Táskaposta
Új sorozat, 7. szám | 2017. május 24.

A következő szám szeptemberben jelenik meg.

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

DRÁMAHÉT: NÉZZÜK MEG EGYMÁST!
Idei drámahetünk a hosszúhétvége miatt rövidebb, és emiatt zsúfoltabb is.
Szeretettel várunk mindenkit a bemutatókra, színdarabokra, meg hát a hét/év
fénypontjára: az idei ötödikesekkel-hatodikosokkal két év után újra színre vitt,
felújított Varázsfuvolára. A részletes program:
Június 6., kedd:

A hónap idézetei:

17 óra: V-VIII. osztályok évzáró kiállítása, bemutatói (díszterem)
Kb. 18 óra: V. osztály történelem-bemutatói (osztályterem), majd az udvaron:
Görög (utó)Olimpia szülőknek

„Aki földiekbe veti
horgonyát, szelek
játéka lesz.”
(Babits Mihály)

Június 7., szerda:

„Amit keresel, az is
keres téged.”
(Dzsalál ad-Dín Rúmí)

17 óra: A kiskondás (előadja: I. M, osztályterem)

16,30: József és testvérei (előadja: III. M, osztályterem)
18,30: W. A. Mozart: A varázsfuvola (díszterem)
Június 8., csütörtök:

Június 9., péntek:
16,30: Csukás István: Sün Balázs (előadja: 0. M, osztályterem)
17 óra: Muharay Elemér: A nyúl, az oroszlán meg a többiek (előadja: II. M,
osztályterem)
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 Május 24., 25., 17 óra: évzáró Leonardo koncertek (HU, RO)
 Május 28.: hatodikosok gyalogtúrája a Tordai-hasadékig
 Május 30., 18 óra, euritmiaterem: euritmia bemutató, majd Szent-Ferenc
életének dramatizálása (II. oszt.)
 Május 31.: vásárhelyi másodikosok látogatása, házigazda: a II. osztály
 Június 6-9.: Drámahét (részletes program mellékelve)
 Június 9., péntek, 10 óra: nyolcadikosok ballagása
 Június 10., szombat: Állatsimogató-látogatás (Szivárvány cs.)
 Június 12., hétfő, 17,30: intézményi szintű szülői testület munkaülése
 Június 13.: Nyárünnep (Csillagszem csoport)
 Június 14., 17 óra: ünnepi tanévzáró (Szivárvány cs.)
 Június 12-16.: táborok (iskola)
 Június 17-18.: évzáró sátoros kirándulás Sztánán (Csillagszem cs.)
 !!! IDŐPONTVÁLTOZÁS!!! Június 22., csütörtök, 18 óra: évzáró (iskola)
 Június 26-29.: bevezető Waldorf képzés pedagógusoknak, IV. modul
 Június 29., 16 óra: III. Erdélyi Waldorf Kerekasztal
 Július 11-14.: VII. Nyári Művészeti Gyermektábor
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Az elmúlt időszak hírei, eseményei
● Görög. Olimpia. A Csalhó lábánál ●
Az ötödikesek – reményeink szerint – nagymama, nagypapa korukban is
emlékezni fognak erre az alkalomra. Ahogy készültek rá, hónapokon
keresztül. Ahogy varrták a tunikát, majd utolsó napokban festették is.
Ahogy hétről-hétre jobban bírták a futást, szebben szállt a gerely és
robbanékonyabb volt az elrugaszkodás a távolugrásnál. És aztán ott
voltak, május 5-7 között, a csodálatos Csalhó lábánál, 150 másik
ötödikessel... Érdemes elkérni tőlük a fotókat, vagy legalább a YouTubeon megnézni Sîmpăleanu Áron kisfilmjét, itt: https://www.youtube.com/
watch?v=7P8CnLshSd8

● Látogatók. Látogatók. És újra: látogatók  ●
Pünkösd közelében, májusban minden évben megszaporodnak a vendégek, a látogatók. Egyetemisták,
külföldi barátaink, erdélyi testvérosztályaink, érdeklődő ismeretlenek jönnek, várostnézni, elámulni
iskolánk méretén, szépségén... Hogy kik voltak, és kik jönnek hamarosan? A teljesség igénye nélkül:
- szentgyörgyi tanítóképzős egyetemisták
- székelyudvarhelyi tanítóképzős diákok
- nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Iskola XI.-es diákjai
- hamburgi diákok (hetedikeseinkkel mărişeli-pádisi táborban vesznek részt)
- pécsi Waldorf iskola VII.-es diákjai
- marosvásárhelyi Waldorf II. osztály
- a sepsiszentgyörgyi Waldorf IV. osztály
- csíkszeredai ötödikesek...

● Udvarrendezés, bolhapiac ●
Néhány éve kimaradt hagyományt elevenített fel
pár lelkes szülő és tanár: a tavaszi
udvarrendező kalákát és az ezzel egybekötött
bolhapiacot.
Jó volt látni a május 6-át követő hétfő reggel a
változást: a tisztaságot, a rendbetett ágyásokat,
a kővel körberakott rózsatöveket, az új
fapadokat és fa-szemeteskukákat... Köszönjük
az ötletgazda szülőknek-pedagógusoknak és a
szorgoskodó résztvevőknek!

