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NÉVADÓ-HÉT

Iskolánk névadójának tiszteletére minden év márciusában megrendezzük a
Molnár Mátyás Napokat, melyen tanulmányi- és sportversenyek váltják
egymást. Mindezek mellett az alsó tagozatos diákok vers és prózamondó
képességüket is megmutathatják. Legutóbb 24-en versengtek egy kötelező és
egy szabadon választott vers előadásával. A zsűrizési teendőket magyar szakos
nevelők, nyugdíjas tanáraink és óvó nénik látták el. Nem volt könnyű dolguk,
mert jól előkészített, színvonalas versmondásokat hallhattunk. A résztvevők
emléklapot, a helyezettek pedig könyvet kaptak munkájuk jutalmául.
Rendezvényünkre sok szülő is ellátogatott, akik a verseny végén süteménnyel
vendégelték meg a gyerekeket. Élményekben gazdag délutánt tölthettünk
együtt, melynek folytatásaként ez év márciusában magyar népmesék
bemutatására készülnek kisdiákjaink.

Az eredményhirdetésre szülők, versenyzők egyaránt izgatottan vártak...

Könyvismereti vetélkedő

Napjainkban egyre nehezebb feladat a könyvek iránti érdeklődés felkeltése,
megtartása, az ifjúság olvasóvá nevelése. Ezért fontos, hogy tanulóink már
kisiskolás korban ismerkedjenek hosszabb szépirodalmi művekkel.
Negyedikeseink a tananyagon felül minden évben elolvasnak és nevelőikkel
feldolgoznak egy-egy ifjúsági könyvet. Legutóbb Fekete István Vuk című
elbeszélését olvasták, feladatokat oldottak meg, jegyzeteket készítettek. Ezt
követően könyvismereti vetélkedőn adhattak számot szerzett ismereteikről. A
közel 40 gyerek részvételével zajló versenyen szoros volt a küzdelem. A
legjobban teljesítők hasznos könyvet és igazgatói dicséretet is kaptak az
oklevél mellé. A hagyományt folytatva e tanévben újabb irodalmi mű kerül
kiválasztásra, amit reményeink szerint negyedikeseink hasonló érdeklődéssel
dolgoznak fel.

Verébavató
Október 12-én vidám
„Verébavatón” lettek
teljes körű tagjai
iskolánknak az első
osztályosok. Szülők,
nagyszülők, érdeklődő
vendégek előtt
hangulatos műsorral
mutatkozott be mindkét
első osztály. A kicsik
fogadalmat tettek, majd
táncversenyen mérték
össze ügyességüket,
bátorságukat. A
program zárásaként a
tombolasorsolás hozott
izgalmas perceket.
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Ismerjük meg fővárosunkat!

2012. november utolsó napján meglátogattuk országunk
fővárosát, Budapestet.  Sok mindent tanultunk a fővárosról,de
valljuk be, jobb valamit valóságban látni, mint egy képen.
Miután megérkeztünk a Nyugati pályaudvarra, gyalog
indultunk el a Parlament felé.  Az Országházhoz érve kicsit
megpihentünk. Belépni csak az előre egyeztetett időpontban
lehetett, ezért lesétáltunk a Duna-partra. Itt megtekintettük a
„Cipők a Duna-parton” című alkotást. Visszasétáltunk a
kívülről is gyönyörű Parlamenthez, ahol pontos időben
bevezettek bennünket az épületbe. Először egy makettet
néztünk meg, amelyet rengetek gyufaszálból, sok-sok
munkaórával készítettek az alkotóik, a Parlamentet ábrázolta.
Ezt követően hosszú lépcsősoron gyalogoltunk fel a Kupola
terembe. Csodálatos érzés fogott el, mikor megpillantottam a
szent koronát, a jogart és az országalmát, melyekre két
fegyveres koronaőr vigyázott.  Ezt követően a kék szőnyeggel
borított Északi társalgón keresztül elmentük abba a terembe,
ahol a magyar miniszterek és képviselők szoktak döntéseket
hozni az ország életét befolyásoló törvényekről.  Az épületből
kiérve a Budai hegyek felé vettük az irányt, a Lánchídon
keltünk át Budára. Végeláthatatlan lépcsősor vitt fel a várhoz.
. A Mátyás templom és a Halászbástya is gyönyörű volt, szebb
mint a képeken. A Budai várhegy épületeinek megtekintése
után visszagyalogoltunk a pesti oldalra, s a Hősök
terén megnéztük az emlékművet, a Szépművészeti Múzeum
épületét. Kis földalattival, majd metróval a Nyugati
pályaudvarra érkeztünk. Mielőtt visszaindultunk volna
városunkba, a McDonaldsban ettünk. Programunkból nem
maradhatott el a Westend áruházban tett látogatás sem. ½ 8
órakor felszálltunk a vonatra, és a vonat zakatolását hallgatva,
fájó szívvel hagytuk el Budapestet.                    Tóth Tamás 7.a

jük meg fővárosunkat! 

