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Íme, bemutatjuk Őket! A MOA Suli Diákönkormányzat csapata.

Nagy a sürgés-forgás a MOA-ban, diákönkormányzat választás
van folyamatban. S, hogy mindenki lelkes volt, bizonyítja
méltán, a megválasztott kis csapat bemutatkozott már
szerdán. Azóta csak tovább fokozódott az izgalom, elnök is kell
a csapatba, nem könnyű döntés, úgy bizony. S ki e címet elnyerni
szeretné, szorgos munkába kezdett, „Engem válassz! Szavazz
Rám!”, a folyosó ma ettől zengett. Holnap pedig kiderül, a
legtöbb szavazatot ki kapja, s megkezdi majd munkáját a MOA
Diákönkormányzata.



Iskolánk 8. osztályos tanulói kiselőadásokkal készültek,
amelyekben felelevenítettek néhány fontos, a forradalommal
kapcsolatos eseményt. Érdekes bemutatóik során rengeteget új
információval gazdagodhattunk.



Az Állatok világnapján nagy gyűjtést indítottunk. Igazi
állatbarát iskolaként arra gondoltunk, szeretnénk valahogy
viszonozni kedvenceink adta szeretetet, sok örömet. Szeretnénk
segítséget nyújtani a támogatásra, gondoskodásra, akár csak egy
simogatásra vágyó állatoknak. Ők a hontalan, utcákon bolyongó,
magányos kutyusok, cicák. Választottunk egy nagyszerű
emberekből álló csapatot, Az Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó,
Elhelyező Alapítványt, melynek tagjai a gyógyításon kívül,
befogadással, gazdi kereséssel is foglalkoznak. Szeretnénk
adományokkal támogatni Őket és rajtuk keresztül az általuk
gondozott kisállatokat. Erre a nagyszerű feladatra vállalkoztunk
Mi, MOA-s gyerekek.



Pénteken véget ért az elveszett állatok megsegítésére
indított gyűjtésünk. Az elmúlt másfél hét alatt sok-
sok finomság, hasznos kutya és cica eszköz, játék
gyűlt össze. Ma pedig ellátogatott hozzánk annak
az alapítványnak a képviselője, melyiknek ezzel a
sok meglepetéssel készültünk. Izgalmas és
tanulságos gondolatokat hallhattunk a felelős
állattartásról és ma is éreztük, adni, segíteni jó.



Október 26-án különféle rémséges lények
és egyéb szerzetek lepték el iskolánkat,
megtartottuk ugyanis hagyományos
tökfaragó- ésHalloween-bulinkat.





A gyors létszámnövekedéssel
természetesen az iskola tanári
karának is lépést kellett tartania.
Több új kolléga is érkezett a tanév
első szakaszában, fenntartónk,
Zoli pedig úgy gondolta, hogy a
beilleszkedés legjobb módja, ha
csapatépítő tréningre indulunk. Az
egri kirándulás remekül sikerült,
számos izgalmas programon
vettünk részt, amely segített a
csapat összekovácsolódásában (pl.
együttműködve ki kellett
szabadítanunk a túszként fogva
tartott Zolit). A fáradalmakat pedig
a szálloda wellness részlegén
pihenhettük ki.

Csapatépítő





Még a Duna-part is közel van…









Ma délután kicsik és nagyok

izgatottan gyűltek össze az
aulában, hiszen úgy hallottuk,

hogy ellátogat hozzánk a

Mikulás. Meg is érkezett a

nagyszakállú, óriási puttonyából

pedig finomabbnál finomabb

meglepetések kerültek elő. Az

ajándékok mellett mindenkihez

volt néhány kedves szava is a

Télapónak, megkoronázva így

ezt az egyébként is remek

napot.









Egy újabb séta a 
Duna-parton…









A hagyományokhoz híven az idei év első
hetét egy remek Fő téri korcsolyázással
zártuk. Ezúttal az alsó tagozatosokkal
látogattunk el a jégpályára.



Múlt hetinél kissé zordabb időjárás sem vette
el a kedvét egy maroknyi felsősnek, hogy
meglátogassa a Fő téri korcsolyapályát. A
kicsikhez hasonlóan ők is remekül érezték
magukat.



