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Reggel 8 órakor nagy zsivajra lettünk figyelmesek az
aulában, a zsibvásárhoz
készülődtek a gyerekek.
Sokan hozták el portékáikat,
de még annál is többen nézegették kíváncsian, mit is
lehetne vásárolni.
10 órakor a tanárainkból
álló amatőr színtársulat egy
meglepetés műsorral ked-

veskedett
nekünk:
a
„Minden egér szereti a sajtot” című mesejáték rövidített változatát adták elő.
Mindnyájunknak
nagyon
tetszett az előadás.
12 órakor a hagyományokhoz híven mi, másodikosok
adtuk elő karácsonyi műsorunkat. Először a Karácsonyi
kutyabalhé című zenére

táncoltak mindhárom osztály vállalkozó kedvű lányai.
Ezután következett a 2. c
osztályosok műsora, akik
egy karácsonyváró verscso-

korral és egy pásztorjátékkal készültek. A 2. b-sek
Fekete István: Régi karácsony című könyvéből a
Betlehem című elbeszélést
adták elő, a 2. a osztályos
gyerekek pedig egy versöszszeállítással
teremtettek
ünnepi hangulatot. Az énekkarosok karácsonyi dalokkal
tették még színesebbé műsorunkat.
Az ünnepség zárásaként
először tanáraink, majd az
egész iskola közösen énekelt.
2. osztályosok
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Ismét barangoltak kalandoraink

Iskolánk túraszakköre november 7-én ismét útra kelt.
Régóta terveztük, hogy ha
eddig már gyalog és busszal
tettünk meg távokat, jó lenne, ha vonatozhatnánk is.
Sikerült. Nem kis meglepetést okoztunk a MÁV-nak,
amikor több mint 100-an
megjelentünk a dorogi vasútállomáson.
A Dévényi Antal Kilátót céloztuk meg Piliscsabán, és
milyen jól tettük. A Budaihegyekben, a 447 m magas
Nagy-Kopasz-hegy tetején

épült, és az építő-logikai
játékról, a Jengáról kapta a
nevét. A kilátó 11,5m magas, fából készült. Öröm volt
nézni a hömpölyögő tömeget. November volt, az időjárás is biztosította, hogy
egy szuper kirándulásunk
legyen, mert a reggeli hideget felváltotta a ragyogó
napsütés, a meleg idő. Nem
győztünk gyönyörködni a
természetben, ahogy csillogtak és aranyba burkolóztak a
levelek, a termések. Ezért
szeretünk kirándulni, hiszen

a minket körülvevő természet ad igazi kikapcsolódást,
nyugalmat, és egy kicsit el
tudjuk felejteni a szürke
hétköznapokat. Amint felértünk a kilátóhoz, letelepedtünk, és elfogyasztottuk az
ennivalónkat. Kisebb csoportokban felmentünk a kilátó
tetejére. Gyönyörű körpanoráma fogadott bennünket.
Pihentünk és sokat játszottunk. Sajnáltuk, hogy vissza
kellett indulnunk a vasútállomásra, de hát ha jól érzi
magát az ember, röpül az

idő. Klotildligeten vártuk a
vonatot, sajnos az eső elkezdett szemeregni, eltűnt a
napsütés. Hamarosan megérkezett a vonatunk, felszálltunk. Dorog felé közeledve
az idő egyre romlott, szakadó esőben értünk haza.
Nagyon jól éreztük magunkat! Örültünk, hogy az időjárás kegyes volt hozzánk.
Köszönet a szervezőknek
ezért a szuper kirándulásért,
alig várjuk a következőt!
Horváth Lóránt 6.b

Rajzszakkörös siker
Az
esztergom-kertvárosi
Féja Géza Közösségi Ház
2015 novemberében immár
12. alkalommal hirdette
meg Ister-Granum Eurorégi-

ós Rajzversenyét „Mit hoz a
jövő?” címmel. Az alsó tagozatos rajzszakkörösök közül
a következő tanulók alkotásaival pályáztunk:

Bereczki Blanka 4.b
Giricz Dorina 4.b
Varga Petra 4.b
Bíró Maja 2.c
Goda Boglárka 2.c
Fritz Fanni 2.c
Könözsy Kristóf 2.c
Tillich Tamara 2.c
Tóth Miriam 2.c.
A téma megmozgatta a
gyermeki fantáziát. Színvonalas pályaművek születtek,
hiszen minden beküldött
alkotás kiállításra került.

