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Tisztelt Szülők!

FONTOS INFORMÁCIÓK: 

December: 
   5. kedd – Mikulás kupa – alsó tagozat 

 19. hétfő – karácsonyi vásár 14
00

-16
00

 

 20. kedd – 11
00

 iskolai karácsony 

                   12
00

 osztálykarácsony 

 21. szerda – pihenőnap Családi szombat helyett 

 22.-jan. 2-ig – Téli szünet 

 (Szünet előtti utolsó tanítási nap dec.20. kedd, 

 a szünet utáni első tanítási nap jan. 3. kedd  

 („A” hét) 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Január – Emlékeztető 

2 - 7-ig sítábor 

13. péntek – első félév utolsó napja 

19. csütörtök – félévi értesítők kiosztása, 

 du.: farsang – felső tagozatnak 

20. péntek – gyerekeknek tanítási szünet 
 

Szülői értekezletek: 
 

 jan. 23. hétfő  16
00

 – Szülői Szervezet 

   17
00

 – Alsó tagozat 

   18
00 

– Felső tagozat 
 

Ebédfizetés:  
 2011. január 10-11.   20 nap  (februárra) 

 2011. február 7-8.     21 nap  (márciusra) 

 2011. március 6-7.    16 nap  (áprilisra) 

 2011. április 17-18.   21 nap  (májusra) 

 2011. május 8-9.       11 nap  (Júniusra) 
 

Árak ÁFA-változás miatt januártól: 
  3x  519 Ft, 

 E+U v. R+E 442 Ft, 
 Menza  359Ft. 

 

Ebédlemondás: a 201-62-82 telefonon. 

A reggel ¾ 9-ig lemondott ebédeket másnaptól, a nap 

további szakában lemondott étkezést csak 2 nap 

múlva tudjuk érvényesíteni 

.
  

Tisztelt Szülők! Az itt közölt dátumok tájékoztató jellegűek. Kérjük, kísérjék figyelemmel a gyerekek üzenő füzetét, 
ellenőrzőjét, a kihelyezett hirdetményeket, a Szülők Híradója további számait, illetve honlapunkat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

1872 - 2011 
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Megemlékezés az aradi vértanúkról 
 
Ezen a napon gróf Batthyány Lajosra, iskolánk névadójára és az 1848/49-es szabadságharc 13 vértanú 
tábornokára emlékeztünk a tornateremben. Tiszteletükre mécseseket gyújtottunk és virágokat 
helyeztünk el. A 7.a osztály minden tagja vállalt szerepet az előadásban. 

Molnár Zsófia Helka, Bredár Bora, Tóth Marcella 7.a 
 
 

A kulturális napról 
  
Iskolánkban hagyomány, hogy egy napot szánunk arra, hogy kimozduljunk a falak közül, más helyszínre 
helyezve a tanítási órát.  
A 8. a osztállyal a Petőfi Irodalmi Múzeum Ady Endre Emlékmúzeumában jártunk. 
A Veres Pálné utcában található Ady és Csinszka első, egyetlen, rövid ideig közösen lakott otthona. Az 
évszázados épület és a Hivatal  szerencsére megőrizte a számunkra a százéves el-és berendezést: a 
gyönyörű nappalit, a külön hálószobákat, a fürdőszobát a kopott szépségű káddal, kályhával és 
mosdókagylóval, a bútorokat és a tárgyakat.  Ráadásul verses életrajzzal kalauzoló vezetőt is kaptunk 
rendhagyó irodalom óránkhoz. 
Ha van egy kis szabadidejük és kedvük az időutazáshoz, látogassanak el ide Önök is!  

        Nemes Mária magyartanár 
 

Kulturális nap 
 

Iskolánk hagyományai közé tartozik, hogy ősszel kulturális nap keretén belül az osztályok 
kiállításokat, múzeumokat, régi épületeket…, látogatnak meg. 
A 2.a osztály az Iparművészeti Múzeum időszaki kiállításait tekintette meg. 
Az egyik kiállításon fiatal lengyel iparművészek újrahasznosított anyagokat (papír, fém, 
fa, üveg, ..) használtak fel műalkotások létrehozásához, pl. csillárt készítettek joghurtos 
poharakból, lámpát összetört üvegdarabokból, fából hangszórót… 
Ezek a tárgyak esztétikusak, hasznosak és humorosak is voltak. 
A másik kiállításon a magyar design pályázat 2011 évi alkotásaiban gyönyörködhettünk. 
A kulturális napon szerzett élményeinket rajzainkkal is megörökítettük.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1956. október 23-ra emlékeztünk 

