
  Nagyszerű érzés az iskolakezdés Magyarország egyik 
legszínesebb iskolájában, a mi iskolánkban. 

 
Lenyűgöző a látvány, ha végigsétálunk a folyóson, az aulában. 

Vidám színek, ragyogó falak, a friss festés illata tölti be a teret. 
Jó tudni azt, hogy egy ilyen mértékű projektet 
megvalósítottunk. Tudni azt, hogy olyanok segítettek 

önzetlenül, akik szívügyüknek érezték az iskolát, a diákokat. 
Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek az iskola 
szépítésében: a Dulux cég és önkéntesei, szülők, tanárok, 

iskolai alkalmazottak, diákok, volt diákok, a polgármesteri 
hivatal dolgozói, falubeliek. 

  
Részletek a festésről a 4. oldalon. 
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 Kezdődik az iskola… 

 

 

 
 

Programok 

 Falunap és kapcsolódó 

események 

 Papírgyűjtés – 

Szeptember közepe 

 Véradás – Szeptember 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 8-9 
Kiállítások az 
iskolánkban: 
 
 Herman Ottó 

Vándortanösvény 

 TETZ Nyáregyháza 
képzőművészeti 
kiállítás 

 Iskolatörténeti 
állandó kiállítás 

 Süsü 
 Hadtörténeti 

kiállítás 
 Bernula István 

autóveresenyző 
tárgyi emlékei 
 



  

Miről szól ez a tanösvény? 

A Tanösvény óvodáskortól középiskolás korig terjedő 
gyermekek számára készül (de felnőttek is próbálhatják a 
szórakoztató és egyben gondolkodtató játékokat). A kicsi szép 

jegyében fizikailag kis méretű, egyszerű, tartalmilag, 
gondolatilag tágas. Weöres Sándor egyik legszebb gondolatát 

képzeljük bele: 

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Mottónk pedig: 
„…te is lehetsz Herman Ottó!” 

A vándortanösvényen bemutatjuk az utolsó magyar 
polihisztor életpályájának, tudományos kalandozásainak egy-

egy állomását, a gyerekek nyelvére és tevékenységi stílusára 
lefordítva. 

Herman Ottó száz éve halt meg, de élete és munkássága még 

ma is érdemes arra, hogy emlékezzünk rá. Nevét viseli 
számos utca, iskola és kollégium, tanulmányi verseny és 
kitüntetés. Hazánk 2014-ben Emlékévvel tisztelgett öröksége 

előtt. Fontos tudni, hogy egy autodidakta volt, mindent a 
maga erejéből tanult meg. Mai kifejezéssel élve középszintű 

szakképzésen nem jutott túl, mégis több tudományágnak lett 
kimagasló képviselője. Német volt az anyanyelve, és 
igényesen, rendkívül színesen, szépen használta magyar 

nyelvünket. Mindebben jó szeme, egyszerű, tiszta 
gondolkodása, végtelen kíváncsisága, szorgalma és jó társas, 
illetve kommunikációs készségei segítették. Ezek a 

tulajdonságok minden mai gyermekben is meglehetnek. 
Megkapott minket a gondolat: Herman Ottó is volt gyermek, ő 

is kezdte valahol! Ráadásul nem is volt mintagyerek! Ezért 
állítottuk össze ezt a „vándortanösvénynek” nevezett oktatási 
csomagot. Tanösvény, mert állomásai vannak, ahol meg lehet 

állni, ahol nézelődni, próbálgatni, játszani, kísérletezni lehet, 
majd továbblépni a következő állomáshoz. Vándor, mert nem 

egy erdőben vagy parkban van felállítva, hanem intézményről 
intézményre szállítható, bárhol felállítható.  

Ízelítő a játékokból: 

1. Herman Ottó életútját követő nagy kirakó 2. Kalandozások Herman Ottó 
életútján 3. Játékok a levegővel 4. Játékok a vízzel 5. Állati (színes) kockák 6. Az 
élőlények rendszerezése 7. Ciripeljünk! 8. Pókháló-játékok 9. Halakkal 
ismerkedünk 10. Ismerkedünk a fával 11. Nézd meg közelebbről! 12. Jellemző 
vízparti madarak 13. Élő madáretető 14. Melyik madárhoz tartozik? 15. Mag-vak-
tapintás 16. Madárodú-kirakó 17. Madárkás ruhacsipesz 18. Madarakkal 
kapcsolatos feladatlapok 19. Meséljünk az erdőről, fákról, madarakról  20. 
Madarak és példabeszédek 21. Harkály-kopogtató 22. A magyar bajusz 23. 
Kagylókanál készítése 24. Vejszés játék 25. Pásztorkodáshoz kapcsolódó játékok: 
26. Az éltető Balaton-felvidéken Herman Ottóval: hogyan szerethetünk egy tájat? 
27. Jeles napok fűzére 28. Parlamenti nyílt nap az erdőkért 29. SzóBakos 30. 
Túlélés tárgyakkal 31. Herman Ottó Emlékrobbantás 32. Felnőtt-nevelés 33. 
Emlékmű Herman Ottónak és az emlékévnek 34. Bánj óvatosan a természettel! 
35. Horgász játék és kvíz 36. Milyen könnyűek a madarak? 37. Játékok a tojással 
38. Játékok a forgással 
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Mindened a rajz? Kipróbálnál új technikákat? 
A Tetz Nyáregyháza képzőművészeti oktatás rád vár! 