Magyar kultúra
Első vizsganapunk levezetéseként megünnepeltük a
Magyar Kultúra Napját. A gyerekek vegyes
csoportokban oldottak meg kreatív feladatokat. A
hangsúly pedig az együttműködésen volt: kicsik és
nagyok közös munkájára volt szükség a sikerhez,
amely természetesen nem is maradt el.





Farsang

Az egészség és a farsang jegyében mozgalmas,
élményekben gazdag héten vagyunk túl. Timi
néni szervezésében remek programok vártak a
gyerekekre. A reggeleket laza tornával kezdtük,
hallhattunk előadást a fogápolásról, plakátot
készítettünk, egészséges ételeket ettünk,
relaxáltunk, izgalmas rejtvényeket oldottunk
meg. Pénteken pedig jelmezes felvonulással,
limbóval, székfoglalóval, tombolával és persze
finomságokkal koronáztuk meg a hetet.
Köszönjük Timi néninek a szervezést és a
szülőknek a sok-sok segítséget.





1848. március 15-ére emlékeztünk…



Fejlődünk… 

Az utóbbi hetekben összesen 10db interaktív tábla
került felszerelésre iskolánk tantermeibe. A
fejlesztések pedig természetesen folytatódnak,
szeptembertől újabb eszközök állnak majd a gyerekek
és tanáraik rendelkezésére, hogy minél
változatosabbá, izgalmasabbá varázsoljuk a közösen
eltöltött időt, és nálunk valóban öröm legyen a tanulás.
16 db vadonatúj Dell laptop, Edbot programozható robot,
valamint BBC micro:bit programozható
miniszámítógépek is az intézmény eszköztárát
színesítik a következő tanévtől.



Hagyományos történelmi témahetünk során ezúttal az
őskorban kalandoztunk. A tantárgyi kereteket kitágítva
mélyültünk el e letűnt korszakban. Az iskola egy részét
barlanggá változtattunk, sziklarajzokat festettünk,
ékszerek, fegyverek készültek, ősemberekké lettünk és
megtanultunk életben maradni. Jövőre újabb felfedezni
való korszakba teszünk látogatást!





Könyvvásár

Idén a Könyv világnapja alkalmából könyves

csereberét tartottunk. A gyerekek már kiolvasott

vagy több példányban meglévő könyveikért egy-
egy cserekupont kaptak, és egy kuponért egy

másik könyvet vásárolhattak. Az iskola folyosója

megtelt a sok gyermek-és ifjúsági könyvvel és sok-

sok alsós kisgyerekkel, akik kuponokkal a

kezükben válogattak az irodalmi művek között.
Egy órán belül minden könyv megtalálta új kis

gazdáját, a megmaradt könyvek pedig az iskola

könyvtárát gazdagítják. A gyerekek alig várták,

hogy olvashassák új szerzeményüket. A börze után

minden tanteremben könyvekbe bújt fejecskéket

lehetett látni. Hiszen olvasni olyan jó!





A költészet napja alkalmából újra otthont adtunk
„...szívnek és tavasznak nyílni kék” című
szavalóversenyünknek, ahol iskolánk diákjai
mellett ovisok és más intézmények tanulói is
színpadra álltak. Az eseményre virágdíszbe borult
aulában szebbnél-szebb előadásokat hallgathatott
meg a nézőközönség és a zsűri, akiknek ezúttal
sem volt egyszerű dolguk. Amíg döntésüket
meghozták, a gyermekek játszóházban,
sportversenyen és kézműves klubban is
elfoglalhatták magukat.





A Föld napja a környezettudatosság jegyében

telt. Lelkesedésnek nem voltunk híján, „Élet

az erdőben” című rajzpályázatunkra szebbnél-

szebb művek érkeztek. Emellett az osztályok

Ilus néni jóvoltából törhették a fejüket,

milyen palánta kel ki a kiosztott magokból. A

legnagyobb várakozás a csapatfeladatot előzte

meg: különböző országok használati tárgyait,

műalkotásait kellett életre kelteni megadott

hulladéktípusokból.





