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Harangok szóljatok, szóljatok csengők,
tudja meg a világ: karácsony eljött!
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap a
hagyományokhoz híven a karácsony
jegyében telt. A hangulathoz nem csak
az aulában felállított karácsonyfa, hanem a programok is hozzájárultak.
A délelőtt zsibvásárral kezdődött. A
padok roskadoztak a szebbnél szebb
ajándéktárgyaktól, játékoktól, édességektől. Mindenki találhatott kedvére
való portékát, amit akár a karácsonyfa
alá is rakhatott szeretteinek. Miután a
diákok elfáradtak, a csecsebecsék elfogytak, a pénztárcák kiürültek, illetve
megteltek, a délelőtt egy hangulatos

koncerttel folytatódott. Idén a Pachelbel
Kamarazenekar karácsonyi összeállítását élvezhették kicsik és nagyok egyaránt. Az ismert dallamok között fel-

csendült a Csendes éj, a Száncsengő, de
gyönyörködhettünk a Polar Express
népszerű betétdalában, a Bűvös éjben

is. Ezután a másodikosok és az énekkar
közös műsora következett. A gyerekek
és tanítóik izgatottan készülődtek erre
az eseményre, melyet hosszú, lelkes
felkészülés előzött meg. A próbák nem
mentek zökkenőmentesen, a különféle
betegségek miatt alig volt olyan, ahol
minden szereplő jelen lehetett. Még az
utolsó pillanatokban is főhetett a tanító
nénik feje, hogy vajon mindenki épen
és egészségesen részt tud-e venni az
ünnepi műsoron. Szerencsére a csütörtöki főpróbán minden a helyére került.
A díszlet elkészült, a jelmezek előkerültek, a szereplők megtáltosodtak.

Az előadással szebbé varázsoltuk a
nyugdíjasok karácsonyát is. Cserébe mi
is kaptunk tőlük néhány verset, köszöntőt, melyeket a gyerekek csendben, áhítattal hallgattak.
Az igazi megmérettetés mégis a szombati bemutató volt, ahol iskolánk apraja
-nagyja mellett számtalan vendég, többek között a főigazgató és az intézményvezetők is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. A szereplők reszkető
térddel, kiszáradt torokkal várták a pillanatot, hogy felcsendüljön a Szent karácsony című dal. Az idei műsor középpontjában egy család állt. A szülők,

nagyszülők visszaemlékezései alapján
több jelenetben adtuk vissza a karácsony hangulatát, hagyományát, szeretetét, vidámságát. A műsort az énekkar
gyönyörű karácsonyi dalai tették még
meghittebbé. A végén nem maradhatott
el a tanári kar fellépése sem. Ebben az
évben a Csodálatos világ című dallal
örvendeztettük meg iskolánk tanulóit és
vendégeit.
Nagyon jól sikerült ez a délelőtt, kellemes élményekkel, ünnepváró hangulatban kezdődhetett a téli szünet. Köszönjük nektek másodikosok és énekkarosok! Ügyesek voltatok, büszkék vagyunk rátok!
Nagy Mónika
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Beszámoló
DÖK-foglalkozások a karácsony jegyében
2010. december 11-én, szombaton 12
órától 14 óráig karácsonyi DÖK-napot
tartottunk iskolánkban.
Sok kézműves foglalkozáson vehettek
részt a gyerekek. Festhettek karácsonyi
gipszfigurákat, ragaszthattak karácsonyi szalvétát kavicsra, készíthettek
ablakdíszt, gyertyát, üdvözlőlapot, asztaldíszt, kockacukorból mécsestartót,
és még sok más jó dolgot. Nagyon szép
munkadarabok születtek, melyeket a
gyerekek odaajándékozhattak szüleiknek, nagyszüleiknek, testvéreiknek.
Az édesszájúak mézeskalács sütésen
vehettek részt, és amit kisütöttek, azt
meg is ehették! :-)
Nagy Klaudia 6.b osztályos tanuló véleménye a DÖK-napról:
- Nagyon kellemes elfoglaltság volt.
Különösen a kockacukorból készült
gyertyatartó tetszett, de emellett sok
szép ajándékot lehetett még készíteni.
Az aulában nagyon kellemes karácsonyi hangulat uralkodott. Nekem nagyon tetszett a DÖK nap. Remélem,
máskor is lesz ilyen.
Köszönjük a tanároknak ezt a remek
délutánt.

