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1. szám

Kedves diákok!
Az idei évben is sorra kerül a már hagyományosnak mondható Magyar
Kultúra Hete rendezvénysorozat, mellyel célunk egyrészt a karácsony előtti
hetet meghittebbé, örömtelibbé tenni, másrészt, hogy különféle programok
segítségével közelebb kerüljetek a magyar kultúrához. Ezen belül is a népi
hagyományok őrzése szerepel kiemelt helyen iskolánk programjában, hisz
iskolánk névadója, Ipolyi Arnold is foglalkozott néprajzkutatással, s
fontosnak tartotta összegyűjteni, megőrizni és továbbadni a múlt értékeit.
Az idei tanévben egy gyűjtésre invitálunk benneteket. Gyűjtsetek –
osztálytársaitokkal együtt – olyan még élő, de legalábbis az idős emberek
emlékezetében meglévő népszokásokat, mondákat, történeteket, amelyeket
családtagjaitok, ismerőseitek mesélnek el nektek, továbbá a régi,
hagyományos paraszti világ megmaradt tárgyait, kellékeit, használati
eszközeit, népviseletének egyes darabjait, amelyek még fellelhetők
otthonaitokban vagy éppen a nagyszülők kamrájában, padlásán.
Foglalkozhattok régi fényképek gyűjtésével, amelyek hűen tükrözik a
régmúlt embereit, viseletüket, vagy éppen régi épületeket, valamilyen
munkafolyamat vagy családi eseményt ábrázolnak. Mindezen dolgokat,
tárgyakat a Magyar Kultúra Hetén kiállítjuk, hogy megnézhessétek, milyen
is volt nagyszüleitek, dédszüleitek kora. Valamennyi osztály berendezheti
a saját kis kiállítását, faliújságját, s bemutathatja gyűjtését diáktársainak,
tanárainak. Tehát kívánunk mindenkinek jó gyűjtőmunkát, kitartást és
meghitt beszélgetéseket családotok körében!

Szeretnénk minden számban megemlékezni egy adott időszak jeles
napjairól. Ezek az ünnepek, emléknapok felhívják figyelmünket egy-egy
történelmi eseményre, jeles személyiség születésének évfordulójára, vagy
olyan jelenségre, amelyre a mindennapok rohanó világában nincs időnk
odafigyelni vagy elgondolkodni róla.
szeptember 1. - a II. világháború kitörésének emléknapja
szeptember harmadik keddje – a béke nemzetközi napja
szeptember 20. - a gyermekek világnapja – UNICEF
szeptember 24. - a szív világnapja
szeptember 30. - a népmese napja
október 1. - az idősek világnapja
október 4. - az állatok világnapja
október 5. - a pedagógusjogok világnapja
október 6. - az aradi vértanúk emléknapja – nemzeti gyásznap
október 16. - a kenyér világnapja
október 18. – Ipolyi Arnold (eredeti családneve Stummer) születése
(1823)
október 24. - az ENSZ napja
október 23. - a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe – az 1956-os
forradalom kitörése
november 1. - mindenszentek napja
november 2. - halottak napja
november 3. - a magyar tudomány napja
november 7. - rákellenes nap
november 10. - nemzetközi ifjúsági világnap
november 13. - cukorbetegek napja
november 14. - térinformatikai világnap
november 16. – a tolerancia napja
november 17. - dohányzás elleni nap – füstmentes nap - Budapest napja
november 20. - a gyermekek jogának világnapja
november 21. - a televízió napja
november utolsó péntekje: nemzetközi „Ne vásárolj semmit” nap

Egy kis ízelítő zseniális és tehetséges diákjaink munkáiból!

A mi iskolánk
A mi iskolánk tárt karokkal vár,
Ez nekünk egy fontos ház.
A falu közepén található,
És itt a fő a tanító.
Szeretek én ide járni,
Ha nem adnak fel sok házit.
Csáky Mátyás

Nagy Sára 1. osztály

Matekfüzet közepén

Muráni Tamás 1. osztály

Matekfüzet közepén,
Átmászott egy kicsi lény.
Toll hegyére tapasztva,
Átraktuk egy másik lapra.
Hat lába van mégis mozog,
Csápjai egy kicsit nagyok.
Tollvonaltól megijedve,
Elröppent a kis ügyeske.
Németh Márton és Csáky Mátyás

Diákjaink a következő versenyeken képviselték iskolánkat!
Balogh Annamária tanító néni felkészítésével:
Sajó Sándor-szavalóverseny – Ipolyság, 2008. nov. 13.
- Balázs Péter (9. oszt.) – alapiskolások kategóriája: 1. díj
- Illés Ivett (9. oszt.) – alapiskolások kategóriája: különdíj
Mikszáth Kálmán Prózamondó Verseny – Dejtár, 2008. okt. 17.
- Koncz Bianca (7. oszt.) - részvétel
- Tóth Benjámin (5. oszt.) - részvétel

