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1. szám

10 éve vette fel iskolánk
Ipolyi Arnold nevét
2000. november 16-a emlékezetes nap marad iskolánk életében. Az
Ipolybalogi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola ezen a napon
ünnepélyes keretek között felvette a
magyar szellemi élet egyik sokoldalú
személyisége, a tudós püspök Ipolyi
Arnold nevét. A névadó ünnepséget
megtisztelte jelenlétével többek között
Tempfli József római katolikus püspök,
aki 1990 és 2008 között volt – Ipolyi
Arnold után több mint száz évvel –
nagyváradi megyéspüspök, valamint
Kovács Péter, a Szlovák Köztársaság
Oktatási Minisztériuma nemzetiségi ügyek
osztályának a vezetője, aki a
névfelvételről szóló okiratot adta át az iskola akkori igazgatónőjének,
Skabela Rózsának. Idén november 16-án erre az alkalomra emlékezünk
vissza az iskolában az Ipolyi Arnold-nap keretén belül.

Megkérdeztük…
Iskolánk új igazgatóját, Molnár
Barnabás tanító bácsit
•

Tanító bácsi, elmondaná,
hogy milyen igazgatónak
lenni?
Felelősségteljes pozíció. Nagyon
sok
mindenre oda kell figyelnem, sok
munkával jár, de mivel az iskola sorsát mindig is a szívügyemnek
tekintettem, ezért örömmel végzem ezt a munkát.
• Miért jelentkezett erre a posztra?
Mivel a volt igazgató néni lemondott, a tantestület támogatásával és
segítségével úgy gondoltam, hogy munkámmal tovább öregbíthetem
iskolánk jó hírnevét.
• Nem sajnálta a régi osztályát leadni?
De bizony nagyon sajnáltam. Eddig három osztályt vittem a ballagásig,
de úgy érzem, hogy az utolsó osztályom lett volna az, akikkel a legjobb
eredményeket tudtam volna elérni.
• Mennyi ideje marad a családra, mennyi időt tölt az iskolában?
Ritkaság, hogy 5 óra előtt otthon vagyok, és bizony, ha eszembe jut
valami, hogy jó lenne megcsinálni, mivel közel lakom az iskolához,
sokszor szombaton és vasárnap is bejárok. Hétköznap már csak azért
sem sietek haza, mivel a fiaim középiskolások Vácott, és már nem kell
nekik segítenem.
• Vannak-e tervei, szeretne valamit változtatni az iskolában?
Nagyon sok tervem van, amit szeretnék megvalósítani. Vannak olyanok,
melyekhez jó szervezés és odafigyelés szükségeltetik, de több
mindenhez bizony pénzre lenne szükség. Kitartó és következetes
munkával a kollégáimmal együtt azonban reményeim szerint idővel
mind megvalósíthatóak.
• Köszönjük a beszélgetést.
Klacso Stella és Zvara Natália

Megkérdeztük…
Csinger Alexandra tanító nénit, új angol
szakosunkat
• Miért szeretett volna pedagógus lenni?
Nem készültem pedagóguspályára, viszont
mindig szerettem a nyelveket. Nagyon
játékosnak
tartom, és érdekel az idegen nyelv kultúrája. Ezért választottam az
angolt és a magyart.
• Szeret tanítani, vagy csalódott a munkájában?
Már negyedik éve tanítok, még nem csalódtam benne, bár vannak
buktatói a tanári pályának. De a legnagyobb csalódást az okozza, amikor
a gyerekeket nem érdekli semmi.
• Mennyiben különböznek a tanulók itt és a régi iskolában, ahol
tanított?
Fiatalabbak, ezért sokkal többet kell nevelni, és kevesebb idő jut a
tanításra. Viszont sokkal ragaszkodóbbak tudnak lenni, és ha érdekli
valami őket, akkor igazán érdekli.
• Hogyan és mikor tanult meg angolul?
Az alapiskola ötödik osztályától tanulok angolt, tehát 13 évet tanultam
összesen angolul. Folyamatosan tanultam meg angolul, nem egyik
napról a másikra. Most sem merném azt állítani, hogy tudok angolul.
• Esetleg volt külföldön?
Voltam Angliában, de csak 1 hétre nyáron kirándulni. Nem hiszem,
hogy feltétele a nyelvtudásnak, hogy külföldre menjünk, sok olyan
ismerősöm van, aki 1 évet tartózkodott Amerikában, és még sem
sajátította el a nyelvet kellőképpen.
• Mit szeret csinálni a szabad idejében?
Olvasni, sportolni, szeretteimmel együtt lenni, esetleg filmet nézni.
• Mi a kedvenc állata?
Macska.
• Mi a kedvenc színe?
Minden szín tetszik, ami hozzám illik.
• Mi a kedvenc étele?
Szeretem a leveseket: fokhagyma krémleves, káposztaleves, lencseleves.
• Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre.
Ďurás Alexandra és Mézes Beáta

