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Az iskolai élethez nemcsak a tanulás, hanem az egyéb, iskolán
kívüli tevékenység is hozzátartozik. Iskolánk tanulói idén is rengeteg
szakkörből választhatnak, ahol saját érdeklődési körüknek megfelelően
tölthetik ki szabadidejüket, ill. tágíthatják tudásukat egy adott témában.
Idén a megszokott, már hagyományosan működő körökön kívül több,
sporttal ill. más területtel kapcsolatos szakkör indult be. Az iskolánkban
működő körök a következők: matematika, lövész, számítástechnikai,
angol, tánc, kiütő, mozgásjátékok, röplabda, rajz, irodalmi-történelmi,
sakk, pingpong és futball szakkör.
Tanulóink már ebben az iskolai évben
megmutathatták és összemérhették
tudásukat a különféle műveltségi
területeken belül és a sport egyes
ágaiban is. Még a nyáron került sor a
Kulturális Minisztérium által meghirdetett képzőművészeti verseny
eredményhirdetésére, melynek címe:
Nagymamám meséi. Tanulóink több
munkát készítettek, melyek közül
Csernus Niki és Molnár Margit
tanító néni a kiértékelésen Pozsonyban

országos szinten 20 alkotást jutalmaztak. Az Ipolyi Arnold Alapiskola
diákjai közül ketten részesültek elismerésben, mégpedig oklevelet,
könyvjutalmat ill. egyéb tárgyi ajándékot kaptak. Csernus Nikolett Simon
Zsolt, földművelésügyi miniszter
díját kapta, mégpedig a népviselet
hiteles ábrázolásáért, Stutika Noémi
pedig Dohányos Róbert, a Kulturális
Minisztérium Nemzetiségi
Főosztálya vezetőjének díját
pályaműve dekorativitásáért,
színérzékeléséért, ill. az ünnepi
hangulat ábrázolásáért.
Az idei tanévben elsőként a
Magasmajtényban megrendezett Sport
A lövészcsapat tagjai
Show-n képviselték iskolánkat diákjaink,
és a Skabela Péter, Régi Dávid, Mihalovics Mónika, Gyurász Xénia
összetételű csapat a 6. helyet szerezte meg. Tájékozódási futásban is
rendeztek versenyt Csábon, itt a Skabela Péter, Nozdrovicky Tamás,
Molnár Róbert és Mácsay Szimona alkotta csapat a 4. és 5. helyet
szerezte meg. A járási sakkversenyen Nagykürtösön három diák képviselte
az ipolybalogi iskolát, s közülük Csernus Nikolett az 1., Zolcer Miklós a 2.
és Rados Lucián a 4. helyen végzett. Közülük ketten Nagyrőcére, a
kerületi bajnokságra is eljutottak. A járási lövészliga versenyei még most
is zajlanak, három forduló után az ipolybalogi csapat /Molnár Barnabás,
Nozdrovicky Tamás, Kántor Martina/ az első helyen áll. A járási
asztalitenisz-bajnokságon egy fiú- és
egy lánycsapat képviselte az iskolát.
A fiúk, név szerint: Cibula Jirko, Kiss
Kristóf, Papp Attila, Skabela Péter és
a lányok – Paulovics Klaudia, Petényi
Ágota és Saróka Lúcia is a második
helyet szerezték meg a járási
bajnokságban.

A legjobb 1. 2. és 3. táblás, valamint lány
sakkozó a tavalyi Tábortűz Kupán, melyet
Ipolybalogon rendeztek meg

Minden évben november 18-án ünnepeljük a nemzetközi diáknapot.
Idén az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskolában is diáknapot tartottunk,
mégpedig az iskola diákönkormányzatának szervezésében. A nap sikere
azt mutatja, hogy a tanulók jól érezték magukat, s ezért a jövőben az ilyen
jellegű rendezvényt hagyománnyá lehetne tenni az iskola falain belül. Az
alábbiakban néhány diák
véleményét olvashatjátok a
diáknapról:
„…A pénteki napot már
nagyon vártuk, mivel diáknap
volt. Az első órán nagyon jól
éreztem magam, mivel a 4.
évfolyamba mentem
természtismeretre, és nagyon
sokat nevettem. A második
órán cseréltünk. Ezúttal a
tanárok ültek a padba. Ezen az órán is nagyon jól szórakoztam, az
activityről viszont már ezt nem mondhatom el. Szerintem nem épp a
legjobb ötlet volt a tanárokat a diákokkal csoportosítani, mert a diákok
meg sem mertek szólalni. Szerintem, ha a diákok helyett tanárok lettek
volna, sokkal jobban
sikerült volna a játék. A
végén diszkó volt, ami
egész jól sikerült, persze
nem mindenki gondolja
így.”

