
2022 Április V. évfolyam, 7 szám



Áprilisi –
májusi 

programok

 2022.04.06 Társadalomtudományi komplex verseny

 2022.04.07 Házi foci- és kidobós bajnokság

 2022.04.12 Maszel Pál matematika verseny

 2022.04.13 Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 2022.04.21 Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

 2022.04.21 Védőnői prevenciós órák 1-8. évfolyam

 2022.04.22 HOLOKAUSZT emléknap

 2022.05.04 Idegen nyelvi kompetenciamérés, 8.évfolyam

 2022.05.10 Szépolvasási verseny

 2022.05.17 Kompetenciamérés, 8.évfolyam

 2022.05.18 Idegen nyelvi kompetenciamérés, 6.évfolyam

 2022.05.25 Év végi koncert – Zeneiskola

 2022.05.25 Határtalanul pályázat – Előkészítő szakasz – Témanap

 2022.05.27 Gyermeknap – DÖK nap

 2022.05.30 Hősök napi megemlékezés

 2022.05.31 Határtalanul – Erdélyi kirándulás – 05.31-06.04



 Komoly mérkőzések, hatalmas
szurkolás jellemezte a Happy hét
keretében megrendezett
focibajnokságot. Minden csapat nagyot
küzdött, jó kis mérkőzéseket láthattunk. 
Papírforma szerint, 5-6 osztályoknál a 
6. osztály, 7-8 osztályoknál a 8. osztály
lett a bajnok. Ki kell emeljük a 7A 
osztály szuper védekezését, kapott gól
nélkül, döntetlenekkel lettek 3.-ok.

 Minden gyerek ügyesen focizott, 
mindenki a kupát akarta, de a legfőbb a 
részvétel volt. 

 Az osztályok akik most nem 
nyerhettek azok jövőre megtehetik, 
hogy nyerjenek. Minden gyerek jól 
játszott, ezért mindenki ajándék csokit 
kapott. (K.K.)



Kicsik és nagyok, mindenki krétát ragadott. Nem maradt szürke felület az iskola udvarán. Sellők, gyümölcsturmix, ele-fóka és 
minden egyéb ami vízzel kapcsolatos. Valamint sok kreatív ötlet, fantázia. Érdekes módon a kék kréta hamar elfogyott.



A Happy Hét lezárásaként kerékpáros kirándulást 
szerveztünk Pilisre, a Gerje-forrás megtekintésével. 
Élmény volt a kerékpárút, az utóbbi évek legnépesebb, 
legvegyesebb kerékpáros csapatával. 

Élménybeszámoló egy résztvevő diáktól:

Az első osztálytól a 8.osztályig bárki jöhetett a Gerje
menti bringatúrára.

Nagyon sokan voltunk ott. Volt foci és a gyerekek
nagyon sokat játszottak. Minden gyereken volt 
láthatósági mellény, és ezt jó volt látni.

Elvileg jött volna egy kedves ember, aki mesélt volna a 
víz világnapjárol. De sajnos nem volt ideje jönni, de 
helyette egy nagyon jót bringáztunk és nagyon jól
éreztük magunkat. (K.K.)

A Gerjéről a legfontosabb tudnivalók a következő 
oldalon.



 Pilis 1%-a áll természeti védelem alatt. A természetvédelmi terület a Natura
2000 hálózathoz kapcsolódik. A Gerje valódi élő vízfolyás, mely a pilisi 
szőlőben bukkan fel, forrásaival és forrás eredetű mellékágakkal, biológiai 
folyosót képezve jut el a fő befogó Tiszáig. A vizes, üde, rétegnövényzet 
között Magyarországon egyedülálló orhídea faja és Közép-Európa 
legnagyobb összefüggő éger erdeje található. Megtalálható még a védett 
vizi madarak közül a tőkésréce, vizityúk és a nádi sármány A környék 
megkülönböztetett természeti értéke a lápi tőzeges területen a Gerje -patak 
forrásvidéke, mely az igen ritka síkvidéki források egyike. A Tisza folyó 
vízgyűjtő területéhez tartozó Gerje patak a pilisi forrásoknál ered. A Gerje
valódi vízfolyás, mely a pilisi „Csilló lovarda” mellett bukkan elő forrásaival, 
és forrás eredetű mellékágakkal, biológiai folyosót képezve jut el a 
főbefogó Tiszáig.

Forrás: http://www.itthon.hu



 Kálnoki-Gyöngyössy Márton régész, egyetemi docens, az
MTA doktora a Baranyi Ferenc községi könyvtárban tartott egy
rövid előadást a magyarországi múzeumok főbb
gyűjteményeiről, a főbb gyűjtökről. Népes csapat hallgatta végig
az érdekes, gyerekközpontú bemutatót,  előadást.



 Egy nap a holnapért, a klímáért! Létünk alapja az élővilág változatosságának 
megőrzése – erre figyelmeztet a 32. magyar és az 52. világméretű Föld napja, 
melynek kiemelt témája maradt a biológiai sokféleség megőrzése is. Az emberiség 
túlterjeszkedése agyonnyomja a vadvilágot, túlfogyasztunk és túlterjeszkedünk, ezt 
jelzi évről évre a WWF Élő bolygó jelentése. Az emberiség beavatkozása a természet 
évezredes egyensúlyába veszélyezteti a vadonélők, köztük a beporzó rovarok, 
növények létét. A biológiai sokféleség csökkenésének 60%-áért étrendünk, 
pontosabban az állatok takarmánya felel. Sebezhetőségünkre figyelmeztetett a 
koronavírussal a természet - legyen az idei Föld napja is önszerveződő, 
közösségépítő! Tegyünk végre, kezdjük ma!



 Mit tehetsz Te? Sokat. Építs közösséget, zöldítsd 
környezetedet, ültess fát, termelj haszonnövényeket, 
komposztálj, éheztesd a kukát, szigetelj, közlekedj közösen, 
ne vásárolj csomagoltat, élj műanyagok nélkül, válts 
környezetbarát szerekre, félkész, kész helyett egyél friss 
hazait, egyél kevesebb állatit... ajándék a környezetnek, 
egészségednek. Minden héten.



 Hulladékgyűjtés – tisztább környezet. Ezen a napon iskolánk 
diákjai megtisztítottak községünk utcáit a hulladéktól. 

 Virágokat ültetünk, szépítjük a környezetünket. Tarts velünk te 
is 23-án, 9 órakor a községháza udvarán.

 Sulizsák program! – ne dobd ki a még jó ruhákat, gyűjtsd 
össze, hozd be az iskolába!

 Cseppet Sem! – elkezdtük a használt sütőolaj gyűjtését az 
iskolai alapítványon keresztül