Mizsei Gréta (6/a):Egri kirándulás  

Hatodikosok lettünk, ebben a tanévben kirándulásunkat
Egerbe szervezték osztályfőnökeink, Agárdy Teréz és Vántus
Ottóné tanár nénik. Nem véletlenül, hiszen Gárdonyi Géza:
Egri csillagok című műve kötelező olvasmány. Mielőtt
irodalom órákon elkezdtük volna a mű feldolgozását, szerettük
volna a valóságban is megismerni a regény helyszínét, az egri
várat, melyet 1552-ben a kétezer fős magyar védősereg közel
negyvenszeres török túlerővel szemben hősiesen megvédett. A
várban ma a Dobó István Vármúzeum működik, ahol
megtekintettük a vár történetét, Gárdonyi Géza sírját, a
panoptikumot, ahol az Egri csillagok c. film viasz szereplőivel
találkozhattunk. Ellátogattunk Gárdonyi Géza házához is,
valamint a minarethez, ami egy 25 méteres torony, a török
veszedelem idején épült. Ha már itt voltunk, nem hagytuk ki
Magyarország "legédesebb" kiállítását sem,mely a történelmi
belvárosban, a Marcipán Házban található.  Aztán elmentünk a
Bazilikába, Magyarország második legnagyobb vallási
épületébe. Kirándulásunkat a Mc”Donalsban zártuk, ahol
mindenki jóllakott. Elégedetten, tele élményekkel indultunk
haza. Aki még nem olvasta el közülünk Gárdonyi regényét, az
is kedvet kapott hozzá.

Az 5. a osztályba sok állatbarát gyerek jár, többen tartunk otthon is háziállatot. Ezért
elhatároztuk, hogy kirándulásunkat a Nyíregyházi Vadasparkba szervezzük. Hűvös őszi
idő volt, de nem bántuk. Az élmények, amiket szereztünk, mindenért kárpótoltak
bennünket. Először a Zöld Piramisba és az Ócenáriumba mentünk be, ahol feltárult
előttünk a tengerek csodálatos növény- és állatvilága. Mindenkinek a félelmetes cápa
tetszett a legjobban. Ezután a szabadtéri állatok következtek.Megtekintettük az
elefántokat, vízilovakat, oroszlánokat, pingvineket, struccokat, zsiráfokat, tigriseket,
medvéket és még sok-sok állatot. A parasztudvarban megetettük a kecskéket, amik
döfködve harcoltak az ennivalóért. Megtudtuk, hogy ma már a Nyíregyházi Állatparkban
olyan állatállomány van, ami párját ritkítja.   Hosszú sétánk délutánra ért véget. Addigra
jól elfáradtunk, de rengeteg élménnyel feltöltődve indultunk
haza.                                           Szabó Édua Asszunta, 5.a
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Mazsoretteseink minősítése

Több mint tíz éve, hogy általános iskolánkban
megalakult a mazsorett csoport. A vajai lányok pattogós
muzsikára menetelnek Vaján és más községek utcáin ill.
rendezvényein. A habkönnyű pompommal, bottal vagy
zászlóval a kezükben egyszerre mozdulnak, táncolnak a
zenére. A lányok heti rendszeres próbákon sajátítják el a
botforgatás alapjait, a koreográfiai elemeket. Kezdetben
a mazsorett hagyományos oldalával ismerkednek meg,
majd a technikai tudásuk fejlesztése mellett különböző
táncok alaplépéseit építik be számaikba. Megtanulják a
népi és modern táncok alaplépéseit is. Báli
rendezvényeken színvonalas munkákat mutatnak be.
Fellépéseiken, megmérettetéseiken sikerélményekre is
szert tettek. Az Országos Mazsorett Fesztiválon,
Hajdúböszörményben ezüst és bronz minősítéssel
térhettek haza.

