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Tápi József Attila Általános Iskola

Istenem, az újkor ifjúsága egész
ember lesz-e? Árpádok dicső
szentjei, virrasszatok a magyar
ifjúság felett, hogy Krisztusé
legyen a szívük és a hazáé az
életük.

Kiss Ernő
Az aradi vértanukról méltóképpen emlékeztünk meg
egy nagyon szép műsor keretén belül, amit a 6. osztályos
tanulók kiválóan adtak elő,
Borívó Beáta tanárnőnek köszönhetően.

Bátor Szabolcs

Ötvenhat
…………..
Dicső fényes év s
dicső hétköznap,
így múlt el régesrégen ötvenhat.
ötvenhat huszonharmadik napja
magyaroknak
egyik fényes
csillaga.

1959. október 23-i forradalomról a 8. osztályos tanulók emlékeztek meg egy színvonalas, megható előadással, Tóthné N. Gyöngyi tanárnő vezetésével.

Matematika verseny Táp 2013

Osztály

Helyezés

Név

Település

Felkészítő tanár

3.

1.

Csizmadia Ádám

Pázmándfalu-Táp

Tóthné Samu Teréz

3.

2.

Zsiga Daniella

Győrasszonyfa-Lázi Tápszentmiklós

Samu Andrea

3.

3.

Nyári Márk

PannonhalmaVeszprémvarsány

Kovácsné Vasali Zita

4.

1.

Pardavi Ábel

PannonhalmaVeszprémvarsány

Erdélyiné Maár Anna
Kovácsné Regner Judit

4.

2.

Dér Dávid

Győrság-Töltéstava

Pongráczné Gaál Elvira

4.

3.

Kovács Gergely

PannonhalmaVeszprémvarsány

Aradiné Buda Erika

5.

1.

Lüvi Adél

Pannonhalma- Veszprémvarsány

Boglári Éva

5.

2.

Simon Barnabás

Pázmándfalu-Táp

Borivó Beáta

5.

3.

Kompis Lilla

Pázmándfalu-Táp

Borivó Beáta

6.

1.

Auer Kitti

PannonhalmaVeszprémvarsány

Boglári Éva

6.

2.

Klein Richard

Écs-Ravazd

Pusztainé Molnár Judit

6.

3.

Molnár Ákos

Győrasszonyfa-Lázi Tápszentmiklós

Ádám Mária

7.

1.

Müller Viktor

Bakonyszentlászló

Lehner Ottóné

7.

2.

Csáfordi József

Écs-Ravazd

Jámbor Lászlóné

7.

3.

Gregosits Máté

PannonhalmaVeszprémvarsány

Némethné Fódi Csilla

8.

1.

Steczina Soma
Pardavi Ruben

Écs-Ravazd
PannonhalmaVeszprémvarsány

Pusztainé Molnár Judit
Zsalakó Kálmán

8.

2.

Kolontári Krisztina

Écs-Ravazd

Pusztainé Molnár Judit

8.

3.

Varga Dzsenifer
Ferenczi Zsolt

Pázmándfalu-Táp
Győrság-Töltéstava

Borivó Beáta
Főglein Ferencné

A matematika verseny nekem nagyon tetszett, és izgalmas is volt. 1 órakor kezdődött, amikor
Gréti néni köszöntötte az iskolába érkező versenyzőket, felkészítő tanárokat és a szülőket.
Majd Detti néni elmondta a tudnivalókat, s ki melyik terembe és melyik tanár nénivel lesz. Mindenki izgatottan várta, hogy neki kezdhessen a feladatok megoldásának. Amikor végeztünk
innivalót és kisebb süteményeket kaptunk frissítőül. Amíg a tanár nénik javították a feladatlapokat, addig akinek volt kedve bemehetett a tornaterembe, internetezhetett, vagy az aulában nézhetett szét. Mikor megjelent Gréti néni hogy kihirdesse az eredményeket mindenki nagyon izgatott lett. A tápi iskolából 3 tanuló ért el kiemelkedő eredményt. Én is nagyon örültem a harmadik helyezésemnek. Minden résztvevőnek, győztesnek ezúton is gratulálok!
Kompis Lilla 5. oszt.