„…Szerintem a diszkón érezték
magukat a legjobban diáktársaim. Csalódottak voltak, hogy
már délben befejeződött. Sokan
odajöttek hozzám, hogy nem
lehetne-e ötig. Sajnos azt kellett
mondanom, hogy nem. Ezzel
kapcsolatban a
diákönkormányzat olyan kérést
kapott, hogy nem lehetne-e
minden pénteken, vagy minden
második héten diszkó. Szerintem
ez jó ötlet. Ezzel igazán a
gyerekek kedvében járnánk. Ebből mindannyian tanultunk, majd máskor
jobb lesz a szervezés.”
„…A mi első óránk rajz volt. A 7. osztályban három kilencedikes volt a
legnagyobb. Szólásokat kellett rajzolni, valamint azt az arcot, amelyik
megtetszett, és ki kellett
találni, hogy kié az az arc.”
„…A buli jó volt, de
tarthatott volna tovább is.
Marika tánca jó volt, de a
többieké nem annyira
tetszett, mivel nem ment
nekik egyszerre.”
„…Nekem a nap második
fele jobban tetszett, tehát a
diszkó. Az első órám elment, de ez a tanítótól függött. Szerintem az első
óra jó ötlet volt. Az activityben azt változtattam volta, hogy több diákot
vontam volna bele. Mondjuk én ezt a napot másként gondoltam. De lehet,
hogy én így sem tudtam volna megcsinálni. Szerintem a diákparlament
mindent megtett ezért a napért, a tanítók másként viszonyulhattak volna.”

„…A diáknap egész jó volt. A műsor tetszett, a tanárok is jók voltak mint
elsősök. Az activity kicsit unalmas volt. A diszkó nem nagyon tetszett,
mert mindig ugyanolyan
számokat adtak. Sokat
táncoltunk, de a zene nem volt
nagyon jó.”
„ …Sokkal mozgalmasabb
lehetett volna. Activity minden
évben volt, és már egy picit
unalmas. A diszkóban csak egy
hiba volt, hogy sok szám
ismétlődött. Az activity helyett
lehetett volna valamilyen sport,
pl. a fiúk focizhattak volna a tanárokkal, a lányok pedig röplabdázhattak
volna a tanárnőkkel.”
„…A diáknapon nagyon jó volt minden, de a hangfalak be voltak
rekedve, meg kéne javítani, mert így ez katasztrófa. Még lehetett volna
egy kicsit a szabadban játszani, vagy elmenni Inámba vagy csak Keszire,
de amúgy jól éreztem magam.”

A Magyar Kultúra Hete
Mióta iskolánk felvette Ipolyi Arnold nevét, évente
versenyt szervezünk, amelyben a jeles tudós püspök életével
és munkásságával, valamint egyéb kultúrát érintő témákkal
foglalkozunk. E köré a verseny köré hamarosan egy egész
hetes kulturális rendezvény szerveződött, ahol a magyar
kultúra és irodalom témakörében bővíthetik tudásukat a
tanulók. Az idei évben - a tavalyihoz hasonlóan - a
karácsonyi szünetet megelőző napokban kerül sorra a már
hagyományossá vált rendezvény. Az idei Magyar Kultúra
Hetének előzetes programja a következő: december 16-án,
pénteken délután fél háromtól mesedélután lesz az alsó
tagozatos és más érdeklődő tanulóknak. A magyar népmesék
című sorozat legújabb részeit vetítjük majd, és ezt követően
rövid kvízjátékra is sor kerül, ahol a gyerekek a levetített
filmekből kapnak kérdéseket, és a helyes válaszokat apró
ajándékokkal jutalmazzuk. December 19-én, hétfőn délután
a Kertész Imre regényéből készült Sorstalanság című filmet
vetítjük nagyobb diákjainknak. December 20-án, szerdán
egy új elemmel színesedik a rendezvénysorozat, mégpedig
kézműves-foglalkozás lesz ügyes kezű tanulóink számára.
Idén a gyöngyfűzés rejtelmeivel ismerkedhettek meg, és
készíthettek magatoknak apró gyöngyből készült ékszereket,
kiegészítőket. December 21-én kerül sor az Ipolyi Arnoldemlékversenyre, ahol felső tagozatos diákjaink háromfős
csapatai mérik majd össze tudásukat Ipolyi Arnolddal és a
Szent Koronával kapcsolatban. Mindenki számára köztudott,
hogy idén elhelyezték a Szent Korona másolatát az
ipolybalogi templomban, s ezért hasznos és illő dolog minél
többet megtudni erről és a többi koronázási ereklyéről. Tehát
készüljetek, hogy megfelelő módon képviselhessétek
osztályotokat, és természetesen, hogy önmagatok tudását is
gyarapítsátok.