Fotó

Pályaválasztás

2012. október 19-én, pénteken ellátogattunk, mi,
nyolcadikosok Nyíregyházára, a Bujtosi Szabadidőcsarnokban
megrendezett pályaválasztási kiállításra. Évfolyamunkból 35
tanuló volt kíváncsi erre a rendezvényre. Amikor
megérkeztünk, tombolát kaptunk, amellyel ajándékokat
lehetett nyerni. Ezután tanárnő elmondta, hogy meddig
nézelődhetünk, érdeklődhetünk , s hogy mikorra menjünk
vissza a bejárathoz. Többféle iskolát bemutató standhoz
lehetett odamenni. Nagyon kedvesek voltak a diákok és
egyben a tanárok is, akik minden információt igyekeztek
közölni velünk, amit meg akartunk tudni. Sokféle prospektust
kaptunk, még süteményeket is lehetett kóstolni.
Megnézhettük, hogyan kell varrni, kenyeret készíteni és még
sok-sok szakmai dolgot tapasztalhattunk meg a helyszínen. Jó
volt a hangulat. Szerintem ez a kiállítás sokunk számára
lehetőséget kínált, hogy több információt megtudhassunk egy-
egy iskoláról. Segített abban is, hogy merre akarjunk tovább
menni, mi lenne számunkra a lehető legjobb pályaválasztási
irány.Köszönjük a tanáraink által nyújtott lehetőséget.   
Tamási Anita, 8.b

A ROLAND EAST EUROPE KFT. által hirdetett pályázaton iskolánk lehetőséget
kapott ROLAND elektromos zenei berendezések és digitális zongora egy
hónapos kipróbálására. Az énekórákon kifejezetten jól használható szettet
állítottak össze számunkra: HPi-6F digitális zongora, CD-2i CD/SD felvevő,
MT-90U MIDI/Audio lejátszó, BA-55 hordozható erősítő, és RMP-5 virtuális
dobfelület. A digitális zongora adta lehetőségek elbűvölték a gyerekeket. A
különböző hangszíneket és hangszerek hangját lehet bemutatni vele. Az
énekórákon a karácsonyi készülődésünk ezzel a hangszerrel még
hangulatosabbá, színesebbé vált. A digitális zongorát és a hordozható erősítőt
nagyon jól ki tudnánk használni az iskolai ünnepségeken, a felvevővel pedig az
egészet rögzíteni lehet CD-n.Kár, hogy csak 1 hónapos kipróbálásra lehettek itt
a ROLAND zenei eszközök. Könnyen hozzá tudnánk szokni a mindennapos
használatukhoz.
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Bencze Veronika, Hódi Adrienn 7. c osztályos tanulók írása

Egészségnap a prevenció jegyében
2012. október 26-án tornatermünkben rövid megnyitó ünnepség után
kezdetét vette az „Egészségnap". A részvevő szakemberek /orvos, tanár,
védőnő, szociális szakember, mentálhigiénikus, dietetikus, nőgyógyász,
vöröskeresztes szakember/ célja az volt, hogy felhívják figyelmünket az
egészséges életmódra, a rendszeres testmozgásra, a káros szenvedélyek
esetében a tudatos "nemet mondás"-ra , a bűn és baleset megelőzésére, a
környezettudatosságra,az alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek fontosságára.

Érdeklődve hallgattuk a rendőrök bűnmegelőzésről szóló tájékoztatóját, majd
aktívan mozogtunk az időnként hangos nevetésbe torkolló ügyességi
gyakorlatok során a tornateremben. Néhányan, bátrabbjaink közül
megtudhatták testzsírtömegüket, illetve izomzatuk testtömegükhöz
viszonyított százalékos arányát. Egy másik állomáson a környezettudatosságról
beszéltek számunkra, amelyről tanóráinkon már sokat tanultunk. A haj, bőr,
köröm, majd a táplálkozásról szóló előadások nem különösképpen kötötték le
figyelmünket, mert az előadók nehezen találták meg a módját a velünk való
beszélgetésnek. A következő helyszínen bemutatott előadások azonban újra
„felvillanyoztak” bennünket. Az elsősegély -nyújtási ismeretek gyakorlása
nagyon tetszett. Talán azért, mert mi is aktívan gyakorolhattuk az alapvető,
emberi életet mentő fogásokat, és tisztában voltunk azzal, hogy ez valóban
nem játék. A káros szenvedélyekről szóló előadáson elrettentő történeteket
hallhattunk az alkohol,  a drog hatásával kapcsolatban, a szemléltető képek
pedig végképp tudatosították bennünk azt, hogy ne nyúljunk semmi esetben
sem ezekhez az ártó, az embert mélyre taszító dolgokhoz. A nap zárását
számunkra a táncház jelentette. Jó hatást gyakorolt ránk az együtt végzett
mozgásos tevékenység. A néptánc alaplépéseit mosolyogva jártuk, s közben
koncentrációs képességünk is fejlődött. Mi máskor is szívesen veszünk részt
hasonló programokon. Javaslatunk csupán az, hogy egy-egy feladatra több
időt szánjunk, mert a 25 perc rövid volt egy-egy témára.

