
című kiállítására gyűltünk
össze az Eötvös Galériában.
A művekre való ráhangolódást két kiváló művész Csizmadia Katalin (fuvola) és
Both Lehel (zongora) nagyszerű előadása készítette elő.
Kovács Lajos író értő, elemző szavai segítettek a művek
megértésében. Az alkotások
egy része tájkép, másik fele
pedig csendélet. Rendkívül
érdekes technikával találkoz-

tunk az alkotások szemlélése
közben, többek között a
„márványozási” eljárással. P.
Tóth Major Krisztina így
fogalmazott: „a fekete …jót
szokott tenni a színekkel,
ezzel a mostani kiállításommal ezt szerettem volna bemutatni.” Sikerült!
Sok sikert kívánunk Krisztinának a további munkájához.
Bakos Gézáné
szabadidő-szervező tanár

Március 15.
2011. március 11-én rendezték meg iskolánkban azt az
ünnepséget, amelyen megemlékeztünk az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
eseményeiről. A műsort az
ötödik évfolyam diákjai adták elő osztályfőnökeik,
Szencziné Szilárd Gabriella

15. évfolyam 8. szám

tanárnő és Balogh Balázs
tanár úr felkészítésével.
Csaknem egy hónapig gyakoroltuk az előadást. Minden
gyerek kapott valamilyen
szerepet: voltak, akik szöveget vagy verset mondtak,
voltak akik táncoltak.
A műsor kicsik és nagyok

2011. április

figyelmét egyaránt lekötötte.
Az elsősök szinte tátott szájjal nézték a rabok, majd a
huszárok táncát. Mindannyiunk számára a műsor legszomorúbb része a világosi
fegyverletétel volt.
Az előadás után felhangzó
taps
bebizonyította szá-

munkra, hogy sikeresen
megbirkóztunk a feladattal:
nagy sikerünk volt.
Remélem, hogy máskor is
szerepelhetünk ehhez hasonló iskolai megemlékezésen.
Szvoboda Hanna 5.b
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Beszámoló
Petőfi-napok

Szavalóverseny
1. Uracs Bertold 2.a
2. Biró Norbert 1.b

Szavalóverseny
3. Kesselyák Boglárka 3.b

Angolverseny 2. hely
Vati Eszter 5.a, Deák-Cheul Patrik 5.a
Kabai Sándor 6.b, Csizmár Dominik 6.a

Történelemverseny 1. hely
Kálvin Zsófia 8.b, Horváth Bianka 8.b
Oláh Renáta 7.a, Tokai Rebeka 7.a
2. oldal

Izgatott gyereksereg robbant be a DOKI Petőfi Sándor Általános Iskola épületébe március közepén, hogy megmutassa felkészültségét a Petőfi-napok
versenyei keretében.
Iskolánk tanulói is részt vettek az angol, német, történelem, matematika,
informatika, környezetvédelmi, nyelvi
játékok feladatainak megoldásában,
műveltségi vetélkedőn és szavalóversenyen.
Tanulóink nagyon szépen szerepeltek.
Történelemből és matematikából elhozták az első díjat.
Német, angol nyelvből, környezetvédelemből, valamint az 5-6. osztályosok
nyelvi játékokból a dobogó második
helyét szerezték meg. Informatikából és
a 7-8. osztályos nyelvi játékokból még
megcsíptük a képzeletbeli dobogó harmadik helyét.
Mindig nagy számban mutatkoznak be
diákjaink a szavalóversenyen. A három
tagú zsűri úgy döntött, hogy az idén is
méltó két tanítványunk az 1-2. osztályosok korosztályában az első és második helyre. De a 3-4. osztályosok sem
vallottak szégyent, mert az egyik
eötvösös szavalónak sikerült megszereznie a harmadik helyet.
Nagyon jó hangulatú, színvonalas versenyek voltak, amelyekről tanár és diák
egyaránt elégedetten távozhatott.
Gratulálunk sikeres tanítványainknak
és felkészítő tanáraiknak!
Bakos Gézáné
szabadidő-szervező tanár

