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2014. október 14-én az Eötvös
Galériában kiállítás nyílt az I.
világháború kitörésének 100.
évfordulója alkalmából. A kiállítás ötlete Takács Edit tanárnőtől
származik,
mint
ahogy alapját is az ő családi hagyatéka képezi.
Ezt a hagyatékot egészítette ki Geiszler József
dorogi gyűjtő, Ködös
Endre, Pratz Attila, Bartl
Zoltán és nem utolsósorban Kovács Lajos felajánlott tárgyaival, képeivel.
A kiállítás koncepciója arra a
kettősségre épült, amit megnyitó beszédében Kovács Lajos
helytörténeti kutató is hangsúlyozott. Addig, míg Európa-

szerte a háború borzalmai
okoztak rengeteg szenvedést,
mint amilyet Isonzónál az állóháborúba dermedt front lövészárkaiban az olasz és ma-

gyar katonáknak kellett kiállniuk, addig Dorog első fénykorát
élte, sorra születnek az új, immár városiasodást jelző épületek, köszönhetően a háború-

ban különösen fontos szerephez jutott szénnek és a bányászatnak. A megnyitón közreműködő Zrínyi-iskola Cantilena
kórusa első világháborús katonadalokkal és a már
megszokott magas színvonallal egészítette ki a
kiállítás nyújtotta élményt. Karnagy, Kovácsné Fódi Krisztina. Külön
köszönet a DuoDekor Kft
-nek és személyesen
Reiser Attilának, akiknek
önzetlen segítsége is
kellett, hogy a kiállítás képanyaga megfelelő méretben és
színvonalon kerülhessen az
Eötvös Galériába.
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Bécsi kirándulás
Gyermek Lovasnap a
Sportarénában
Erkel Színház,
visszatérünk!
Meghívó
TE IS PROGRAM

6

Október 21-én az Eötvös és a
Petőfi-iskola diákjai kirándulá7 son vettek részt Bécsben. Már
az utazás közben kaptunk egy
rövid beszámolót a vá7 rosról, illetve Ausztriáról
Kolonics Péter tanár
úrtól. Így felkészülten és
8 türelmetlenül vártuk a
megérkezést.
A program a Mária Terézia téren kezdődött,
ahol megtekintettük a
híres uralkodónő szobrát. Ezután kirándulásunk a Hofburg felderítésével folytatódott, ahol sikerült a palotaegyüttes egyik
legrégibb
épületét,
a
Burgkapellét is megtekintenünk. Utunk fontos állomása

volt az Albertina gyűjteményeinek megtekintése. A hatalmas
klasszicista palotában Ausztria
egyik legkedveltebb múzeuma,

domot tekintettük meg. Maradt időnk szabadprogramra is,
a Grabenen és a Stephansplatzon ismerkedhettünk a
bécsi életérzéssel. Utunk
utolsó
állomása
a
Kunsthaus Wien volt,
ahol a híres osztrák képzőművész, Friedensreich
Hundertwasser műveiben gyönyörködtünk.
Tartalmas nap után élményekben gazdagon
érkeztünk haza.
Fehér Dorottya 5.b

melyben idegenvezetéssel nézhettünk körül. Ezt követően
Bécs jelképét, a német gótikus
templomok egyik legjelentősebb emlékét a Stephans-

Köszönjük dr. Tittmann János
polgármester úrnak a kiránduláshoz nyújtott anyagi támogatást.
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EÖTVÖS

Októberi hősök emlékezete
zett. Mindkettő magába foglalta az október 6-i eseményeket. Talán eddig nem
értettük pontosan, hogy
miről szól ez a nap. Mindanynyian átéreztük az ünnep
jelentőségét. A hazáért tették, értünk tették. Csak átlagos emberek voltak, mégis
hősök. „Mintha gyáva útonállók lettek volna, mintha
méltók sem volnának egy
lövésre” - hangzott el a versben.
A műsor végén Vig Attila
igazgató bácsi és Gazda Nikolett, a diáktanács titkára
koszorúzta meg az iskolánk
Bartl Zoli bácsi elmagyarázta, előtt található emlékművet.
miről szól ez a nap. Majd egy
Mihalovits Panka
vers és egy beszéd követkeZibák Fanni 6.a

Csengőszó

Barangoló kalandorok

Október 6-án az országban
mindenki gyászol és ünnepel. A mi ünnepségünk is
ennek megfelelően zajlott.
Gyászoltunk és ünnepeltünk.
Gyászoltuk a 13 aradi vértanút, akik életüket adták a
hazáért.