Fritz Fanni „A világűrben
élünk” című képe különdíjat
nyert. Gratulálok mindnyájatoknak!
Szabó Márta

EÖTVÖS

Csengőszó

Oldal 3

Márton-napi vigadalom
„Márton-napi libák vagyunk,
van szárnyunk
és éles karmunk,
gágogásban
bajnokok vagyunk,
reggelire kukoricát falunk.”
Fel kellett készülnünk Szent
Márton életéről, illetve utána kellett néznünk a hazai és
más országbeli Márton-napi
népszokásoknak. Elkezdődött a vetélkedő, minden
évfolyam elfoglalta a helyét.
Sok érdekes, izgalmas feladat során kellett helyt állnunk. Volt tollfújás, matraA felsősök meghívtak min- tünk. Előzetes feladatként con csúszás, lufis és pingket, negyedik osztályosokat elkészítettük lámpásunkat, ponglabdás ügyességi fela Márton-napi vigadalomra. szurkolótábláinkat, sőt versi- adat, és még sorolhatnánk.
Lázas készülődésbe kezd- két is költöttünk:
Egy műveltségi TOTO segít-

A tej program
Novemberben iskolánkban
meghallgattunk egy előadást a tejről, a tejfogyasztás hasznosságáról.
Amikor beléptem reggel az
iskolába, az aulában a gyerekek egy számítógépes
játékkal játszottak. Mint
később megtudtam, a tejjel
kapcsolatosak voltak a kérdések. Akik jól válaszoltak a
kérdésekre, sorsoláson vettek részt, ahol tejtermékeket lehetett nyerni.
Örültem, amikor Timi nénivel a mi osztályunk is meg-

hallgatta az előadást. Megismertünk több tejfajtát, és
megtudtuk, hogy ezek miben különböznek egymástól. Természetismeret órán
éppen akkor tanultunk a
szarvasmarháról és annak
feldolgozási módjairól is.
Épp ezért nagyon hasznos,
tanulságos volt ez az előadás.
Nagyon tetszett ez a rendhagyó
„természetismeret
óra, szívesen részt vennék
hasonlón máskor is.
Szabó Bálint 5.a

ségével adtunk számot elméleti tudásunkról. A feladatok végeztével minden
évfolyam felvonult
saját
lámpásával. Ezután következett az eredményhirdetés.
Nagyon örültünk, amikor
kihirdették, hogy mi, a 4.
évfolyam lettünk az elsők.
Jutalmul kaptunk egy csokoládétortát.
Ezután következett a bál.
Nagyon jól éreztük magunkat. Alig várjuk a következő
libabált!
Berecz Balázs
Bíró Vivien
Domokos András
Farkas Réka
Mikus Dalma 4.b

Sikeres úszóink
Iskolánk három diákja, akik
az Új-Hullám Sport Egyesület színeiben már évek óta
versenyszerűen
úsznak,
kimagasló
eredményeket
értek el a 2015-ös évben
országos, illetve nemzetközi
versenyeken.
A kemény, kitartó edzésnek
köszönhetően Meczger Sára
5.b, Meczger Máté 6.b és
Tamás Izabella 4.a osztályos
tanulók minden versenyen
dobogós helyezést értek el.
Olyan
időeredményeket
produkáltak, amelyek alapján bejutottak az országos
úszóranglista legjobb 10,
illetve 20 versenyzője közé.
Meczger Sára 50 méteres
medencében 200 mellen a
ranglista előkelő harmadik
helyén foglal helyet. Ezzel az
eredménnyel bekerült a
Magyar Úszószövetség Jövő
Bajnokai Programba, azaz az
ország legjobb korosztályos
utánpótlás korú versenyzői
közé. Gratulálunk!
Schieszler Anna
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Elvarázsolt Katinka
gyon tetszett a színdarab
mindenkinek.
Aznap, amikor úgy döntöttünk, hogy megfestjük élményinket a színdarabról, éppen nyílt nap volt az iskolában. Sok szülő látogatta meg
az osztályunkat ezen a napon. Így ők is szemtanúi lehettek annak, hogy milyen
szép remekművek születtek.
A szülőknek is tetszettek az
elkészült festmények.
Mi is nagyon örültünk a barátaimmal, hogy szép rajzoOsztályommal megnéztük a kat készítettünk.
színházban az Elvarázsolt
Ladányi Csongor 3.a
Katinka című előadást. Na-