Németverseny 2. hely
Kelemen Réka 7.b, Majoros Kinga 8.b
Varga Zalán 8.b, Tóth Norbert 7.b
2011. április

Matematikaverseny
1. Valek Bence 5.b

Matematikaverseny
1. György Mátyás 6.b

Németverseny 2. hely
Uracs Norbert 5.b, Szívós Brigitta 5.b,
Gulyás-Szabó Bernadett 6.b
Ábrók Rebeka 6.b

Angolverseny 2. hely
Németh Norbert 7.a, Nardelotti Zoltán 7.a,
Wieder Ákos 8.a, Leblay Dávid 8.b
15. évfolyam 8. szám
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Beszámoló
A Szépművészeti Múzeumban jártunk
2011. április 1-jén elmentünk Budapestre a Szépművészeti Múzeumba Kolonics
Péter bácsival, Szűcs Anna
nénivel és a művészettörténet szakkörösökkel.
Fél 8-kor találkoztunk a dorogi vasútállomáson. Amikor
felszálltunk a vonatra, mindenki helyet foglalt. Félúton
már sokan mászkáltak, de
többen hangoskodtak is, így
Péter bácsi nem győzött minket rendre utasítani. Amikor
megérkeztünk a Nyugatiba,
Péter bácsi beszámolót tartott a pályaudvar történetéről. Innen a Nagykörúton át
eljutottunk az Oktogonig.
Útközben sok érdekességet
megtudtunk e városrész létrejöttéről, építészeti emlékeiről. Az Oktogonnál felszálltunk Európa első földalatti
vasútjára, amellyel a Hősök
teréig utaztunk. Itt Péter bácsi beszélt nekünk az Andrássy út építéséről és a Városliget nevezetességeiről.
Ezután bementünk a Szépművészeti Múzeum festői
szépségű épületébe. Először
az Egyiptomi Gyűjteményt
tekintettük meg. Az itt őrzött
mintegy négyezer műtárgy

alkotja Közép-Európa második legnagyobb egyiptomi
gyűjteményét. Törzsanyagát
az 1907-es egyiptomi ásatásokból származó Ptolemaiosz-kori lelet együttes alkotja. A kiállítást gazdagítják az
1964-es Abdallah Nirqi-i és
az 1983-ban megkezdett
thébai ásatásokból származó
műtárgyak is. Nekünk legjobban a múmiák keltették

fel az érdeklődésünket.
Ezután az Antik Gyűjteménnyel ismerkedtünk meg,
mely különleges helyet foglal el Magyarország kulturális életében. Ez az egyetlen
átfogó antik művészeti gyűjtemény hazánkban, az egyetlen hely, ahol közvetlenül
lehet találkozni a klasszikus
ókor tárgyi örökségével.
Hazafelé bementünk a

Országos Diákparlament
2011. április 1-2-án rendezték meg az Országos Diákparlamentet Zánkán. A megnyitón Dr. Hoffman Rózsa
államtitkár mondott ünnepi
köszöntőt. A jelenlévőket
Mihalovics Péter miniszteri
biztos is üdvözölte.
Este fórumot tartottak, melynek témái: középiskolai
érettségi vizsga, felsőoktatási
felvételi, oktatási programok
bemutatása, fellépés az iskolai erőszak ellen. Másnap
szekcióülésekkel folytatódott
a parlament munkája. Öt
15. évfolyam 8. szám

különböző szekcióban zajlottak a megbeszélések. Délután lehetőség nyílt egy Balaton-parti sétára. Este a
2011. évi Országos Diákparlament ajánlásának elfogadására került sor. A záróbeszédet Dr. Goviczki Zoltán közoktatási államtitkár-helyettes
tartotta.
Köszönöm, hogy én képviselhettem a dorogi diákokat.

McDonald’s-ba, és teletömtük a hasunkat hamburgerrel
és sült krumplival. Bár elfáradtunk a kirándulás során, a
vonaton mégis felélénkültünk.
Nagyon tetszett ez a kirándulás!