Jókai Anna Tápon
2013. október 3-án, csütörtökön a Községi és Iskolai
Könyvtár szervezésében Jókai Anna Kossuth-díjas író
látogatott falunkba. Rendhagyó író-olvasótalálkozó volt
ez, inkább előadásnak nevezném. Rendkívüli személyiséget ismerhettünk meg a röpke egy óra alatt, mely
nagyon gyorsan eltelt, bár mi csupán hallgatók voltunk.
A falu és a környékbeli települések érdeklődői betöltötték az iskola auláját. Minden korosztály képviseltette
magát az általános iskolai diáktól kezdve a nyugdíjasokig. Jókai Anna éppoly egyénre szabottan beszélt a
diákokhoz, mint a felnőttekhez. Mindenki megtalálta az
érdeklődésének megfelelő kérdésekre a választ. Noha
csaknem egy órás előadást hallhattunk, a diákok sem
érezték mindezt unalmasnak. Az inkább felnőttek körében ismert író előadását történetekkel színesítette,
amit nagyon képszerűen mutatott be. A diákok körében nagy sikert
aratott Teréz anya és a nagyképű riporter esete. Az előadás végén
úgy állhattunk fel, hogy mindenki kapott valamit: egy történetet, amire
később is szívesen emlékszünk, útmutatást az eljövendőkre, életcélt,
vagy megszívelendő „anyai tanácsot”. Az előadás végén ígéretet is
kaptunk, hogy a készülő önéletrajzi kötetét születésnapja alkalmából
Tápon is bemutatja.
Az előadás után lehetőség nyílott autogramot kérni egy ismert személyiségtől, valamint legújabb regényét, az Éhes életet is megvásárolhatták az érdeklődők. Nagy örömömre szolgált, hogy a hallgatók nagy
része sorban állt, hogy személyesen is váltson szót a ma élő egyik
legnagyobb íróval, Jókai Anna pedig örömmel írhatta be nevét a vásárolt vagy épp otthonról hozott saját könyvekbe.
Azt hiszem a községi könyvtárnak sikerült egy ma élő íróra és műveire felhívni az olvasók figyelmét.
Amikor elsős voltam,
nagyon szerettem iskolába járni.
Pedig sokan ijesztgettek,
hogy majd olyan unalmas lesz,
de éppen az volt az érdekes,
hogy minden milyen unalmas.

Békés Márta
Az iskola az egy különös bolygó.
Az iskolában minden másképp van.
Például az időszámítás.
Az év itt szeptemberben kezdődik
és júniusban ér véget,
vagyis mindössze tíz hónap.
Egy hét csupán öt napból áll.
(...)
A tízperc sem tíz perc, hanem tizenöt,
Sőt, a harmadik tízperc az húsz perc!
Az iskolában a rossz dolgok
mindig rövidebbek, mint a kinti világban,
de a kellemesek kicsit hosszabbak.

Most minden tanár igyekszik
érdekes órát tartani,
csoportmunka, kvízjátékok, oké...
De most már kicsit unalmas,
hogy minden érdekes.

Békés Márta
az iskolások költője
Nagysikerű könyvbemutatón vettünk részt Nyalkán, 2013.
október 9-én a Művelődési házban.
Békés Márta írónő mutatta be új könyvét az „Iskolabolygót”, ami nagy sikert aratott a gyermekek körében. A
versei az iskolások nyelvén szólnak, ezért ajánlom mindenkinek, kicsinek és nagynak egyaránt.

A bakonyi sportkirándulás eredménye
Minden csapat szépen helyt állt, amit a pontszámok közötti minimális különbségek is mutatják
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vadócok
Cuha
Szemfényvesztők
Fehér akác2
Kullancsok
Cserkészek
Barangolók
Aranylábú felfedezők
Szurdok
Fekete bodza
Erdő szelleme
Bakony ászok
Fehér akác
Villámhárítók
Törpikék
Farkasok

85
84
83
81
80,5

80
79
78,5
77
76
74,5
71

Kirándulás a Bakonyban
Már korán reggel indult a buszunk Győrasszonyfára, a vasútállomásra. Hamarosan jött is a vonat, mindenki örült, hogy megyünk a Bakonyba. Egy kis vonatozás után meg is érkeztünk Vinyére. Mikor oda értünk
nagyon kedvesen fogadtak minket. Kialakították a csoportokat a tanárok vezetésével.
Rögtön egy furfangos túrával kezdtük a napot. Sok feladat volt az erdőben mindig más és más dolgunk
volt: pl. betűket összegyűjteni, barlangban kulcsot keresni, sötét alagúton átmenni. Megtaláltuk a kulcsot
kinyitottuk a ládát, amiből ki kellet venni egy lapot, ami a további feladatokat tartalmazta. Ezenkívül
ügyességi játékok is voltak. Pl.: kötélhágcsón kellet átvinni minél több vizet a túlpartra, toronyépítés
ládákból, ami roppant nagy ügyességet és bátorságot igényelt. Volt még szellemi vetélkedő is, ahol a Bakonyról, erdővel, állatokkal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni.
A vetélkedők után a játszótéren játszottunk, fociztunk és sorversenyeztünk. Hamar eltelt az idő, jött a vonat, amivel Győrasszonyfáig, majd onnan külön busszal hazamentünk.
Sok élménnyel tértünk haza. Nagyon jól éreztem magam!
Balkurasz Miklós 8. oszt.