 Tekintsd meg Szeptember 8-án, a 7. Nyáregyháza Fesztivál keretében Tetz 

Nyáregyháza kiállítást, ahol válogatást láthatsz az eddigi alkotásokból. 

A képzőművészeti oktatás a 2017/ 2018-as tanévben is folytatódik. Minden 

érdeklődőt szeretettel várunk. Beiratkozás szeptemberben. 

 

Iskolánk szakkörei, zene és képzőművészet.  
Egy kis segítség a választáshoz. 
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Versek, irodalom, színház érdekel? Az irodalmi színpad rád vár. 

Erre a szakköre sok lelkes, kitartó, szorgalmas, jó magatartású 
tanulót várunk. Alsó tagozatos diák csak akkor vehet részt, ha 

már bizonyította tehetségét mesemondásban, versmondásban, 
énekhangban vagy hangszeres játékban. 
A fellépések nemzeti ünnepeinken az iskola tanulói és a község 

lakossága előtt történnek. A taps, a siker mindenkit boldoggá 
tesz. A jó teljesítményt igazgatói dicséret követi, de ezt kemény 

munkával lehet kiérdemelni. 

Már az óvodában is számítógép volt a jeled? 

Iskolánkban a 2017/2018-as tanévben is indul 
informatika szakkör. 
 

A LOGO szakkört elsősorban azoknak az 5. és 6. 
osztályos iskolásoknak ajánljuk, akik a 

számítógépet, mint fejlesztő eszközt szeretnék 
kipróbálni. 
 

 

 

Dumagép vagy? Egy nyelv neked nem elég? Angol szakkör 
alsó és felső tagozatosoknak.  

 

 

Inkább sportos alkat vagy? Foci vagy kézilabda? 
Válogathatsz, mindkettő indul. 

Komolyabban érdekel a foci? Igazolj le a 
nyáregyházi csapathoz! 

 
 

Mocorog benned valami? Lehet, hogy a tehetség az? 
Próbáld ki magad a zeneiskolában, furulya, zongora vagy 

akár fuvola szakon. 

 

 

Iskolánk vöröskeresztes bázisiskola. 

A vöröskeresztes szakkör idén is 
indul, vár a csecsemőgondozás, 

elsősegélynyújtás!  
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Let’s Colour 

A nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola auláját és két 

szép hosszú folyosóját festettük színesre az idei 

pályázat második nyertes eseményeként. Nagyon 

köszönjük a lelkes és vidám csapat önkéntes munkáját, 

és a konyhában sürgő-forgó hölgyeknek is a 

finomságokat! :-) Let's Colour Magyarország 

 

 

VIP 

 

 

 

 
„A Let’s Colour projekt lényege: színt vinni az emberek életébe. A Let’s Colour 

Településszépítő Egyesület célja, hogy színessé varázsolja a közösségek által nap mint 

nap használt helyeket. A színek csodákra képesek, a megszínesített közösségi terek pedig 

új lendületet visznek az ott élők mindennapi életébe, inspirálnak és energiát adnak.” 

Nagy Gergely a Let’ Colour igazgatója 

 

😍 🎨 🙏

🎉 #letscolour #nyaregyhaza #altalanos

iskola#felujitas #onkentesmunka #dulu

x #koszonom #tapaiszabina @letscolourhu 

 

https://www.facebook.com/hashtag/letscolour?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/letscolour?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/nyaregyhaza?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/nyaregyhaza?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/altalanosiskola?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/altalanosiskola?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/altalanosiskola?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/altalanosiskola?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/felujitas?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/felujitas?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/onkentesmunka?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/onkentesmunka?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/dulux?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/dulux?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/dulux?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/dulux?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/koszonom?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/koszonom?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/tapaiszabina?source=feed_text&story_id=1919335858320341
https://www.facebook.com/hashtag/tapaiszabina?source=feed_text&story_id=1919335858320341
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Versenyezz te is!  
Kövesd a kiírásokat az iskolai hirdetőkön, honlapunkon vagy az iskolaújságban. 

Idén is több levelező versenyen indul. Van, amelyikre már most lehet jelentkezni. 
 

Mozaik: 
 
A versenyre nevezni a pedagógus segítségével lehet, de szülői beleegyezéssel egyéni 

nevezésre is van lehetőség.  
A nevezés módja: a Mozaik honlapon, regisztrációt követően.   

  
Nevezési határidő: 2017. szeptember 30, pótnevezés november 24-ig.  

 

Zrínyi:  
 
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány az idei tanévben is 

megrendezi a Zrínyi Ilona kétfordulós (területi, országos) matematikaversenyt. A verseny 
teszt formájában, feladatlapon történik. 