Madarak és fák napja 

A hagyományoknak megfelelően ezúttal is

egész napos programokkal ünnepeltük

meg a Madarak és fák napját. A vegyes

korosztályokból álló csapatoknak egy

projektfüzetet kellett összeállítani, amely

elkészítése együttműködést, kreativitást és

a különböző tantárgyakban való

jártasságot igényelt. Ráadásként pedig

kicsik és nagyok örömére egy közeli

zöldterületen madarat is gyűrűztünk.





Tanévünk egyik záró eseménysorozatán a mozgás kapta
a főszerepet, hiszen megtartottuk hagyományos
sporthetünket. Minden napra jutott valami izgalmas
program. Hétfőn az alsósok kidobós bajnokságban
mérhették össze tudásukat. Kedden a felsősöké volt a
pálya, hiszen a fiúk foci, a lányok kosárlabda tornán
döntötték el egymás közt, hogy kihez kerüljön idén a
vándorkupa. Szerdán egy látványos súlyemelő bemutató
során ismerkedhettünk meg a sportággal, csütörtökön
pedig a kreativitás került előtérbe, hiszen a
rajzpályázatok és a sporttal kapcsolatos előadások ekkor
kerültek bemutatásra. Végül pénteken a játéké volt a
főszerep, hiszen ekkor tartottuk meg iskolánkban a
gyereknapot.





Ballagóink

Gyurgyik Barbara József PéterPelyhes Gábor Vilmos

Kőrössy Bálint Kovács Bálint Noel



Pedagógusaik

Molnár Krisztina
osztályfőnök

Tóth Beáta
intézményvezető, természettudományok

Johnny Russell
angol

Madaras Rita
történelem, ének

Szabó Dávid
magyar, erkölcstan

Vargáné Golda Luca
angol

Tremmel-Hudik Katalin
rajz

Baranyi-Tóth Tamara
testnevelés



Idén már harmadik alkalommal rendeztük meg házi
helyesírási- és olvasóversenyünket. Legnagyobb
örömünkre minden eddiginél több diák jelentkezett a
megmérettetésre. A magas létszámra való tekintettel
ezúttal osztályszinten írták meg versenyzőink a furfangos,
agytekervényeket is megmozgató feladatlapot. A hangos
olvasás során a tanító nénik készültek szöveggel a
kisebbeknek, a nagyok pedig a Harry Potterből olvastak
fel egy rövid részletet.



A verseny összetett volt, hiszen a gyerekeknek egyrészt komoly beadandó
festett alkotással kellett készülniük, másrészt a verseny napján 3 óra alatt egy
helyszíni kreatív feladatot is meg kellett rajzolniuk.
A MOA sulit több diákunk is képviselte: Lukács Eszter Sára 3.o.,
Baráth Anna 4.o., Lonkay Lilla 5.o., Fülöp Lili 6.o., Seres-Berczik Angéla 6.o..

Diákjaink nagyon ügyesen helyt álltak!



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
1.a

Nimród: Nekem az évemben az tetszett, hogy elmentünk a Johnny-val

sétálni és láttunk gyíkokat. Meg azt is szerettem, hogy Klaudia néni

nagyon jól tanít engem. Nagyon szeretem Klaudia nénit.

Ajsa: Nekem minden tetszett az évben. Tetszett az, hogy Klaudia

néni tanít minket. A névnapom is jó volt. A farsang és a Halloween

isteni jó volt. Az Anyák napja és a karácsony is szuper volt. Nagyon jó,

hogy sok barátnőm van.

Ella: Én szeretem a Klaudia nénit, ő legjobb tanító néni. Minden

tetszett a sulis évben. Az is, hogy sokat elmentünk a Klaudia nénivel

és Zita nénivel fagyizni.

Flóra: Az volt a legjobb, hogy itt benn is volt szülinapon. Az jó volt,

amikor elmentünk sétálni.

Gréti: A játszóterezés nagyon tetszett.

Nico: Tulajdonképpen minden jó volt. A testnevelés, matek és magyar

órák tetszettek a legjobban. A súlyemelés nagyon jó program volt.

