iskolai híradó
Budapest III. kerületi Önkormányzat
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ARANYSEPRŐ DÍJ

3.évf. 3.szám

ISMERKEDÉS

Eredeti
ötlete
volt
a
diákönkormányzatnak,
hogy
idén
megalapította az aranyseprő díjat. Az
osztályok rendjét-tisztaságát egy diákokból
álló kis csapat pontozza, majd ítéli oda az
elismerést, az arany színűre festett seprőt.
Első alkalommal a foglalkoztató csoport
vehette át ezt az érdekes jutalmat. Vajon
lesznek-e kihívóik a versenyben?

MÁRTON NAP

Misi bácsi mint szelídítő

A Márton nap a népi kultúrában gazdasági
határnapnak számított. A tavasztól őszig
legeltettet libákat ilyenkor terelték be az
ólakba. Az ünnep az őszi munkák lezárását is
jelentette. Országszerte lakomákat és bálokat
rendeztek, ilyenkor kóstolták meg először az
újbort és vágták le a libákat, az úgynevezett
Márton ludakat. A közhiedelem úgy tartotta,
„aki Márton-napon libát nem eszik, egész
évben éhezni fog”. A hagyományok szerint
libasültet 11.hó 11-én 11 óra 11 perckor
kellett feltálalni.

CÉLBA DOBTUNK
KUKORICÁVAL

KÉSZÜL AZ AGYAGLÚD

NEM KÖNNYŰ FELADAT A
KUKORICA MORZSOLÁSA

LIBAZSÍRRAL,
TEPERTŐVEL

A BAJÚSZ

LÚD SÜTIBŐL

Sokat tanultunk, és jól szórakoztunk
Márton napján.
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ÓPUSZTASZEREN
JÁRTUNK

PRO PATRIA
ANONYMUS LÁBAINÁL

A KÖRKÉP OTTHONA

Timi és Sanyi

EMLÉKÉRMÉT
HENGERELTÜNK
A magyarok bejövetele című 1800
négyzetméteres festmény sok hányattatás
után került a Nemzeti Történeti
Emlékparkba. A 120 méter hosszú, 15
méter magas és 38 méter átmérőjű, kört
formázó
panorámakép
felidézi
történelmünk 11 évszázaddal ezelőtti
eseményének, a honfoglalásnak néhány
elképzelt epizódját. Feszty Árpádot több
festőtársa segítette az 1892-től 1894-ig
tartó
2
éves
alkotómunkában.

Ricsi munka közben
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PRÓZAMONDÓ VERSENY

CSAK ÍGY TOVÁBB APRÓ EMBER!

HORVÁTH VANESSZA

4

SIKLÓSI MIRA

VAJDA NIKI

A ZSŰRI

MEZŐ TAMÁS

VENDÉGEINK
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BÚCSÚ

IGAZGATÓNŐNK ÉRTÉKELI A
VERSENYT

SUBOSITS ISTVÁN TANÁR ÚRTÓL

a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskola Fonetikai és
Logopédiai Tanszékének alapító
tanszékvezetője, nyugalmazott főiskolai
tanára, 2009. október 20-án, életének 80.
évében elhunyt.

Minden évben jeles alkalom iskolánkban
a PRÓZA MONDÓ VERSENY. Külön
öröm számunkra, hogy idén is sok
tehetséges gyerek szerepelt ezen a
versenyen. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint az a tény, hogy idősebb iskolatársait
is lenyűgözve lett első helyezett a 2.
osztályos Purzás Patrik, és a felső
tagozatos Siklósi Mira. Szerepeltek:
Kovács Tamás, Pál Tímea, Soós Balázs,
Farkas Julianna, Perényi Dániel,
Horváth Vanessza, Nagy János, Jeremi
Dávid, Raffai Norbert, Surányi Márk,
Vajda Nikoletta, Mező Tamás, Rási
Viktória, Turiák Anna.
Teljesítményükhöz ezúton is gratulálunk.
Külön megköszönjük kedves vendégeink
részvételét rendezvényünkön, illetve, hogy
a zsűri munkájában is részt vettek. A
református egyház képviseletében ők
biztosították
az
ajándékokat
a
versenyzőknek. Isten tartsa meg jó
szokásukat!

November 4-én kísértük utolsó útjára a
Fiumei úti temetőben.
Szerettük, tiszteltük és sokat tanultunk tőle.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

ÁDVENT

Ádvent a várakozás időszaka, a lelki
felkészülés
ideje
karácsonyra,
Jézus
születésére.
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EZ TÖRTÉNT MIKULÁSKOR

AKIK ZENÉVEL VÁRTÁK

A MIKULÁS ÉS KRAMPUSZAI

MEGIGÉREM!

AMIKOR A MIKULÁS KAP
AJÁNDÉKOT

EZT MEG HONNAN TUDJA?

HOPP AZ ÖLEMBE
A KRAMPUSZ SEM KIVÉTEL!
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ELMESÉLJÜK NEKTEK A LUCÁZÁS
TÖRTÉNETÉT

KÉSZÜL LUCA SZÉKE

BÚZÁT ÜLTETTÜNK
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KARÁCSONY

A FÉNYSZÓRÓ ALAPÍTVÁNY
MEGHÍVÁSÁRA
A karácsony a szeretetről szól. Szeretetből
ajándékozunk meg valakit. Ha azért
ajándékozunk, hogy szeressenek az soha
nem fog tartósan működni, mert a szeretet
önzetlen!

2009 – 2010
Ismét elmúlt egy év. Megint
búcsúztatjuk az Ó – évet, az Új – évet pedig
köszöntjük.
Az egyik fogalom a visszatekintésé és
az emlékezésé a másik a bizakodásé, a
jövőbe vetett hité.
A visszatekintésben már nincs
lehetőségünk a változtatásra, míg a jövőt,
jószerivel magunk is alakíthatjuk.
A visszatekintés mindig számadás is,
így őszintén érdemes megtenni, mert jövőt
csak úgy tudunk építeni, ha az odavezető utat
becsülettel tettük meg.
Mi is történt ebben a tanében?
Különleges év az idei, hiszen iskolánk
fennállásának 35. évfordulóját ünnepeltük.
Az egész tanévünket áthatja a múlt tisztelete,
a jelen építése és a jövő tervezése.
Összejöveteleinket,
rendezvényeinket,
versenyeinket, e három fogalom jegyében
szervezzük.
Eddig
nem
kellett
szégyenkeznünk, és bízunk abban, hogy a
tanév második felében is szép eredményeket
tudhatunk majd magunkénak.

A Fényszóró Alapítvány 10 éves
működése alatt sokszor nyújtott segítséget
iskolánknak. Így voltunk számtalanszor
vendégei a Fővárosi Nyagycirkuszban
szervezett
gálának.
Igazgatónőnk
megköszöni Csepregi Éva művésznőnek
az alapítvány életre hívójának segítségét.
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SPORT
Budapesti Atlétikai Bajnokság

TUROS KATA
I. helyezés

„KAPKODD A LÁBAD!”
sor és váltóversenyek
Iskolánk csapata

Boldog újévet!
2009 őszi forduló
Az alsó tagozat válogatottja az 5. helyen
végzett. Ez az eredmény azért kiemelendő,
mert a csapatban először vettek részt az 12 és 3. osztályos tanulók. Új
versenyzőkként nagyon szép eredményt
értek el.

Asztalitenisz
Ping-pongban Turos Kata a csoportjában
3. lett, Siklósi Mira és Oláh Lajos szintén
a harmadi helyet tudták maguknak kivívni.
Turu Zsolt csoportmérkőzéseken 2. helyen
kvalifikálta magát a kieséses rendszerben
működő legjobb 8 közé.

A kiadásért felel:

Faragóné Bircsák Márta
az intézmény igazgatója
Szerkesztő: Dombóvári Péter
Terjesztő és kapcsolattartó: Íjjas Péterné
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