2013. október

Osvát Erzsébet:
Szeptember elseje
Szeptember elseje
elérkezett végre.
Örömöt csillant az
elsősök szemébe.
Még alig pitymallik,
ők már talpon vannak,
nehezen várják, hogy
útnak induljanak.
Kis táskájuk fénylik,
vadonatúj, tiszta.
Benne ábécéskönyv,
tolltartó és irka.
Üres lett a fészek,
kirepült a madár.
A sok kicsi elsős
már iskolába jár.

Tápi József Attila Általános Iskola

Köszöntő
Kedves Tanulók, Kedves Kollégák,
Tisztelt Szülők!
Izgalmas, kihívásokkal, lehetőségekkel teli
tanévet köszönthetünk a most induló iskolaújságunk oldalán is. Reményeim szerint az
iskola minden eseményéről olvashatunk benne
színes tudósításokat Pázmándfalun, Nyalkán
és Tápon. Sok olvasót kívánok a szerkesztőknek, és sikeres tanévet az abban közreműködő
diákoknak, felnőtteknek.
Pingiczerné Milinszki Margit
igazgató

A 2013-2014. tanév rendje, tervezett programjai
Első tanítási nap:

2013.szeptember 2.

Utolsó tanítási nap:

2014. június 13.

I. félév:

2014. január 17.

Bizonyítványosztás:

2014. január 24 .

Félévi szülői értekezlet:

2014. február 4.

2013.október 28-október 31-ig
utolsó tanítási nap: okt. 25. szombat
első tanítási nap: nov. 4.
2013. december 23-2014. január 3-ig.
Téli szünet:
utolsó tanítási nap: dec.21.(szombat)
első tanítási nap: jan. 6.
2014. április 17-április 22-ig.
Tavaszi szünet:
utolsó tanítási nap: április 16.
első tanítási nap: ápr. 23.
2013. november 14.
2014. április 8.
Fogadóórák:
Az egyéni fogadóórák kifüggesztve.
2014. május 28.
Kompetencia mérés:
A többi osztálynak tanítási szünet.
Minden hónap első hétfőjén munkaértekezlet miatt csak napközis és tanulószobai foglalkozásokat tartunk 16 óráig.
Tervezett programok
Őszi szünet:

Szeptember

Október

November

December

Január

Február
Március

Április

Május:
Június.

10. 16.00: óra szülői értekezlet Táp
11. 16 óra szülői értekezlet Pázmándfalu
30. osztályszépítés
21. Iskolanyitogató
26-29. Erdei iskola 1-4. évfolyam Döbrönte TÁMOP
Mobilis Győr 7-8. osztály
Fut a Ság
4. Megemlékezés október 6-ról Pázmándfalun
24. Papírgyűjtés
22. Megemlékezés Okt. 23-ról Tápon
25. Kirándulás a Bakonyba TÁMOP
Sportnap TÁMOP
7. Tankerületi matematika verseny 3-8. osztály –helyi
szervezés
18-22. Idegen nyelvi hét angol, német TÁMOP
26. Egészségnap TÁMOP
Idősek napja
Pályaválasztási vásár 7-8. osztály
Közlekedési ismeretek
6. Mikulás
6. Mikulás diszkó
13. Luca-napi sorverseny
15. 1. osztályosok DIFER mérése
10. Jelentkezési központi írásbelire
13.Adventi játszóház
21. Karácsonyozás
Félévi teendők
17. Osztályozó értekezlet
18. o. központi írásbeli felvételi 8.o.
30. Félévi nevelőtestületi értekezlet
Tankönyvrendelés
14. középiskolai jelentkezések
16.Farsangi bál
4. Sportnap TÁMOP
12.Egészségnap TÁMOP
14. Megemlékezés Márc. 15-ről
Tankerületi magyar verseny 5-8. osztály-helyi zervezés
Térségi tanulmányi versenyek
Nyílt nap
1.osztályosok beíratása
Fizikai állapot vizsgálata
6. Anyák napja
Hegysori Tavasz
Kompetenciamérés
Osztálykirándulások
Tanévzárás
21. Tanévzáró,bizonyítványosztás