Szvoboda Hanna 5.b

Pilismarót
Iskolánk ebben az évben is megszervezi nyári táborát Pilismaróton, ahová
alsósokat és felsősöket
egyaránt várunk.
Időpontja: 2010. július 2-8.
A tábor vezetője:
Berecz Zoltán

Majoros Kinga 8.b
2011. április

A tábor díja: 8500 Ft
Jelentkezni lehet:
Steiner Mónikánál
és Szűcs Annánál
Gyertek Pilismarótra!
3. oldal

Csengőszó

Beszámoló
Víz világnapja - március 22.
Az Észak-dunántúli Vízmű
Zrt. és a Magyar Hidrológiai
Társaság megyei szervezete
március 22-e, a víz világnapja alkalmából pályázatot írt
ki a „Víz a városokért” címmel. A több mint félezer
alkotást négytagú zsűri értékelte, ők választották ki a
díjazott műveket. A díjátadóra az Észak-dunántúli Vízmű

Zrt. tatabányai irányító központjában került sor.
Iskolánkból három tanuló
alkotása került a díjazottak
közé:
Lévai Fruzsina 6.a
Kálvin Zsófia 8.b
Oláh Renáta 7.a
Oláh Renáta 7.a

Németverseny
2011. március 10-én délben
indultunk a megyei németverseny helyszínére, a Kodály Zoltán Általános Iskolába, Tatabányára. Iskolánkat két 8.b osztályos tanuló,
Kálvin Zsófia és Varga Zalán képviselte.
A verseny két részből állt.
Az első háromnegyed órában feladatlapokat oldottunk
meg. Ezután következett egy
negyedórás szünet, amikor
finom süteménnyel és pogácsával kínáltak minket. Ezután folytatódott a verseny.
Egy levelet kellett írnunk,
amelyhez használhattunk
szótárt is. A fogalmazás a
város közlekedéséről szólt.
Ezen a versenyen Zalán hatodik helyezést, én pedig
tizedik helyezést értem el.
Tetszett ez a verseny, máskor is szívesen részt vennék
rajta.

Köszönjük Márti néninek a
felkészítést!
Kálvin Zsófia 8.b

Új könyvek a könyvtárban
Szilágyiné Katona Ilona:
Illemtan

Gálfi Éva:
Háziállatok

Az udvariasság soha nem
megy ki a divatból. Az illem
ismerete mindig segít, hogy a
legjobbat hozd ki magadból,
sőt megkönnyíti, hogy kapcsolatokat teremts. Nem csak
a szüleid és a tanáraid tekintenek rád másként, de a lányok
és a srácok is jobb fejnek tartanak. Az Illemtan hétköznapi
szituációk segítségével meséli
el az alapvető viselkedési szabályokat. Azokhoz szól, akik
számára fontos, hogy sikeresek legyenek a társas életben,
és kivívják mások szimpátiáját és tiszteletét .
4. oldal

2011. április

A gyerekek nagyon szeretik az állatokat. Ez a
könyv egy képzeletbeli
utazást biztosít a gyerekeknek az állatok csodás
világába, ahol számos
értékes ismeretre tehetnek szert. Ez a sorozat a
legelső információkat
tárja fel számukra a
háziállatokról, vadállatokról, óriási állatokról,
apró állatokról, védettés cirkuszi állatokról. A
kisenciklopédiát 6 éven
felüli gyermekeknek
ajánljuk.
15. évfolyam 8. szám
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Sportrovat
Aranyérmesek
2011. március 28-án izgatottan vártuk az Erima bajnokság U9-es megyei döntőjét,
amit Dorogon a Sportcsarnokban rendeztek meg.
Sok szurkoló érdeklődve
várta a kezdést. Az első mérkőzést a Tatabánya csapata
ellen játszottuk. Végig nagyon szoros volt a meccs, de
mégis mi nyertük meg 18:14
-es eredménnyel. Attila bácsi
utána megdicsért minket.
Egy kicsit tudtunk pihenni,
majd következett a Tata csapata elleni összecsapás. Ál-