 
A forradalom évfordulójára a 8. a osztály készült műsorral. Kétféle megközelítéssel: egy film és egy 
jelenetsor készült.  
Az előbbit Árvai Ábel rendezte, filmezte, vágta, és a forgatókönyvet is írta. Igazi kamaszos lendülettel, 
önállóan, jó tempóban. A történet szerint 1956-ban egy iskolában fegyveres harcok bontakoznak ki az 
ellenállók és a katonák között. Az utcai harcok filmezésekor a hátteret néhány hámló vakolatú 
környékbeli ház szolgáltatta. Egy tank is végigmasírozott az utcán: Ábel animációs technikájának 
köszönhetően. A játszótársai az osztálytársak voltak. Nagy  sikert aratottak a tornatermi vetítésen. 
A „színdarab” a háború utáni magyar történelem néhány fontos eseményét villantotta fel az ’50-es 
évektől a rendszerváltás időszakáig – egy barátság történetén keresztül. Dicséret illeti a nyolcadikos 
színjátszókat!       

Nemes Mária magyartanár, osztályfőnök 
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Márton nap 
 
2011. XI. 11-én, Márton napon a 2 a osztályosok libákról szóló 
vidám versekkel, mondókákkal, énekekkel és játékokkal várták az 
óvodásokat, s együtt barkácsoltak, színeztek, hímeztek. 
(MELLÉKLET) 
Megérkezett Lúdanyó is, aki mesélt nekünk, mert hiába vártuk 
Lúdas Matyit, aki elakadt a Döbrögi vásárában. Aki hozzánk 
látogatott, megkóstolhatta a libazsíros kenyeret is. 
Következő programunk, melyre szertettel várjuk az óvodásokat 
2011. dec.7- én 16:30- kor lesz. 
 
 

Különleges délután 
 

November 22-én a 2.a-sok meghívást kaptak a Merlin Színházba egy 
hagyományos japán árnyszínház bemutatóra, melyet egy érdekes 
kézműves foglalkozás egészített ki. 
Nagy szeretettel fogadtak bennünket a japán bábművészek, 
megtapasztalhattuk híres udvariasságukat, segítőkészségüket, mindenre 
kiterjedő figyelmüket. 
Két régi mesét adtak elő árnyjátékkal, japán nyelven, a történet pontos 
megértését tolmács segítette. 
Bepillanthattunk a tradicionális japán árnyjáték bábkészítés rejtelmeibe. 
Árnybábokat készítettünk, melyeket fapálcák segítségével mozgathatóvá 
tehettünk. 
 Az iskolában folytattuk a mesét, újakat is kitaláltunk és a régi technikával 
(árnyjátékkal) elő is adtuk egymásnak. 
 Ezúton is köszönjük a szervezőknek, hogy részt vehettünk ezen a 
különleges eseményen! 
 
 

Az óvó nénik látogatása 
- részletek az élménybeszámolókból -  

 
Október 26-án, szerdán az óvó nénik meglátogattak minket. Csináltunk az óvó néniknek könyvjelzőt, 
képeslapot ajándékba. Nagyon boldog voltam, hogy eljött az óvó nénim, hozott nekem csokit ajándékba. 
Nagyon örülök, hogy a kedvenc óvó nénim itt volt. 
Magyarból a csökönyös kiselefántot olvastuk és a szófajokat csoportosítottuk. Matekból a füzetben és a 
táblánál dolgoztunk. Volt aki, vidám képeket rajzolt, és odaadta az óvó nénijének. Taps játékot is 
játszottunk. 
A végén mindenki szépen, aranyosan egy nagy öleléssel elköszönt. 
 

Írták: Nagy Csenge Alexandra, Stecbauer Anna, Till Simon 4.a 
 

 
                Színházlátogatás 

 
November 30-án délelőtt a Magyar Színház Rumini a Ferrit – szigeten előadás 
főpróbáján jártunk, Berg Judittal, aki röviden elmesélte a történet alapját. 
Bepillantottunk a rendező, a színpadmester, az ügyelő, a vágó … munkájába. A 
dramaturg – Vince édesanyja – megmutatta a Rumini szövegkönyvét, elmondta, 
hogyan kell egy regényt színpadra állítani.  
Köszönjük! 
A színpadra is felmehettünk, sőt, megfoghattuk a hatalmas díszleteket is.  
Mindenkinek ajánljuk ezt a darabot, aki szereti az izgalmakat, a fordulatos 
eseményeket, a humort és a Rumini könyveket.      

