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A Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Lapja

2018/2019. II. félév

Visszapillantó
Sok-sok érdekes és vidám programban volt részünk a 2018/2019-es tanév II. félévében is.
A hagyományos rendezvényeink (farsangi mulatság, Arany-hét, jeles napok, világnapok
figyelemfelhívó eseményei) mellett a Menő-Menza pályázat és a HATÁRTALANUL pályázat
programjai felejthetetlen élményekkel gazdagították iskolánk valamennyi diákját
és pedagógusát.
A Menő-Menza pályázat sikeres lezárása után az Arany Figyelő különszámában összefoglaljuk,
hogy milyen programok valósultak meg a projekt során iskolánkban.
Lapozgassátok át kiadványainkat, és segítségével idézzétek fel a II. félév közös programjait!
Kellemes, élményekben gazdag vakációt kívánunk
minden „Aranyos” diáknak!

1. b osztályos tanulók munkája

2.

ARANY-ÉLET
A magyar kultúra napja

2019. január 22-én iskolánkban a MAGYAR
KULTÚRA NAPJÁt ünnepeltük.

Ezalatt a kicsik a festészetteremben
foglalkozáson vettek részt, színes papírból
nyuszit készítettek a tanító nénik segítségével.

Farsang

2019. február 8-án került megrendezésre a
farsangi karnevál. A gyerekek és tanáraik
izgatottan készültek a mulatságra,
feldíszítették osztálytermeiket és az aulát. A
társastáncot tanuló diákok is felléptek, egy
vidám modern táncot adtak elő. Majd
felvonultak a jelmezesek, sok-sok mulatságos
maskarát láthattunk.

Iskolába kukucskáló

Reggel háromnegyed 8-kor nagy számban
gyülekeztek az óvodások és szüleik a
könyvtárban. Bepillantást nyerhettek a tanulók
munkájába, akik a mesék világába utaztak.

Alapítványi bál

A bál a 8. osztályosok nyitótáncával
kezdődött. A meglepetés műsorban az
Arabesque Táncstúdió látványos előadását
tekinthettük meg.

ARANY-ÉLET
„Arany-hét” programjai
Iskolánk névadójának születésnapja
alkalmából március 4-én elkezdődött az
„Arany-hét”. Hagyományainkhoz híven,
minden évben megrendezésre kerül ez a
programsorozat. A hét az „Arany – percek”
rendezvénnyel kezdődött. Minden nap másmás osztály adott elő egy-egy szép Arany
János verset.
„Arany-percek”
7. osztály

Az első „Arany-percek”-ben a 7.
osztályos tanulók mutatták be
Arany János: A walesi bárdok című
költeményét.

3.

Zenei vetélkedő és nyelvtörő verseny

A tanulók csapatokban a zenei
alapfogalmakról egy
humoros totót oldottak
meg. Majd a szimfonikus
zenekar hangszereinek
ismerete és
zenefelismerés következett. Nemcsak
komolyzene, hanem friss, mai XXI. századi
slágerek is elhangzottak.
Városi helyesírási verseny

Toldi-kondi (felső tagozat)

A hagyományokhoz híven, ebben a tanévben
is megrendezésre került a városi helyesírási
verseny 3-8. osztályosnak, melyre a közeli
települések tanulói is meghívást kaptak. A
versenyzők tollbamondást és egy nyelvtani
tesztet írtak a rendelkezésükre álló 60 perc
alatt.
Csapat és egyéni versenyek keretében
mérhették össze erejüket és ügyességüket
diákjaink: súlyemelésben, erőnléti
gyakorlatokban, távolugrásban,
labdadobásban jeleskedhettek a tanulók.

4.

ARANY-ÉLET
Természetismereti vetélkedő

A felső tagozatos tanulóknak
természetismereti vetélkedőt tartottunk. Sokan
jelentkeztek a természettudományos
tantárgyakat átölelő játékos versenyre. Három
fős csapatokban dolgoztak a gyerekek.

Az „Arany-hét” értékelése

Az 1848-as forradalom és szabadságharc
ünnepi megemlékezése után került sor az
Arany-hét versenyeinek értékelésére. A
különböző eseményeken résztvevő tanulók
átvették az emléklapokat, érmeket,
ajándékokat.

A víz világnapja
március 22.

Virágültetés Arany János szobránál

Megemlékezést tartottunk Arany János
szobránál, és virágot ültettünk a költő
születésének évfordulója alkalmából.

A 2019. év mottója: „Vizet mindenkinek!”.
Ebből az alkalomból a 4. osztályos tanulók
sok érdekes információt osztottak meg
iskolánk tanulóival a vízfogyasztásról,
felhívták a figyelmet az ivóvíz
takarékosságára, a víz felhasználásának
különféle módjáról.
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ARANY-ÉLET
Faölelés az Erdők Világnapján
március 21.

