Táskaposta
Új sorozat, 2. szám | 2016. október 24.

A következő szám november 28-án jelenik meg.

A Kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola közlönye ● www.waldorfcluj.ro/newsletter

Nyílt Nap
Kedves Szülők és Érdeklődők!

A hónap idézete:
„[...] Idővel különböző
testületek jönnek létre az
iskolában. Minden testületnek
megvan a maga alapvető
tevékenységi köre, amit –
részben mások segítségével
– maga alakít és lát el. Az
átláthatóság szempontjából
fontos, hogy ezek a csoportok
ismerjék és elismerjék
egymás munkáját.
Bátorításra, támogatásra és
köszönetre van szükségük
egymástól, hiszen a hála a
legjobb orvosság közösségi
életünk betegségeire.
Sosem lehetünk túl
elfoglaltak ahhoz, hogy
tudjunk hálát adni és
elfogadni." (Robert
Schiappacasse: Waldorf
pedagógiai ismertető
szülőknek)

Szeretettel hívjuk tagozatunk Nyílt Napjára, amelyre 2016. október 28-án, pénteken
kerül sor.
Az órákra nem kell előre bejelentkezni. Kérjük, pontosan érkezzenek, és óra közben
ne járjanak ki-be a termekből. Nyílt napunk szülőknek, felnőtteknek szól, gyermekeket
más alkalmakkor tudunk fogadni. Aki igényli, délben az étkezdénkben ebédelhet (a
háromfogásos vegetáriánus vagy normál menü ára 15 lej), a rendelést reggel 8-ig a
pénztárnál lehet jelezni.
I. oszt.
(osztálytanító:
Szász Judit)

II. oszt.
(osztálytanító:
Mikola Edit)

8-9,50
(főoktatás)

Írás-olvasás
(Szász Judit)

10,1011,00

11,1012,00

Óra

12,2513,15

III. oszt.
(osztálytanító:
Rácz
Hajnalka)

V. oszt.
(osztálytanító:
Molnár
Zsolt)

VI. oszt.
(osztálytanító:
Staharoczky
Vera)

VII. oszt.
(osztálytanító:
Kun Réka)

VIII. oszt.
(osztálytanító:
László Áron)

Írás-olvasás
(Mikola Edit)

A búza útja
(Rácz
Hajnalka)

Matematika
(Molnár
Zsolt)

Román
(Oltean Mircea)

Fizika
(László
Áron)

Magyar
(Staharoczky
Vera)

Zene
(Papp
Emese)

Német
(Fancsali
Dalma)

Festés
(Rácz
Hajnalka)

Román
(Oltean
Mircea)

Euritmia –
euritmia-terem
(Incze Andrea)

Matematika
(Molnár
Zsolt)

Földrajz
(László Áron)

Román
(Szász Judit)

Zene
(Papp
Emese)

Román
(Rácz
Hajnalka)

Szabadkezi
geometria
(Molnár
Zsolt)

Fafaragás –
műhely
(Trif Traian)

Magyar
(Kun Réka)

Oszióra
(László Áron)

Román
(Mikola Edit)

Német
(Fancsali
Dalma)

Zene
(Papp
Emese)

Matematika
(László Áron)

Német
(Kun Réka)

Angol
(Rácz
Hajnalka)
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Megjegyzések: Az ovis csoportok termei is megtekinthetők. Az előkészítő osztály
ezen a nyílt napon még nem fogad látogatókat. A helyek száma minden óra/terem
esetében korlátozott, a látogatókat érkezési sorrendben tudjuk fogadni. Megértésüket
köszönjük!
16 órától az előkészítő osztály iránt érdeklődő szülők találkozhatnak Szabados Csilla
leendő osztálytanítóval (I. M terem).
17 órától az 0-VIII. osztályosok közös évszakünnepét nézhetik meg (házigazda: Papp
Emese), ahol a gyermekek az osztályban folyó munkájukból mutatnak szemelvényeket
(díszterem/étkezde).
Kapcsolat: László Áron (aron.laszlo@waldorfcluj.ro, 0724 055434).

Mindenkit szeretettel várunk!

Táskaposta

2. old.

