SZOMBATI MAGYAR ISKOLA—Sydney

2008/ 3. kiadás

Óvodásoknak / Általános iskolásoknak - 12.15-től 2.15-ig
Cím: Homebush West Public School
Exeter Road, Homebush West NSW 2140
Középiskolásoknak— reggel 8.30-tól 11.30-ig
Cím: Bankstown Girls High School, Mona Street, Bankstown NSW 2200
Érdeklődés: Katona Rózsa OAM igazgatónő tel.: 9750 2792 vagy magyariskola@3066.org

Kedves Szülők és Diákok!

A 2009-es naptárból...

Köszönöm a tanároknak az áldozatos munkájukat ez évben is.
Minden Szülőnek és Nagyszülőnek köszönjük a támogatást és hogy hozzák a gyermeküket, unokájukat az iskolába. Köszönjük a diákoknak, hogy szorgalmasan részvettek a
tanítási órákon.
A 2008-as tanévet is sikeresen zártuk és ezennel szeretnék kívánni Kegyelemteljes
Karácsonyi Ünnepeket és egy Boldogabb Újesztendőt, erőben és egészségben.
Viszontlátásra január 31-én délután 12.15-kor, mely beiratkozás és egyben első
tanítási nap.

JAN 31

Beiratkozás,
első tanítási nap
ENROLMENT day
FEBR 15 ISKOLA PIKNIK
FEBR 21 KIRÁNDULÁS !!!
MÁJUS 9 ANYÁKNAPI Ünn.
SZEPT 12 ISKOLA BÁL
DEC 12
ÉVZÁRÓ

Katona Rózsa - Igazgatónő

MINISTER’S AWARD FOR EXCELLENCE
IN STUDENT ACHIEVEMENT
COMMUNITY LANGUAGES SCHOOL STUDENTS 2008
Két évente kerül sor a nyelv iskolák tanulóinak díjazására. 2008-ban iskolánk az ,,alsó
tagozatos diák” kategóriában, Harasta Emőke tanárnő osztályából, Desney-Bishop Sárit jelölte
meg és ezt Sári meg is kapta.
Gratulálunk Sárinak és Családjának a díjért és további eredményteljes tanulást kívánunk!
Sári szüleit idézve: ,,Nagyon meg voltunk illetődve, hogy Sári részt vehetett ebben a
díjazásban és hálásak vagyunk, hogy érdemesnek tartották erre. Természetesen az iskolának és
a magyar cserkészetnek munkája nélkül ez az egész nem eshetett volna meg, így nagyon
köszönünk mindent.” — Desney Pál /édesapa/

FEBRUÁR 21—ISKOLA KIRÁNDULÁS !!! - NINCS TANÍTÁS
"THINK YOU CAN DANCE?" Ifju Szivek Slovak Hungarian Dance Group
Presented by Carpathian Tours and the Government of Slovakia
3.30pm Saturday, 21 February 2009, The Seymour Theatre corner of City Road and
Cleveland St Chippendale $ 15 flat rate tickets
For Bookings contact Szilvi (Treasurer) 0417 689 787 / sylvia@plumconcept.com.au OR
Michelle 0403 855 599 / mishart1@optusnet.com.au
Set in a classroom where kids can learn only dance and song, THINK YOU CAN DANCE? Is an
interactive dance/theatre production for children. Drawn from the traditional dance and
music collected by Kodály and Bartók in Transylvania, Hungary and Slovakia, this is an
inspired combination of live music, theatre and extraordinary dancing!

***

BALLAGÓ

BÁL

***

7 diákunk ballagott Sólyom Judit tanárnő osztályából szeptemberben az ISKOLA
BÁLON: Belovai Nóra, Erkel Kristóf, Komlós Vanessa, Nagy Diana, Nagy Bálint,
Szomor Balázs és Thomson Isabella
Gratulálunk Családjaiknak is és kívánunk minden szépet és jót, valamint álmaik
|valóra válását.
Ugyanannyi bálozó mulatott, mint tavaly...reméljük, mindenki jól érezte magát a
nagyszerű zenével. Köszönjük szépen mindenki segítségét, támogatását.
Szülői Munkaközösség.

HÍRDETÉSEK
ANYUKÁKNAK!
Gyertek tornászni! A Magyar Iskola
idejét töltsük el együtt ritmikus tornával, jó
hangulatban a cserkészotthonban.
Megbeszélhetünk egy hétköznap estét is.
Hívjátok Csizmadia Ritát:
9686 9602 / 0415 332 808
Adományokat köszönettel elfogadunk.

www.theapprenticemillionaire.com.au

Sólyom Judit tanárnő osztályáról...