Tanulóink egyszerre egy időben, több
helyszínen öleltek át egyegy fát az iskola udvarán.
A programban mindenki
lelkesen vett részt.

Húsvéti vásár

Április 16-án délelőtt megtartottuk a
hagyományos Húsvéti vásárt, melyre a szülők
sok szép ünnepi kelléket, díszt, süteményt
készítettek. Az aulában szépen feldíszített
asztalokkal várták a tanulókat.

Föld napja április 22.

A Föld napja az élővilág változatosságának
megőrzésére hívta fel a figyelmet.

Költészet napja
április 11.

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁt minden
évben április 11-én tartjuk. Erre az ünnepre
1964 óta József Attila születésnapján
emlékezünk.
Ebből az alkalomból minden osztály egy-egy
plakátot készített, melyre kedvenc idézeteiket
írták a gyerekek.
A költészet napjához kapcsolódott az alsó
tagozatosok szavalóversenye, melyre humoros
költeményekkel készültek a gyerekek. Minden
osztályból indultak versenyzők, szépen
hangsúlyozva,
biztos tudással
mondták el
verseiket.

Diákbál

Intézményvezetőnk, Klemmné Lőrincz Ildikó
köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a
bált. Nem maradt el a bál királynőjének és
királyának megválasztása sem.
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ARANY-ÉLET
Madarak és fák napja
május 10.

Az első MADARAK ÉS FÁK NAPJÁt a kor
neves ornitológusa, Chernel István szervezte
1902-ben. Ebből az alkalomból iskolánkban
három ginkgo-biloba (páfrányfenyő) fát
ültettünk el a kert különböző részére. A
faültetést a 8. osztályos tanulók végezték
Szabó Csaba igazgatóhelyettes irányításával.

Virágosítás, kertrendezés
május 17.

Már hagyománnyá vált, hogy a szülői
munkaközösség kezdeményezésére tavasszal
megszépítjük az iskola udvarát.
Minden osztály támogatta az iskola
virágosítását, rendbetételét.
Szülők és tanulók együtt munkálkodtak ezen a
délutánon. Köszönjük a szülőknek,
osztályoknak és Szécsényi Marianna
önkormányzati képviselő asszonynak, hogy
támogatták az iskola szépítését.

A HATÁRTALANUL!
program „Tanulmányi
kirándulás hetedikeseknek”
HAT-18-01
Szlovénia természeti,
történelmi és néprajzi kincsei
pályázatnak köszönhetően fantasztikus
szlovéniai kiránduláson vehettek részt
diákjaink.
A pályázat célja a határon túli kirándulások
támogatása, a Magyarország határain kívül élő
magyarság megismerése és a magyarországi
és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok
kialakítása, illetve erősítése.
A kirándulás során szerzett élményeikről így
nyilatkoztak tanulóink:
Szlovéniában nekem az volt a legjobb,
hogy…
… szép helyeken jártunk, és jól éreztük
magunkat. (Szedlák Dalma)
…egy 3 csillagos szállodába mentünk.
(Barakonyi Ádám)
… sok várba mentünk fel. (Pocsai Péter)
… szép képeket lehetett csinálni. (Merucza
Andrea)
…megnéztük Ljubljanát és a híres városokat.
(Kalászdi Leona)
… az osztálytársaimmal tölthettem az időt.
(Suba Kinga)
…sokat fotóztam, és finomak voltak az ételek.
(Petri Nándor)
… a barátaimmal voltam. (Simkó Anna)
… kedvesek voltak az emberek, és nagyon jó
programok voltak. (Szamosi Luca)
… volt egy aranyos kutya. (Grebely Panna)
… jó idő volt. (Zlehovszky Dominik)
… szép helyeket láttunk. (Kövér Dávid)
… annyit ettünk, amennyit akartunk.
(Hartman Ádám)
… rengeteg dolgot tudtam meg a határainkon
kívül élő magyarságról. (Lakatos Lilla)
… olyan helyeken járhattam, ahová egyedül
nem jutottam volna el. (Roppantó Judit)
…finom süteményeket ettem (bledi krémes,
ljubljanai rétes), és nem romokat láttunk,
hanem teljes épségben lévő várakat.

(Tamáskó Judit)

HATÁRTALANUL
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A Ljubljanai-medence két tájegysége a
Ljubljanai-lapály és délkelet felől a
Ljubljanai-mocsárvidék.

Élménybeszámoló
Sok évvel ezelőtt még csak kevesen tudtak az
apró szlovén fővárosról, melynek bűbájos
utcái és kicsiny terei olyanok, akár a mesében.
Ezek a varázslatos helyek mindmáig
visszavárnak minket, de a város azóta sokat
változott és fejlődött.