Kirándulás a Liszt Ferenc
Repülőtérre

Egy hétfői napon elmentünk
a Liszt Ferenc Repülőtérre.
Az iskola előtt kicsit várnunk
kellett a buszra, de aztán
végre megérkezett, és el
tudtunk indulni.
A reptéren biztonsági kapun
haladtunk keresztül. Először
a hókotrókhoz mentünk,
utána megnéztük, ahogy egy
repülőgép beparkol. Itt csatlakozott hozzánk apukám,
aki pilóta. Sok le és felszálló
gépet láttunk, az egyik épp a
fejünk felett repült át. A kedvünkért felkapcsolták a pályafényeket. Ezután a tűzoltókhoz mentünk, akik elme-

séltek nekünk egy vicces
történetet. Megálltunk az
irányítótoronynál, ami ötven
méter magas. Felmentünk a
busszal az egyik pályára,
amelyet éppen takarítottak.
A reptérlátogatás után elmentünk a repülőskanzenba,
ahol volt TU-154-es és TU134-es repülő is. Apukám
kinyitotta azt a gépet, amivel
először repült. Be is szállhattunk a pilótafülkébe. A kirándulás végén bementünk a
Burger Kingbe.
Nagyon jó volt, hogy eljutottam apukám régi munkahelyére.
Mészáros Richárd 4.c

A 2014/15-ös tanévben október első hetén volt a nyitó
kirándulásunk, amely a Duna-Ipoly Nemzeti Parkba
vezetett, ahol lehetőségünk
adódott a Sátorkőpusztaibarlang
megtekintésére
Lieber Tamás és a BEBTE
barlangászainak vezetésével. Akik nem ereszkedtek le
a barlangba, a Strázsahegynél sütögettek, számháborúztak. Nagy örömmel
tapasztaltuk, hogy sokan
vagyunk, akik szeretünk kirándulni, túrázni, hiszen az
idei első kirándulásunk létszáma minden eddigi várakozásunkat felülmúlta.
A következő kirándulásunk
Piliscsévre vezetett az Eszperantó-forráshoz. Busszal
érkeztünk meg a faluba, és
közel 7,2 km-t tettünk meg

gyalog a célig. Megérte a
hegymászásunk, hiszen gyönyörű panoráma tárult
elénk. Amint leereszkedtünk
a forráshoz, az apukák egyből tüzet raktak a kijelölt
helynél, hogy melegedni
tudjunk, és elkészíthessük a
finomságainkat. A gyerekek
önfeledten játszadoztak az
avarban, csúszdáztak, kötélhintáztak,
bújócskáztak.
Miután mindenki jóllakott,
lassan lefelé vettük az
irányt. Ez a hely egyből megragadott minket. Jókedvre
derített minket ez a barangolásunk is, még így is, november vége felé egy borongós, szürke szombaton, s
egyetértésben váltunk el,
ide vissza kell még térnünk,
akár egy bográcsozás alkalmára is.
Kalandorok

Október 23.
A hagyományokhoz híven október 23-i forradalom
idén is ünnepi műsor kere- évfordulójáról.
tében emlékeztünk meg az Az egész hetedik évfolyam
lázas izgalommal várta az
előadást. A készülődés, a
próbák jó hangulatban teltek. Feri bácsi és Gábor bácsi sokat segítettek nekünk,
épp úgy, mint Gabi néni és
Ági néni. Köszönjük!
Az előadás reggelén mindenki nagyon izgult, ennek
ellenére jól sikerült a műsor.
Ladmann Petra
Sztulik Debóra 7.b

EÖTVÖS

Csengőszó

Mindenszentek

Színre léptünk
Izgatottan vártuk november
13-át, amikor a leendő első
osztályosok meglátogattak
bennünket.
Találgattuk, mekkora lesz az
érdeklődés. Több mint 25
ovis jött el anyukákkal, apukákkal, nagyszülőkkel. Egy
„Hópelyhecskéről”
szóló
mesét báboztunk el, majd
méhsejtpapírból hóembert,

hóbaglyot készítettek a gyerekek. Kellemes hangulatban
telt el a délután, mindannyiunk megelégedésére. Az
ovisokkal és szüleikkel sokat
beszélgettünk.
Reméljük,
hogy mindenkinek hasznosan telt ez a délután. Kívánjuk, hogy a következő találkozó is sikeres legyen!
Orsi néni, Bözsi néni

Márton-nap
Idén 2014. november 14-én,
pénteken tartottuk a rendhagyó Márton-napi rendezvényünket. Az iskola kapuját
délután 3 órakor nyitottuk
ki. A tanulók komolyan vet-

