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Március 13-án még nem tudtuk, bár a hí-
rek alapján sejtettük, hogy ez a nap lesz 
a tanév utolsó tantermi napja. Március 
16-tól új oktatási munkarend indult, a 
tantermen kívüli digitális munkarend. Ez 
az új feladat mindannyiunkat, tanulókat, 
szülőket és tanárokat egyaránt kihívás elé 
állított. A tanulók nem mehettek iskolába, 
a tanároknak pedig digitális eszközökkel 
kellett folytatniuk a tanítást. 

Talán a legnagyobb kihívás mégis a szülő-
ké volt: saját munkájuk mellett segítették 
gyermekeik tanulását. Iskolánk kivételes 
helyzetben van: minden diáknak ren-
delkezésre állt számítógép vagy laptop 
a tanuláshoz. Városunk önkormányzata 
adománnyal járult hozzá a digitális tanu-
láshoz: 29 komplett számítógépet ado-
mányozott a tankerületnek.

A Kisváros hasábjain igazgatónőnk, 
Zilling Ibolya már elmondta, de itt is csak 
megerősíteni tudjuk, hogy „hiányoznak a 
gyerekek, hiányzik a kicsik csivitelése, a 
zajongó ifjúság lázongása, és hiányoznak 
a kollégák is."

GalaxisMadártávlat

Jószai Zóra alkotásai

Sulilap
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Ádám Jenő halálára emlékeztünk               
Ki is volt ő valójában, honnan indult az élete, 
és milyen állomásai voltak élete 8 évtizedé-
nek? Iskolánk honlapján elolvasható Kincses 
Edit írása névadónkról, Ádám Jenőről. 

Az utókor feladata őrizni a nevét, munkássá-
gát, műveit, ápolni és látogatni a sírját a helyi 
temetőben. Minden év május 15-én ünnepé-
lyes koszorúzással emlékezünk a temetőben 
névadónkról a sírjánál. 

A mostani helyzetben arra kérek mindenkit, ha 
teheti, látogasson ki a sírhoz és egy szál virág-
gal tisztelegjen a kiváló zenetanár, karnagy, ze-
neszerző, népdalgyűjtő és egyházzenész előtt.

Iskolánk mottója:

„Elméletieskedő filozofálásban 
igen csak bővelkedünk. Többet ér 
az egészséges, céltudatos szellem, 
a sugárzó szeretet. E szakmában 
azé az első szó, aki megtörölt már 
egy nedves orrocskát. Olyan taní-
tóé, aki hivatásában következetes, 
őrzi függetlenségét, személyében 
példamutató. 
Olyan nevelőé, akinek nemcsak több megbecsülésre van jussa, hanem aki joggal 
vár bizalmat, hogy munkájában hite erősödjék.” Ádám Jenő
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Megemlékezések

Az I. világháború végeztével 1920. 
június 4-én a Versailles melletti Nagy-
Trianon-palotában kikényszerített 
békediktátum értelmében a Magyar 
Királyság ezeréves területének mint-
egy kétharmadát elcsatolták, ezzel 
3,5 millió magyar ajkú került határain-
kon kívülre. A nemzeti összetartozás 
napján megemlékezünk a nemzeti 
tragédiáról, a magyarság összetarto-
zásáról, a határokon átívelő kulturá-
lis gyökerekről, a közös nyelvről és a 
nemzeti érzés egységéről.

Öt ország egy nemzet 10 év távlatában                                       
Nemzeti összetartozás napja

"Nagyon nehéz erről az eseményről be-
szélni, különösen nekem, aki szintén a mai 
határon túl született, a Vajdaságban. Ezért 
is érzem részben kötelességemnek, hogy di-
ákjaim is megismerjék a régi Magyarorszá-
got, történelmét, kultúráját, a határon túli 
magyarság mindennapi életét."

Iskolánk 7. évfolyamának 80 diákja 
már évek óta tesz látogatást a „Ha-
tártalanul” tanulmányi kirándulás 
keretein belül az elcsatolt határon 
túli magyarlakta területeken. 

Amíg iskolánk diákjai határon túl, addig itt, határon innen a külhonban élő tanulók 
emlékeznek évről évre Trianonról. Ezen megemlékezés ötlete 10 évvel ezelőtt jött 
létre. Ekkor Szász István, iskolánk művésztanárának ötlete alapján egy olyan hagyo-
mányteremtő rendezvény szervezésébe fogtunk a nemzeti összetartozás napja al-
kalmából, amellyel méltóan emlékezhetünk, amikor öt ország egy nemzet összefo-
gását bizonyíthatjuk a művészeti ágak segítségével.