Csengőszó

Mosolygó Fogacskák
Iskolánk 1.b osztálya részt
vett a Mosolygó Fogacskák
című pályázaton, melyet a
DM üzletlánc hirdetett meg,
hogy felhívja a figyelmet a

fogápolás
fontosságára.
Minden tanuló egy fogápolási csomagot nyert. Gratulálunk!
Mihalovits Gáborné

Drámafesztivál
November 26-án hajnalban
indultunk a budapesti drámafesztiválra. A rendezvényt a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központban tartották. Mi az
„Ahogytetszikország” című
darabot adtuk elő angolul,
amit már tavaly az Eötvösnapokon láthattatok tőlünk
magyarul.

A buszon még mindenki
nagyon fáradt volt, de amikor odaértünk, élénkebbek
lettünk. Elfoglaltuk a termet,
ahol lepakoltunk, majd elpróbáltuk a műsort. Negyed
9-kor kezdődött a megnyitó
ünnepség. Délelőtt az alsósok műsorára került sor. Sok
izgalmas és érdekes előadást láttunk. A háromtagú

zsűri - köztük egy angol
anyanyelvű taggal - döntötte
el, hogy ki kapjon arany,
ezüst vagy bronz minősítést.
Az alsósok eredményhirdetése után egy hosszabb szünet következett, ezalatt a
felsősök felkészülhettek a
szereplésre. Csapatunk, a
„Greenhorns”,
azaz
a
„Zöldfülűek” a legvégén

került sorra. Már nagyon
izgultunk a színfalak mögött.
Aztán végre mi következtünk! Jól sikerült az előadásunk! Hamarosan sor került
az eredményhirdetésre, ahol
hátulról sorolták a helyezetteket. Két bronz, három
ezüst és három arany minősítés született. Amikor az
első aranyat mondták, nagyon izgultunk. Másodikként
szólítottak minket, mint
arany fokozatot elért csapatot. Amikor meghallottuk,
mindenki sikítozva futott le
az emeletről. Ajándékunk az
Üvöltő szelek angol változata volt.
Ezt a sikeres előadást nemcsak a szereplőknek köszönhetjük, hanem azoknak is,
akik a díszletek elkészítésében segítettek, vagy éppen
csak biztattak minket szívvel
-lélekkel. És persze Irén néninek, akivel együtt sok próbát vészeltünk át. Reméljük,
jövőre is eljutunk erre a
fesztiválra!
Csillik Zsófia 6.b
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Színházlátogatás
Novemberben iskolánk egy
kis csoportja elindult Tatabányára a Jászai Mari Színházba, ahol számunkra új
stílusban adták elő nekünk
Jókai Mór halhatatlan regényét, a Kőszívű ember fiait.
Igencsak
meglepődtünk,
mikor láttuk, hogy fiatal,
huszonéves színészek alakítják a szerepeket. Ez már
önmagában is érdekes volt,
de mikor észrevettük, hogy
a színészeken valójában hétköznapi ruha van, már sejtettük, hogy az előadás eltér
a megszokottól. A szereplők
kijöttek a nézőtérre, és fel-