Oldal 3

nak öltözött bábuk. A mezők
természetesen idén is sok
meglepetést
tartogattak,
alaposan meglepve a tanulókat. Volt, ahol Mártonnappal kapcsolatos kérdé-

Október végén egy lelkes
szülői csapat úgy döntött,
hogy nekünk, gyerekeknek
Halloween bulit szervez.
Nagy volt az izgalom. Lányok, fiúk, sőt a tanító nénik
is rémisztő jelmezekbe öltöztek. Ijesztgettük a kicsiket és a nagyokat is. Sikerrel! Mi nem cukorkát kaptunk érte, mint angol és
amerikai társaink. A szüleink
kocsonyán lógó szemű sütit,
vérfagyasztó, levágott ujjú

piskótakezeket, pókokat, szellemeket, fantasztikus sütiket készítettek. Volt kézműves
foglalkozás,
hűtőmágn es
készítés
(szellemes és sütőtökös), lufiból fekete pók
és fehér szellem gyártása, arcfestés. Táncoltunk
is jó sokat.
Nagyon jól szórakoztunk.
Köszönjük
szüleinknek!
Máskor is szeretnénk ilyet!
4. c osztály tanulói

Ister-Granum Eurorégiós
Rajzverseny

ték az előzetes feladatokat,
hiszen pillanatokkal a belépés után szépen kirajzolódtak a különféle színbe öltözött évfolyamok.
Az elmúlt évek hagyományait folytatva az idén is évfolyamok közötti vetélkedő
nyitotta meg az ünnepi mulatságot. A versenyben a
negyedik osztályosok és a
felső tagozatosok vettek
részt. Az idei vetélkedőben a
tavalyi hangulatos társasjátékot ötvöztük az évfolyamok közötti játékos ügyességi
vetélkedővel.
Az évfolyamok az aulában
felrajzolt pálya körül foglalták el a helyüket. Ebben az
évben az évfolyamok közötti
versenyszámok teljesítménye alapján lépkedtek a libá-

sekre kellett válaszolni, volt
amikor a bátorságukról tehettek tanúbizonyságot a
versenyzők. A tánc, a karaoke, a csukott szemmel történő ételkóstolás egyaránt
nehéz feladat elé állította
őket, de valamennyi feladatot nagyszerűen oldották
meg a diákok. A versenyt
nagy izgalmak után végül a
8. évfolyam nyerte. A torták
és egyéb jutalmak kiosztása
után kezdetét vette a mulatság. A helyi média szakkör
támogatásával este 8 óráig
Lovasi Gergő és Czuth Edvin
szolgáltatta a talpalávalót.
Köszönjük szépen a nevelőknek és a diákoknak a fáradhatatlan segítséget!
Balogh Balázs

Idén immáron XI. alkalommal rendezte meg a nagy
népszerűségnek
örvendő
Ister-Granum
Eurorégiós
Rajzversenyt általános iskolás gyermekek számára a
Féja Géza Közösségi Ház. Az
idei téma az „Elfelejtett állatok” címet viselte. A klímaváltozás és az emberi tevékenység következtében a
tudósok szerint évente 2550 ezer faj hal ki bolygónkon. Erre a sajnálatos tényre
kívánta felhívni a figyelmet
a pályázat.
A határainkon átnyúló, több
mint negyven intézményt,
iskolát megmozgató versenyre 400 feletti rajz, festmény érkezett be. A zsűri
dolgát nem csak az alkotások magas száma, hanem
magas színvonala is nehezítette, mondta megnyitó
beszédében Tóth Tamás, a
Ház igazgatója. A díjazás két

korcsoportban történt. A
felső tagozatos diákok csoportjában az Eötvös-iskola
6.b osztályos tanulója Lajos
Nikolett 2. díjat kapott.

Gratulálunk még a Zrínyi
iskola két tanulójának, Kovács Lilinek (felkészítő Molnár Klára) és Mihályi Mártonnak (felkészítő Szencziné
Oszkay Zsuzsa) is, akik az
alsó tagozatosok mezőnyében nyertek értékes díjakat!
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Mese, mese, mátka…
Iskolánkban már hagyománnyá vált a népmese napját megünnepelni. Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján nyolcadikos tanulók olvastak fel egy népmesét az alsó tagozatos osztályokban. A másodikosok és
a harmadikosok mesemondó
versenyen vettek részt, ahol
nagyon ügyesen szerepeltek.
A negyedikesekből és ötödikesekből álló csapatok pedig
meseversenyen mérhették
össze erejüket.
Ezekről a rendezvényekről
mindenki győztesen távozhatott.