Így jött létre az „Öt ország, egy 
nemzet” mottóval az a rendezvény, 
amely minden évben más-más mű-
vészeti ágat érint. Célunk az volt, 
hogy a tehetségüket már bontoga-
tó fiatalok a zene, a tánc, a színjáték, 
a képzőművészet csodálatos világá-
ban ismerkedjenek egymással, él-
ményeket gyűjtsenek, barátságokat 
kössenek, és egymástól tanulva tu-
dásukat gyarapítsák.

2020. június 4-én, a magyar nemzet szétszakításának századik évfordulóján nem 
emlékezhetünk közösségben, nem élhetjük át együtt a nemzeti összetartozás hatá-
rokon átívelő élményét. Az idei évben egy kicsit másképp jövünk össze, más módját 
választottuk a találkozásnak. A ma technikájának adta lehetőségeivel élve egy közös 
videót állítottunk össze, mely iskolánk Youtube csatornáján tekinthető meg.

Zilling Ibolya intézményvezető

Sok szép történelmi és irodalmi vonatkozású emlékhelyre látogatnak el tanulóink 
ezeken a kirándulásokon.
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Szoros kapcsolat alakult ki a test-
vériskolák között. Az "Öt ország 
egy nemzet" rendezvény állan-
dó résztvevője lett a gyergyó-
szentmiklósi Kós Károly Általá-
nos Iskola, a zentai Emlékiskola, 
ma már Petőfi Sándor Általános 
Iskola, a komárnoi Eötvös utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapis-
kola, valamint a Mezővári II. Rá-
kóczi Ferenc Középiskola. 

„Megtanulom, megőrzöm

Tanítom, továbbadom

A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján

Elkopni nem hagyom”

A komárnoi Eötvös utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
tanulói

A Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanulói és tanárai

A gyergyószentmiklósi Kós Károly Általános Iskola tanulói

A zentai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai

Az emléknapra készült műsor megtekinthető Youtube csatornánkon: 
https://www.youtube.com/watch?v=zrRrxMXSlkY&t=6s

Iskolánk, a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és AMI diákjai
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Alkotások a költészet napja alkalmából                                                  
Az 5. h osztály a költészet napjára fogalmazásokat, fotókollázst és szófelhőket készített. Íme néhány 
csodás alkotás!

Pál Tamás (5.h)

Nagy-Draspó László (5.h)
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Április 11-re Várnai Zseni versével készült a 2.a osz-
tály. Ily módon, ha csak digitálisan is, de megemlé-
keztünk a költészet napjáról és a magyar tengerről, 
a Balatonról.

Nagy büszkeséggel tölt el, hogy együttes erővel 
megvalósítottuk ezt az ötletet, és megmutathat-
juk, hogy milyen sokszínűek vagyunk, és hogy a 
nehézségek ellenére is tudunk alkotni valami szé-
pet és jót. Szilágyi Viktória

 A 2.a osztály videóját iskolánk honlapján 
tekinthetik meg: 

https://ajti.hu/kolteszet-napja/

Balatoni alkony                                            

Kovács Levente (5.h)

Demény Zalán (5.h)
Nagy-Draspó László (5.h)
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Online német nyelvi vetélkedő                                         
A koronavírus-járvány és annak ha-
tásai volt a témája az idei rendhagyó 
német nyelvi vetélkedőnek. A ver-
seny egy tesztből és egy fakultatív 
feladatból állt, és Sarah Connor né-
met énekesnő egyik dalára épült.
Az értékelésnél egyrészt a teszt száza-
lékos eredményét, másrészt a bekül-
dött alkotásokat vettük figyelembe. 
Nagyon sok kiváló eredmény szüle-
tett, és értékes munkákat küldtetek 
nekünk: számítógépes grafikát, ppt-t, 
verset, rajzot. 