vitték a gyerekeket a színpadra. Na persze nem ok
nélkül, a gyerekek szerepe
az volt, amiben a legjobbak:
kiabálni kellett! Ők voltak a
forradalmárok. Ezt a darabot
beavató előadásnak nevezik.
Érdekes volt, meglepő és új.
Ilyen élményben eddig még
nem volt részünk.
Mindenkinek nagyon tetszett ez az előadás, és már
nagyon várjuk a következő
színházlátogatást.
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Színre lépünk
December 2-án - hagyományainkhoz híven - ismét
színre léptünk, Kopogtató
címmel. Az iskolába készülő
óvodások számára rendeztünk vidám, játékos délutáni foglalkozást, melynek
témája a tél volt. illetve a
Mikulás-várás. Az óvodások
mozgásos
játékokban,
kézműveskedésben, vidám
éneklésben vehettek részt.
Örömünkre szolgált, hogy

nem csak a dorogi óvodákból látogattak el hozzánk az
érdeklődők, hanem más
településekről is. A szülők
kérdéseire Gabi néni, Adri
néni és Andi néni igyekeztek „megnyugtató” válaszokat adni.
Bízunk abban, hogy a következő foglalkozáson is aktívan és jókedvűen fognak
részt venni a leendő iskolások!
Hamál Andrea

Kesselyák Boglárka 8.b

Karácsony a Négyszögletű
Kerek Erdőben
December 4-én különleges
Mikulás-buli volt a 3. c osztályban.
Egymás megajándékozásával kezdődött a mókázás.
Társunk tulajdonságainak
felsorolásából kellett kitalálni, vajon kinek a nevét húztuk ki, kié az ajándékcsomag. Jókat nevettünk magunkon is, egymáson is.
Miután minden ajándékcsomag gazdára lelt, megkezdődött az eszem-iszom,

dínom-dánom. Ezután egy
jó kis tréfás vetélkedőt szervezett Zsuzsa néni. A délután csúcspontjaként bemutattuk
szüleinknek
a
„Karácsony a Négyszögletű
Kerek Erdőben” című színdarabot, amit Bözsi nénivel
tanultunk be.
Igazi karácsonyi hangulatban telt el ez délután, ami
mindannyiunk számára felejthetetlen lesz.
3.c osztályosok

Mikulás
December elején kissé
„rögös úton”, de elérkezett
hozzánk a várva várt Mikulás. Izgalommal fogadtuk,
kicsik és nagyok egyaránt.
Dalokkal, versekkel köszöntöttük.
„Mikulás, Mikulás,
Mindene de csudás:
Legszebb a puttonya,
Ajándékból,
Minden jóból
Ki nem fogy soha.”
/Donkó László/
Elsőként a legkisebbekhez
hozta el az ajándékokat,
melyeket minden gyermek
örömmel fogadott. Személyre szólóan mondta el a
tanulóknak a dicséreteket
és az elvárásait a jövőre
nézve. A kicsik rajzokkal, kis
meglepetésekkel köszönték

meg, hogy megajándékozta
őket. Reméljük, jövőre is
meglátogat bennünket a
barátságos, kedves, öreg
Télapó!
Rozek Ferencné
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Kiállítás az Eötvös Galériában

2015. november 27-én nyílt
meg Lampert Éva kiállítása
az Eötvös Galériában. A kiállítás tematikája meglehető-

sen érdekes és aktuális, hiszen a grafikák többsége a
Star Wars korai szériáinak
főszereplője, Mark Hamill

(Luke Skywalker) portréinak
sajátos feldolgozása.
A kiállítást Kovács Ildikó, a
Dobó Katalin Gimnázium
művésztanára nyitotta meg.
Nem véletlen a felkérés.
Éva, aki jelenleg a Bécsi
Egyetemen tanul, korábban
dobós diák volt. A megnyitó
szövegében a kiállító múltjáról, korábbi kiállításairól és
jellegzetes grafikai módszereiről hangzottak el információk.
Lampert Éva önéletrajzában
így vall magáról: „Mindig
nagyon szerettem rajzolgatni, már oviban és általános
iskolában is. 2000-től a Do-

bó tanulójaként rajzfaktos is
voltam. A portrérajzolást
szerettem leginkább, de
egyéb témákat is szívesen
rajzoltam. Eleinte kisebb
képeket csináltam (A3),
majd egyre nagyobb méretben „gondolkoztam”. Most a
legnagyobb 70 x 100 cm-es.
Eleinte tussal és filctollal,
majd mindenféle egyéb
technikával alkottam, míg
rátaláltam a beltéri falfestékekre, a technikát azóta
sokat finomítottam.”
A kiállítás február elejéig
megtekinthető.