Molnár Barnabás tanító bácsi felkészítésével:
Honvédelmi többtusa (szlovákiai döntő) - Bős/Gabčíkovo,
2008. szept. 19-20.
- Molnár Benedek és Pap Attila vettek részt ezen a versenyen.
,

Lövészverseny
Kerületi bajnokság négy fordulójának végeredménye –
Breznóbánya/Brezno:
A csapat tagja: Molnár Benedek (9. oszt.), Pap Attila (9. oszt.), Čeri
Magdolna (8. oszt.)
Helyezés: Csapat:
2. hely
Egyéniben:
Molnár Benedek
3. hely
Pap Attila
4. hely
Čeri Magdolna
2. hely
Nagy Sándor
3. hely

Kerületi lövészbajnokság (döntő) – Garamszentkereszt/Žiar nad Hronom
- 2008. nov. 19.
A csapat tagjai: Molnár Benedek (9. oszt.), Pap Attila (9. oszt.), Nagy
Sándor (7. oszt.)
Helyezés: Csapat:
1. hely
Egyéniben:
Molnár Benedek
1. hely
Pap Attila
3. hely
Čeri Magdolna
4. hely
Nagy Sándor
4. hely
Járási lövészliga – 3 forduló utáni állás:
A csapat tagjai: Molnár Benedek (9. oszt.), Pap Attila (9. oszt.), Čeri
Magdolna (8. oszt.)
Helyezés: Csapat:
1. hely
Egyéniben:
Idősebb fiúk kategória: Molnár Benedek 1.hely
Pap Attila
2. hely
Fiatalabb fiúk kategória: Nagy Sándor
2.hely
Lányok:
Čeri Magdolna
3.hely

Németh Ágota tanító néni felkészítésével:
Mátyás király és kora – 2008. okt. 14. – Kékkő
Résztvevők: Homolya János (8. oszt.), Mézes Katalin (7. oszt.), Súth
Róbert (7. oszt.), Balázs Péter (9. oszt.), Balázs Zsuzsanna (9. oszt.).
Helyezés: részvétel.

Stricho József tanító bácsi felkészítésével:
Fociverseny – 2008. okt. 7. – Losonc
Résztvevők: Pap Attila (9. oszt.), Rados Krisztián (9. oszt.), Zachar Róbert
(9. oszt.), Paulovič Denis (9. oszt.), Szebellai Rajmond (8. oszt.).
Helyezés.
4. hely,
A torna legjobb játékosa díj: Pap Attila
A versenyeken elért eredményekhez gratulálunk, s egyben
megköszönjük a felkészítő tanároknak és a versenyzőknek, hogy
képviselték iskolánkat, és ezzel is öregbítették intézményünk jó
hírnevét!

Iskolánk életéből
Iskolánkat 176 tanuló látogatja. Ebből 85 fiú, és 87 lány. Iskolánkat
jelenleg 11 faluból látogatják. A legtöbben természetesen Ipolybalogról
vannak, a vidékiek közül pedig Ipolykesziről.
Az iskolán tanító pedagógusok létszáma 17. Januártól bővül a
nevelőtestület, mégpedig egy iskolapszichológussal, aki a tanulási
nehézségek és a viselkedési zavarok megoldásában lesz segítségünkre.

Szakköreink:
Angol szakkör
Asztalitenisz szakkör
Bibliakör
Énekkar szakkör
Háztartási szakkör
Kangoo jump
Lövészkör
Matematika szakkör
Meteorológiai szakkör
Néprajz szakkör
Rajzkör
Sportkör (3. osztály)
Sportkör (4. osztály)
Sportkör (6. osztály)
Számítástechnika szakkör
Színjátszó szakkör
Szlovák szakkör

– Szecsei Csilla
– Stricho József
– Nozdrovicky Ágota
– Zolcer Erika
– Molnár Margit
– Nedeľa Krisztina
– Molnár Barnabás
– Molnár Barnabás, Hlavács Ferenc
– Stricho József
– Kelemen Mária
– Molnár Margit
– Nedeľa Krisztina
– Skerlec Ágnes
– Molnár Tamás
– Hlavács Ferenc
– Németh Ágota
– Molnár Margit

Folyamatban lévő versenyeink:
Katedra matematikaverseny
Matematikai olimpia
„Mérd az időt!” program
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny
Detské Vianoce (képzőművészeti verseny)
„Négy évszak” - rajzverseny
Lövészverseny