A díjazottak névsora

Platina fokozat

7-8. évfolyam: Abrous Nóri 8.é, Szikszai Luca 8.d, Zilling Gerda 8.d, Berekméri 
Csenge 7.d, Csabai Lajos 7.é

5-6. évfolyam: Lukács Ákos 6.é, Dudás Kata Lina 5.z, Hajdu Izabella 5.d

7-8. évfolyam: Balogh Noémi 8.d, Korom Bálint 8.é, Schenker Milán 8.d, Szikszai 
Lilla 7.b, Tell Blanka 7.b 

5-6. évfolyam: Balogh Telma 6.é, Demeter Anna 6.é

Arany fokozat

Ezüst fokozat

7-8. évfolyam: Buzánszky Dóra 8.é, 
Posta Márton 8.é, Farkas Emőke 7.é, 
Király Zita 7.é, Kormos Fanni 7.é

5-6. évfolyam: Berkes Réka 5.z, Her-
czeg Réka 6.é, Pál Tamás 5.h, Rozmis 
Ádám 6.é

7-8. évfolyam: Banizs Zsófi 8.é, 
Csókay Zétény 8.d, Feller Tünde 7.b, 
Molnár Boróka 7.é, Oláh Eszter 8.é, 
Robitschek Olivér 8.d

5-6. évfolyam: Fekete Vivien 6.é, 
Kovács Lili 6.é

Bronz fokozat

Köszönjük szépen a részvételt! Nagyon ügye-
sek vagytok!
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Online angol nyelvi vetélkedő                                         
A távoktatás alatt felsős tanulóink egy online angolversenyen vehettek részt. A ve-
télkedő témája a zene volt, ehhez kapcsolódó kérdésekre kellett a gyerekeknek a 
Redmenta felületén válaszolniuk. 

1. helyezett: 

Majoros Laura (7.d)

2. helyezett: 

Dombai Dominik (6.i)

3. helyezett: 

Bodzay Csanád (6.d) 

Különdíj: 

Kenderesi Lora (7.d)

Örülünk, hogy sokan bekapcsolódtatok a versengésbe. Gratulálunk minden helye-
zettnek és résztvevőnek!

Mozaik Múzeumtúra                                           
Hatalmas népszerűségnek örvendett a 
pedagógusok és a diákok körében is a 
Mozaik Múzeumtúra, és a Felelős Szülők 
Iskolája által május 18-án – a Múzeumok 
Nemzetközi Napja apropóján – meg-
rendezett Digitális Edukációs Múzeumi 
Órák, azaz DEMÓ nap. A 21 múzeum 
közreműködésével megvalósuló mú-
zeumpedagógiai játékokkal, videókkal 
kialakított digitális oktatási napon több 
mint 13 ezren vettek részt. 

Az 5.d osztály tanulói lelkesen "kirándultak" a virtuális múzeumokban, várakban, 
és oldottak meg játékos feladatokat az online térben. Élményekben gazdag órá-
kat tölthettünk el együtt az online osztályfőnöki óra keretében.

A feladatokban szó volt híres énekesekről, zenekarokról, hangszerekről, zenei stílu-
sokról. Pontegyezés esetén az kapta a jobb helyezést, akinek a megoldáshoz keve-
sebb időre volt szüksége. A helyezettek oklevelüket és ajándékukat a bizonyítvány-
osztáskor vehették át.
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K&H Vigyázz, kész, pénz!                                      
Pénzügyi vetélkedő

Iskolánkból négy csapat indult a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőn. A ver-
seny oldalán kiderült, hogy idén is rekordszámú nevezés érkezett: összesen 2150 csa-
pat, azaz közel 9000 diák dolgozott az 1. fordulós feladatsorokon, míg a 2. fordulóba 
közel 1000 csapat jutott tovább.

Mind a négy csapatunk továbbjutott a második fordulóba, és ott a következő eredmé-
nyek születtek:

5-6. osztályos korcsoportban (max. 61 pont) 
59 pont

Bankkártyák (5.z)

Al-Ramahi Dana, Égi Mirtill Abigél, 
Lipták Lilla, Péter Hanna, Simon Csilla

59 pont

Széfek széfe (5.z)

Dobóczi Sámuel, Gáspár Linda, Hor-
váth Írisz, Leveszy Amanda, Szabó Zé-
tény55 pont

Nem kópék! (5.z)

Bahrt Olivér, Képes Dávid, Páczai 
Szabolcs, Varga Bence

51 pont

Kinderkommandó (6.d)

Bodzay Csanád, Kulhavi Eszter, 
Mittelholcz Emma, Thoma Gergő 

Felkészítő tanárok: Bihariné Kiss Ani-
kó (6.d), Szabó Péterné (5.z)

Gratulálunk minden csapatnak!