Talentum Közép-Dunántúli Regionális Rajzverseny
Rajzszakkörön
hallottunk
először a Talentum Művészeti Iskola és a Rajztanárok
Országos Egyesülete közös
regionális pályázatáról.
A téma: állat – mondta Péter bácsi, amin először mindenki nevetett, de hamar
beindult a fantáziánk. Én
sokat gondolkodtam, nem
akartam
valami
„megszokott” témát választani,
annál is inkább, mivel a pályázati kiírás utat engedett a
fantáziának. A sárkány mellett döntöttem. A többiek is
kitettek magukért, sok szép
alkotás született. Most már
csak a zsűri döntésére vártunk. Decemberben ez a nap
is eljött, jó híreket kaptunk.
Ketten a szakkörből díjazottak lettünk.
December 12-én indultunk
Tatára a Zrínyi-iskola szakköröseivel együtt, akik szintén
díjakat nyertek. A szombati
ered mén yh ird et ést
a
Magyary Zoltán Művelődési
Központban rendezték meg.

A Talentum-iskola artista
diákjai egy rendkívül színvonalas műsorral kedveskedtek nekünk A produkció fantasztikus volt, ezt megerősítette a tapsvihar, valamint a
gyerekek ámuldozása egyegy látványos mutatvány
után. A beszédek elhangzása
után következett a díjátadó:
Limpár Csenge a Rajztanárok Országos Egyesületének
Különdíját kapta, én pedig
korosztályos 2. helyezését
érdemeltem ki. A díjak átvételekor festményünket nagy
méreten vetítették ki a háttérben. A zrínyisek is szép
eredményeket értek el,
Szezech Bora és Pidl Zsófi
különdíjas lett.
Szakkörünk
munkájának
színvonalát mi sem jelzi jobban, hogy szinte az összes
beküldött munkánk kiállításra került a Művelődési Házban. Gratulálunk mindenkinek!
Raffai Klaudia 8.a

(kOpE)
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Német helytörténeti vetélkedő
2015. november 26-án a
Zrínyi-iskolában a Német
Nemzetiségi Önkormányzat
helytörténeti vetélkedőjén
vettünk részt.
A felkészülés fontos része
volt, hogy a verseny előtt
ellátogattunk a Német Nemzetiségi Tájházba. Az önkormányzat elnöke, Vörös Jánosné vezetett körbe bennünket. Itt megismertük a
dorogi svábok életét. A látogatás sokat segített a dolgozatunk megírásában, mely-

nek címe: A dorogi németség által épített, még fellelhető épületek (régi lakóházak, pincék, présházak) és a
városban található németséggel kapcsolatos emlékművek. A versenyen négy
csapat indult. A sváb ételekről, népszokásokról, öltözékekről és a svábok történetéről kaptunk kérdéseket. Az
eredményhirdetésre Lucanapján került sor, ahol megtudtuk, hogy második helyezést értünk el.

A csapat tagjai: Bodnár Máté, Kelemen Márk, Kolozsvári
Barnabás, Kökény Melinda, Sztulik Debóra 8.b.

Múzeumpedagógiai előadás Jézus születése jegyében
Osztályunk immár harmadszor látogatott el a Keresztény Múzeumba. Ebben az
évben harmadikosként már
a „nagyok” foglalkozásán
vettünk részt.
A foglalkozás első részében
öt csoportot alkottunk. Az
első csoport Máriát, a másik
Józsefet, a harmadik Jézust,
a negyedik a pásztorokat, az
ötödik az állatokat figyelte
meg a „Jézus születése” című képeken. Mélyen beleástuk magunkat a képi világba.