Hírek, események
● Matematikusok látogatása ●
A budapesti Klein Sándor matematikus és pszichológiaprofesszor valamint
felesége, a szintén matematikus Kiss Julianna látogattak el II. osztályos
gyermekeinkhez október 11-én [majd az ötödikesekhez is, szerk. megj.] . Sándor
fiatalabb korában Dienes Zoltán világhírű magyar matematikus munkatársa volt,
Dienes kanadai intézetében a matematikatanítást segítő játékok fejlesztésén
dolgozott. (Nem sokkal ez után Carl Rogers tanítványa is volt.) A másodikosokhoz
a Ki jut a várba? című, óvodától egyetemi szintig használható, többféle nehézségi
fokozattal rendelkező társasjátékot hozták el. Gyermekeink nagyon ügyesek
voltak! (Ozsváth Judit, másodikos anyuka)

● Bábszínház ●
Hajós János: Lyukas mese
Október 12-én Hajós János bábos látogatott el iskolánkba. Az óvodások és alsó
tagozatosok hol szájtátva, hol ujjongva, visongva teljes jelenléttel nézték a produkciót. Kísérő óvónőik, tanítóik, tanáraik ugyanolyan élvezettel hallgatták az
előadást. A Hajós János által terjesztett műfaj az, amely minden korosztályt
lenyűgöz és nevel: egyszerű és kreatív díszlettel, játékkal, humorral, valós élethelyzetek által. Ezt nem lehet „kinőni”!

Vojtina Bábszínház, Debrecen: Tessék engem megmenteni
Október 18-án a Magyar Színház termében a teljes oviscsapat és alsó tagozat
megnézte a debreceniek előadását. A gyerekeknek (főleg a kisebbeknek) az
utazás, a tömeg, a terem sötétsége külön kihívás volt. Ragyogó arccal nézték
végig az előadást, megérte felborítani a napi ritmust. A szállításban szép volt a
szülői összefogás! Köszönjük Egyed Zoltánnak a kényelmes, modern autóbuszt.
Kíváncsi fiaink az állítható ülések minden lehetőségét pillanatok alatt felfedezték! (Mikola Edit)

Eseménynaptár – november
 Október 25., kedd, 17,30: intézményi szintű szülői testület munkaülése
 Október 28., péntek: Nyílt Nap
 Október 29-november 6.: őszi kisvakáció (óvoda, elemi osztályok)
 November 4-6.: bevezető jellegű Waldorf-képzés tanároknak (I. modul)
 November 11.: Márton-nap
 November 17., 17 óra: csütörtökEsték
!!! IDŐPONTVÁLTOZÁS!! Az Adventi Bazár dátuma megváltozott: november 26. helyett
december 10-én tartjuk!

3. old.

2. szám

Bekukkintó
I. osztály:

Előzmény: Tamáska
mostanában horgászlázban ég. Tudja, hogy
milyen halra milyen csalival
kell rámenni, értesíteni
szokott a nyüsziállomány
(amatőrök kedvéért:
nyüvecskék, még
közérthetőbben: randa
kukacok) hogylétéről stb.
Reggeli tevékenység. Ülünk
körben a szőnyegen, a napi
dátum ürügyén mutatom és
magyarázom, hogy jééé,
hát ki ne tudná leírni az
arab 5-öst, hiszen az egy
rövidke álló egyenesből,
egy szintén rövidke fekvő
egyenesből és egy jobbra
zárt görbéből áll. Szóval
lángolok a tudomány
oltárán, lesem a bandát és
remélem, hogy ők is
ugyanott perzselődnek.
Közbeszól Tamáska: „tanci,
neked olyan a szemed,
mint a bodorkának.”
Gondoltam, ráhagyom,
egyelőre nem firtatom,
hiszen nem tudtam, mi fán
terem a bodorka, így azt
sem tudtam eldönteni, hogy
ez most vajon bók-e vagy
sértés.

Köszönet
Otthon gyorsan rákerestem
és ezt találtam:
„A bodorka vagy búzaszemű keszeg (Rutilus
rutilus) a sugarasúszójú
halak (Actinopterygii)
osztályába, a pontyalakúak
(Cypriniformes) rendjébe, a
pontyfélék (Cuprinidae)
családjába tartozó faj. (...)
Szemgyűrűje pirosas
(búzamag színű), innen a
másik neve.” (https://hu.
wikipedia.org/wiki/Bodorka)
Szóval akár vehetném
bóknak is, nem? 
*
Előzmény: A gyerekek már
ismernek annyira, hogy
tudják: amikor valamitől
meghatódom, akkor csupa
libabőr leszek.
Torna („testnevelés”) óra az
udvaron. Márk, aznap már
többszöri rendetlenkedéssel maga mögött, újfent
kibújik a bőréből.
Mérgemben rányerítek és
beküldöm az osztályba. Óra
végén jön elém, arckifejezésében bűnbánat és
büszkeség egyvelege.
„Tanci, készítettem neked
meglepetést.”
Jaj, gondoltam magamban,
hát nem volt még elég