Nagy Rebeka 6.a
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Karácsonyi vásár Bécsben

2010. december 10-én, pénteken reggel
fél 7-kor indultunk az iskola elől Bécsbe, a karácsonyi vásárba.
Először a Schönbrunni Kastélyt tekintettük meg, ahol a betlehemi jászolkiállításban gyönyörködtünk. A kastély
előtt karácsonyi vásárt rendeztek, ahol
egy órát töltöttünk vásárlással. Ezután
elindultunk Bécs belvárosába. Itt leszálltunk a Mária Terézia téren, és meg-

tekintettük a Lepkeházat, amely a bécsi
turisták egyik kedvelt látogatóhelye. Itt
különféle trópusi pillangókat és növényeket láttunk. Lenyűgözött bennünket
a pillangók színpompája. Innen a bécsi
Városháza előtti adventi kirakodóvásárba mentünk. Gyönyörűen ki volt világítva a környék. A kellemes karácsonyi
hangulat mellett vidám zene és finom
illat terjengett. Indulás előtt végigsétál-

tunk Bécs belvárosának ünnepi hangulatba öltöztetett utcáin.
Élményekkel gazdagon tértünk haza.
Köszönjük Nelli néninek és Márti néninek, hogy megszervezték ezt a csodálatos kirándulást!
Sárai Cintia
Kelemen Réka
Szlovák Péter 7.b

Andersen meséi
Iskolánk 45 tanulója juthat el három
alkalommal kedvezményesen ebben a
tanévben Budapestre, a Pesti Magyar
Színházba. A Komárom-Esztergom
megyei Gyermek és Ifjúsági
Alapítvány pályázatán 50000
Ft támogatást nyertünk el. A
Matiné bérlet első előadásában Andersen mesealakjai
elevenedtek meg a színpadon.
2010. december 17-én a Pesti
Magyar Színházba látogattunk az Andersen avagy a
mesék meséje című előadásra.
Ennek a zenés, játékos történetnek a középpontjában egy
árva kislány, Gerda áll, aki
egy véletlen folytán vetődik
Andersen szegényes pincelakásába. Andersen megeleve15. évfolyam 5. szám

nedett bábfigurái - az Ólomkatona, a
Táncosnő, Zsófi rongybaba és Ole manó - egy különleges küldetés végrehajtására kérik a kislányt: meg kell ölnie a

Hókirálynőt, hogy feloldódhasson a jég
az emberek szívében. A „titkos összeesküvők” alaposan felkavarják az író életét, ráadásul megjelenik Lina kisaszszony is. A fiatal színészjelölt,
Andersen szívét rabul ejti. Telik-múlik az idő, Gerdának
teljesíteni kellene a feladatát,
de sajnos a kislány megbetegszik és meghal. Halálával teljesíti küldetését, a Hókirálynő
felrepíti a mennybe, s közben
feloldódott a jég az emberek
szívében.
Andersen mesés élete és történetei könyvben is megjelentek
az érdeklődők számára.
Béres Dorina 7.b

2011. január
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Beszámoló
Német kisebbségi verseny

Kazinczy-verseny
Péchy Blanka színművésznő
1960-ban létrehozott alapítványa indította el a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd versenyt, amely
az eltelt évtizedek során országos mozgalommá vált. Ez
a verseny az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja.
A három dorogi általános
iskola tanáraiból alakult
anyanyelvi munkaközösség
december 13-án rendezte
meg a Kazinczy-versenyt a
Zrínyi iskolában. A vetélkedő résztvevőinek egy kötele-

ző és egy szabadon választott prózai szöveget kellett
felolvasniuk. Ez utóbbinál a
nehézséget az jelentette,
hogy a szöveg értelmezésére
és a gyakorlásra csak pár
percük volt a versenyzőknek.
Az Eötvös iskolát két tanuló
képviselte ezen a megmérettetésen. Az 5-6. osztályosok
kategóriájában Nagy Rebeka 6.a osztályos tanuló 3.
helyezést, a 7-8. osztályosok
kategóriájában Varga Zalán
8.b osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Gratulálunk!