Megkérdeztük…
Uhrík Mónika tanító nénit, iskolánk új
pedagógusát
• Mivel az iskolánk az első munkahelye, és
már 2 hónapja itt dolgozik, elmondaná, hogy
érzi magát iskolánkban, és mi a véleménye a diákokról?
Nagy kihívás volt ez számomra, hogy magyar iskolába jöttem tanítani,
mivel szlovák iskolákat végeztem, de nyitott voltam a kihívás felé.
Nagyon tetszik az iskola, nagyon jó az iskola atmoszférája. A tanárokkal
nagyon jól kijövök, jól érzem magam közöttük. A diákokkal is, főleg az
5., 6., 7. osztállyal. A 8. és 9. osztályban vannak kisebb gondok, de úgy
gondolom, hogy meg tudom oldani a problémákat.
• Miért épp ezeket a szakokat választotta, és melyiket szereti
jobban tanítani?
Eredetileg angolt és szlovák nyelvet szerettem volna tanulni, de a
középiskolai tanárom ugyanezen a szakon végzett (szlovák –
történelem), és ő inspirált, hogy én is ezeket a szakokat válasszam. Én a
szlovák nyelvet szeretem jobban tanítani, mivel én szlovák iskolákba
jártam, és nyitottabb is vagyok a nyelvek iránt, de a történelmet is
szeretem tanítani.
• Milyen ez a pedagógusi pálya az eddigi tapasztalatai szerint?
Elég nehéz, mivel készülni kell az órákra, mert kezdő tanár vagyok.
Még a tankönyveket sem nagyon ismerem, ezért előre mindig meg kell
néznem, hogy milyen tananyagot fogok venni. De szeretek a
gyerekekkel dolgozni, szeretném átadni nekik a tudásomat.
• Hogy boldogul a gyerekekkel, meg tudja oldani a problémákat?
Úgy gondolom, hogy igen. Tudok velük dolgozni, és a problémákat is
meg tudom oldani. Vannak néha nagyobb gondok, amiken el kell
gondolkodnom, hogyan kellene megoldani őket, de mindig találok
valami megoldást.
• Köszönjük a beszélgetést.
Filicky Laura és Huszár Ildikó

Keresztrejtvény
(nem csak) kisebbeknek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Legnagyobb szárazföldi emlősünk
2. Négylábú állat, sörénye van és nyerít
3. Költöző madár, kedvence a béka
4. Fán élő emlős, szereti a banánt
5. Házőrző állat
6. Gyíkalkatú ragadozó édesvízi hüllő
7. Háziállat, ha jól érzi magát, dorombol
Megfejtés: ………………………………………

---------------------------------------------------------------------------

Versenyeztünk
Az új tanévben is megkezdődtek a
versenyek:
Csehországban honvédelmi versenyen
iskolánk csapata az
előkelő 2. helyezést szerezte meg a
Nagy Sándor, Nedeľa Edvin,
Varga Veronika összetételű csapattal. A
Kerületi Lövészliga I.
fordulójában csapatban a 3., a II.
fordulóban pedig a 2. helyet
szerezték meg diákjaink. (Nagy Sándor,
Nedeľa Edvin, Oroszlány
Bianka). A Járási Lövészliga I.
fordulójában csapatban 1. helyen
végeztek tanulóink, a járási bajnokságban
pedig szintén I. helyezést ért el
csapatunk. A csapatban elért eredményeken kívül számos egyéni 1., 2. és 3. helyet is
szereztek diákjaink.

Gratulálunk nekik!!!