Fut a Ság
A minden év szeptemberében megrendezésre kerülő „Fut a Ság” atlétikai versenyre
iskolánk idén is meghívást kapott, amelyet nagy örömmel fogadtunk. Az alsósok számára megmérettetést biztosító rendezvény rendszeresen jó hangulatban, sok vidámsággal
zajlik.
Diákjaink összemérhetik képességeiket a környékbeli intézmények tanulóival, felmérhetik, hogy milyen gyorsan futják a 400 métert, hogy mekkorát tudnak ugrani a távolugrógödörbe és milyen messze képesek elhajítani a kislabdát, mindezt korcsoportok (1-2.
osztály és 3-4 osztály külön), valamint nemek szerint. A házigazda, Győrság mellett,
még érkeztek gyerekek Tápszentmiklósról, Pérről, Ravazdról, Töltéstaváról és Veszprémvarsányból is, így alakult ki a körülbelül 60 fős mezőny.
Az idei évben iskolánkból nyolcan vettek részt a rendezvényen. Farkas Márton és Zsoldos Bálint az 1-2 osztályos fiúk, Bors Dávid, Csizmadia Ádám, Farkas Fábió, Kántor
Zalán, Kiss Patrik, Komondi Ármin pedig a 3-4 osztályos fiúk mezőnyében versenyeztek. Az összes résztvevő becsülettel küzdött és mindent beleadva hajtottak a lehető
legjobb eredmény elérésére.
Tanulóink közül kimagaslik Bors Dávid teljesítménye, hiszen ő a 3-4 osztályos fiúk között távolugrásban harmadik, míg négyszáz méter futásban az első helyet szerezte
meg, tehát egy bronz és egy aranyéremmel a nyakában térhetett haza.
Néhány kérdésben élményeiről faggattuk:
- Hogy érezted magad a „Fut a Ság” versenyen?
- Remekül!
- Számítottál-e ilyen jó eredmény elérésére? Előzetesen melyik versenyszámban tartottad esélyesnek magadat?
- Nem számítottam. Azt éreztem, hogy talán futásban jobb eredményt érhetek el.
- Milyen volt a futóverseny? Mikor volt az a pillanat, amikor már tudtad, hogy nyerni
fogsz?
- Visszatekintve könnyű volt, már a pálya felénél éreztem, hogy nyerhetek.
- Milyen érzés a környékbeli iskolák legjobb alsós futójának lenni?
- Nagyszerű! [mosolyog]
- Mit üzensz az újság olvasóinak?
- Gyakoroljatok, tanuljatok sokat!
- Köszönjük az interjút!
Meg kell még említenünk a győrsági iskolások vendégszeretetét, minden évben különleges, saját készítésű díjakkal, egyéni ajándékokkal, uzsonnával várják a résztvevőket,
így teremtve meg az igazán jó hangulatot a rendezvény körül.
Gratulálunk a verseny minden résztvevőjének!

Sportoljunk, mert sportolni öröm!
Igazgatónőnknek és egy pályázatnak
köszönhetően idén tömegsport foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek.
Ezeken az alkalmakon a legkisebbeknek
és a legnagyobbaknak is lehetőségük
adódik megmutatni ügyességi, gyorsasági, feladat megoldási képességeiket.
A gyerekeket négy csoportra osztottuk,
így az alsó és felső tagozatban is 2-2
csapat alakult. A foglalkozásokon szem
előtt tartjuk a korosztálynak megfelelő
feladatokat és kiegészítjük a gyerekek
igényeivel is.
Az alsó tagozatos gyermekek csoportjainál a játékos képességfejlesztő órákra
fektettük a hangsúlyt. Lehetőségük nyílik

a labdás ügyesség, egyensúly, ritmus és
egyéb koordinációs képesség, továbbá a
gyorsaság, erő és állóképesség szintjének növelésére.
A felső tagozatos diákok körében nagy
népszerűségnek örvend a labdarúgás és
a kézilabda. A foglalkozások alkalmával
e sportok technikai és taktikai elemek
gyakorlását tervezzük, hogy minél könynyebben és jobban tudjanak megmérkőzni egymással a gyerekek.
Reméljük, mindenki elvárásnak eleget
teszünk a tömegsport órákon és a gyerekek örömmel vesznek részt majd minden alkalmon.
Szalay Zsófia

Kedves Érdeklődők!
Mindenki, aki egy kis mozgásra vágyik, netán új élményeket, tapasztalatokat keres, szeretné kipróbálni magát, azokat várja sok szeretettel a Vidra Úszóiskola. Játékos vízhez szoktatás, illetve kedves edzők várják az úszás iránt érdeklődőket.
Az úszást: szellemi, testi, lelki, immunrendszeri megerősödés, rehabilitációs hatások, koordinációs képesség fejlődés, illetve fegyelemre, tiszteletre nevelés jellemzi.
Persze ezek csak néhány kiemelt jellemzők a sok közül. Igény esetén közös szervezéssel kialakítható egy nagyobb csoport, melynek vannak utazási egységbéli
előnyei.
Minden kedves érdeklődőt várunk sok szeretettel!
Érdeklődni lehet: Rózsa Bencénél Telefon: 06-30/572-31-09