Papírgyűjtés
Eredményhirdetése
Helyezés

Osztály Mennyiség

1.

8.

1380 kg

2.

7.

1134 kg

3.

5.

1130 kg

4.

3.

898,5 kg

5.

1.

895 kg

6.

6.

889,5 kg

7.

2.

649,5 kg

8.

4.

489 kg

A Márton-nap története
A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű
városában (mai Szombathely) látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben egy római
tribunus (elöljáró) fiaként. A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi
Amiens városában egy hideg téli estén odadta
meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a
koldus alakjában. Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett.
Jóságáról még életében legendák keringtek,
püspökké akarták szentelni. A monda szerint
mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek
elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt.
A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk
verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulva Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.
Szent Márton kultusza a Pannónia területén már a honfoglalás előtt is virágzott. Szent István tisztelete jeléül a zászlaira a hadvezér Márton képét festette. A hagyomány szerint a
szent egy álomban sietett a király és az ország védelmére. Így Szent Márton Szűz Mária
után az ország patrónusa lett. A pannonhalmi bencés apátság is Márton tiszteletére épült
azon a helyen ahol az egyik hagyomány szerint a szent született. A legújabb kutatások viszont minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Márton szülővárosa Savaria, vagyis
Szombathely.
Egy másik változat szerint ez a hagyomány a római időkre nyúlik vissza. November 11-e a
naptárban ősidők óta a téli évnegyed kezdő napja: megkóstolták az új bort és az új termés
is kitartott bőven, így nagy eszem-iszomot tartottak, hogy jövőre is jó termés legyen mindenhol. A rómaiak ilyenkor ludat öltek, amely a hadisten, Mars szent madara volt. (A madarak gágogásukkal egyszer megmentették Rómát a gallok éjszakai orv rajtaütésétől.) A reformáció korában is folytatódott a hagyomány: a protestánsok Luther Márton neve napján
emelgették a poharaikat ilyenkor.
A Márton-napi liba-lakomáról szóló első írásos beszámoló 1171-ből származik. Akkoriban
ez inkább azzal volt kapcsolatba hozható, hogy Szent Márton napja jelentette a paraszti év
végét, a népszokás ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat, kezdetét vette a természet téli pihenő időszaka. A cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá ráadásként
egy libát, mert a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a tél beállta előtt meg kellett tizedelni.
E napon kóstolták meg az újbort és vágtak le először tömött libákat. Ám e szokás gyökerei
is mélyebbre, az aratási időszak végén álló pogány állatvágási ünnepekre nyúlnak vissza,
amelyeket a kereszténység így vett át.

LÖKD A RITMUST
Minden szerdán délután 4 órakor tart Farkas Szilvi és Szalay Zsófia tánc oktatást, TÁMOP-os pályázat
segítségével a gyerekeknek.
Ezeken az edzéseken fejlesztjük a ritmusérzéket, a tanulók megismerkedhetnek a modern táncok alapjaival, hip-hop, r’n’b, locking, freestyle és popping stílusokkal. Ezenkívül akrobatikus elemek tanulását is
tervezzük a kézállástól elkezdve a breaktánc elemeken át akár a szaltóig.
Idővel koreográfia készül különböző rendezvényekre, hogy lehetőséget adjunk a résztvevőknek megmutatni tudásukat az egész iskola előtt.

Hip Hop
A hip hop egy zenei műfaj és egy életstílus is
egyben, ami magában foglal megannyi dolgot,
például a zenét, az öltözködést, a szlenget. A hip
hop az Egyesült Államokból, Bronxból indult.
A hip hop zene fő történelmi kora az úgynevezett
"Old school" kor 1970-1985 között. Ezután következett az úgynevezett aranykora a hip hop
zenének 1985-1995között, ami magába foglalta
a Keleti part és Nyugati part zenéit, és ezeket
tovább vitte a modern korba.