4. oldal

november végén. A felkészülési időt maximálisan
kihasználtuk, melynek eredményeképpen 3. helyezést
értünk el. Sikerünkhöz nagyban hozzájárult a német emlékház meglátogatása.
Az eredményt ünnepi gálaest keretei között hirdették
ki.
Horváth Bianka 8.b

Szűcs Anna

Történelemverseny
December 7-re a dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola
történelemversenyt hirdetett,
amire iskolánk négy fős csapattal nevezett. Csapatunk
tagjai: Filep Illés, Bartl Balázs, Hartyán Dániel, Frei
Márk.
A versenyre már időben
megkezdtük a felkészülést.
Történelemtanárunk, Zoli
bácsi is sokat segített nekünk. Az ókori olimpiai játékok és a dorogi sport és futball történetéről kaptunk
feladatokat, kérdéseket, melyekre az interneten, a
könyvtárban vagy szülői
segítséggel kerestük meg a
válaszokat, hogy felkészültek legyünk a versenyre.
Elérkezett a verseny napja.
Első feladatként két tesztla-

A dorogi német kisebbségi
önkormányzat minden évben
helytörténeti vetélkedőt rendez, melyen csapatunk idén
is képviselte iskolánkat. A
csapat tagjai: Csákvári Anna, Horváth Bianka, Majoros Kinga, Szeibert Réka,
Vörösvári Barbara.
A vetélkedőt a Zrínyi iskolában rendezték meg 2010.

Színházban jártunk

pot kellett kitöltenünk, ami
10-10 kérdésből állt. Második feladatként egy kártyát
húztunk, amin az ókori olimpiai játékok öttusa versenyszámának egyike szerepelt, s
erről fogalmazást kellett
írnunk. Harmadik feladatunk
a számítógépen való kosárlabdázás volt.
Az első két feladat megoldása nagyon jól sikerült, a kosárlabdázásban azonban nem
tudtunk maximális eredményt elérni, így a 2. helyen
végeztünk. Felkészítő tanárunk, Bartl Zoli bácsi azért
így is elégedett volt velünk.
Köszönjük a felkészítést!
Hartyán Dániel,
Frei Márk 7.a
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Az első osztályos gyerekek
számára a téli szünet izgalmasan kezdődött.
Vasárnap reggel a legnagyobb hóban, farkasordító
hidegben utaztunk Budapestre. A sofőr bácsik nagyon óvatosan vezettek, így
épségben eljutottunk a Karinthy Színházig. A jegyünk
az erkélyre szólt. Mi ültünk
a legmagasabban! Türelmetlenül vártuk, hogy elkezdődjön az előadás. Amikor felgördült a függöny, csupa
ismerőst láthattunk. Micimackót és barátait teljes
életnagyságban! A pici Zsebi baba mindannyiunk kedvence lett. A Csekélyértelmű
Medvebocs történetein sokat
kacagtunk. Főleg amikor
dörmögős hangján dalolni

kezdett. Annyit tapsoltunk,
hogy még a tenyerünk is
belepirosodott.

Hazafelé gyorsan telt az idő,
mert végig szavaltuk és énekeltük az utat. Nagyon jól
éreztük magunkat.
Szabó Márta
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Olvasósarok
Új könyvek a könyvtárban
Andrea Mertiny: A természet
felfedezése és védelme

Rainer Crummenerl : Tűzoltók
Amikor a kék fényjelzéssel szirénázva rohanó tűzoltóautót
meglátjuk, első gondolatunk: hol van tűz? Sokszor valóban
tűzesetekhez sietnek a tűzoltók. A tűzesetek mellett azonban
segítenek még a bajba jutott emberek és állatok kiszabadításában, viharkárokat hárítanak el, pincéket szivatytyúznak ki, víz alól is mentenek. A tűzoltók sokrétű
és nem ritkán veszélyes
munkájáról ír ebben a Mi
MICSODA kötetben Rainer Crummenerl. A szerző
kíváncsian néz körül a
tűzoltólaktanyában, és
elkíséri egy bevetésre a
vonulási egységet. Mesél a
vakmerő füstugrók munkájáról, elmagyarázza, hogyan zajlik a repülőgépes
tűzoltás, és annak is utánajár, hogyan lesz valakiből
tűzoltó.

Miről árulkodnak az állatok lábnyomai? Miért sárgulnak őszszel a falevelek? A legújabb Mi MICSODA kötet arra buzdít,
hogy a természetet minden évszakban és a legegyszerűbb
helyszíneken, akár a városi parkban is figyelmesen szemléljük. Többek
között választ kapunk
arra, hogy miért szeretik
jobban a sünök a rendetlen kerteket, miért fontos
a lepkéknek a csalán, és
miért nem tudnak létezni
a fák a gombák segítsége
nélkül.