Dalverseny Nagyecseden

Az elmúlt tanévben a
Mátészalkai Rendőrkapitányság
felhívására egy dalversenyen
vehettünk részt április 27-én
Nagyecseden, ahol az iskolai
erőszak ellen emelhettük fel a
szavunkat. Sokat hallgatjuk L.
L. Juniort, és a dalainak
szövege éppen a megadott
témához illő. Az a osztály
csapata L.L. Junior: Az
éjszakákat járom, a c osztály
csapata L.L. Junior: Ott leszek
melletted című számával
indult. A b osztály csapata
Nehéz Dávid versét reppelte
el.  A próbák jó hangulatát
nem lehet szavakkal leírni.A
dalverseny csak még jobban
megerősítette
közösségünket.  A versenyen
jutalomként uszodabelépőt
kaptunk, amit májusban
beváltottunk.  Jeneiné Major
Enikő tanár néni és Gábor
Miklósné tanár néni elvitt
minket Mátészalkára.
Megnéztük a Kossuth utcán a
tizenhatos számú házat, ahol
1888-ban az országban először
volt villanyvilágítás. Láttuk a
járda kövébe lerakott
holokauszt emléklapocskákat
is. Majd átmentünk a Szatmár
Múzeumba. Itt különösen
tetszett nekünk  a sok-sok
kiállított szekér. Aztán
következett az uszoda! Nagyon
élveztük a vizet. Kipróbáltuk a
szaunát és a pezsgőfürdőt is.
Egy szép napot töltöttünk el
közösen! Köszönjük!

A csapattagok
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Rendhagyó történelemóra

A középkorba kalauzolta iskolánk tanulóit az a múltidéző
hangverseny, amelyet novemberben a Rákóczi
szabadságharc 300 éves évfordulója tiszteletére hozott
el intézményünkbe Béke Csaba lantművész, Kuncz
László énekművész és Nagy Csaba tárogatóművész. 

Komposztálás

Szeretnénk olyan felnőtteket nevelni, akik szívükön
viselik lakóhelyük, településük tisztaságát, és emellett
tenni is szeretnének valamit környezetük megóvása
érdekében.  Hatodikosaink ezért a hulladékcsökkentés
egyik leghasznosabb és legegyszerűbb módjával, a
KOMPOSZTÁLÁS csínjával-bínjával ismerkedhettek meg
az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
munkatársai által tartott előadás segítségével.

Iskolarádiós műsor
A tanév során  hétfőtől csütörtökig minden reggel az
első tanítási óra megkezdése előtt három-négy
zeneszámot hallhatunk. A zeneszámokat előzetes kérésre
is  megkeresik és lejátsszák az elektronikát kezelő
tagjaink. Péntekenként az elmúlt héten történtekről,
eseményekről számolunk be. Amennyiben marad idő,
újabb zeneszámokkal szórakoztatjuk iskolánk tanulóit.
Jeles napjaink alkalmából a munkánkat támogató
tanárnőnk, Takács Éva segítségével műsorokat állítunk
össze, és adunk le iskolánk valamennyi tanulója és
dolgozója részére. Legutóbb a magyar kultúra napjáról
emlékeztünk meg előadásunkkal, azt megelőzően pedig
egy karácsonyi műsorral kedveskedtünk minden
hallgatónknak.