Benedek: Minden jó volt az évben, főleg a matek és a tesi. A

súlyemelés is nagyon jó volt.

Lili: Nekem minden tetszett. A szavaló verseny nagyon jó volt.

Egész évben nagyon tetszettek a programok. A matek, magyar és

tesi órákat nagyon szeretem.



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
1.b

Jonatán: A Halloween volt a legjobb az évben.

Bedi: A Halloween volt a legjobb mert be tudtam öltözni Lynn-nek.

Meg az egész Halloween is a legjobb volt.

Sári: AZ egyik jó a szülinapom, ami itt volt, a másik pedig amikor ott

aludtam a táborban! Az tényleg nagyon jó volt! És, hogy ennyi jó

barátom van itt.

Lea: Nekem az volt a legjobb, hogy farsangkor be tudtunk öltözni,

és az, hogy itt vannak jó órák!És az, hogy mindig ötöst kapok

tesiből! És az, hogy mi már megtanultuk a kisbetűket és a

nagybetűket fogjuk tanulni, és hogy 20-tól tanulunk elsőben, de én

már többig is tudok.

Zsófi:Az volt a legjobb, hogy Halloweenkor volt a tornateremben

jelmezbemutató.

Lorin: Az, hogy az anyukám jógát tart, és mindig ötöst kapok tesiből.

Mimi: Jókat játszunk veled Zita néni, meg hogy tanulunk.

Lili: A rajz a kedvencem, mert imádok rajzolni, mert rajzórán lehet

gondolkozni.



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
2. osztály

Milán: Ebben az évben tetszett a farsang és a játékok.

Benó: Legjobb az évben a barátok.

Ádám: Tetszett, hogy behozhattam a játékaim. A rossz dolog, hogy 

leszidtak. 

Leó: Ami jó volt, az a farsang, vetélkedők és a reggeli beszélgetések.

Máté: Például tetszett az, hogy a többi gyerekkel találkoztam.

Nagyon, jó, hogy nem kell fejvesztve rohanni az iskolába. A Duna-parti

séták is nagyon tetszettek.



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
4. osztály

Fruzsi: Szeretem Rita nénit. Imádom a barátaim.

Kitti: Imádom Rita nénit és a haverokat.

Hanna: Legjobban az új barátok tetszenek. 

Norbi: Legjobban az új tanárok és gyerekek, az anyanyelvi angol

órák,a zongara és spanyolórák, a kirándulások tetszettek és az, hogy

már 2 éve itt vagyok Megkaptam az első igazgatói dicséretem és

egy csillagos ötöst.

Huba: Legjobban az Andrássy élményközpont, az Anna nénis angol,

Johhny-s angol és a korrepetálások Judit nénivel tetszettek.



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
3. a

Marcella: Nekem ebben az évben a legjobban a parlamenti látogatás

tetszett és a Vadaspark ahol vadállatokat néztünk. És persze a

szakkörök! Az is tetszett, hogy az osztályba jött egy új lány Zara, és

hogy új osztályfőnökünk lett Timi néni! Ő a legjobb tanár!

Zara : Nekem ez volt a legjobb az évben. Az tetszett hogy

megjöttem, mármint ebbe az iskolába, meg hogy TIMI NÉNIT

megismertem. Na meg az, amikor ezt leírtam. Meg az, amikor matek

órán segített megérteni az írásbeli kivonást. Meg amikor elsőnek

kezet fogtam a Timi nénivel! 

Bori : Az volt a kedvencem, hogy jött egy új lány : Zara és jött egy új

tanár: Timi néni.

Hanna: Nekem minden tetszett ebben az évben, hogy jött egy új lány

és új osztályfőnökünk lett, aki egy kicsit szigorú, de rá se ráncs.

Nagyon tetszett az, hogy lett büfé, és nagyon tetszettek az órák,

főleg a matek.

Ilona: Tetszett a tesi óra, matek, olvasás, erkölcstan és az

anyanyelvi angol órák.