A második fordulóban saját bankkártyát 
is kellett tervezni. A csapatok munkái:
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Képregények a rajzórán                                                          
Készítsetek képregényt! - így szólt 
az egyik rajzórai feladat a 6. évfo-
lyamon a távoktatás alatt. Az ösz-
szefüggő történetnek legalább 4 
darab kisnégyzetből kellett szö-
vődnie. Jobbnál jobb alkotások 
születtek! A témát még folytatjuk a 
jövő tanévben is!

Szedlák Botond (6.i)

Halasi Emma (6.é)

Széplaki Enikő (6.i)

Fülöp Vivien (6.d)
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Ki mit tud?                                                                
Az évek óta sikeres Ki mit tud? tehetségkutató versenyt idén online rendeztük meg. A 
produkciókról 2-3 perc időtartamú videófelvételeket küldtek el a verseny résztvevői.  
Nehéz volt nyerteseket választani a nagyszerű produkciók közül! Gratulálunk minden 
résztvevőnek! 

További helyezések

Próza

2. helyezett: Kovács Lilla Kamilla (4.i) és Halász 
Maja (3.h), 3. helyezett: Hajdu Imre Péter (2.c) és 
Fábián Panna (1.c)

Hangszeres előadás

2. helyezett: Demeter Anna (6.é), Demeter Dá-
vid (3.z), 3. helyezett: Haraszti Lili (4.z)

Ének

2. helyezett: Békefi Réka, 3. helyezett: Kátai 
Natasa, Demeter Anna, Girán Norbert (6.é)

Tánc

2. helyezett: Dobai Lili (3.d) és Dobai Lorina (1.c)

3. helyezett: Déri Blanka Dana (2.b)

Molnár Anna Kata (1.c)

Mészáros Pál (6.d) 

Turóczi Tamara (7.b.) 

Ének kategória - 1. hely

Tánc kategória - 1. hely

Próza kategória - 1. hely
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Sport

1. helyezett: a 6-i-s lányok röplabdagyakorlata. (Produkciójuk a Sport rovat-
ban látható.) 2. helyezett: Páczai Szabolcs (5.z)

Emléklapot kaptak ének kategóriában:
Marek Patrik Ruben (2.b) és Marek Renátó Márk 
(6.i)

Tánc kategória - 1. hely

Hajdu Izabella (5.d) 

Ének kategória - 1. hely

Demeter Anna (6.é)

Hangszeres előadás - 1. hely

Kulhavi Eszter (6.d)
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Föld napi verseny                                                             
Iskolánkban minden évben megrendezésre kerül a Föld napi területi verseny. Az idén 
a verseny helyett pályázatot indítottunk. Rajzos alkotásokat vártunk „Az év vadvirága: 
a nemes májvirág” vagy „Az év madara: az erdei fülesbagoly” témában. Verseket vár-
tunk „Az év emlőse: a vidra” vagy „Az év madara: az erdei fülesbaboly” címmel. Power 
point prezentációt is lehetett készíteni: 50 éves a Föld címmel vártuk az alkotásokat. A 
verseny szervezői és lebonyolítói: Helyes-Nix Anita és Némethné Horváth Éva
Köszönjük minden pályázónak a részvételt, és gratulálunk a díjazottaknak!

PPT

1. hely: Juhász Bence 3.d

Próza

1.hely: Németh Viktor 3.d

Rajz 1.osztály

1.hely: Ferencz Emma  1.é

Rajz 2.osztály

1.hely: Forró Zalán 2.é

Rajz 3.osztály

1.hely: Pusztai Regina 3.d

Díjazottak - Alsó tagozat

Rajz 4.osztály

1.hely: Dóka Gréta 4.z

Forró Zalán (2.é)

Dóka Gréta (4.z)

Pusztai Regina (3.d) Ferencz Emma (1.é)

Részlet Juhász Bence (3.d) Power Pointjából
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PPT 6-7-8. osztály: Szabó Ádám 7.b

PPT 5. osztály: Hornyan Marcell 5.d

Felső tagozat - vers: Feczkó Fanni 5.h

Felső tagozat - rajz: Dudás Kata 5.z

Különdíj: Csipák Petra  7.é

Felső tagozat - 1. helyezettek

Egy bagoly monológja

Itt ülök egy fenyőágon és mesélek 
most magamról, ha nem bánjátok!

Az év madara lettem, hallgassátok 
meg, milyen az én életem!

Erdei fülesbagolynak költött ki a ma-
mám, így éldegélt a bagolycsalád.