Őszi versenyek
Bolyai Matematika csapatverseny - okt. 11-én Győrben
Kenguru matematika verseny 2 – 8 oszt. nevezési díj: 500 Ft;
Jelentkezési határidő: december 5; a verseny ideje: március 20.
Internetes matematika verseny 3 – 8 osztály; ingyenes; 8 forduló október 1-ig
Mozaik tanulmányi verseny 1 -8 osztály; nevezési díj: 1600 Ft;
jelentkezési határidő: október 14-ig
Kunszigeti rejtvényfejtő verseny 3 – 8. osztály; ingyenes;
jelentkezési határidő: október 11-ig
E-nergia levelező verseny – csapatverseny 6 – 8. osztály

BEMUTATÓ
2013. OKTÓBER 6.

A PINCÉRFRAKK
UTCAI CICÁK
BEMUTATÓ:
2014. ÁPRILIS 6.

Őszi divat
Felsőruházat A nappali időszakban
még bőven elég egy pulóver, de ha a
réteges öltözködés híve vagy, akkor a
garbó mellény kombináció a tökéletes
megoldás. Fázósabbaknak szívből
ajánljuk a kötött holmikat!
Nadrág, szoknya
Ebben az időszakban viselj melegebb
anyagokból készült ruhaneműket! Remek szolgálatot tehet egy vastagabb
farmer, kordnadrág és a hölgyek kedvence a leggings.
Szoknyából szintén érdemes kordból
vagy gyapjúból készült darabokat választani.
Kabát
Hogy elkerüld a zsúfoltságot a szekrényben, válassz olyan kabátot, ami
nemcsak a hűvös reggeleken, hanem az
eső ellen is véd. Válogass bátran kínálatunkból, bőrdzseki, szövetkabát és a
mostanság slágernek számító pulcsikabát is megtalálható a TeszVeszen!
Lábbeli
Ez esetben is készülj fel az időjárás viszontagságaira! Válassz olyan lábbelit,
amely megvéd a hideg pocsolyáktól.
Szürke, esős hétköznapokon bakancs
vagy bokacsizma, napsütésre pedig a
meleg mokaszin a legjobb választás.

Niki, Nóri, Katica

Döbröntei Erdei Iskola
2013.09. 26-09. 28
A résztvevők köre: Táp és Pázmándfalu 1-4 osztályos tanulói és osztályfőnökeik.
09. 26. csütörtök

09. 27. péntek

09. 28. szombat

9 ó Indulás külön busszal

Reggeli: svédasztal

Reggeli: svédasztal

10-11 ó Séta Pápa belvárosában
11.30 ó Megérkezés, beköltözés
Ebéd: gyümölcsleves,
bolognai spagetti, szörp
Gyalogtúra Gannára
Eszterházy mauzóleum
megtekintése
Ökoház látogatása, sajt-,
lekvár-, szörp kóstolás

De.: Kisvonattal utazás a
Róth Gyula tanösvényre
Tízórai: szendvics, alma
Erdei séta a tanösvényen
Ebéd: gulyásleves, palacsinta, szörp

Kézműves foglalkozások
Fás túra a döbröntei erdei
ösvényen.
Tízórai: keksz, alma
Ebéd: paradicsomleves,
rántott szelet, risz, szörp

Geotúra: a döbröntei vár
környékén.
Falusi olimpia a Bikvapatak partján.

Kiköltözés
A vár utolsó „bevétele”
Uzsonna: Túró Rudi
Hazautazás

Vacsora

sertéspörkölt tarhonyával

túrós tészta, szörp

Este

Csillagvizsgáló: filmvetítés
Éjszakai túra: szarvasbőgés

Filmvetítés: - A kisvakond
nadrágja
- Vad Magyarország

Reggel
Délelőtt
Tízórai
Dél

Délután

Készítették: Bognár Boglárka, Birbauer Réka, Dusza Gábor, Farkas Nóra, Imre Bianka, Kiss Nikolett,
Kompis Lilla, Kovács Klaudia, Mc Namara Katalin, Molnár Jázmin, Pál Mercédesz, Pusztai Anna, Tóth
Viktor, Varga Dzsenifer, Villám Richárd, Szalókiné P. Kornélia