Fenyőfa díszítés
A Molnár Mátyás Általános Iskola Szülői szervezete a gyerekek, tanárok és
szülők bevonásával fenyőfát díszített iskolánk udvarán. A közös eseményen -
amely már hagyomány iskolánkban - sok tanuló vett részt. A karácsonyfa
feldíszítése után a jelenlévő tanulók és tanárok a szülők által készített ízletes
mézeskalácsokat és forró teát fogyasztottak. A rendezvény hangulatát
karácsonyi dallamok tették még emlékezetesebbé.  
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2011-ben TIOP-1.1.1-07/1-2008-0003 számú pályázat
keretében került sor iskolánk informatikai infrastruktúrájának
fejlesztésére. A projekt segítségével 12 interaktív tábla, 32 db
multimédiás tanulói számítógép beszerzésére nyílt lehetőség.
A mai információs társadalom által igényelt alapvető
készségek és képességek kialakításához mindenképpen
szükséges egy olyan tanulási környezet, amely képes segíteni
a megváltozott tanítási-tanulási folyamatot, a nyitott
információkészleteket felhasználó ismeretszerzést, ahol a
tankönyv szövegén túlmutató, kiegészítő források állnak a
diákok és a tanárok rendelkezésére, és amely lehetőséget ad
az új technológiák hatékony használatának elsajátítására. Ezek
megvalósításához nyújthat nagy segítséget az interaktív táblák
rendszere. Ez az oktatási eszköz hagyományos előadási
módszerekkel szemben számtalan új lehetőséget biztosít a
pedagógus számára. Folyamatosan fenntarthatja a tanulók
érdeklődését a tanórán azzal, hogy közösen és interaktívan
dolgoznak a feladatokon az „I-tábla” segítségével. Fokozza a
tananyag motiváló hatását a beépített gazdag képgalériával és
a bőséges tananyag-forrásokkal. Elmondhatjuk, hogy mára
már szinte minden órán élünk a tábla kínálta lehetőségekkel.
Azt sajnáljuk, hogy nincs minden tanteremben, így azon
gondolkodunk, hogyan tudnánk továbblépni...

Kerékpáros közlekedés népszerűsítése

Iskolánk fenntartója, Vaja Város Önkormányzata
sikeresen pályázott  a „Fenntarthatóbb életmódot és
fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket
elősegítő mintaprojektre”, és 9.989.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert. Ennek keretében 2012.
május 1-jén "Kerékpáros napot" szerveztünk, hogy
népszerűsítsük a kerékpáros közlekedést, valamint
felavattuk az iskolánk udvarán létesített új
kerékpártárolót. 350-en vettek részt a kerékpáros
felvonuláson ,és 210-en neveztek a duatlon versenyre. A
tanárok, szülők, gyerekek szívesen, jó hangulatban
kerékpározták, futották végig a kijelölt távot. A BMX
-kerékpárosok akrobatamutatványokkal kápráztatták el a
nézősereget. A Vöröskeresztes sátorban megtanulhattuk
az újraélesztés technikáját. A felnőttek számára
vérnyomás-  és vércukormérésre is volt lehetőség.

Tantermek korszerűsítése

Oktató-nevelő munkánk során kiemelt szerepe, pozitív hatása van az esztétikus
környezetnek.Gyermekeink hétköznapjaik nagy részét az iskolában töltik, fontos
hogy a tantermek felszereltsége, bútorzata olyan legyen, ahol jól érzik
magukat. Célunk, hogy folyamatosan  frissítsük, korszerűsítsük a tanulói
padokat, székeket, valamint a burkolatokat. Erre minden anyagi lehetőséget
megragadunk. Pályázati pénzből történhetett  bútorcsere 5 tanteremben,  az
1.A, 1.B, 6.A, 8.A, 8.B termeiben. A lambéria és pvc-burkolat pedig az elmúlt
évek báli bevételéből, ahol szükséges volt, mindenütt megújult. A korszerűsítési
terveink között következőként a technika szaktanterem bútorcseréje, valamint a
tornaterem kondícionáló termének eszközfejlesztése szerepel.
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Művészeti oktatás iskolánkban

A 2011/2012. tanévtől együttműködési megállapodást
kötött iskolánk a Free Dance Alapfokú Művészetoktatási
Intézménnyel oktatási tevékenységre. Ennek keretében
néptánc, grafika, moderntánc és színjátszó csoportok
működtek és működnek, hasznos délutáni időtöltést
biztosítva mintegy 150 diákunknak. A foglalkozásokat a
művészeti iskola tanárai és a megfelelő végzettséggel
rendelkező helyi pedagógusaink tartják. A tánccsoportok
fellépésükkel új színfoltot jelentettek a már
hagyománnyá vált jótékonysági bálunkon. A tanév végén
pedig színvonalas gálaműsort láthattunk, melyen
mindegyik csoport bemutatkozott.  A díszlet a grafikusok
éves munkájából létrehozott kiállítás volt, ami közel 150
gyermeki alkotást mutatott be. A művészeti oktatás e
tanévben is folytatódik.