mosan kezdtünk, de hamar
felébredtünk, és 6 góllal
nyertünk. Az utolsó meccsen
Esztergom csapatának mutathattuk meg tudásunkat,
ahol mindenki játéklehetőséget kapott. Ezt a rangadót is
megnyertük. A versenyt körtánccal zártuk, hiszen megyei bajnokok lettünk.
Nagyon büszkék voltunk,
amikor felállhattunk a dobogó legfelső fokára.
Imrei Nóra 3.a

Kedvcsináló: sportolók kedvenc sportágaikról
Vízilabda
Kedvenc sportágam a vízilabda, mert nagyon szeretek
úszni.
Hetente háromszor 90 perces
edzésünk van. Kedden egy
órát úszunk és fél órát játszunk, szerdán az úszástechnikánk fejlesztésével foglalkozunk. Pénteken általában
négy hosszt úszunk, utána
pedig labdázunk, majd csapatokra osztva megmérkőzünk egymással.
Két korcsoportra vagyunk
osztva: a kicsik 9-13 éves

Kézilabda

korig, a nagyok 13 éves kortól vesznek részt az edzéseken. Az edzőnk fiatal, kedves és sokat viccelődik velünk. Dávid bácsi havonta
meccseket szervez más csapatokkal a fejlődésünk érdekében.
Ha kedvet kaptatok, és kipróbálnátok , akkor keressétek Szarvas Dávidot a dorogi
uszodában.
Kustos Ákos 4.a

Birkózás
Azért szeretjük a birkózást,
mert sok olyan fogást tanulunk, amelyekkel meg tudjuk
védeni magunkat.
Mindketten már kiskorunkban kezdtünk el edzésekre
járni. Ennek a sportnak köszönhetően rengeteg élményben volt részünk. Rendszeresen részt vettünk versenye15. évfolyam 8. szám

Van egy sportág, amit az
osztályból többen is szeretünk: ez a kézilabda. Ez egy
ügyességi, stratégiai játék, de
a csapatjáték a lényeg.
Az edzéseken, melyek fél 3tól 4-ig tartanak, futunk,
nyújtunk, kapura lövünk, a
végén pedig egy baráti mecscset játszunk. Azért kedveljük ezt a sportágat, mert sokat járunk versenyekre, és
rengeteg érmet szerezhetünk.
Két évente más-más edző
foglalkozik velünk. Minden-

kivel nagyon sokat fejlődünk. Amikor meccseken
vagyunk, mindig kemény
ellenfelekkel szoktunk játszani, de megtanultunk kitartóan küzdeni.
Ha megtetszett, amit írtunk,
gyertek el az edzésre! Biztosan ti is megkedvelitek.
Büki Melinda
Minczér Margaréta
Tanka Zsanett 4.a

Labdarúgás

ken, ahonnan szinte mindig
éremmel tértünk haza. Eljutottunk a diákolimpiára, az
országos bajnokságra, sőt
külföldi versenyekre is.
Mindenkinek ajánljuk ezt a
sportot.
Szekér Szimonetta
Putnoki Zsolt 4.a
2011. április

Azért szeretem a focit, mert
szórakoztató, és az edzés is
nagyon tetszik.
Az edzőnk neve: Schaffer
Péter. Az edzéseket mindig
futással kezdjük, utána pedig
nyújtunk. A nyújtás után
következnek a labdás feladatok. Minden edzés végén
meccseket játszunk. Kedden,

csütörtökön és pénteken van
edzés, melynek időtartama
másfél óra.
Ezt az edzést főleg azoknak
ajánlom, akik szeretnek focizni, mert sokszor vannak
meccseink más csapatokkal.
Cseszka Péter 4.a