                                                                                                                         2. a  
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Péntek délutánok a 6.a-ban 

 
Október 7-én vetélkedőt szerveztünk magunknak a Várban. Előtte szerda délután csoportokban 
mentünk fel a Várba, és minden társaság egy kérdés sorozatot állított össze a többiek számára. 
Pénteken már minden csoport ugyan azt a vetélkedő lapot kapta kézhez. Fent a Várban gyorsan 
szétszóródtunk, és kerestük a helyszíneket, amelyekről a kérdések szóltak. (Megszámoltuk a Mária 
Magdolna templom csengettyűit, utánajártunk, mikor van zárva a Zenetörténeti Múzeum, mit ábrázol a 
Vadászbolt cégére, és azt is megtudtuk, mennyibe kerül a somlói galuska a Budavári Fortuna 
étteremben ….) 
A következő délutánon egy városnéző busszal jártuk be Budapest nevezetességeit, és fejhallgatón 
keresztül hallgattuk az idegenvezetőt. 
November 15-én rendeztük meg az osztály Ki Mit Tud?-ot. Mindenkinek volt dolga az előkészületekkel. 
A „versenyzők” természetesen a felkészüléssel voltak elfoglalva, nagy izgalommal készültek a zsűri 
tagok is a szerepükre, a berendezők az osztályterem átalakítását tervezték, a zenefelelősök a fellépők 
zene számait keresték, töltötték, mixelték …. 
A nagy napon minden fantasztikusan sikerült, a bűvészmutatványokon ámultunk, az ördögbot most is 
elkápráztatott minket, paródia, tánc szórakoztatta a közönséget. Természetesen felvételt is készített az 
erre vállalkozó társunk. 
Ezekben a napokban szervezzük az év utolsó közös programját, a korcsolyázást. 

6.a 
 

Montessori hírek 
 
November 11- én délelőtt az ELTE hallgatói Szarka Emese tanárnő  vezetésével a 2.a és a 3.a 
osztályainkban hospitáltak, majd Kovács Éva válaszolt a felmerülő kérdéseikre. 
 

 
November 17- én a Veszprém megyei Nagyalásony faluban  - egy 
volt batthyánys diákból lett tanár, Gyenes Viktor – szervezett a 
régióban dolgozó tanítóknak, tanároknak, gyógypedagógusoknak 
szakmai napot, melyre meghívást kaptunk, hogy bemutathassuk a 
Montessori-módszert. 
Előadásunkat és az eszközbemutatót nagy érdeklődés kísérte. 

Jávor Júlia és Kovács Éva 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Matematika verseny 
 
Ebben az évben egy 7. osztályos csapattal indultunk a Bolyai János Matematika Csapatversenyen. A 
területi fordulón (I. és II. kerület) 43 csapat közül a rangos 4. helyet szerezték meg a gyerekek.  A csapat 
tagjai: Bredár Bora, Tóth Marcella és Wermeser  Zsombor 7.a osztályos tanulók. 
Gratulálunk az elért eredményhez! 

 Wetterhán Béláné 
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Természettudományos „sarok”  
 
A tavalyi tanévben kezdtük el a hamburgerrel. A    könyvtár     mellett, a 
folyosón alakítottuk ki a  a „helyet”, ahol szegény hamburgert figyeltük meg 
három és fél héten keresztül. Nem penészedett, nem rohadt, nem 
büdösödött, csak szomorúan száradt.  
Ezután határoztuk el, hogy a helyet állandósítjuk, és időről időre közszemlére 
teszünk megfigyelni való kísérleteket. 
A családi szombaton a hófehér rózsaszálak piros, zöld és sárga színben 
kezdtek pompázni. Novemberben a csírázás volt a vizsgálat tárgya. Melyik 
növény magja, milyen gyorsan csírázik, sötétben vagy világosban, a vizes 
vagy az olajos körülmények a kedvezőbbek?  
Most decemberben, a karácsonyra készülve a sókristályosítás a látnivaló.  A képen látható sókristályok 
Szigetváry Samu kísérlete, ételfestékekkel „megfűszerezve”. 

Kálmán Enikő és Kocsi Klári 
 

Sport 
 
2011. november 26-án rendezték a karate sportág 
Diákolimpia Országos Döntőjét. Iskolánk történetének 
negyedik országos egyéni érmét Nyerges Dóra 6.a 
osztályos diákunknak köszönhetjük, a katában szerzett 
bronzot.  
Gratulálunk!!! 
A „Sporthírek” honlapja:  
http://www.wix.com/batthyany/batyisport  
 

 
Ökosságok 
 
A tanév elején megalakult iskolánk öko-munkacsoportja.  
Tagjai: Bánkutiné Benedek Erika, Farkas Anikó, Kálmán Enikő, Kustra Vilmos, 
Oskó Judit, Sárközi László. 