Mindennapos testnevelés
A felnövekvő nemzedék egészséges testi-lelki fejlődése
érdekében egyik fontos tényező a rendszeres
testmozgás. E tanévtől bevezetésre került 1. és 5.
osztályokban a mindennapos testnevelés, melynek
keretében a törvény más mozgást is lehetővé tesz.
Iskolánkban az első évfolyamon ezt heti 3 testnevelés és
2 néptánc óra biztosítja. A táncórákat a művészeti iskola
néptánctanára tartja. Erre a művelődési házban kaptak
helyet, ahol a táncterem parkettázását 100 000 forinttal
támogatta a művészeti iskola. A gyerekek örülnek ennek
a változatosságnak. Fél év alatt szerzett tánctudásukról
már bizonyságot is tettek a decemberben bemutatott
karácsonyi műsorukkal, melyen a másodikosok csoportja
is fellépett.

Papírgyűjtés
Szeptember 23-án iskolánk a már hagyománynak számító papírgyűjtést
szervezett. Az osztályok között folyó verseny eredményes volt, hiszen ezáltal
néhány fa életét biztosan sikerült megmenteniük. A gyűjtés a kézilabda pályán
zajlott, ahol mérlegelés után azonnal teherautóra kerültek az összegyűjtött
papírok. Az alsó évfolyamon a 3.a 203 kg-ot, az 1.b 176 kg-ot, a 4.b 149 kg-ot
gyűjtött. A felső tagozaton az 5.a osztály végzett az első helyen 876 kg-mal.
Őket az 5.b 467kg-mal, a 7.c 329 kg-mal követte. A győztesek jutalomként egy-
egy tortának örülhettek. A diákönkormányzat 52000 forintot kapott a leadott
hulladékért, amit továbbra is jutalmazásokra, versenyekre történő nevezésekre,
utazásokra fogunk felhasználni.
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Erdei iskola Szilvásváradon
Szerdán reggel 7-kor indultunk a háromnapos táborba, Szilvásváradra. Első
nap, amikor megérkeztünk, megkaptuk a szobabeosztást, kipakoltunk és máris
indultunk egy túrára. Megnéztük a kastély gyönyörű parkját, a település
utcáit, a kör alakú református templomot, a ménistállót, a gyönyörű
kiscsikókat és a Kocsimúzeumot. Félórás filmvetítésben is részünk volt a
tenyésztelep egyik helyiségében. A film a lipicai ménes múltját és jelenét
mutatta be. A faluséta után, rövid pihenést követően vacsorázni indultunk az
étterembe. Az étel mennyiségével és az ízével mindenki elégedett volt. Az első
nap este diszkót rendeztünk, amelyen önfeledten szórakoztunk. A második nap
a Szalajka-völgyben túráztunk. A hegyre kisvonattal mentünk fel, aztán
felgyalogoltunk az ősember barlangjához. A völgybe már gyalog érkeztünk.
Túránk során a forrás vizéből is ittunk, mely friss, tiszta és üdítő volt.
Megcsodálhattuk az Erdészeti Szabadtéri Múzeumban, hogy milyen házakban
laktak az erdészek, milyen eszközöket használtak munkájuk során.
Túravezetőnk arról is beszámolt csoportunknak, hogy az erdészek,
faszénkészítők és fakitermelők hogyan töltötték napjaikat, s mit ehettek
egykoron. Ezek elgondolkodtató és tanulságos történetek voltak számunkra.
Ebéd után ősfoglalkozáson vettünk részt, amelyen előadást hallhattunk az
ősemberekről, majd kőbaltát készítettünk. Délután az íjászatot is
kipróbálhattuk. Késő este éjszakai túrára indultunk, amelyen megfigyeltük az
égen a csillagképeket, beszélgettünk a hegység állatairól, szokásaikról, s
túravezetőnk baglyokkal való „beszélgetésének” is fültanúja lehettünk.
Mindnyájan megfeleltünk a bátorságpróbán, amely igen emlékezetes marad
sokunk számára. A harmadik nap egy terepjáró vitt ki minket a lipicai
méneshez, ahol megetethettük a fiatal, tenyésztésre szánt lovakat. Ebéd után
Eger érintésével indultunk haza. Számomra ez a kirándulás felejthetetlen lesz.