● Árpád. Csúcs ●
Megkockáztatható, hogy hagyomány teremtődött idén (ami nem azt jelenti,
hogy jövőre nem mehetünk például a Létai várhoz...): az immár fix, hogy
május végén, június elején kirándulni megy a magyar tagozat apraja-nagyja.
Biciklikkel, pillangósárkánnyal, bicegő anyukával, mint-a-pinty előkészítős
apróságokkal, a bokorban megtalált tavalyi nyársakkal... Aki nem jött el,
sajnálhatja.
Apropró, tudja-e mindenki, hogy kábé milyen magas az Árpád-csúcs?
a) 350 m
b) 610 m
c) 830 m
d) 1050 m
(Megsúgjuk: cé )
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Bekukkintó
Szivárvány csoport:
Május 13-án, szombaton tartottuk
az Anyák-napját. A széki
Nádrezervátumba terveztük,
viszont az eső miatt az óvoda 4
fala közé rekedtünk.10-15 perc
alatt felköszöntöttük az
édesanyákat, s utána még jó ideig
jól, nagyon jól éreztük magunkat.
Ezen a szombati napon a kicsik
nem értették, hogy mi történik. A 4
éves Petra megkérdezte az
édesanyját, hogy az altatás ideje
alatt ott fog ülni az ágya
szélén.  A kicsi 3 éves Ingrid
pedig, amikor elköszönt óvó
nénitől, azt kérdezte, hol az
uzsonnája.  (Timi óvó néni)
Csillagszem csoport:
Május 19-én, pénteken, miután a
gyerekek kialudták magukat,
elmentünk kirándulni közösen a
szülőkkel. Amíg meggyúlt a tűz, a
gyerekek felfedezték az erdő
rejtelmeit, majd mindenki sütött
valami finomságot. A lakomát
nagy játék,szaladgálás, labdázás
követte a gyönyörű
naplementében. (Eszter óvó néni)
Előkészítő osztály:
Matek...Csoda dolgok derülnek ki
arról, hogy a póknak nyolc lába
van, hogy az ember, ha széttárja
kezét-lábát, olyan, mint egy
csillag, hogy az is lehet házi
feladat, hogy beveted az ágyat és
legfőképpen, hogy mindenki
egyedi, csak egyetlen egy van
belőle a világon! S ha ez nem
elég, izgulhatunk minden nap,

hogy a királyfi elérkezik-e a sárkány
barlangjába, sikerül-e megmentenie a
királykisasszonyt s a boszorkány nem
varázsolja-e át valamivé? De – ahogy
lenni szokott – jótündérek is léteznek, s
hála istennek, ők sem ülnek tétlenül...
 (Mesi tanci)
I. osztály:
Kedves Olvasóink! Örömmel
tájékoztatunk, hogy nekünk, az
elsőemmeseknek, matematika
epochánk van. Rakosgatjuk a
kavicsokat, gesztenyéket, diókat,
zsákocskákat, saját magunkat kupacból
kupacba, számlálunk és számolunk
annyit, amennyi csak belénkfér. Néha
még románul is… (Azt csak zárójelesen,
habként a tortánkra, hogy egy gyors
közvéleménykutatás eredménye szerint
az osztály nagyrésze számára a román
a második kedvenc tantárggyá nőtte ki
magát .)
Vége-hossza nincs a reggelenkénti
számrejtvény gyártásnak, amikoris
kiderül, hogy ha például az évszám
utolsó két számjegyét megfordítjuk, az
így keletkezett számból elveszünk 7-et,
hozzáteszünk egyet, abból ismét
elveszünk 3-at, nos ennek éppen
kétszerese, azaz duplája a mai nap
száma. Vagy – és ezzel Gabika ejtett
ámulatba ma, május 22-én – Tanci,
tudok egyet! Veszünk huszonhárom 22őt (értsd alatta: 23x22), és elveszünk
belőle huszonkét 22-őt (értsd alatta
22x22), s akkor ami marad, az a mai
nap száma ). Zsolt Tanárbácsi, az

ugye valahogy így van: 22 = (23x22) –
(22x22)? (Jutka tanci)
II. osztály:
Nagyon szép, meglepetésekkel tűzdelt
anyák napi ünnepünk volt. Bemutattuk a
néptáncon tanultakat. A felcsíki
táncrendet eljárták. Az anyukákat
megtáncoltatták, majd az apukák is
bekapcsolódtak a hejszába.
Felköszöntöttük az anyukákat két
pitypangdallal, megajándékoztuk saját
horgolt virágkoszorúval.
Az apukák meglepetése a közös
vacsora, a bográcsgulyás volt, mely itt
készült az iskola udvarán. (Edit tanci)
III. osztály:
Móra Ferenc Kincskereső kisködmön
című regényén keresztül találkoztunk a
vargával, a szűccsel, a molnárral, a
kováccsal és nem utolsó sorban a
csősszel. Hallottunk a kubikusról és a
takácsról. Kipróbáltuk a guzsalyt, az
orsót, a kártolót és igyekeztünk
gyapjúszálat fonni.
Jelenleg a mérés epochánk vége felé
araszolunk. Igyekeztünk becsülni
és ,,megbecsülni” különböző tárgyak
hosszúságát, szélességét. Megmértük
lábbal a folyosó hosszát, arasszal a
táblát, és megpróbáltuk megsaccolni a
csuklós buszok hosszát is. Házi
feladatként szülők, testvérek „falhoz
lettek állítva”, hogy centiméteressel meg
lehessen mérni a magasságukat.
Izgalmas és élménydús volt ez az
időszak és még van folytatás…
(Hajni tanci)