5. oldal
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Sportrovat
Küzdelmek Tamásiban
Nagyon vártuk a március 27
-i vasárnap reggelt, hiszen
akkor indultunk a kézilabdás
lányokkal Tamásiba.
Amikor megérkeztünk, nem
is a szállásunkra mentünk,
hanem rögtön a sportcsarnokba. Az első meccsünket
a Szekszárd csapata ellen
játszottuk. A hosszú út miatt
kicsit fáradtak voltunk. Sajnos ezt a mérkőzést elveszítettük.
Ezután elfoglaltuk a szállásunkat. A szobák beosztása
után izgalommal vártuk a
következő meccset, melyet
az ASI ellen játszottunk.
Nem figyeltünk oda eléggé a
védekezésünkre, ezért kikaptunk. Ezután jutott egy
kis idő a pihenésre.
Lelkesen vártuk a harmadik
meccsünket a házigazda
Tamási első csapatával, melyet nagyon szerettünk volna
megnyerni. A kitűzött célunk sikerült.
Örömünkre - a megpróbáltatások után -, elmentünk a
termálfürdőbe, ahol nagyon
jól éreztük magunkat. A
szálláson finom vacsora várt
bennünket., ami után nyugovóra tértünk.
Másnap korán reggel Tamási második csapatával mérkőztünk meg, Nagy volt a
tét. Ezen az eredményen
múlt, hogy játszhatunk-e

Országos futsal döntőn jártunk

majd a harmadik helyért.
Nagyon örültünk, mert győzelmet arattunk.

Az utolsó mérkőzés előtt
ellátogattunk a vadasparkba,
ami mindannyiunknak felejthetetlen élményt nyújtott.
Láttunk vaddisznókat, őzikéket, szarvasokat. Nagyon
jó kirándulás volt!
Ezután Tamási első csapatával a harmadik helyért játszottunk., melyet sikerült
megnyernünk, így felállhattunk a dobogó harmadik
fokára
Hazaérve büszkék voltunk,
hogy sikerült megszereznünk a harmadik helyet.
Imrei Réka 5.a
Vázsonyi Zsófia 6.a

2011. február 4-én délután
indultunk Zalaegerszegre, a
Teremlabdarúgó - Futsal
Diákolimpia Országos Döntőjének helyszínére.
Hosszú volt az út és fárasztó,
de örültünk, hogy végre elindultunk. Három és fél óra
utazás után megérkeztünk, és
elfoglaltuk szállásunkat egy
kollégiumban. Érkezésünk
után egy kis pihenés várt
ránk, aztán indulnunk kellett
a városi sportcsarnokba, ahol
már felsorakoztak a csapatok
a megnyitóra. A megnyitón
kellemes fogadtatásban volt
részünk. Utána visszatértünk
a szállásra, és izgatottan vártuk a sorsolás eredményét.
Este meg is tudtuk a csoportbeosztásunkat. A csoport
nem volt a legnehezebbnek

kimenetele nem az volt, amire vártunk: vereség lett a
vége. Ezután megpróbáltuk
elfelejteni a kudarcot, és a
következő meccsre koncentráltunk. A következő összecsapás a Győr csapata ellen
zajlott. Sajnos ezt a mérkőzést sem tudtuk megnyerni,
mert nem volt meg a csapattagok között az összhang.
Így sajnos hamar a csoport
utolsó helyére kerültünk.
A következő megmérettetés
előtt sikerült összeszedni
magunkat, aminek meg is
lett az eredménye. A Makó
csapatát sikerült legyőznünk
5:2-re. Ekkor még arra is
volt esélyünk, hogy akár
továbbjuthatunk, de a Budapest csapata ebben megakadályozott bennünket.

mondható, aminek örültünk
egy kicsit.
Másnap rögtön reggeli után
indultunk a sportcsarnokba,
hiszen a mi csoportunk kezdte meg a meccseit. Első mérkőzésünket az Eger csapatával játszottuk. A mérkőzés

Sajnos nem sikerült továbbjutnunk, de reméljük, hogy
jövőre eredményesebben
fogunk szerepelni.
Gabala Zsombor
Hartyán Dániel
Frei Márk 7.a
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