Mottónk: „Senki sem követhet el nagyobb hibát, mint az, 
      aki azért nem tesz semmit, mert amit megtehet, az kicsiny. „ 

Edmund Burke  
Az elmúlt negyed év történései:  

A Családi szombaton elkezdtük a PET palackok szelektív gyűjtését, ez a 
felsősök osztályok közötti versenyének része ettől a tanévtől, mint a 
papírgyűjtés is! Az elemeket is külön gyűjtjük, de nem a verseny 
keretében. (Inkább a tartós, tölthető akkuk használatát szorgalmazzuk, 
mint az eldobható elemekét!) 
Minden osztályunk törekszik háromfelé válogatni a hulladékát – papír-, 
műanyag-, vegyes gyűjtőkbe. 

 
A felsősök 1. ökofeladata az otthoni energiatakarékosságról szólt. Az 
elkészített munkák, a földszint 35. terem melletti Ökosságok faliújságon 
láthatók. Itt kaptak helyet a téli madáretetésről szóló információk és 
képek. Közben elkészültek a madáretetők technika órákon. Minden 
termünk ablakában ott várják a téli hónapokban az éhes madarakat.  
A II. emeleten nov. 21-dec.2. látható volt az Anthropolis Egyesület, „A 
Te döntésed?” című kiállítása.  
(http://www.anthropolis.hu/?cat=8) A következő hónapokban 7. és 8. osztályosoknak tartanak 
foglalkozásokat környezetvédelem témájában.  
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… és természetesen nem feledkeztünk el, a környezetvédelmi akciókra való felhívásokról sem, mint 
például a Ne vásárolj semmit! nap november 25-én. 
  

Advent – készülődés az ünnepre 

  Következő összeállításunk öko - ötleteket kínál az ünnepekre: 
 
Girlandok az ünnepekre: 
http://artesan.blog.hu/2010/11/16/oko_karacsony_girlandok  
Kis segítség a karácsonyi ünnepek megszervezéséhez:  
http://www.tutitippek.hu/blog/zold-karacsony.php  
Tippek a Greenpeace-től:  
http://tamogatas.greenpeace.hu/oko-tippek/52-karacsonyi-oko-tippek  
 
... és ahol saját magunk is készíthetjük ajándékainkat:  
http://oko-piac-ter.freeblog.hu/archives/2011/11/22/Karacsonyi_ajandekgyar_-_2011_december_10/  
http://kreativan.hu/karacsony 
 
Csatlakozzunk a „Mennyi szeretet fér el egy cipős dobozba?” akcióhoz. Lényege: bárki adhat már 
nem használt holmijából ruhát, játékot, tanszert ajándékba egy ismeretlen gyereknek, feltéve, ha az 
ajándék belefér egy cipős dobozba! Valamint azt a megrakott dobozt becsomagolják, s ráírják, hogy 
hány éves gyereknek, s fiúnak vagy lánynak való. http://ciposdoboz.hu/  és reklámfilmjük: 
http://www.youtube.com/watch?v=r_FWow9m5Oo&feature=youtu.be  
 

Visszaváltható karácsonyfa 
A földlabdás fenyőfának rengeteg előnye van! Nem vágnak ki érte erdőket, nem 
ölnek meg egy fenyőt sem, nem hullajtják tele a tűlevéllel az egész lakást, 
élénkebbek a színei. 
http://kreativkaracsony.uw.hu/visszavalthato.php  
  
http://artesan.blog.hu/2010/12/03/oko_karacsony_karacsonyfa 

 

50. Hulladékból Termék kiállítás! - Mikulás napi Kreatív Piknikkel 

A kiállításon megtudhatjuk, láthatjuk, milyen termékek készülnek újrahasznosított 
anyagokból. 

http://oko-piac-
ter.freeblog.hu/archives/2011/12/01/50_Hulladekbol_Termek_kiallitas_-

_Mikulas_napi_Kreativ_Piknikkel/

Lapzárta után érkezett:  
 
Mikulás kupa 
 
December 5-én ismét sikerült a Batyis 
csapatnak  megnyerni a Mikulás kupát! 
Gratulálunk! 
 

 

 

 