Csengőszó

Tök jó nap volt

MESEMONDÓ VERSENY
EREDMÉNYE
1. Zentai Máté 3.b
2. Golubeva Eleonóra 3.b
3. Fajcsik Jázmin 2.a

NÉPMESE VERSENY
EREDMÉNYE
1.hely: Juhász Antónia 5.b,
Kovács Péter 5.a, Kugler János 4.a, Vicsai Anita 4.a
2.hely: Bodó Csilla 5.a,
Kocerha Rebecca 5.a, Hutera
Petra 4.a, Pusenyák Anna 4.a
3.hely: Jónás Roland 5.a,
Kövér Bettina 5.b, Ráczki
Melinda 5.b, Móra Martin
4.a
Süttőné Szabó Ildikó

Október 22-én Halloweennapi partit rendezett az iskolánk. Tanáraink sokféle
programot találtak ki nekünk. Ilyenek voltak például
a különféle kézműves foglalkozások, a szellem, pók,
macska és egyéb lények
papírból való készítése.
Azonban a legjobb hangulat
az almahalászaton volt. Az
almák „vérben” voltak áztatva, azaz valamilyen vörös
színű italban, de attól még a
várt hatást elérte. Minden
megoldott
feladatnál
„Tökjómag” nevű pénzt kap-

lemenve egy folyosón találtuk magunkat. A sötétben
az ismeretlen emberek egyegy hangos felkiáltása, érintése,mozgása igen csak félelmetes volt. Természetesen felismertük a tanár bácsikat, de akkor is nagyon
ijesztő volt. Egy szűk kis
lyukon is át kellett másznunk, hogy a folyosó túloldalára átjussunk. Ott is furcsa hangok közepette mentünk tovább és tovább. A
plafonról mindenféle ijesztő
gumiállatok lógtak. Aztán
hirtelen a fal mögül előugró

tunk, amin ennivalót vásárolhattunk. De a büfé sem
volt a régi! Különféle rémséges édességek vártak ott
ránk. Nincs is jobb, mint egy
-két boszorkány ujjat, szemgolyót, pókot
m e g e n n i
uzsonnára. De
természetesen
a pincénél volt
a legnagyobb
tömeg.
Ott
nyitotta meg
kapuit
a
„ r é m s zo b a ” .
Közel egy órás
sorban állás
után bejutottunk. Végre
fejünkre vehettük a sisakot,
megkaptuk kezünkbe az
elemlámpát, és kezdetét
vehette a kaland. A lépcsőn

tanár bácsi látványa sem
éppen az utolsó! Ezt a kalandot mindenki ki szerette
volna próbálni még úgy is,
hogy sokat kellett várni. De
megérte!

Utazás a múltba
Október 15-én Esztergomban a Vármúzeumban jártunk. Egy izgalmas múzeumpedagógiai
foglalkozáson
vettünk részt. Megismerkedtünk a vár történetével, az

itt élő emberek életével.
Korabeli ruhákba öltözhettek a gyerekek, megismerhették , kezükbe vehették a
várvédő katonák fegyvereit,
ruháit. Az időutazás kézműves foglalkozással
zárult, ahol koronát, pajzsot, kardot készíthettek .
Igazi élménytanulásban volt részünk. Remekül
éreztük, magunkat!
3.a osztály

„Zene az kell…”
A VETÉLKEDŐ EREDMÉNYE
1. hely:
Jónás Csilla 6.b, Heves Ádám
6.b, Gyurics Georgina 6.a,
Molnár Laura 7.b
1. hely:
Holop Bea 6.a, Bor Gábor

6.a, Szabó Melinda 7.a, Bujtor Fanni 7.b
2. hely:
Kelenföldi Petra 7.a, Kelemen Dominik 7.a, Bujtor
Dominik 7.b, Nagy Rita 7.b
Gratulálunk!

A nap végén szomorúak
voltunk, hisz vége lett a
„Tök jó napnak”, viszont
kezdődött az őszi szünet.
Bauer Molli Lara 6.b

PETŐFI

Csengőszó

Mártonozás

November 11-én, Szent
Márton napján a második
osztályosok téma napot tartottak.
2.a osztályban csoportokat
alakítottunk és úgy dolgoztunk. Kutattuk az életét az
olvasókönyvünkből. Kerestünk Magyarország térképén
nevét őrző településeket.
Megtudtuk, miért fűződik
nevéhez a liba. Készítettünk,
kezünket használva sablonnak, libát. Puzzle-t raktunk
össze. Gyűjtöttünk a Márton