Szlovénia fővárosa és legnagyobb települése
egy hétre is elegendő programot és látnivalót
tartogat. Sőt egy igen fontos elismerést is
elnyert – megkapta a 2016-os Európa Zöld
Fővárosa címet. Ez nem csoda, hiszen a
gépjárműves közlekedés egy az egyben ki van
tiltva a központból. Így a Ljubljanica folyó
zöld fákkal övezett partja csak a sétálóké és a
bicikliseké.
A monda szerint az aranygyapjút megszerző
és hazafelé tartó argonauták királya legyőzte
az itteni tóban tanyázó sárkányt, később a
sárkány vált a város jelképévé.
Mintegy 280 ezer lakosú város, Szlovénia
földrajzi középpontjában, 163 km2-en fekszik
a Szávába ömlő Ljubljanica folyó két partján.

A folyó jobb partján a régi városrészek
terülnek el, bal partján az új negyedek. Az
óváros a Ljubljanica hurokján fekszik, a
Várhegy körül.

Köszönjük a lehetőséget, hogy eljuthattunk
Szlovéniába sok érdekességet, szép tájakat és
városokat ismerhettünk meg. Számtalan
élményben volt részünk, mindig emlékezni
fogunk erre a kirándulásra.
Petri Nándor
7. osztályos tanuló beszámolója
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HATÁRTALANUL
Vártúrák hétvégéje

Iskolánk 7.-es tanulói 2019. május 23-tól 26ig a Határtalanul! pályázat segítségével
Szlovéniába utaztak. A kirándulás rendkívül
érdekes volt.
Az első nap a lendvai várat tekintettük meg.
Lendva egy határhoz közeli kisváros a
magyarok lakta Muravidéken. A vár
csodálatos környezetben van. Sok érdekes
kiállítást néztünk meg, a gyerekeknek

legjobban a makettek tetszettek. Ezután Ptujba
mentünk, ahol a szállásunk is volt. Itt is
megnéztük a várat, azonkívül a városi tornyot
és az Orpheus-oszlopot. Ez egy római kori
műemlék. Az országban egyébként sok helyen
találhatók római kori emlékek. A városnézés
után lesétáltunk a Dráva-partra, majd este
elfoglaltuk a szállást.
A második nap Ljubljanába, a fővárosba
mentünk. Először a Balassi Bálint Intézetet
kerestük fel. Ez az intézet hivatott a külföldön
élő magyarságot segíteni.

Kedvesen fogadtak, és az intézet
igazgatónőjének előadása tanulságos volt.
Délután városnézés következett. Egy
üvegezett siklóval mentünk fel a várba. A vár
kiállításait megtekintettük, és megkoszorúztuk
Batthyány Lajos, az első felelős magyar
miniszterelnök emléktábláját, aki itt
raboskodott a börtönben. Majd a vár után újra
városnézés következett. Sétáltunk a
Ljubljanica-folyó partján, és megtekintettük a
Sárkány hidat, a Hármas hidat, a
vásárcsarnokot, a városházát, a Szent Miklósés a Ferences templomot. Szállásunk a
városban volt, egy sporthotelben.
A harmadik nap a túra napja volt. Bledbe
mentünk, ahol a kis tengerszem mellett
található várat néztük meg, és egy kicsit a tó
partján is sétáltunk. Majd következett a
Vintgár-szurdok, ahol nemcsak kavicsos út
volt, hanem a Radovna-folyó felett fapallókon
mentünk. Alattunk zúgott a patak, és
vízesések tették izgalmassá a sétát.
Csendesebb helyeken még pisztrángokat is
láttunk. Igazán gyönyörű, látványosságokban
gazdag túra volt.
Az utolsó nap hazafelé már csak Mariborban
álltunk meg, ahol a város zsinagógáját, a
Pestis-oszlopot, a székesegyházat és a kastélyt
néztük meg. A városban található a világ
legöregebb szőlőtőkéje, aminek a terméséből a
mai napig készítenek bort.
Nagyon szép, tanulságos utunk volt, ami mind
a gyerekeknek, mind
a felnőtteknek soksok élményt adott.
Köszönjük a
lehetőséget!
Tamáskó Judit tanárnő
összefoglalója

ZÖLD HÍREK
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Ne használj műanyag zacskókat!

JÁTÉKOS ÖTLETEK GYEREKEKNEK
A KÖRNYEZETTUDATOS JÖVŐÉRT

Vásároljatok tartós anyagból készült táskákat
vagy fonott kosarakat, és járjatok azzal
bevásárolni! Ezzel pénzt is spóroltok és a Föld
egészségét is kímélitek.
Gyűjtsétek szelektíven a szemetet!