Bajnokok ligája
A-CSOPORT

B-CSOPORT

C-CSOPORT

D-CSOPORT

MAN UNITED

REAL MADRID

BENFICA

BAYERN MÜNCHEN

SHAKHTAR

JUVENTUS

PSG

CSZKA MOSZKVA

LEVERKUSEN

GALATASARAY

OLYMPIACOS

MAN CITY

REAL SOCIEDAD

KÖBENHAVN

ANDERLECHT

VIKTORIA PLZEN

E-CSOPORT

F-CSOPORT

G-CSOPORT

H-CSOPORT

CHELSEA

ARSENAL

PORTO

BARCELONA

SCHALKE

MARSEILLE

ATLETICO MADRID

MILAN

BASEL

DORTMUND

ZENIT

AJAX

STEAUA

NAPOLI

AUSTRIA WIEN

CELTIC

Az UEFA-bajnokok ligája (gyakran csak BL), teljes nevén angolul Champions League, egy európai
klubcsapatok részvételével játszott labdarúgó sorozat, mely évente kerül megrendezésre. Minden európai országból az elmúlt időszakban elért eredményeiktől függően indulhat egy, kettő, három, illetve négy
klub. Az induló csapatok az adott ország bajnokságának megnyerésével (illetve második, harmadik, negyedik helyének elérésével) vívják ki a részvételt.
1955-ben indult. Azóta rendezi meg rendszeresen az UEFA évről évre az európai elit klubcsapatok tornáját, amely során minden évben eldől, melyik csapat a legjobb a legjobbak között
A torna az 1992–93-as szezonban vette fel az UEFA-bajnokok ligája nevet, és ezzel együtt a rendszer is
átalakult.
Kezdetben egy selejtező, valamint két egyenes kieséses kört követően két négyes csoportban folytak a
küzdelmek, melyek első két helyezettje vívta ki a jogot a döntőbe jutásra.

Viktor, Katica, Nóri

Egy szép piros szalvéta, egy kis darab fehér papír és pár perc szükséges, és máris kész ez a nagyon kedves mikulásfigura! Egyedi, olcsó és
nagyon kedves figyelmesség télapóra.
A négyrét hajtott szalvétát úgy fektetjük magunk elé, hogy a csúcsa legyen
felénk. Két oldalról behajtjuk a sarkokat úgy, hogy középen összeérjenek.
Ez lesz a hátoldal.
Fehér papírból egy oválist vágunk ki (érdekesebb, ha mintás ollóval vágjuk).
Ebbe az oválisba kb a harmadánál vágunk egy rést. Itt belehúzzuk a piros
szalvétát. A fehérre arcot rajzolunk, és kész is van a Mikulásunk!

Térbeli karácsonyfa
Készíthetünk térbeli fácskát is. Ehhez két faformát vágjunk ki! Kis kezek kis festékpöttyöket tehetnek rá, ezek lesznek a
díszek. Majd a fákat bevágjuk, egymásba csúsztatjuk. Így akár fel is állíthatjuk asztali dísznek, de az igazi karácsonyfára is jó lehet dísznek.

____________
Angyalkák
Készen vásárolható
fagolyókból, papírból,
mignon papírból
fonalból könnyen
elkészíthetőek a fára
akasztható angyalkák.
Mosolygós arcocskát filctollal
rajzolhatunk.

_________________________
Koszorú natúr színekben
Ezt a gallyakból font koszorút, a moha zöldje, a szárított
narancs és fahéj meleg színei mellett a pici aranygömbök
ragyogása teszi teljessé.

Mézeskalács
50 dkg finom liszt
25 dkg porcukor
15 dkg méz
3 tojás
1 evőkanálnyi őrölt fahéj
1 kávéskanálnyi kakaópor
-25 dkg porcukor
1 tojásfehérje

A mézet meleg vízbe állítva megmelegítjük, majd hozzáadjuk az átszitált
lisztet, porcukrot, kakaót, fahéjat, s az elkevert tojásokat. Addig dagasztjuk,
míg össze nem áll, majd öt napra hűtőbe tesszük. Miután a tészta elnyerte
megfelelő állagát, kinyújtjuk mintegy fél cm-es darabokra, majd formák
segítségével megfelelő alakzatokat vágunk belőle, s kivajazott tepsiben,
közepes hőfokon arany barnára sütjük.
Mézeskalács házikóhoz téglalapokat vágunk, melyeket később cukorsziruppal illeszthetünk össze.
A tojásfehérjéből habot verünk, s belekeverjük a porcukrot. A masszát
habzsákba tesszük, s ezzel díszíthetjük az elkészült mézeskalácsokat.

Készítették: Balkurasz Miklós, Bognár Boglárka, Birbauer Réka, Dusza Gábor, Farkas Nóra, Imre Bianka, Kiss Nikolett, Kompis
c

Lilla, Kovács Klaudia, M Namara Katalin, Molnár Jázmin, Pál Mercédesz, Pusztai Anna, Tóth Viktor, Varga Dzsenifer, Villám
Richárd, Szalókiné P. Kornélia