mára? Bemegyünk, ő
legelől. Az osztály közepén
a borzos szőnyegünk
leterítve két pokróccal és
még egy másik szőnyeggel.
„Tanci, alatta van!” –
mondja. Óvatosan
felhajtom a háromszoros
leplet. Amekkora a
szőnyeg, akkora nagy
Jézus-kereszt,
gesztenyéből kirakva .
Szökik a könny a
szemembe, s közben a
tróger gyermek guggol
mellettem és lesi a
karomon a szőrt. Méri a
hatást. Volt mit... 
Köszönöm, Márk.
(Szász Judit)
III. osztály:
Epocha: A búza útja – a
magtól a kenyérig.
Földet művelünk –
előkészítettük a kiskertet a
vetésre. Gergő hozott
búzát, amit a napokban a
földágyba fogunk helyezni.
Kis kapákkal barázdákat
húzunk, a magokat földdel
betakarjuk és imát
mondunk úgy, mint régen a
parasztember tette. Drága
búzaszem! Kezünk földbe
vet, Isten áldásával !
(Rácz Hajnalka)

Mosolysarok
Előkészítő osztály:

III. osztály:

– Tanci, van egy nagy baj!
– Mi az?
– Elvesztettem a felsőmet.
– A csíkosat?
– Igen.
– Rajtad van... 

A teremtés 7-ik napja után hangzott el:
„Mit teremtett Isten a 8. és 9. napon?”

Reggeli beszélgetőkör:
„Tegnap voltunk egy fa alagútban, ami vasból
volt...”
„Tegnap kihullott az aranyfogam, nőtt helyette egy
fehér, de remélem majd megsárgul...”

Gondterhelt tanár áll a folyósó végében,
mozdulatlanul, nézi a lenyugvó napot.
„Né, egy... egy... szobor!”, kacag rá egy
vigyori másodikos leányka. Azóta, ha
találkoznak: Szia... (kacagás)... Szobor!

Kézimunka órán: „Tanci, én is kérek
oregánot – papír oregámihoz.” 
Folyósó:

● Fodor Annamáriának az
osztálynak adományozott
rezsóért, a pénteki főzés meg
lett oldva. Köszönet minden
dolgos kezű anyukának és
nagymamának, a finom
lekvárokért, melyek ehetővé
varázsolják az iskolai kiflit.
(Rácz Hajnalka és a
harmadikosok)

● Az I. M köszöni Moldovan
Maria-nak és Szalma
Enikőnek (Sofi és Reni
anyukái), hogy a függöny
megvarrásával és
feltételével segítettek még
otthonosabbá tenni
számunkra az iskolai
szobánkat.
- Gabika Tatájának, hogy
ahányszor csak kell, mindig
gondunkat viseli. Legutóbb a
gumicsizmás polcocskánk
életét hosszabbította meg.
- Egyed–Neményi házaspárnak a bábszínházba
szállításunkat. Nagyon nagy
segítség volt!
- Kovács Attilának (Tamás
apukája) a sítábor ügyének
magára vállalását.
- Óriási köszönetünk
Abigélnek, amiért két napon
keresztül teljesen nyugodtan
betegeskedhettem otthon.
(Szász Judit)

Kívánságsarok:
„Bárcsak most is örökké
élne az ember, akkor a
beteg, öreg tatám nem
halna meg. Bárcsak ne
lennének betegségek,
úgy, ahogy az Édenkertben volt, akkor Dóra
testvérem nem lenne
beteg.”
(Bódi Zalán, III. oszt.)