A solymári játszóházban

napjához fűződő népszokásokat, szólásokat,
közmondásokat. Megismerkedtünk jótéteményivel. Mi is összegyűjtöttük, hogy hogyan tehetünk jót osztálytársainkkal. A napot lakomával zártuk!
A mi menünk libazsíros
kenyér volt lilahagymával.
„Aki ezen a napon libát nem
eszik, egész évben éhezik.”
2. b osztályosok kis lámpácskával a kezükben sétálták
körbe az iskolát. A sötétedést az osztályteremben
énekléssel,
kézműveskedéssel vártuk meg. Zsíros
kenyér evéssel és tea ivással
zártuk ezt az izgalmas napot.
Teplánszkiné
Török Mónika,
Lőw Márta

A kövek világában
November 13-án délután az
5.b és a 6. a osztály elment a
Geodába. Vonattal utaztunk
Esztergomba, a vasútállomástól pedig még fél órát
gyalogoltunk a kiállításig.
Egy pincébe mentünk le,

ahol három csoportra osztottak. Minket Erzsi néni
vezetett körbe. A folyosó
olyan volt, mintha bányában
lettünk volna. Egy titkos
ajtón bemenve kristálykövekkel telerakott terembe
találtuk magunkat. Itt voltak
olyan jelentéktelennek látszó kövek, amiket UV fénynyel megvilágítva szebbnél
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szebb színekben kezdtek el
pompázni. Nagyon tetszett
az a szoba, ahol ékszereket
fűzhettünk. Én fülbevalót
készítettem. Ezután szivacsalagúton átmászva egy kristálykövekből készített földgömböt csodálhattunk meg. A
következő terem megkövesedett
állai
csontokkal volt
tele, a mamut
agyarát meg is
simogathattuk.
Nagyon izgalmas volt az aranymosás,
ahonnan négy követ haza is
vihettünk. Tetszett a kincsvadászat is, ahol cápafogakat kereshettünk a homokban. A kalanddal teli kiállítás
végén még szép ékszereket,
köveket lehetett vásárolni.
Fáradtan, de sok élménnyel
mentünk haza.
Juhász Viktória 5.b

November 14-én, pénteken den játékot kipróbálhaselindultunk busszal Soly- sunk. A cápa szájából kinézmárra, a játszóházba.
ni nagy élvezet volt. Labdákkal lehetett dobálózni,
lehetőség volt lövöldözni, amit főleg a fiúk
nagyon élveztek. Az
ugrálóvárakban pedig
nagyokat nevettünk,
szökdeltünk.
Fáradtan és izzadtan
tértünk haza. Ez a nap
mindenkinek sok élA bejáratnál egyből megpil- ményt nyújtott.
lantottuk az óriáscsúszdát.
Szax Barbara 4.a
Már alig vártuk, hogy min-

Az idei első túra
Első túránkon csatlakoztunk
a Világ Gyalogló Nap felhívásához, és gyalogolni indultunk. Mégpedig lakóvárosunkon belül.
Reggel 9 órakor volt a gyülekező a sportcsarnok
előtt. Még az elindulás előtt négy csoportot alakítottunk ki.
Minden csapat kapott egy térképet és
a hozzá tartozó feladatokat is. A térkép
segítségével kellett
eljutnunk a különböző állomáshelyekre, ahol megtaláltuk a megoldást is az adott
feladatra. Így barangoltuk
be Dorog nevezetesebb
helyeit, ismerkedtünk meg
jelentősebb
épületekkel.
Utunk során figyelni kellett,
milyen intézmények előtt
haladtunk el, majd fel kellett sorolni. A Hősök terén a
városi könyvtár nevét jegyeztük fel. Valamint a téren lévő első világháborús
emlékmű jellegzetes alakját,
a sárkányt kellett felismerni.
Azután a Bányamentők,
majd a Bányafürdő épülete
következett. Megnéztük az
egykori bánya lejáratát is.
Megtudtuk, hogy a mai In-

tézmények Háza régen a
bánya központi irodája volt.
A szépen felújított pályaudvaron érdekes irodára, a
távírdára hívták fel a figyelmünket. Majd a Bányász-

templom melletti szobor
jellegzetes alakját kellett
felismernünk. Pihenésként
játszottunk a játszótéren,
majd tovább indulva a mai
művelődésház felé vettük az
irányt. A művelődésház régen munkásotthon volt.
Túránk utolsó megállója, a
futballpálya szépen felújított déli kapuja volt, ahol
megtudtuk, hogy 100 éves
Dorogon a sportélet.
Mivel minden csapat nagyon szépen dolgozott, jutalmunk egy-egy zacskó
cukor volt, amit rögtön el is
fogyasztottunk.
Várjuk a következő kirándulást!
2. a osztályosok
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Tanodai kirándulás
Picit aggódva a változékony
időjárás miatt, de annál nagyobb örömmel és izgalommal gyülekeztünk.
Jó hangulatban indultunk
Tatára, első állomáshelyünk-

