
IPS Hírlevél 2019. november – december 1 

 

 

 

 

Iskolai előkészítő 
 

 

November folyamán iskolai előkészítőseink nagyon 
keményen dolgoztak, amikor a szuper izgalmas 
témakörünket, a Kincses Szigetet jártuk körül. 
Többek között felfedeztük a kalózok életét, valamint 
saját érmeinket, zászlóinkat és kalózhajóinkat is 
megterveztük. Beszéltünk a szabályokról, az étkezési 
szokásokról és arról, hogyan beszéltek a kalózok.  
A november különleges hónap, amikor Amerikában a 
Hálaadás napját ünneplik. Mi is elkészítettük a saját 
Hálaadás-napi lakománkat, még egy szuperfinom 
pulykát is sütöttünk, amelyből az egész iskola jól 
lakhatott. Megbeszéltük, hogy miért vagyunk 
hálásak, és mi fontos az életünkben.  
 

 
 
A december ugyanolyan izgalmas és zsúfolt volt, mint 
a november. Meglátogatott minket a Télapó, aki 

nemcsak ajándékokat adott a gyerekeknek, hanem jó 
tanácsokkal is ellátta őket. Gyermekeink nagyon 
lelkesen készültek a karácsonyi műsorunkra, amely 
csodásan sikerült. Ezt az évet is szuperül zárjuk. 
Iskolai előkészítőseink nevében mindenkinek 
kellemes karácsonyi ünnepeket, pihentető téli 
szünetet és nagyon boldog új évet kívánunk! 
 

 
 

Már olvasunk! 
 
Már olvasunk! A kis elsősök szorgosan tanulnak írni 
és olvasni. Mindig izgatottan várják, melyik betű lesz 
a következő a sorban. A betűk alakítását relaxációs 
zenét hallgatva gyakorolják, amely segíti 
koncentrációjukat. Tekintsétek meg az erről készült 
videónkat: 
 
https://drive.google.com/open?id=1M0wdFvjmr57l
vveYr_yKsPxfckUzbk_Q 
 
Nagyon élvezik, hogy egyre több mindent el tudnak 
olvasni. Több kis elsős arról számolt be, hogy az esti 
mesét már ők olvassák otthon anyáéknak. 
 
https://drive.google.com/open?id=1NBOMb4qWPq
y9SprgZznhL9e1Pr2v2b3N 
 
https://drive.google.com/open?id=1a3kioDxRQvRx5
Qgy3GnX9vjiLF4F96Oc 
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Matematika 

 
Elsőseink hatalmas lelkesedéssel és szeretettel 
vágtak bele az első osztályos matematika anyagokba. 
Minden órán elmondták, mennyire szeretik a 
matematikát. Első tankönyvük is elnyerte a 
tetszésüket, próbálnak minél nagyobb tempót 
diktálni, hogy minél előbb eljussanak a nagyobb 
számokig, a nehezebb feladatokig. 
A második osztályosok is nagy élvezettel haladtak a 
nagyobb számok felé, s hatalmas büszkeséggel 
újságolták mindenkinek, miszerint ők már százig 
tudnak számolni. Az utolsó hetekben az idő 
mérésével ismerkedtek, ami ugyan feladta nekik a 
leckét, mégis bátran álltak elébe, és azon vannak, 
hogy minél többet fejlődjenek. 
A 3. és 4. évfolyam pedig már csak úgy falja az új 
anyagokat, a szükséges alapok már szépen 
megszilárdultak, így minden új akadályt könnyen 
vesznek.  
Mind a négy évfolyam nagyon szép tempóban 
fejlődik a hónapok múltával, s ezen teljesítményükre 
igazán büszkék lehetnek. 
 

 

 
 

Miután az ötödikesek már mind a négy 
alapműveletet magabiztosan hajtják végre a 
természetes számok körében, ideje volt 
megversenyeztetni a műveleteket: a szorzás-osztás 
holtversenyben nyert. 
Egy érdekes kísérletben összehasonlítottuk 
szívverésünk számát nyugalmi helyzetben, majd 
szaladgálás után. Ehhez persze nagyon ügyesen 
kellett szorozni. 
Elkezdtünk ismerkedni a geometria csodálatos 
világával is: párhuzamosok, merőlegesek, konkáv, 
konvex síkidomok, sokszögek, átlók. És még az is 
kiderült, hogy a körzőt nem is olyan egyszerű 
használni. 
A hatodikosok az egész számokkal töltötték az előző 
hónapot: plusz-mínusz-mínusz-plusz: egész órán ezt 
gyakoroltuk. 
A következő téma sem lesz könnyebb: a tizedes 
törtekkel foglalkozunk a továbbiakban.  
Addig is gondolkodhatunk azon, hogy: 
-1+2-3+4-5+…..-99+100 = ? 
 

 
 

Az alábbi linken megtekinthetitek, miként számolják 
a szívverésüket a diákjaink: 
 
https://photos.app.goo.gl/eqkoMoS4MmkW7VJJ7 
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Anyanyelvi angolórák 
 

 
 
Az anyanyelvi angolórákon az elmúlt hónapban egy 
nemzetközi tanulmányt folytattunk az Olimpiáról. A 
gyerekek az ókori görögök Olimpiai játékairól 
tanultak, melynek során szó esett olyan 
érdekességekről, hogy a játékokat Zeusznak, a görög 
istennek rendezték, és az első helyezettet olajfaág 
koszorúval jutalmazták. A diákok a modern téli és 
nyári Olimpiai játékokról is végeztek kutatást, és az 
Olimpia ötkarikás szimbólumát is tanulmányozták. A 
gyerekek nagy lelkesedéssel tanultak a Paralimpiáról 
is. Csodálattal töltötte el őket egy kéz nélküli 
fiatalemberről szóló történet, aki aranyérmet 
szerzett úszásban. A táplálkozásról is tanultunk, és 
megbeszéltük, hogy mi működtet egy egészséges 
szervezetet. Az órák során az öt élelmiszercsoportról 
is szó esett. Ebben a témakörben többek között az 
egyéni kutatást gyakoroltuk, interjúkat hallgattunk, 
kérdéseket tettünk fel, sokat beszélgettünk és 
néhány érdekességet is papírra vetettünk. 
 