PEDAGÓGUSOK FOGADÓÓRÁI, ELÉRHETŐSÉGE
magyar tagozat, 2016–2017-es tanév
A fogadóórákra/egyéni beszélgetésre egy héttel előre kérjük bejelentkezni, a megadott elérhetőségen, vagy osztálytanítók,
óvódapedagógusok esetén feliratkozva az osztály/csoport hirdetőtábláján lévő előjegyzési lapon. Kérjük a megszorításokban
megjelölteket betartani (kivételt csak halaszthatatlan, sürgősségi helyzetek jelentsenek). Köszönjük!
Pedagógus

Munkakör

Barbu Georgiana

román nyelv

Bolla Emese

osztálytanító 0.M, geológia

Fancsali
Dalma

Fogadóóra

Elérhetőség

Megszorítások

Egyéni egyeztetés
alapján
Egyéni egyeztetés
alapján

georgianabarbu35@yahoo.com
0745 637801
axxxolotl@yahoo.co.uk
0749 033492

német nyelv

Egyéni egyeztetés
alapján

dalma.erika@yahoo.de
0740 014073

Telefonon csak hétközben, 17-20
óra között

Ignat Anca

angol nyelv

Egyéni egyeztetés
alapján

ancarizzoli@gmail.com
0744 623426

Telefonon csak hétközben, 16-19
óra között

Incze Andrea

euritmia

Egyéni egyeztetés
alapján

Telefonon csak hétközben

Kun Réka

osztálytanító VII. M,
német nyelv, magyar nyelv

Kedd, 14-16 óra között

inczeandrea@yahoo.co.uk
0751 677142
orsireka@yahoo.com
0744 331736

László Áron

osztálytanító VIII. M,
matematika, fizika, földrajz

aron.laszlo@waldorfcluj.ro
0724 055434

Telefonon csak hétközben,15-19
óra között

Máthé Eszter

óvodapedagógus,
Csillagszem cs.

Csüt. 12-14 óra között
+ egyéni egyeztetés
alapján
Egyéni egyeztetés
alapján

mathe.eszter@gmail.com
0751 929060

Telefonon csak hétközben

Mázsa Beáta

óvodapedagógus,
Csillagszem cs.

Egyéni egyeztetés
alapján

mazsabeata@yahoo.com
0742 456024

Telefonon csak hétközben

Mikola Edit

osztálytanító II. M

mikola_e@yahoo.com
0749 115888

Telefonon csak hétközben, 16-20
óra között

Molnár Zsolt

osztálytanító V. M,
matematika

zsoltmolnarcs@yahoo.com
0726 350177

Telefonon csak hétközben, 19-20
óra között

Nistor Anna

óvodapedagógus,
Szivárvány cs.

Egyéni egyeztetés
alapján
Hétfő 10-11 között
+ egyéni egyeztetés
alapján
Egyéni egyeztetés
alapján

nistoranna@yahoo.com
0752 813720

Telefonon csak hétközben

comir2000@gmail.com
0745 073749

Telefonon csak hétközben, 15-19
óra között

Telefonon csak hétközben
Telefonon hétközben, 14-19 óra
között

Telefonon csak hétközben, 16-20
óra között

Oltean Mircea

román nyelv

Egyéni egyeztetés
alapján

Papp Emese

zene, festés, kézimunka,
biológia

Egyéni egyeztetés
alapján

mesipapp@gmail.com
0722 504088

Telefonon csak hétközben, 15-21
óra között

Rácz Hajnalka

osztálytanító III. M,
angol nyelv

Egyéni egyeztetés
alapján

hajnalka.racz@gmail.com
0745 514757

Telefonon csak hétközben, 14-17
óra között

Staharoczky
Vera

osztálytanító VI. M,
magyar nyelv, történelem

Egyéni egyeztetés
alapján

vstahar@yahoo.com
0745 773078

Telefonon bármikor, SMS-re nem
válaszolok!

Szász Judit

osztálytanító I. M

Egyéni egyeztetés
alapján

juditszasz@yahoo.com
0745 657410

Telefonon csak hétközben

Todor Szász
Timea

óvodapedagógus,
Szivárvány cs.

Egyéni egyeztetés
alapján

timiszasz@yahoo.com
0745 163733

Telefonon csak hétközben

Trif Traian

fafaragás

Csütörtök, 17-18 óra
között

traiantrif27@yahoo.com
0745 548889

Telefonon csak hétközben,17-20
óra között

Veres Ildikó

testnevelés

Egyéni egyeztetés
alapján

ildive@yahoo.com
0751 122640

Telefonon csak hétközben, 15-19
óra között
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Hírek, hirdetések, javaslatok küldhetők a következő címre: aron.laszlo@waldorfcluj.ro, 0724 055434
Szerkeszti: Rácz Hajnalka, László Áron; korrektúra: Staharoczky Vera
A román kiadást szerkeszti: Oltean Mircea (0745 073749)
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