Többek között megtudtuk,
hogy a középkorban készült
képeken nappal van, nem
éjszaka született Jézus; aztán József csak egyetlen képen tart gyertyát, még sincs
sötét. Kezünkben volt a mirha, megszagolhattuk a tömjént. A foglalkozás végén
élőképet alkottunk.
Nagyon élveztük a foglalkozást, húsvétkor újra elmegyünk.
3.b osztályosok

Másodszor is színre léptünk
December 16-án második szeppent, húzódozó ovis is együtt szívesen és lelkesen
alkalommal vártuk iskolánk- örömmel vett a kínált mé- kézműveskedtek
velünk.
ba a leendő elsősöket. A zeskalácsból.
Szüleikkel Készítettünk szalvétatartót
karácsony jegyében, ünnepi
hangulatban
töltöttünk
együtt egy délutánt az ovisokkal és szüleikkel.
Egy rövid ismerkedés, bemutatkozás után a télről, a
decemberi ünnepekről és
hagyományokról beszélgettünk. Ezután egy kis játék,
téli versike, közös éneklés
következett. Ekkor már mindenki feloldódott, s még a
néhány, eleinte meg-

az ünnepi asztalra, karácsonyi üdvözlőlapot, mókás
jegesmedvét. Búcsúzáskor
még adventi színezőt is vihettek haza az ovisok, hogy
gyorsabban,
könnyebben
teljen a még hátralévő néhány nap karácsonyig.
Reméljük, jó benyomásokkal
távoztak, és szívesen jönnek
majd ismét februárban Gabi
néni farsangi délutánjára!
Tóth Ildikó
Kovács Eszter
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Csengőszó

Projekthét az alsó tagozatban
A téli szünet előtti utolsó
hét a karácsony jegyében
telt az alsó tagozatban. A
gyerekek minden osztályban
a szeretet ünnepére készültek. Többek között mézeskalácssütés, karácsonyi üdvözlőlap készítés, szalvétahajtogatás,
hóemberkészítés,
fenyőtobozok díszítése, mécsesek készítése is szerepet
kapott a különböző tanórákon. Matematikaórán a karácsonyhoz kapcsolódó szöveges feladatok, fogalmazásórán karácsonyi üzenetek
írása idézte fel a közelgő
ünnepet. Nagy sikert aratott

a gyerekek körében a karácsonyi éneklés trombitakísérettel, valamint az angyalkiállítás. A kisebbek karácsonyi képeket rajzoltak, színeztek, a nagyobbak karácsonyi
mintákat öntöttek ki gipszből, illetve hímeztek. A gyerekek és a felnőttek körében
is népszerű társasjáték is
előkerült szinte minden osztályban. Mindenki nagyon
jól érezte magát ezen a héten, erről tanúskodnak az
osztálytermekben
készült
fényképek is.
Alsós munkaközösség

.

24 órás kézilabda maraton
A kézilabdás lányok az idén
is 24 órás kézilabda maratonnal zárták le a 2015-ös
esztendőt.
December 18-án a 8-12 éves
lányoknál pattogott a labda,
majd egy díjátadó ünnepségen Dr. Tittmann János polgármester úr jutalmazta az
év edzőjét és a város legjobb sportolóit. Este az amatőr kupát a kézilabdás szülők
nyerték meg. Szombat délelőtt az U12-14-es csapatok
játszottak. Délután az OSB
csapatunk mérkőzött meg
Gárdony csapatával, majd a
dorogi felnőttek és juniorok

látták vendégül a székesfehérvári juniorokat. A gála
fénypontja a várva várt szülők - edzők - pedagógusok kézilabdás lányok körmérkőzés volt. Több pedagógus és
diák is képviselte iskolánkat
ezen a rendezvényen. Virtuóz megoldások után a megérdemelt első helyet a kézilabdás lányok szerezték
meg.
Ismét jó hangulatú, sportszerű mérkőzéseket láthattak a lelkes szurkolók. Találkozunk 2016-ban!
Pinczés Tímea
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