Az idei tanévtől két új pedagógussal bővült tantestületünk. Az egyikük
Zolcer Erika tanító néni, akivel az alábbiakban olvashattok egy rövid
interjút, amely segítségével jobban megismerhetitek őt.
Milyen a véleménye az ipolybalogi iskola gyerekeiről, az iskoláról?
Olyanok-e, mint az előző iskolájában?
A gyerekek itt is csak gyerekek, picivel egyszerűbbek, mint városon. Az
iskola pedig nem új, mert valamikor én is ide jártam.
Miért választotta ezt a hivatást?
Mert mindig nagyon szerettem a gyerekeket, közülük is a legkisebbeket!
Óvónő szeretettem volna lenni, de nem jött össze.
Ha egyszer újra kezdhetné, akkor milyen szakmát választana?
Ugyanezt!!!
Mi az, ami az iskolánkban nem tetszik? Mi az amin - ha tehetné –
változtatna?
Ami nem tetszek az egy pár gyerek hozzáállása a tanuláshoz, ezen
szeretnék változtatni!
Tudjuk, hogy zenél. A zenén kívül mi a hobbija?
Sport, túrázás, sütögetés.
Gondolom, szereti az állatokat! Van valamilyen háziállata? Ha van,
akkor milyen? Mi a neve?
Igen, van egy kiskutyám, akit az előző osztályomtól kaptam. Morzsa a neve.
Egy kicsit a kedvencekről!
- mi a kedvenc színe? - zöld
- mi a kedvenc száma? - 17
- mi a kedvenc állata? - zsiráf, bárány
- mi a kedvenc étele? - palacsinta - csokis, lekváros, túrós
- mi a kedvenc könyve? - Biblia
- mi a kedvenc zenéje? - nincs egy kedvenc, sok van.
Most olvas valamilyen könyvet?
Igen, Bibliát és szakkönyveket.
Egy lehetetlen kérdés! Mi az, amit a legjobban szeretne most csinálni,
ha bármit megtehetne?
Kimennék sétálni az erdőbe.
Ha lenne 3 kívánsága, mik lennének ezek?
- tűnjön el a gonoszság a világból
- varázspálca, amivel mindenkin tudnék segíteni
- jó sok csokis palacsinta!!!
Köszönjük a beszélgetést!
Struhár Patrik, Paulovič Denisz (9. osztály)

AGYTORNA
Villanykörték
Egy villanyszerelő bekötött a pincében
három lámpát, amelyeknek fenn, a
Helyezz át két gyufaszálat
lakásban van a kapcsolójuk. De sajnos
úgy, hogy a szemetet
elfelejtette, hogy melyiket melyikhez
reprezentáló pénzérme
kötötte. Fent van a lakásban, és csak
lekerüljön a lapátról! A
egyszer szeretne lemenni a pincébe, majd
lapát alakja természetesen
visszajönni. Hogy állapítja meg, hogy
maradjon változatlan!
melyik lámpához melyik kapcsoló
tartozik?
A megoldásokat leadhatjátok Hlavács Ferenc tanító bácsinak 2008. dec. 17-ig. Minden
helyes megfejtő meglepetésben részesül, közülük is egyet kisorsolunk, aki plusz
nyereményt kap. Helyes megoldásnak csak az minősül, ha mindkét feladat jó!

Egy kis HUMOR!
A könyvtáros megszólal a
betérő rendőröknek:
- Mi van fiúk, esik az eső?

- Hogy hívják a győztes pingpong játékost?
- ???
- Ping-win.

- Hogyan lehet nyulat fogni?
-???
- El kell bújni a bokorba,és a répa
hangját kell utánozni

- Jean, pettyes a ribizli?
- Nem, uram.
- Akkor megint katicabogarat ettem.

- Hogy hívják a drogos elefántot?
- ???
- KokoJumbo.

Ha…
Ha sírsz, nincs ki lássa könnyeid,
Ha szíved fáj, nincs ki észrevegye fájdalmad,
Ha boldog vagy, nincs ki lássa mosolyod,
De próbálj meg csak egyszer szellenteni!

Programajánló!!!
december 5. (péntek) – Mikulás-műsor
december 12. (péntek) – igazgatói szabadnap
december 19. (péntek) – karácsonyi műsor
december 15 - 19. – a Magyar Kultúra Hete
2008. dec. 22. - 2009. jan. 7. – karácsonyi (téli) szünet

Kisszünet – az ipolybalogi alapiskolások lapja
Kiadja az ipolybalogi Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Szerkesztik: az iskola tanulói, a szerkesztésért felel: Hlavács Ferenc