Mesterségünk Címere
Gyerekkoromban sokszor játszottuk ezt a játékot. Egy gyerek kiállt a többiek elé és beszéd nélkül elmutogatta – mimikázta - milyen mesterség lenne felírva a céhtáblára, ha kitalálják a foglalkozást. Kovács, szabó vagy ács? Egyik mesterségre hamar rájöttünk,
másikat hosszabb ideig tartott kitalálni. A nehézség az volt ebben a játékban, hogy nem használhattuk a nyelvünket, nem beszélhettünk, pedig azt tudtuk a legjobban. Talán ha leírhattuk volna, akkor is könnyebb dolgunk lett volna. A játékból a “nem beszélő”
elgondolást megtartva, a legidősebb flemingtoni magyar iskolások írásban fogalmazást készítettek arról, hogy miért járnak
Magyar Iskolába, honnan szereztek tudomást róla, mit tanulnak, mikor járnak, kik ők. Talán így mondanám mi a mesterségük?
Mint az írásokból kiderül, a gyerekek mesterségének közös jellemzője, hogy tanulók. Aztán mindegyiknek más a neve, testvérpár
van közöttük, nagyobb részt itt születtek, mások régen vagy mostanában jöttek ide. Mindnyájan szombatonként jönnek a Magyar
Iskolába.
Hogy találkozzak a barátommal, “mert szeretek egy különleges más nyelvet tanulni”. “Mindenfélét tanulunk mint karácsonyról,
szokásokról és hogy kell írni, olvasni és érteni a könyveket és verseket” – Juli. „Jövök, hogy tudjak magyarul beszélni a nagymamámhoz és más magyar emberhez’’ – Briget. “Tanulok szépen beszélni” – Terike. “Hogy tanuljak magyarul írni, olvasni és hogy
lássam a barátaimat”. “Most tanulunk karácsonyról és a hagyományokról” – Irén. “Magyart tanulok és hogy hogy kell magyarul
írni, olvasni” – Magdi. Szeretek az állatokról tanulni – Dávid. Jövök a magyar iskolába mert a “testvérem is jön” és magyarul beszélünk “hagyományokról és történelemről tanulok” és próbálunk készülni az évzáróra – Kati. „Tanulok magyarul és jártasságot
szerzek a nyelvben” – Robyn. “Én szeretek jönni a magyar iskolába mert a sok barátom is ide jár és jót szórakozunk”. „Sok érdekes
dolgot szoktunk tanulni, a Judit néni a tanítónk” – Timea. “Azért jövök hogy tanuljam a magyar nyelvet” és így “jó kapcsolatot
tartok a magyar nyelven keresztül” a Magyar Iskolával – Brandon.
A szüleim küldtek, hogy tanuljam a magyart – Timea.
Az anyukám mondta, őtőle hallottam a Magyar Iskoláról – Robyn.
Az anyukám tudott a magyar iskoláról – Kati.
Az unokatestvéremtől, nagymamámtól, meg nagyapámtól hallottam a Magyar Iskoláról – Dávid.
Otthon csak magyarul beszélünk – Irén.
Az Apám mondta, hogy menjek Magyar Iskolába– Terike.
Az Anyukám tudott a Magyar Iskoláról - Zsuzsi.
Cserkészeten keresztül hallottam a Magyar Iskoláról – Magdi.
A Magyar iskolában tudok magyarul tanulni – Gyuszi.
Mikor kisebb voltam az Anyu és Apu hallottak a Magyar iskoláról mert ők is jártak mikor kicsik voltak – Juli.
Itt a vége a “Mesterségünk címere” játéknak, az iskolásoknak. A szavak, mondatok használata tükrözi mindegyikőjük munkájának,
sajátosságát. A beszéd nélkül papírra vetett gondolatok átfogó képe a gyerekek “mesterségéről” tanúskodik, arról, hogy a tanulás
mestersége örök folyamat, mely örökségünk szüleinktől, szüleink szüleitől, azoknak szüleitől. Őseinktől.
Mesterségünket kell, hogy megőrizzük, ápoljuk, csiszoljuk, szépítsük kicsik és nagyok, fiatalok és öregek, tanulók és tanítók egyaránt.
Tartsuk életben a nyelvet (írás, beszéd). Mesterségünket adjuk át egymásnak otthon, az iskolában, a családban, Karácsonykor, ünnep- és hétköznapokon, ahogy
Kellemes Karácsonyt és Boldog újévet kívánok Mindenkinek:
Kory Katalin / helyettesítő tanár/

2008. december 6.
Mikulásvárás a cserkészotthonnál Rózsa néni óvodásaival

A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG NEVÉBEN …köszönjük szépen...
* Tanáraink áldozatos munkáját
* Czakó László munkáját, támogatását az idei meghívókkal, tablókkal!
* minden Szülő, Barát és Támogatónk hozzájárulását az év anyagi és erkölcsi sikeréhez.
Csizmadia Rita, Szaloki-Jimenez Szilvi, Tóth Enikő, Turcsányi Michelle és Hevesi Nagy Adrienn
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK !