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
3. a

Sophie: Nekem minden tetszett ebben az évben. A farsang, az új

tanárok, és új gyerekek is jöttek. A Madarak és Fák napja jó volt. Jó a

MOA. Kicsit rövidek a szünetek, de nem baj. Remélem kész lesz az

udvar. A fordított nap szuper volt. A nyelvtan jó, vannak játékos

óráink, de azért szigorú az osztályfőnökünk. Tetszenek a táborok.

Nándi: Az tetszett, hogy jött Timi néni, de sajnos elment az előző

osztályfőnök. Ez volt a legjobb három évem.

Zalán: A töri órák, a nyelvtan órák, tesi órák, angol órák. Az hogy jött

Zara és van Timi nénink  és egy felsős az egyik legjobb barátomés

viccmester lettem xD :D . És Sára a padtársam.

Zolika: Az tetszett, hogy mi nyertünk a kidobó versenyen.

Sára: Az tetszett, hogy jött Timi néni. Timi néni a legjobb tanár szupi

volt az egész év , jó volt a 3. osztály.

Love MOA



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
3.b

Zénó: A szeleburdi család naplóírása tetszett a legjobban Dóri nénivel.

Az órák Dóri nénivel és Tamara nénivel a tesi órák.

Nikol: Nagyon jó, hogy voltunk a Vadasparkba és, hogy a fiúk a

barátaim lettek és, hogy a 3.a-s lányok a barátaim lettek. Nagyon

jó, hogy amikor idejöttem már voltak barátaim az 5.-esek voltak.

Nagyon jó, hogy a Dóri néni a tanárom.

Zoli: Tetszettek az órák, mert sok vidámság van bennük. A

témakörök is nagyon tetszettek nekem.

Ákos: Nekem tetszettek az órák, és a Szeleburdi család című könyv is

nagyon tetszett.

Bori: Azért szeretek ide járni, mert sok új és kedves barátom lett.

Tetszenek az órák és kedvesek velem a tanárok. Szeretem Tamara

nénivel a tesi órákat is.



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
3.b

Blanka: Az tetszett a legjobban mikor a Parlamentbe mentünk az

osztállyal.

Orsi: Azért tetszett, mert sok barátot szereztem. Jók voltak az

órák, amiket Dóri néni tartott.

Bence: Ebben az évben az órák, az osztálytársak, a kirándulások, a

szünetek, és Dóri néni tetszettek a legjobban.

Ábel: Szeretem a Tamara nénit meg Dóri nénit, mert cukik. Jó volt a

súlyemelés. Sok-sok-sok BARÁTOM lett.

Ágoston: Az volt a legjobb az évben, hogy jobbak lettek a tanáraim és

az osztálytársaim. Jobb lett a kedvem ebben az iskolában.



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
5.a

Zsófi: Az, hogy megtaláltam magamnak azt az iskolát és

osztálytársaimat, akikben megbízom és jól érzem magamat.

Linett: Rita néni lett az osztályfőnök. Tibi bácsi megjött. Lettek

halaink.

Peti: A legjobb az volt, amikor megnyílt a büfé.

Bendegúz: Amikor még szabadott JBL-en zenét hallgatni.

Noa: Az a legjobb dolog ami idén történt, hogy Rita néni a suliba jött.

Benedek: Szerintem az volt a legjobb amikor lett osztályállatunk.

Noémi: A legjobb az volt, amikor kirándulni mentünk. 

5.b

Sanyi: Tetszik, hogy kis létszámú osztályba járok. .

Marci: Nagyon jó a közösség, tetszettek a programok. Mindegyik

kiránduláson nagyon jól éreztem magam( Állatkert, ICO, Hűvösvölgy.

Jó, hogy van lehetőség az egyéni tanrendre a sok edzés miatt.

Patrik: Tetszik, hogy 9-kor kezdődik a tanítás.



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
7.b

8. osztály

Gabó: Kaptunk egy osztály-teknőst!

Nándi: Sokat fociztunk a 7.a-val.

Barbi: A tanárok nagyon aranyosak és mindenben szívesen segítenek.

Nagyon tetszik az infó, mert modern és érdekes dolgokkal

foglalkozunk.

József Péter: Azt szerettem a MOA iskolában, hogy a tanárok

segítőkészek, rendesek voltak és fel tudtam készülni a felvételire.



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
6.osztály

Anna: a kirándulás tetszett a legjobban, érdekes volt az előadás és a

gyárlátogatás is. Az utána következő programok is jók voltak, finom

volt az ennivaló és a fagyi is. Az egész közösség nagyon jó.

Lili: Az ICO gyárlátogatás volt a legjobb, mert mindenkivel együtt

voltunk, és mindenki jól megvolt a másikkal. Nem voltak veszekedések,

és jó helyekre mentünk.

Gergő: Amikor elmentünk fagyizni az osztállyal.

Orlando: A kirándulások és az órák is jók, izgalmasak, érdekesek, a

tanárok pedig jó fejek.

Levi: A sporthét, azon belül a focibajnokság volt a kedvencem az éven.

Samu: Számomra a gyárlátogatás volt a legjobb, legizgalmasabb az

évem.



Mi tetszett legjobban az idei évben? 
6.osztály

Fefe: Az tetszett az évben, hogy sokat mentünk kirándulni, és lett az

iskolának tornaterme és büféje.

Máté: A legjobb dolog az iskolában, hogy ilyen türelmesek a tanárok.

Balázs: A sporthét, a focibajnokság volt a kedvencem.

Virág: Nagyon szerettem, amikor vegyes csoportok voltak összerakva,

és feladatokat kellett megoldani.

Gábor: A legjobb az volt, amikor elmentünk fagyizni.

Angéla: Számomra az ICO gyárlátogatás volt a legizgalmasabb

program idén.

Dani: A legjobb dolog, ami év közben ért, hogy elmentünk az

állatkertbe. Nagyon jó volt, mert sok érdekes állatot láttunk.



Iskolánk fennállásának talán legizgalmasabb évén vagyunk
túl. A folyamatos létszámnövekedésnek köszönhetően a
szeptembert már egy új, minden igényt kielégítő épületben
kezdtük el. Egy kis idő persze kellett, mire megszoktuk új
otthonunkat, de a rengeteg remek lehetőség, a számos
program gondoskodott róla, hogy honvágyunk egy csapásra
elillanjon. Megünnepeltük a zene, a Föld, a madarak és fák
napját, rendeztünk házi helyesírási- és olvasóversenyt,
kerületi szavalóversenynek adtunk otthont, projektnapokat
és témaheteket szerveztünk, amelyek során olyan fontos
témákat érintettünk, mint a környezetvédelem, az egészség, a
sport és a történelem. A MOA Suli fejlődése pedig idén még a
legmerészebb álmainkat is felülmúlta: több mint 30 új
gyermek iratkozott be hozzánk, így év végére sikerült
átlépnünk a bűvös 100 fős határt. Nyolcadikosaink, folytatva
a hagyományokat, ezúttal is szép teljesítménnyel zárták a
felvételi időszakot, és mindnyájan bejutottak az első helyek
valamelyikén megjelölt középiskolákba. A tavalyi év
kompetenciamérésének eredményei is befutottak, és büszkén
olvashattuk, hogy nemcsak a kerület, de a főváros általános
iskoláinak rangsorában is előkelő helyet foglalunk el.

Évünkről…



Emellett az infrastruktúra fejlesztése is folyamatosan zajlik.
Az új tantermek kiépítése mellett interaktív táblák is
felszerelésre kerültek, valamint számos laptopot és a
robotikához szükséges eszközöket is beszereztünk.
A jövő pedig, ha lehet, még több örömmel és boldogsággal
kecsegtet, hiszen a következő tanév kezdetén már az udvar is
elnyeri végső pompáját: műfüves focipálya, játszótér és
füvesített terület várja a szeptemberben visszatérő gyerekeket.
Mindez pedig nem valósulhatott volna meg nélkületek, így
ezúton is szeretnénk megköszönni azt a rengeteg támogatást
és segítséget, amit tőletek kaptunk🙂

Kellemes, élményekkel teli nyarat kívánunk mindenkinek!

A MOA Csapata



Jövőre találkozunk!!! 