Keresztrejtvény
(nem csak) a fiúknak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
1. Ez a szervezet rendezi a Bajnokok Ligáját minden évben (BL)
2. Európai ország, amely 2010-ben jutott ki először a világbajnokságra
3. Futballista, aki az FC Barcelonától az Internazionáléba igazolt
4. 2010 májusában megnyerte a Bayern München ellen a BL rangadóját
5. Ebből az országból származik az aranylabdás Kaká
6. A 2010-es futball-vb hivatalos labdája
7. Spanyol csatár, aki 2010-ben igazolt a Barcelona csapatához
8. A futball őshazája
Megfejtés: ………………………………………………

A keresztrejtvényeket készítette Csáky Mihály és Tóth
Benjámin
--------------------------------------------------------------------------------------

Versenyeztünk
Az októberi hónapban Losoncon a Winkler Oszkár
Építészeti Szakközépiskola igazgatójának
kupájáért megrendezett futballtornán iskolánk
tanulói is részt vettek. A csapat tagjai voltak: Dobos
René, Nedeľa Edvin, Németh Márton, Očovsky Viktor,
Straňovský Zsolt, Szabó Dávid és Záhorský Tamás.

Ti írtátok…
• Mi a humanizmus?
- Világnézetű emberközpont. (helyes válasz:
emberközpontú világnézet)
• Ki fordította a bibliát magyar nyelvre?
- Gáspári Károly (helyesen: Károli Gáspár)
• Mi a fizika tárgya
- A fizika kutatja, leírja és bemutatja a természetfeletti jelenségeket.
• A folyadékok tulajdonságai és kihasználásuk:
- A folyadék tulajdonságai lehetnek cseppfolyós, szilárdak és kemények
is lehetnek.
- A folyadék nem marad fenn a levegőben, mert ha kiöntsük, akkor
mindjárt leesik a földre.
- Teát is lehet vele készíteni.
• Mi a mérési átlag és mérési hiba?
- Ha rosszul mérjük a vizet akkor nem is jöhet ki amit akartál nem lehet
jó. Ha rendesen gondolkozunk rajta jó lehet. Megnézik pl. vagy 5-en és
kiszámoljuk pontosan nem biztosan mindenkinek ugyanaz jöhet ki
hanem más is ha nem lesz jó akkor újra kell mérni.
- A mért anyag legkisebb pontja. Nem biztos.
• Hol éltek a mai Szlovákia
területén a
mamutvadászok?
A tanulás
- Dél-Afrikában.
Takács Veronika verse
• Hogyan változott meg az
emberek élete a földművelő
Nap nap után telik el,
életmódra való áttérés után?
Ez aztán nem múlik el.
- Az emberek átváltoztatták
Nap nap után okosabban távozunk,
magukat mamutokra.
A tanulás az otthonunk.
A tanulás tanulás,
Nem árt néha az okosodás.
A szabályokat be nem tartjuk,
Ha a tanárokat nem látjuk.

Fogadalom
Mi, az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulói
megfogadjuk:
1. Képességeink, rátermettségünk és lehetőségeink szerint igyekszünk minél
több ismeretet elsajátítani, hogy hasznos polgárai legyünk hazánknak, magyar
nemzeti közösségünknek,
2. Szülőföldünkhöz, kultúránkhoz és édes anyanyelvünkhöz ragaszkodunk,
mindig hűek maradunk,
3. Megbecsüljük elődeink tetteit, megőrizzük emléküket, ápoljuk és
továbbadjuk kulturális örökségünket,
4. Szüleinket, tanítóinkat, társainkat tiszteljük és szeretjük,
5. Ismerkedünk iskolánk névadójának, Ipolyi Arnoldnak az alkotásaival,
emlékét ápoljuk, nevét viselkedésünkkel, tanulmányi eredményeinkkel és
életünk minden szakában való helytállásunkkal még fényesebbé tesszük.

Ezt a fogadalmat a névadó ünnepségen tették le tanulóink, s az idei
Ipolyi-napon ezt ismétlik meg a jelenlegi diákok.

--------------------------------------------------------------------------------Kisszünet – az ipolybalogi alapiskolások lapja
Kiadja az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Szerkesztik: az iskola tanulói
A szerkesztésért felel: Németh Ágota