MEGKÉRDEZTÜK

Stricho József tanító bácsit

- Tanító bácsi, hogy érzi magát az új környezetben?
- Az első két hónapban még nehéz volt megszokni az új dolgokat, de
utána, úgy érzem, beilleszkedtem, és most már jól érzem magam.
- Mi a különbség az itteni és az előző diákjai között?
- Az itteni diákok jobbak, aktívabbak, többet sportolnak, látogatják a
különféle szakköröket.
- Volt, hogy megtetszett valamelyik diákjának?
- Többször is előfordult már Ságon.
- Melyik a kedvenc osztálya?
- Természetesen a sajátom, a negyedik osztály.
- Szereti a munkáját?
- Igen, szeretem a munkámat, bár nem tanárnak készültem.
- Volt-e már itt cikis helyzetben?
- Szerintem a diáknapi szereplésem ilyen helyzet volt.
- Haragudott-e már hosszabb időn át diákjaira?
- Igen, még Ságon történt meg ez is.
- Mi a hobbija?
- Kutyám, net, sport.
- Mi a kedvenc sportja?
- Egyértelműen a foci.
- Van-e valami, ami nem tetszik az itteni suliban?
- Nem tetszik, hogy akkor is itt kell maradnom, ha már nincs órám, az
viszont tetszik, hogy a tanári karból többen sportolnak.
- Hiányzik a sági környezet?
- Néha igen.
- Volt-e már itt nagyon jó élménye, amit nem felejt el soha?
- Olyan nem volt. Volt már jó élményem, de maradandó nem. Ugyanez
érvényes rossz értelemben is.
- Van-e olyan diák, akit nagyon megkedvelt?
- Olyan nincs, de vannak, akiket jobban kedvelek.
- Hol jobbak a sportolási lehetőségek?
- Itt, mert több a sportpálya.
- Köszönjük a beszélgetést, és további jó munkát kívánunk!
Vanda Réka és Zolcer Mónika, 8. osztály

Ti írtátok, mondtátok:
•
•

Szent Istvánnak a koronát Silvester Stallone adta.
Ki volt Góg és Magóg?
Ady Endre szülei.

•
•
•

Nagy Lajos Apostagon született cselédlányként.
Szent István apja Svätopluk volt.
Hogyan tájékozódunk a természetben?
Mindig jobbra kell fordulnunk, és így tudjuk, hogy észak felé
megyünk.
A temetőbogár a meghalt dögökbe rakja a petéit.
A marhabögöly sokkal nagyobb, mint a házilégy. Ha agyon
akarjuk csapni, nagyobbat kell ütni, mint a házilégyre.
Sztálin úgy akarta átvenni a hatalmat, hogy elzárta Lenint a
túlvilágtól.
Legnagyobb nyári élményem az volt, hogy megtanultam úszni a
víz fölött.

•
•
•
•
•
•
•

Janus Pannonius Mátyás király udvari edzője volt.
A magyarok a Velencei-hágón jöttek a Kárpát-medencébe.
A víz akkor melegedik föl, ha a brojleren keresztülmegy az áram.

•

Ragozd el a következő igéket: A csoport – fest
én csoportatom
mi csoportatjuk
te csoportatod
ti csoporjátok
ő csoportatja
ők csoportják
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