re. A Kuny Domokos Vármúzeumot tekintettük meg,
idegenvezető segítségével. A
tárlaton bőséges látnivaló
tárult eléjük a késői kőkortól
az első világháborúig Tata és
környéke, illetve szűkebb
hazánk múltjáról. A múzeum
gazdag tárgyi leletei kézzelfogható közelségbe hozták
nekünk a letűnt időket.
Ezután tóparti sétára indultunk, jó levegőn, napsütésben, majd kellemesen elfáradva a helyi Happy Train

kisvonattal
városnézésen
vettünk részt. Egyik megállónkon lehetőségünk nyílt
sziklamászásra is, ahol kiépített, korlátos sziklákon a
Kálvária-domb magaslatáig
mehettünk.
Vonatozásunkat a Görög-Római
Szobormásolati Múzeumnál fejeztük be. Az egykori zsinagógában megcsodálhattuk a híres antik
szobrok pontos másolatait. Utunk következő
állomása a neszmélyi
Hajó-skanzen volt. Láttuk a
Zoltán és a Neszmély gőzösöket, a bennük lévő kiállítást, maketteket, hálófülkéket, motorházat. A parton
sajnálkozva néztük a méltóságteljes, de már rozsdásodásnak indult Vöcsök szárnyashajót.
A skanzen játszóterén pici
ugrálás és játék után, már
majdnem szürkületben, elfáradva indultunk vissza Dorogra.
Szőke Brenda

Idén azonban egy különleges
meglepivel készültek nekünk
a felnőttek. Álmunkban sem
gondoltuk, hogy egyszer mi
ülünk a nézők soraiban, és
szüleink bújnak a paraván
mögé, hogy minket szórakoztassanak. Klári néninek pat-

Halloween

Iskolánkban - hagyományaihoz híven – idén is megrendezésre kerültek az alsós
angolos osztályokban az
egyik fontos és már hazánkban is népszerű angol ünnep, a Halloween alkalmából
rendezett partik. Az első
osztályosoknak nagy újdonság volt a rendezvény, a
partira a fiúk és lányok ijesztő jelmezbe öltöztek, szülői
és pedagógusi segítséggel
smink és arcfesték is felkerült a kis nebulókra, akik
aztán a jelmezversenyen
örömmel mutatkoztak be
angolul társaiknak. Olyan
érdekes játékok és versenyek tették élvezetessé és

színessé az összejövetelt, mint múmiakészítés
WC
papírból, almaszedés vízből szájjal,
cson t vá z -k irakó,
valamint a székfoglalós játék és persze az elmaradhatatlan éneklés, zene és tánc.
Közben azért a gyerekek
falatozhattak is a szülők által
készített finom süteményekből. A többi osztályban is
hasonlóan
zajlott
a
Halloween parti, számukra
már megszokott módon, de
persze más és más játékokkal és versenyekkel. A remekül sikerült partikról vidám
fényképek is készültek. Köszönjük a kedves szülőknek
a partik lebonyolításához
nyújtott segítségüket (sütemény, jelmezek, arcfestés)!
Csilla néni
Marcsi néni
Melinda néni

Kalocsay Beatrix

Különleges meglepetés
Minden évben nagyon várjuk
a halloween bulit, mert
ilyenkor mindannyian házi
készítésű jelmezekbe bújunk,
játszunk, cukrot gyűjtünk.

Csengőszó

tant ki az ötlet a fejéből,
hogy az utolsó, közös
halloween estet így tegyék
nekünk
felejthetetlenné.
Izgatottan ültünk a közönség
soraiban és találgattuk az
előadás alatt, melyik szereplő melyikünk anyukája
vagy apukája. A darab
nagyon humoros volt.
Sokat nevettünk a történeten és szüleink érdekes
hangszínein. Megtudtuk,
hogy a mesét Kovács Lajos bácsi, Klári néni apukája
nekünk írta!
Ez a titkos ajándék valóban
felejthetetlenné tette a bulit.
Reméljük, hogy szüleink még
tartogatnak számunkra meglepetéseket!
4.b osztályosok

