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ISTEN HOZOTT TAMARA!

A népszokás szerint, ezen a napon kóstolták
meg először az újbort és vágtak le a tömött
libákat.
ZSUZSA NÉNI KISLÁNYA.

MÁRTON NAP
ISKOLÁNKBAN

A legenda szerint Kr.u. 316-ban
Szombathely környékén született Márton.
Tizenöt évesen katona lett és egy észak
galliai városba került. Ott esett meg egy
rendkívül hideg téli estén, hogy megosztotta
meleg köpenyét egy nélkülöző koldussal.

Iskolánkban is minden évben megrendezzük
ezt a kedves ünnepet.
Ezen a napon versenyeket rendezünk,
néphagyományokkal ismerkedünk, és nem
utolsó sorban mindenki megkóstolhatja a
libazsíros kenyeret lila hagymával, egy finom
tea kíséretében.
Idén is jól szórakoztunk, dicsérve a rendező
kollégák munkáját!

MÁRTON NAPI RENDEZVÉNYEK
Márton nap a negyven napos karácsonyi
böjtöt megelőző utolsó nap, amikor még
megengedett a jóízű és gazdag falatozás.
Ilyenkor fizették ki az éves bérleteket és
járandóságokat is, gyakran éppen liba
formájában.
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VENDÉGEINK VOLTAK A
GEDEON TÁRSASÁG
KÉPVISELŐI

A társaságot 1898 –ban az Egyesült
Államokban hívták életre keresztény
szellemiségű üzletemberek. Legfőbb céljuk
a Biblia széles körben való ingyenes
terjesztése. Már 190 országban működnek,
és 90 nyelven több mint 1,5 milliárd
Újszövetséget osztottak szét ingyenesen.
Köszönjük a 150db ajándékba adott Bibliát.

Isten éltesse az ünnepelteket!

KÉT SZÜLETÉSNAP

DÖK GYŰLÉS

KRISZTIÁN 15 ÉVES

FANNI 3. OSZTÁLY,
KRISZTIÁN 8. OSZTÁLY

A DÖK ebben a tanévben decemberig, a
Osztályt találta a legszebbnek. Ennek
megfelelően ők kapták az ARANYSEPRŐ
DÍJAT.
Idén először pontozták azt az osztályt is,
amelyik nem vigyáz kellő módon a
környezetére. FASEPRŰ DÍJ a „jutalmuk”.

FANNI 10 ÉVES
Ha osztályotokban megünneplitek a
születésnapokat, akkor az eseményről
készült képeket szívesen megjelentetjük az
újságban!
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ŐSZI NAP

Egy remek rendezvénye az alsó
tagozatnak az őszi nap. A gyerekek a
gyakorlati teremben töltik el igen
kellemesen a délelőttöt, miközben sokat
tanulnak. Fák – növények terméseit –
magvait ismerhetik meg. Az ehetőket meg
lehet kóstolni.

A növények leveleinek konzerválása is
szakértelmet igényel. Papír alapanyagból őszi
képek is készültek. Végül, de nem utolsó
sorban a főzés rejtelmeivel ismerkedhettek
meg a gyerekek. Az almából készült
kalácshoz az almát viszont maguknak kellett
megpucolni.
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ADVENT

ITT JÁRT A MIKULÁS

DANI MINT KRAMPUSZ PRÓBÁLNA
ÜZLETET KÖTNI, DE EZT EGY
MIKULÁSSAL NEM LEHET
ELJÁTSZANI!

IDÉN MIKULÁSUNKNAK TERÁPIÁS
SEGÍTSÉGE IS AKADTT
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EZ A RAJZ NAGYON SZÉP!

AZ ELSŐ HÓ

BIZTOSAN JÓ VOLTÁL?!

HALLOTTAM VALAMI CSÍNYRŐL!

LÉGY JÓ FIÚ!
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FŐ A BIZTONSÁG

A KI ÉS BELÉPÉS SZABÁLYAI

Pusztai Sanyi
Az előző tanévben a lépcsők, és a
bejáratok is csúszásgátló burkolatot kaptak.
Ezek sajnos az idővel megrongálódnak, és
önmaguk is baleset forrásaivá válhatnának,
ha az ügyes nyolcadikosok ezt a gyakorlati
órákon Misi bácsi vezényletével ki nem
javítanák. Jó látni ezeket a fiúkat, ahogy
ügyesen forgatják a szerszámokat! Bizony a
szakmaválasztás előtt ezt már illik ilyen
szinten művelni. Hajrá nyolcadikosok!

Iskolánk gazdagabb lett egy új bejárati
ajtóval, melynek elsőrendű funkciója a
diákok, a tanítás, és általában az iskola
védelme.
A szülők is akkor nyugodtak, ha
gyermekeiket biztonságban tudhatják az
iskolában.
Az ajtónk mágneszárral működik. A ki és
bejutásnak is feltételei vannak.
A kilépés feltétele az, hogy a gyerekek
rendelkezzenek
erre
engedéllyel.
Ezt
tanáraiktól, vagy szüleiktől kaphatják meg.
Belépésnél a tanórák védelme az irányadó.
Tanórák alatt még szülők sem jöhetnek be az
épületbe. Várakozóhely az aula, ahonnan
kísérő segíti a vendégeket!
Mostantól kezdődően az iskola épületébe
csak így lehet bejönni, ill. távozni!
Ennek megsértése fegyelmi vétségnek
számít!
Kérünk mindenkit, hogy tartsa be az új
rendet!

Nagy Krisztián, Pusztai Sanyi
és
Surányi Sanyi,
mint ezermesterek.
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KARÁCSONYI VÁSÁR

LUCA NAPJA

SOK KICSI SOKRA MEGY

Több éves hagyomány intézményünkben a
karácsonyi vásár megszervezése. Az
eladásra szánt termékeket a gyerekek,
szülők, tanárok adják össze. Idén is Huber
Hajnalka néni fogta össze, illetve kivitelezte
az egész rendezvényt. A befolyt összegből, mely idén több tízezer forint – az osztályok
karácsonyát finanszírozzuk.

LUCA SZÉKE

Gratulálunk Hajni néni, és köszönjük!
ÍGY LÁTTA A KAMERA!

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

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
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