Öten voltunk testvérek ebben az év-
ben, a lakásunkat a varjaktól csente 
anyánk bérbe. Közép-Európa leg-
gyakoribb madarai vagyunk, Ma-
gyarországon is sokan táborozunk. 
Éjszaka vadászunk a sötétben, hosz-
szú tollfüleink segítenek ebben. Ra-
gadozó madár vagyok, kifinomult 
hallásommal sok pockot, egeret el-
kapok. Egy öreg temetőben tanyá-
zok, tekintélyt sugárzok. 

Ha történetem tetszett, és rólam 
többet tudni akartok a neten, latin 
nevemen ASIO OTUS-ként megta-
láltok. 

     Németh Viktor (3.d)

Dudás Kata Lina (5.z)

Részlet Szabó Ádám Power Pointjából
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Részlet Hornyan Marcell (5.d) Power Pointjából

Csipák Petra Zsuzsanna (7.é)

Ha én vagyok a folyó hőse, hisz én lettem az 
év emlőse, az emberek miért zaklatnak, élő- 
helyet miért nem hagynak?

Ha én vagyok a folyó hőse, hisz én lettem az 
év emlőse, miért van, hogy a hal évről évre 
kevesebb, a vízben a szemét, zacskó viszont 
állandóan lebeg.

Ha én vagyok a folyó hőse, hisz én lettem az 
év emlőse, ezek ellen én mit tehetek? Hogyan 
bírhatnék el veletek?

Évente megünneplitek a Föld napját, közben 
minden nap pusztítjátok annak minden lakó-
ját….

Hiába vagyok a folyó hőse, hiába lettem az év 
emlőse, ha Ti emberek sürgősen nem változ-
tattok, egyebet én sem tehetek, egyszerűen 
kihalok. Feczkó Fanni (5.h)

Az év emlőse: a vidra

Lassan úszik a vidra a hátán, mancsában egy halat tartván. Úszás közben eszeget, 
evés közben elmereng.

A Föld napi verseny művei                                                            
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Madarak és fák napi alkotások                                                    

Kreisz Norina (4.i) Timel Luca (4.i)

Kovács Lilla (4.i)

Szedlák Csongor (4.i) Dévényi Botond (4.i)
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Madarak és fák napi alkotások                                                    

Fábián Panna 1.c Váradi Panna Maja 1.c Sarkadi Sára 1.c

Mester Ádám 1.c Pinczés Botond 1.c

Szabó Máté 1.cPásztor Maja 1.c

Farkas Bálint 1.c



Sport
2020. április-m

ájus-június

Így tesiztek a 6.i-s lányok                                                               

A 6.i-s lányok röplabdagyakorla-
táról összeállított ötletes videó a Ki 
mit tud? verseny sport kategóriájá-

ban az első helyezést érte el. 

A videót készítették: Orosz Viktória, 
Molnár Szonja, Kulcsár Szienna, Csó-
kai Zille, Kertai Kunigunda, Széplaki 

Enikő, Nagy Eszter, Vörös Dézi.

Gratulálunk! 

Sport



ST
A

RT
   

   
   

   
20

20
. á

pr
ili

s-
m

áj
us

-jú
ni

us

20

Búcsú a 2019-2020-as tanévtől                                                          
„Buli van a parton a szabadstrandon, velünk együtt tombol a nyár!” Sipos F. Tamás

Az idei tanévzáró más volt, mint a 
korábbiak. A távolságtartás betar-
tása miatt évfolyamonként külön 
tartottuk meg az ünnepélyt. Igaz-
gatónőnk, Zilling Ibolya minden 
alkalomra más és más idézettel, 
beszéddel és zeneszámmal dobta 
fel a hangulatot. 

Átadtuk az évfolyamelső, a jó ta-
nuló, jó sportoló díjakat és az 
igazgatói dicséreteket, továbbá 
az online versenyek díjazottjainak 
az okleveleket és jutalmakat. 

Mindhárom végzős osztály tanulói vehettek át elismeréseket kiváló munkájukért. A felső képen Zilling 
Gerda (8.d) az évfolyamelső és a tankerületi dicséretet, az alsó képen Bek Imola (8.é) az igazgatói és tan-
kerületi dicséretet fogadja, Gacsályi Krisztián (8.b) a jó tanuló, jó sportoló díját veszi át.

Tanévzáró

Köszönjük támogatóinknak az ajándékokat!

Levendula és Kert Cukrászda