Ültessetek fát!
Óriási élmény látni, ahogy egy
magból növény lesz. Figyeljétek
meg Ti is, ahogy a mag szárba
szökken, beszéljetek a
növénykének, öntözzétek,
gondoskodjatok róla és figyeljétek,
ahogy gyönyörű növény lesz belőle, és
megajándékoz szépségével, termésével!
Járjatok többet gyalog és kerékpárral!
A környezetszennyezésben jelentős szerepe
van a gyakori járműhasználatnak, ha azonban
többet jártok gyalog vagy kerékpárral, azzal
nemcsak a Föld egészségét óvjátok, de a
sajátotokat is. A mozgás
egészséges, a gyerekeknek
pedig kifejezetten szükségünk
van a nap 1-2 óra szabad
levegőn történő mozgásra.
Ne vásároljatok műanyag palackos
termékeket!
A műanyag palackok nagyjából 450 év alatt
bomlanak le, ezért jobb elkerülni ezeket a
csomagolásokat. Ha pedig
sehogy nem tudjátok kikerülni,
gyűjtsétek szelektíven a
műanyag hulladékot!

Ma már a legtöbb nagyvárosban megoldott a
szelektíven gyűjtött szemét elszállítása.
Ha mégsem, akkor pedig a telepített
szigeteken tudjátok elhelyezni a szétválogatott
hulladékot. Jó példát mutatsz azzal, ha
külön szemetest
rendszeresítetek a
kommunális hulladéknak, az
üvegnek, a papírnak, a
fémnek és a műanyag
hulladéknak is.
Komposztáljatok!
A kertekben elhelyezett komposztálók
nemcsak a zöldhulladék újrahasznosítására
alkalmasak, de egyúttal értékes tápot is
készíthettek a növényeiteknek, és
megfigyelhetitek a komposztban élő rovarokat
is!
Töltsetek sok időt a természetben!
Kiránduljatok sokat a vakációban, fedezzétek
fel környezetetek természeti értékeit,
szépségeit, gyűjtsetek kincseket!
Igazi feltöltődést jelenthet, amikor távol a
város zajától kirándultok, élményeket
gyűjtötök és együtt élvezitek a természet
szépségét, illatait és színeit.

forrás:
https://bagdibella.hu/blog/igy-neveld-kornyezettudatossagra-gyereket/

JÓ TUDNI
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Ma használatos hónapneveink latin eredetűek, ám érdemes megismerni régi magyar elnevezéseiket is. Azok
igen találóan utalnak az adott időszak jellemzőire. A tanév két utolsó hónapjának elnevezéséről és jellemzőiről
olvashattok cikkünkben.

MÁJUS

JÚNIUS

A május az egyik legszebb
tavaszi hónap. Ilyenkor már zöld
a lomb, madárdaltól hangos az
erdő, virágoktól színes a rét.
Közeleg a nyár.
Régi magyar elnevezései: Pünkösd hava, Tavaszutó,
Virágzó élet, Ígéret hava
Az
évnek
ebben az időszakában
a madarak mindenütt
a fiókák nevelésével
foglalkoznak.
Májusban már a nagy
pele is felébredt téli álmából, és éjszaka jár táplálék
után. A szarvastehenek és
az őzsuták a sűrű erdei
aljnövényzetben ellenek. A
pettyes kis állatok a fűben
fekszenek, anyjuk időrőlidőre
felkeresi
és
megszoptatja őket.
Növekednek az április végén született
rókacsemeték a földalatti kacskaringós alagút végén
levő üregben. Két hétig vakok, csak anyatejen élnek,
de ahogy látni kezdenek, nyomban áttérnek a
hústáplálékra is.
A parton vagy a vízben úszó fatuskón
sütkéreznek a mocsári teknősök, az egyetlen hazai
teknősfaj képviselői.
A májusi cserebogár néha nagy tömegben rajzik. A
jó étvágyú bogarak lekopasztják a gyümölcsfák és a
tölgyesek
leveleit.

A május szépsége után június meghozza a bőség
kezdetét: érnek az első gyümölcsök. A hónap végén
megkezdődik az aratás. A gyerekek nagy örömére
befejeződik az iskolaév és megkezdődik a gondtalan
vakáció.

A lapot szerkesztették

Régi magyar elnevezései:
Szent
István
hava,
Kaszáló hó, Napisten hava
A madárvilágban a június általában a második költés
időszaka. A már önállóvá
vált fiókák laza kis
csapatokba
verődve
kóborolnak.
Csendes nyári estéken a
kert fái között nesztelenül suhannak a denevérek.
Zsákmányt keres az avarban a sün is. A kis rókák
júniusban kint hancúroznak
a rókavár bejárata előtt.
A hónap második felében a
zöld gyík nősténye laza
földbe rakja le 6-10 puha
héjú fehér tojását.

tanárok: Dr. Bacsóné Menyhért Mónika, Firkaláné Juhász Mária,
Roppantó Judit, Tóth Árpádné
rendszergazda: Kozma Viktor