Erdei keresztrejtvény
1. A nyuszik kedvence
2. Időmérők
3. Fegyveres ember
4. Itt mész be a házba
5. Tönkreteszi a fogaidat
6. Ezzel az érzékszervünkkel látunk
7. Ezen terem az alma
8. A szarvas gyereke
9. Az év tizedik hónapja
10. Anyukád anyukája neked a …
11. Az autóba tankolják
12 Óriáskígyó
Ha beírod a szavak kezdőbetűjét,
akkor megtudod, kik vannak a képen.
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Sportrovat
Mikulás Kupa
Nagy izgalommal készültünk
a Mikulás Kupára, melyen a
környék iskoláinak focicsapatai vettek részt. Rendszeresen jártunk az edzésekre,
hogy minél jobb eredményt
érhessünk majd el.

Végre elérkezett a várva várt
nap! A mérkőzésekre összegyűlt az iskola aprajanagyja, barátok, osztálytársak és persze a felkészítő
tanárunk, Feri bácsi. A
meccs igazi bajnoki hangulatban zajlott. Az összes csapat teljes erőbedobással küzdött, hogy övék legyen a

Régiós csapatválogató

győzelem. A küzdelem
mindvégig nagyon szoros
volt, a végén mégis a hétméteres rúgások döntötték el a
játék végeredményét.
A Mikulás Kupát végül az
Eötvös iskola csapata nyerte.
Ez a győzelem meghozta
számunkra a felkészülés
eredményét, amihez persze
Feri bácsi is nagyon sok segítséget adott nekünk. Nagyon jó érzéssel tölt el minket, hogy ilyen sok iskola
közül mi lettünk a legjobbak.
Hajrá Eötvös!

2010. december 4-én Győrben a Bercsényi gimnáziumban rendezték meg a régiós
kézilabda-csapatválogatót.

Ezen a megmérettetésen
iskolánkat Csombók Brenda, Kapás Renáta,
Tarcsinecz Dzsenifer és
Majoros Kinga képviselte.
A csapat tagjainak kiválasztásában Pádár Ildikó segített.
A válogató erőnléti felmérésből (fekvőtámasz, futás,
felülésből dobás, helyből
távolugrás stb.) és játékból
állt. A legjobb 16 játékost

Orgován Viktor 7.c

választották a csapatba.
A régióválogatottak közötti
tornát 2010. december 27. és
29. között rendezték meg
Budapesten. A csapat tagjai
között volt Csombók Brenda és Majoros Kinga. Sajnos Brenda az első mérkőzésen megsérült, így nem tudta
folytatni a játékot. A csapat
hétfőn és kedden is megnyerte mind a két mérkőzését, így szerdán az első helyért játszhattak. A játékosok némi megingással
ugyan, de alapvetően kitűnően játszottak, így sikeresen
győzték le a döntőben a debreceni régiót. A győzelem az
edzőknek - Györgyné
Körmöczi Renátának és
Hornyák Lajosnak - is köszönhető.
Köszönöm, hogy a csapat
tagja lehettem!
Majoros Kinga 8.b

Asztalitenisz
Az asztalitenisszel 2009 augusztusában kezdtem el foglalkozni. Sajnos csak Esztergomban van lehetőségem
edzeni.
Az első komolyabb megmérettetésem 2010 októberében
Pilismaróton az első regionális újonc-kupán volt. Itt Komárom-Esztergom, Fejér és
Veszprém megye versenyzői
vettek részt. Az összevont
korcsoportban a legidősebb
versenyző 1997-ben, a legfiatalabb 2003-ban született.
Ezen a tornán 3. helyezést

sikerült elérnem. A fiúk között is elindultam, ahol szoros küzdelemben, de lema-

radtam a továbbjutásról.
Nagyon örültem ennek az
eredménynek, ezért benevez-

tem a diákolimpiára. Ezen a
versenyen az 1995 után születettek vehetnek részt, egy
korcsoportban összevonva.
A megyei fordulót 2010.
december 19-én Komáromban rendezték meg. A nagy
hideg miatt alacsony volt a
részvétel a fiúknál és a lányoknál is. A döntőben egy
két évvel idősebb tatai kislányt sikerült legyőznöm.
Nagyon várom az országos
döntőt, amit Budaörsön rendeznek meg.
Oláh Barbara 4.b
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