Gyermek Lovasnap a
Sportarénában
November 29-én iskolánk
több diákjának lehetősége
nyílt részt venni a Budapesten megrendezett Gyermek
Lovasnapon. Az esemény
szervezői mintegy 14 ezer

gyermeket hívtak meg az
ingyenes programokra.
A Sportarénában zajlott a
rendezvény. A programban
díjugratás,
lóerőpróba,
kettesfogat szimultán hajtása, szabadidomítás, lovas
torna és póni galopp szerepelt. Sok izgalmas dolgot
láttunk. A versenyeken
fotózkodni, vásárolni, játszani, izgulni és még fogadni
is lehetett! Láttunk világító
lovakat, versenyeket és még
sok más dolgot. Még a Mikulás is belátogatott hozzánk.
Ez az élményteli nap volt
életem egyik legvidámabb
napja.
Arató Fanni 3.a

Csengőszó
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Fogtündér Bori volt a vendégünk
Ha valamelyikőtök fél a fogorvosoktól, mi tudunk ajánlani egy nagyon kedves doktor nénit. Biztosan szívesen
kitátjátok neki a szátokat, ha
megismeritek. Ivancsó Borbálának hívják, és a vendégünk volt egy természetismeret órán.
Nagyon sok kérdése volt
hozzánk azzal kapcsolatban,
hogy hogyan ápoljuk, sikáljuk, tisztítjuk a fogainkat.
Beszélgettünk a helyes táplálkozásról is, amivel természetesen a fogainkat is védelmezzük. Hozott nekünk
egy nagy szájat, tele fogakkal, és megmutatta egy óriási fogkefével, hogyan söpörjük, mossuk hatékonyan,
körkörösen a fogainkat. Persze mi is mindannyian

végiggyaszáltuk. Még néhány fogorvosi műszert is
megfoghattunk. Így már
nem is tűntek olyan félelmetesnek!
Az óra végén Bori adott nekünk egy kék folyadékot,
amivel leellenőrizte, hogy
mennyire lepedékesek a
fogaink. Szerencsére elégedett volt velünk! Ez nagyon
vicces volt, mert egy percig
öblögettünk, s mikor hatalmas mosolyt villantottunk
egymásra, kissé kékek voltak a fogaink.
Megállapítottuk, hogy Bori
nagyon jó tanító néni lenne,
de nem bánjuk, ha fogorvos
marad, mert hozzá szívesen
megyünk, ha ellenőriztetni
szeretnénk fogainkat!
4.b osztályosok

Erkel Színház, visszatérünk!
Tavaly májusban kaptunk
egy lehetőséget, miszerint
elmehetünk a budapesti
Erkel színházba, Mozart Varázsfuvolájára. Ez az utazás
rengeteg élményt nyújtott

számunkra, mit a mai napig
nem felejtettünk el. Így
mindannyiunk szeme felcsillant, amikor énektanárnőnk,
Kriszti néni idén is meghirdetett egy Erkel színházi
látogatást, Donizetti Szerelmi Bájital című darabjának
megtekintését. Ennek híre
futótűzként terjedt, az előadásra szóló 65 jegyet pillanatok alatt elkapkodták. Az
utazásra október tizedikén

került sor. A nézőtéren, a
függöny felhúzását követően torkunkban dobogó szívvel vártuk az előadás kezdetét. Nem csalódtunk. A pompás díszlet és a profi megvilágítás koronát tett a
darab
szépségére.
Mindenki áhítattal
figyelte
Nemorino
történetét. Az első
felvonást
követő
szünetben
már
mindannyian vártuk
a folytatást. Vajon a
szerelmi bájital megteszi hatását? A második
felvonásban mindenki lélegzetvisszafojtva figyelte az
eseményeket. Amint véget
ért, végtelenségig húzódó
tapssal jutalmaztuk az énekesek munkáját. Nagyon
tetszett az előadás mindenkinek egyaránt, remélem,
jövőre is megyünk!
Csipke Ágnes
Szezech Bora 7.b
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Színházban voltunk
November 13-án a
budapesti Kolibri Színházba látogattunk el,
ahol a „Bors néni” c.
előadást néztük meg.
Nagyon
izgatottak
voltunk már a buszra
szállásnál, hiszen sokan tőlünk talán most
voltak először egy
fővárosi színházi előadáson. Már az utazás
is izgalmas volt, hiszen
sok budapesti nevezetességet is láthattunk (Parla-ment, Budai Vár, Halászbástya,
hidak). Az előadásra
időben
érkeztünk,
előtte még ehettünk és ihattunk is. A műsor már az előtérben elkezdődött. A zenekar ott fogadott minket és
vezetett be az előadás részleteibe. A zenészek megtanították nekünk a dalokat,
majd együtt énekelhettünk
velük. Néhányan még a színpadra is felmehettek, szerepelhettek. Ezek az élmények
nagyon jók voltak. A végén
nagyon nagy tapsot kaptak

tőlünk a színészek. Lehetőségünk volt búcsúzóul rajzokat készíteni Bors néninek,
amit a színház előterében
zenei kíséret mellett adhattunk át Neki.
Szerintem mindenki számára
élvezetes volt ez a nap. Remélem, hogy máskor is részt
vehetünk hasonlóan élvezetes előadáson.
Mráz-Nagy Márton 1.b