Mosolysarok
Előkészítős aranymondások:
„Én már sokat szövtem.”
„Nagyon fáradt vagyok, mert a tegnap sokat dolgoztam: a
kertben voltunk, elültettük a búzát, aztán leszedtük, aztán
a káposztát is meg az almát meg a zöldhagymát és a
barackot.”
I. osztály:
Próbáljuk a Kiskondás-t. Ebben a bizonyos jelenetben
Kiskondás egyik oldalán Tamás, a másikon Márk.
Kétfelőlről belecsapnak a tenyerébe, az eredeti szöveg így
lenne: Márk: „Két tenyere kérgesedjen!” Tamás:
„Gyereket, asszonyt etessen”. Ehelyett Tamás: „A
családját ne etesse!”
Szóba kerülnek a vallások. Mondogatják a gyerekek
sorba, hogy ki milyen vallású. Én református, én ortodox,
én is református.stb. Tamáska: „én katalógus vagyok!”

Hétfő reggeli rövid hírek. Ilyenkor tudjuk meg, hogy a
hétvégén róka-e vagy a szomszéd házinyula látogatta
meg Daniékat, ki hol és mit evett, Márkék hol borultak fel a
biciklivel és szinte váltak a túri kóborkutyák martalékává.
Gabika meséli, hogy vasárnap esküvőn voltak. „Valami
öregek házasodtak össze, olyan... negyven évesek...”
Nyelek egy nagyot... ahaa... öregek... „– Szép volt-e a
menyasszony? Szép ruhája volt?” – kérdezzük. „– Há’
neeeem...., olyan... pöttyös volt...” – „Gabika, pöttyös volt
a ruhája?” – „Há’ neeeem… A bőre volt pöttyös... mer’
elég öreeg…” (Szász Judit)
Otthoni sztorik:
Két testvér veszekedik, s már pattanásig feszül a húr.
– Hülye B.! – mondja a nagy a kicsinek.
– Mi az, hogy hülye? – lép közbe az anyjuk.
– Minőségjelző – felesel vissza a nagy.

Köszönjük...

Előadások és beszélgetés

ANTON KIMPFLER
németországi vendégelőadóval
Június 3., szombat, 18 óra:
Elektronische Netze und menschliche
Verbundenheit
(Elektronikus hálózatok és emberi összetartozás)
Június 3., szombat, 20 óra:
Europas Aufgabe in Aktuelles Weltgeschehen
(Európa feladata a jelenlegi világeseményekben)
Június 4., vasárnap, 10,30:
Individuelles und soziales Üben, eine notwendige
Ergänzung
(Egyéni és szociális gyakorlás, egymás
szükséges kiegészítői)
Az előadások német nyelvűek, román fordítás
biztosított.

 Köszönet Papp Emesének a
gyapjúról szóló gyakorlatias
órákért, amit a magyar és román
tagozat harmadikosainak tartott.
Köszönet Zoltán anyukájának,
Kalló Ildikónak a gyerőmonostori
kirándulásért és a felejthetetlen,
szeretetteljes méhészeti
bemutatóért.
Köszönet a Várdai Matykó
szüleinek, Leventének és Évának,
akik rendelkezésünkre
bocsájtottak egy talpalatnyi földet,
hogy házat építhessünk.
Köszönet a III. osztály csodálatos
szülő és gyerekközösségének,
akikkel közösen építjük a
házunkat és egymást. (Hajni tanci
és a harmadikosok)

● Köszönjük a kalákázó
szülőknek-tanároknak az
újjávarázsolt udvart!

Helyszín: díszterem.
Adományokat a szervezők köszönettel fogadnak.

Kedves Szülők, pedagógustársak!
A Táskaposta idei szerkesztői búcsúznak. Igyekeztünk havi rendszerességgel beszámolni az
intézményünk, tagozatunk életéről, bepillantást nyújtani az ovis csoportok és az osztályok mindennapjaiba.
(A lapszámok a honlapunkon is böngészhetők, a Newsletter menüben). Reméljük, a Táskapostával jobb
volt, mint amilyen lett volna nélküle . Köszönjük a kollegák együttműködését, a mosolymorzsákat, az
élettelteli hétköznapi csodatörténeteket... Viszontlátásra, szeptemberben! (Rácz Hajnalka, László Áron)
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