Tornai Anett 7/c

Hagyomány már, hogy minden
tanév májusában a 6.
évfolyamos tanulókat 3 napos
erdei iskolába visszük
Szilvásváradra.

A részvételi díj felét, mely
összesen 20 000 Ft fejenként,
minden tanévben a Vajai
Általános Iskolás Gyermekekért
Alapítvány fedezi.  Tudjuk,
hogy még így is megterhelő
sok család számára az összeg
kigazdálkodása. Szeretnénk
azonban, ha minél több
tanulónk részese lehetne
ennek a hagyományostól eltérő
tanulási formának.

Az alapítvány bevétele,
melyből gazdálkodni tud,
jelentős részben az adó 1 %-os
felajánlásából származik.
Köszönjük az eddigi
támogatást, és kérünk
mindenkit, hogy felajánlásával
segítse alapítványunk további
támogató tevékenységét.

Az adó 1 %-a felajánlható:

Vajai Általános Iskolás
Gyermekekért Alapítvány

Adószám: 18807754-1-15
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"EGRI CSILLAGOK" PROJEKT
Szívesen emlékszem vissza a tavalyi tanévre, mikor Gárdonyi Géza: Egri
csillagok című regényét projekt formában dolgoztuk fel. Egy egész héten át az
irodalom, idegen nyelv, történelem és énekórákon változatos feladatokat
végeztünk ebben a témában. A gyűjtőmunka április elején kezdődött, mikor
Molnár Sándorné tanár néni elmondta nekünk, hogy milyen feladataink
lesznek. Csoportokba osztott minket, különböző előzetes feladatokat kaptunk,
melyeket közösen kellett a csoportoknak megoldaniuk. Irodalomból azt, hogy
gyűjtünk Gárdonyi Gézáról cikkeket, és keressünk az olvasmányhoz kapcsolódó
képeket az interneten. Egy verset is kellett írnunk, amelyben elképzeltük,
hogy mi vagyunk a várvédők, és sikeresen megvédjük az egri várat. A várvédők
esküjét is megtanultuk. Az idegen nyelv óra előzetes feladata hasonló volt,
csak annyival nehezebb, hogy ezeket mind német nyelvre fordítottuk le. A
történelem órára  az egri vár alaprajzát kellett megrajzolni, és jelölni rajta a
vár részeit: mint például várfal, bástya, stb. Énekórára két előzetes feladatot
kaptunk. Készítettünk egy korabeli kottát Tinódi Lantos Sebestyén
Krónikájából. A másik feladatban pedig a lantos viaszpecsétes, tekercses
 címerét rajzoltuk meg. Eljött a hónap vége. Izgatottan vártuk a tanórákat.
Idegen nyelv órán plakátot terveztünk a gyűjtött képekkel és német
szöveggel. Irodalom órán egy tablót alkottunk az íróról és a várról. Az órán
különböző feladatot oldottunk meg, és a előzetesen megtanult esküt mondtuk
el „Dobó István” vezénylésével. Történelem órán kiraktuk a vár alaprajzát, és
sok olyan korabeli fegyverről tanultunk, amit eddig nem is ismertünk.
Énekórán felragasztottuk a korabeli kottákat és a Tinódi címereket egy
kartonra, s közben hallgattuk Tinódi zenéjét. Nagyon érdekesek, izgalmasak és
tanulságosak voltak ezek a projektórák.