MEGHÍVÓ!
December 14-én 16 órakor szeretettel várunk Mindenkit hagyományos Adventi
hangversenyünkre, melyet a felújított
Szent József templomban tartunk!
A Zrínyi iskola kórusa
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TE IS PROGRAM

A Magyar Diáksport Szövetség a TÁMOP-3.1.13-122013-0001 kódjelű kiemelt
projekt keretében fejlesztette ki a testmozgással kapcsolatos iskolai, nem formális
programok
szervezésével
összefüggő
koncepciót,

programot és módszertant,
amely a TE IS (Testmozgás az
Iskolában) nevet viseli. A TE
IS Program alapeleme a mozgás, illetve a közösen tervezett és megvalósított mozgásprogramok és mozgásos
aktivitások. A rendszeres

Dorogi Utánpótlás Mini Torna

A legkisebb dorogi kézilabdás lányok – 1-2. osztályosok
- az Eötvös iskola tornatermében játszottak november
15-én, szombaton. A Dorogi
Utánpótlás Mini Torna résztvevő csapatai: Esztergom,
Pilisvörösvár, Eötvös iskola
és Petőfi iskola. A gyerekek
küzdelmes, sportszerű mérkőzéseket vívtak egymással.

Nagyon jó hangulatban telt
el ez a kézilabdás délelőtt: a
szülök hangosan szurkoltak
és természetesen mindenki
büszke volt a saját kislányára, a gyerekek élveztek a
játékot, minden gólnak nagyon örültek, mi edzők, pedig igyekeztünk a pálya széléről segíteni a gyerekeknek.
A torna végeredménye:
1. Pilisvörösvár
2. Petőfi iskola 2. osztály
3. Esztergom
4. Eötvös iskola 2. osztály
5. Petőfi iskola 1. osztály
6. Eötvös iskola 1. osztály
Gratulálunk valamennyi dorogi kézilabdás kislánynak az
elért eredményhez !
Györgyné Körmöczi Renáta

mozgásnak és a fizikailag
aktív életvitelnek gyermekkorban kiemelt szerepe van
a személyiségfejlesztésben.
A gyerekek számára a mozgás a világ és önmaguk megismerésének elsődleges eszköze. Ugyanakkor idejük
egyik részében az iskolában
ülnek, a másik részében sokan otthon is ugyanazt teszik. A mozgáshiány következtében számos krónikus
betegség alakul ki. A sport
egészségmegőrző szerepével
nehéz a mai gyerekeket lendületbe hozni. Így ahhoz,
hogy tanulóink fontosnak
tartsák a testmozgást, szük-

séges a szülői támogatás
megerősítése, az iskolai testnevelés vonzóbbá tétele
valamint a kortársakkal való
közös élmények megteremtése. Ezekre az összetevőkre
épít a TE IS Program. Bízunk
abban, hogy a program során jelentősen növekszik
majd, a közösségi mozgásos
aktivitások száma. A TE IS
csapat tagjai a mentorpedagógusok támogatásával, tanórai kereteken kívül valósítanak meg testmozgással öszszefüggő
foglalkozásokat,
helyi projekteket.
Györgyné Körmöczi Renáta

Úszóink sikerei
2014. november 17-én az
esztergomi
Szent
István
Stran d fü rd őben rendezték
meg a körzeti
úszóversenyt,
ahol az Eötvösiskolát
négy
tanuló képviselte. A legeredményesebb versenyző
Tamás Izabella 3.a osztályos
tanuló volt, aki három versenyszám után is a dobogó
legfelső fokára állhatott.
I. korcsoport Lány gyors:
1.hely: Tamás Izabella 3.a
Lány mell :1.hely: Tamás
Izabella 3.a Lány hát: 1.hely:
Tamás Izabella 3.a
II. korcsoport Lány gyors:
4.hely: Meczger Sára 4.b

8.hely: Bartus Lili 3.a Lány
mell: 3.hely: Meczger Sára
4.b Lány hát: 4.hely:
Meczger Sára 4.b 8.hely:
Bartus Lili 3.a
III. korcsoport: Fiú gyors:
4.hely: Meczger Máté 5.b
Fiú hát: 2.hely: Meczger
Máté 5.b Fiú pillangó:
2.hely: Meczger Máté 5.b
Gratulálunk, és további sikeres szereplést kívánunk!
Schieszler Anna
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