A verseny célja: A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított 
feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását mérik. Ez egy lehetőség 
arra, hogy az iskolák 2-12. osztályos tanulói összemérhessék matematikai tudásukat. 

Nevezési határidő: 2017. november 21 
 

Hebe és Böngész: 
A Böngész verseny egy 4 fordulós levelező verseny alsó tagozatos diákok számára, ahol a 
versenyzők játékos és kreatív feladatokkal valamint projektmunkákkal fejleszthetik 

tudásukat. Az alábbi tárgyakból indul: olvasás, környezetismeret, matematika, 
fogalmazás, nyelvtan, angol és német.  
Versenyünk 2017. október közepén indul. 

Hebe: Hogyan zajlik a verseny? 

Egy tanév folyamán egy verseny kerül megrendezésre hat tantárgyból (földrajz, nyelvtan, 
angol, irodalom, német és történelem). A verseny októberben indul és 5 fordulóból áll.  
Egy-egy forduló megoldásához kb. egy hónap áll rendelkezésre. A feladatlapokat kézzel 

kell kitölteni és postai úton visszaküldeni. 

Bendegúz 
 
ÚJ év, ÚJ élmények és ÚJ esélyek!  

Hamarosan indul az idei Tudásbajnokság! 
 

Valamint: Szöveg Manó, Teki – Totó, Méhecske. 

 

Jelentkezni szeretnél? Keresd meg tanítódat, szaktanárodat! 
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VÉRADÁS SZEPTEMBER 9. 

 
Beteg embertársaink nevében kérjük, vegyen részt a véradáson! Hozza magával 

személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TB kártyáját és véradó igazolványát! Önzetlen 
segítségét minden donornak ebéddel köszönjük meg! 

 

Papírgyűjtés SZEPTEMBER közepe 

 
 

Már weben is elérhetők 

vagyunk. 

Az iskola: 
www.nyary-

nyhaza.sulinet.hu 
 

https://www.facebook.
com/iskola.nyaregyhaz

a.hu/?fref=ts 

 
Az újság: 

 
https://www.facebook.com/  
groups/1208700835842371/ 
 

vagy keresd a Facebookon a 

 

Nyáry Pál Iskolaújság 

csoportot. 

Szerkesztőség: 
 
Tantestületi szoba-
ötletláda 
 
Ötletgazda: 6. osztály 
 
Szerkesztők: 
Benkő Zoltán 
Iskolánk diákjai 
Segíts te is! 
 
Várjuk ötleteidet, 
véleményedet, 
cikkeidet. 
 

Támogatná iskolánk 

tanulóit? 
 

Iskolánk 
alapítványának 
adószáma: 
 
18682575-1-13 

Tanévkezdés tegnap és ma 
 

Anne Roumanoff ezúttal arról, hogy mi várt régen a nebulókra 
és szegény szüleikre, illetve ma mi a helyzet a sulifronton. 

Anyu elvárásai 1986: Remélem, nem raknak egy osztályba a 

haverjaiddal, mert akkor egyáltalán nem fogsz 
tanulni. 2016: Mi van? Nem raktak egy osztályba a 
barátaiddal, ahogy kértem? Megyek, kiverem a balhét! 

Apu tanácsai 1986: Az első nap különösen figyelj oda arra, 

amit a tanár mond! Légy udvarias és ne fecsegj! 2016: Ha nem 
szimpi neked a tanár, csak szólj, és átrakatlak egy másik 
osztályba. 

Tanévkezdő csomag 1986: A régi iskolatáska és ruha, tiszta 

zokni és új cipő. 2016: Új hátizsák, okostelefon és farmer, régi 
szakadt edzőcipő és roller. 

A gyerek álma 1986: Anyuci, vegyél nekem, légyszi, egy 

focikártyagyűjtő albumot, hogy beragasszam a 

matricáimat! 2016: Jó, de mikor veszel nekem iPhone 5-öst? 

Reggeli a suli előtt 1986: kakaó, vajas kenyér (frissen a 

pékségből), dzsem. 2016: csokis müzli, nutellás kenyér 
(csomagolt, előre szeletelt a szupermarketból). 

Elhatározás a tanév kezdetén 1986: Idén tényleg szigorú 

leszek, nincs tévézés este fél kilenc után. 2016: Kicsit 
kevesebbet kéne tabletezned. Nem lehetne kikapcsolni 
legalább vacsora közben? 

Tanítás után 1986: Sok leckéd van holnapra? Remek! Jobb, 

ha máris nekilátsz! 2016: Volt képük máris leckét feladni! 
Istenem, mennyi van még hátra a következő szünetig? 

http://www.rd.hu/Tan%C3%A9vkezd%C3%A9s_tegnap_%C3%A9s_ma 

 

http://www.nyary-nyhaza.sulinet.hu/
http://www.nyary-nyhaza.sulinet.hu/
https://www.facebook.com/iskola.nyaregyhaza.hu/?fref=ts
https://www.facebook.com/iskola.nyaregyhaza.hu/?fref=ts
https://www.facebook.com/iskola.nyaregyhaza.hu/?fref=ts
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/groups/1208700835842371/