Tóth Tamás 7.c

„Egészséges életmód-Élj
egészségesen”projekt

Az Egészségvédelem – prevenció
hetében a következő előadásokon
vettünk részt: szexuális
felvilágosítás fiúknak, majd
lányoknak, elsősegélynyújtás,
fogápolás, drogprevenció,
szépségápolás. Az „Ép testben ép
lélek”, azaz a mozgás hetében
különböző terembajnokságokon
mérték össze csapataink
ügyességüket, labdarúgás,
kézilabda, floorball és
asztalitenisz sportágakban. Az
„Egészséges életmód-Élj
egészségesen” című
programhéten, tanulmányi órákon
és délutánonként bővíthettük
ismereteinket.  Az egészséges
táplálkozásról beszélgettünk,
táplálékpiramist és plakátokat
készítettünk, részletesen
tájékozódhattunk a víz, az ásványi
anyagok és vitaminok
jelentőségéről. A káros
szenvedélyekről, az egészséges
táplálkozásról videofilmeket
néztünk közösen. Totókat,
teszteket, keresztrejtvényeket
oldottunk meg, helyes napirendet
készítettünk, foglalkoztunk a
mindennapi higiénia
fontosságával. Mindezek
megvalósításában  partnerek
voltak: szaktanárok,
osztályfőnökök, szülők,
Vöröskereszt munkatársai,
háziorvosunk, fogorvosunk, a
védőnő,a kozmetikus.Szülők
bevonásával  hangulatos,
tartalmas vetélkedővel zártuk a
projektet.
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Iskolánk szülői szervezete aktív szerepet vállal az iskolai programok
szervezésében. Jelentős esemény minden tanévben a jótékonysági bál,
melynek bevétele meghatározó az iskolai fejlesztésekben.

Vidám pillanatokat szerzett a résztvevőknek a már második alkalommal
megrendezett Családi Nap, melyre a szülők szép számmal eljöttek, így együtt
szórakozott gyerek, szülő, pedagógus.

Szorgos kezek nyomán
megszépült iskolánk kerítése...

Kisült a mézeskalács a
fenyődíszítésre...

Pedagógusnapon ünnepi
műsorral köszöntötték
intézményünk dolgozóit
szülők, gyerekek...
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Labdarúgás, kézilabda
A hazánkban népszerű két csapatsportágat / a
labdarúgást és a kézilabdát/ a Molnár Mátyás Általános
Iskola tornatermében, szabadtéri kispályáján, és az
iskolánkkal szomszédos kastélypark labdarúgó pályáján
gyakorolhatják tanulóink. Az alapszabályokat, a 
technikai és gyakorlati elemeket heti két alkalommal
sajátíthatják el képességükhöz, tehetségükhöz mérten az
alsó és felső évfolyamosok egyaránt. Az elmúlt évek
eredményei önmagukért beszélnek. Kupák és oklevelek
sokasága sorakozik a "B" épületünkben felállított
vitrinben, melyeket különböző sportversenyekről hoztak
tanulóink. 2010-ben a Megyei Diáksport Tanács
díszoklevéllel és kupával ismerte el iskolánk, valamint
testnevelő tanárunk, Groholy Pál eredményes diáksport
munkáját.

Sportolási lehetőségeink
Sakk szakkör:  A II. Rákóczi Ferenc Sport Egyesület sakk
csapatának vezetője, Sipos Árpád péntek délutánonként
elméleti és gyakorlati oktatást tart a sakk iránt érdeklődő
tanulóknak. Munkáját a felnőtt csapatban már második
éve játszó hetedikes tanulónk,Tóth Tamás segíti, aki
egyre eredményesebben játszik a megyei bajnokságban.

Tömegsport:  Mai mozgásszegény világunkban egyre
nehezebb tanulóinkat sportolásra bírni. Az 1. és 5.
évfolyamon bevezetett mindennapos testnevelés már
részben megoldja ezt a problémát. A többi osztálynak is
biztosítunk lehetőséget a délutánonkénti tömegsport
keretében a mindennapos testedzésre.

Úszásoktatás: Az elmúlt években hagyományosan a
tanév első hónapjában szerveztünk úszótanfolyamot. Az
idén a közeli uszodák zsúfoltsága miatt tavaszra
halasztottuk ezt a programot. Gyulaházára szeretnénk
vinni tamnulóinkat a kedvező árak miatt. Fontos, hogy
minél többen elsajátítsák az úszás alapjait, melynek
pozitív hatása van a helyes testtartás alakulására.

Korcsolyázás: Iskolánkban már hagyomány, hogy a téli
hónapokban korcsolyázni visszük az érdeklődő tanulókat
Nyíregyházára, a Bujtosi Sportcsarnok melletti
jégpályára. Évente 50-60 gyerek szokott élni a
lehetőséggel, melynek költsége kb. 2000 Ft. Ez magába
foglalja a busz, a pálya és a korcsolya bérlését.

Emlékfutás az áldozatok tiszteletére

2012. október 23-án nem csak ünnepi műsorral emlékeztünk
az 1956-os forradalom hőseire, hanem emlékfutással is
tisztelegtünk előttük. Tanulóink többsége lelkesen futotta le a
kijelölt távot. Képünkön iskolánk legkisebb diákjai, az elsősök
indulnak.
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