A  

A Paralimpiával kapcsolatban a nemzetközi 
gondolkodásmódra való fókuszálás mellett két 
személyes célunkat is megközelítettük, a 
rugalmasságot és az alkalmazkodóképességet. Ezen 
célok mentén felfedeztük a Tanulási görbe ábráját, 
amely egy jól ismert ábrázolása annak, hogy 
miképpen is történik a tanulás. Mi történik egy nehéz 
kihívás előtt, közben és után. Az ábra bemutatja az 
összes olyan érzelmet, melyet a folyamat során 
érzünk, az izgalomtól a frusztráción át a 
megkönnyebbülésig, és végül a magabiztosabbá, 
erősebbé válás érzését. Miután elakadunk, vagy úgy 
érezzük, feladjuk, ha komolyabban beleássuk 
magunkat a tananyagba, keményen koncentrálunk, 
és lehetőleg együtt dolgozunk a többiekkel, vagy 
egyszerűen segítséget kérünk, végül kimászhatunk a 
görbe másik oldalán, ami nem más, mint a siker. 

 
Angolórák 
 

 
Micsoda utazás volt az elmúlt néhány hónap! Inkább 

tűnt repülőútnak, annyira elszáguldott velünk az idő. 

Nehéz elhinni, hogy ilyen sokat sikerült elérnünk 

ilyen kicsi idő elteltével, ám sikerült! 

Az első és második osztály hatalmas munkát fektet az 

írásba, olvasásba. Habár nagyon fontos számunkra a 

beszéd gyakorlása is, mégis elsődleges fontosságú az 

írás és olvasási készségek elsajátítása. 

Ennek bemutatására, pillantsatok be óráinkba az 

alábbi videókon keresztül: 

 

Első osztály: 

https://drive.google.com/file/d/1HYn6mEpki_L4_w

nvNkTpJXDfFSZAjNIn/view?usp=sharing 

 

Második osztály: 

https://drive.google.com/file/d/1zkGlxPFP6DVG_40

BTe5MXkLtBtJRUwVF/view?usp=sharing 
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A nagyobbakkal leginkább a beszédre, a nyelvtanra 

és az írásra összpontosítunk. A gyerekek 

érdeklődésének fenntartása érdekében 

filmjeleneteket adunk elő, vicces szó- és 

mondatszerkesztő játékokat játszottunk, ezen felül 

hamarosan saját készítésű talk show-hoz készítünk 

interjúkat. Néhány tanuló, a Superfudge című 

regényt olvassa, és közben stiláris fordulatokról, 

különböző műfajokról tanul, valamint különböző 

célokra készült szövegek írását gyakorolja, mint 

például az újságcikk, hirdetés és fiktív mű. 

 

Régészekkel az őskorról 

November végén az ötödik és hatodik osztályosokkal 

ellátogattunk a Bölcsészettudományi Kar Régészeti 

Tanszékére. A történelemórákon már mindkét 

osztály érintette az őskort, azonban ez a látogatás 

hozzásegítette a gyerekeket ahhoz, hogy 

részletesebb betekintést nyerjenek a korszakról. 

Miután megérkeztünk, a tanszék előadói elméleti 

bevezetést tartottak az őskor különböző 

periódusairól, valamint bemutatták nekünk, hogyan 

éltek az akkori emberek, milyen tárgyakat használtak 

és milyen temetkezési szokásaik voltak. A 

prezentáció mellett a régészek különböző tárgyakkal 

is készültek számunkra, amelyek kapcsolódtak a 

mondanivalójukhoz.  

 

A látogatás második felében a gyerekek lehetőséget 

kaptak, hogy a régészek által felszínre hozott 

tárgyakat megfogják és közelebbről is megnézzék. 

Bár a látogatás nagy része inkább egy egyetemi 

előadásra hasonlított, a gyerekek nagyon élvezték, és 

rengeteg tudással, tapasztalattal gazdagodtak a 

régészet világáról. 
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Kedves Szülők! 
 
Kimondhatatlanul hálásak vagyunk 
mindannyiótoknak a nagylelkű adományaitokért. 
Köszönjük, hogy támogattátok a jótékonysági 
felhívásunkat. A három család, akihez elvittük a 
felajánlásaitokat meghatódott az önzetlenségetek 
láttán, és nagyon köszönik, hogy örömtelivé 
varázsoltátok a karácsonyukat.  
 

 
 

Judit családja: Dominik mosolya 
 

 
 

Mónika gyermekei megmutatják nekünk a kiskutyáikat 
 

 
 

Eszter kislánya az új barátjával 

 
Reméljük, élveztétek a karácsonyi műsorunkat. 
Fogadjátok szeretettel Vukov Tamara fotóit. 
Bízunk abban, hogy örömmel böngészitek majd a 
fényképeket, melyek az imádnivaló gyermekeitek 
legjobb pillanatait örökítik meg. 
 
Fotók: 
https://drive.google.com/drive/folders/1qvDCMky
YKiYebDsdXoNEr_M9goOG1bmg?usp=sharing 
 
Iskolánk minden dolgozója nevében kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!  
 
Szerető üdvözlettel: 
Farkas Dóra és Gáspár Róbert 
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