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A MUNKÁCSY KIÁLLÍTÁSON
JÁRTUNK

Első alkalommal látható együtt a 19. századi
magyar festőóriás, Munkácsy Mihály
Krisztus-trilógiája Budapesten, a Magyar
Nemzeti Galéria és a Munkácsy Alapítvány
közös kiállításán. Munkácsy Mihály három
legjelentősebb bibliai témájú festményét az
Ecce Homot, a Krisztus Pilátus előtt, és a
Golgota.
Nekünk is élményt jelentettek a csodálatos
alkotások, melyeket rendhagyó tanórák
keretében tekintettünk meg.

SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT
AZ ISKOLÁNKBAN

A MEZŐGAZDASÁGI
MÚZEUMBAN

BELÉPÉS ELŐTT

Az elmúlt hónapban átfogó szakértői
vizsgálat zajlott intézményünkben.
Az ellenőrök öt év munkáját tekintették át.
Megnézték
iskolánk
gazdálkodását,
adminisztrációs
munkáját,
szakmai
tevékenységét. Beszélgettek a dolgozókkal
és a gyerekekkel. Voltak olyan osztályok,
akik tanórákon is találkozhattak a
szakértőkkel.
Úgy gondoljuk, hogy az ellenőrök
megelégedéssel távoztak iskolánkból.
Minden dolgozó és tanuló munkáját ezúton
is köszönjük!

JANÓÉK A FOGLALKOZÁSON

KREATÍV FOGLALKOZÁSON
A MILLENÁRIS PARKBAN

BERCI ILYEN JÓL ÉRZI MAGÁT
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ESÉSTAN

„Faltól a talajig” – címmel Óvodai és iskolai
eséstanról tartott előadást Dobrodka Béla
intézményünkben. Mint azt a képek is
mutatják az előadást tettek is követték.
Napjainkban a mester tanítja gyerekeinket a
már
említett
hasznos
technikák
alkalmazására.

DROGPREVENCIÓS ELŐADÁS

A Kompánia Alapítvány 1997-ben jött létre
azzal a céllal, hogy tevékenységével
hozzájáruljon
a
fiatalok
veszélyeztetettségének csökkentéséhez, lelki
egészségük, önismeretük fejlesztéséhez. Ezek
elérését egészségfejlesztési - és prevenciós
programjaik
szolgálják.
Az
iskolai
programok elsősorban a 12-18 év közötti
fiatalokat célozzák, az ország egész területén,
s egészséges életszemléletük erősödését,
életmódjának, életkilátásainak javítására
irányulnak.
A
programok
interaktív,
dramatikus
játékelemeket
is
tartalmazó
csoportfoglalkozásokra épülnek, melyeket
speciálisan felkészített kortárs-segítők és
kortársoktatók vezetnek.
A kortársoktatók életkori közelsége, az
élethelyzet és a kommunikációs stílus
hasonlósága az elérni kívánt eredmény
hatásosságát hivatott erősíteni.

Bizonyára mindenkivel megesett már, hogy
akkor esett el, amikor nem is számított rá.
Ilyenkor törik karunk, lábunk, jobb esetben
csak összezúzzuk magunkat. Az eséstan
szakkörön
olyan
technikákat
lehet
elsajátítani, melyek tudatossá tételével ezen
esetek elkerülésére fel lehet készülni.
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FARSANG 2011

Már a rendezvényt megelőző napokban
napközis foglalkozásokon készültek a
szebbnél szebb álarcok.

Ekkora tortával még a díjazottaknak sem lesz
könnyű megbirkózni!

Bizony, bizony! Nyerni is meg kell tanulni.
Iskolánk volt tanulója Huszka Zoli műsort
adott a mulatságon.

Vitéz László, és az ördög.

Boszi tortával
Boszi tortával.
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DÁVID SZÜLINAPJÁN

Batman már „civilben” veszi át a
kölyökpezsgőt.

Nagyon szimpatikus dolog, ahogyan az
osztályok
születésnapos
tanulóikat
megünneplik. Így történt ez most is, amikor
Dávid 9 éves lett. A gyerekek mind szépen
felöltözve köszöntötték a megilletődött kis
ünnepeltet. A tűzijátékkal szerelt torta sem
maradhatott el. Ezután jött a játék.
Természetesen a torta elfogyasztása is az
ünnep része volt!

A tombolaszámok kihúzásában igazgató
nénink is részt vett.

És következett a tánc.
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AZ ISKOLAI VERSMONDÓ
VERSENYEN JÁRTUNK

A VERSENY RÉSZTVEVŐI
Rék Eszter, Bálint Zoltán, Bolgár Cintia,
Ott Dominika, Szabó Fanni, Domonkos
Frigyes, Szegvári Dávid, Kovács Tamás,
Diószegi Balázs, Perényi Dániel, Kosdi
Barbara, Soós István, Csercsa Alexandra,
Nagy Krisztián, Turos Kata, Sáska Tímea

A DÍJAZOTTAK
Arany oklevél:
Purzás Patrik
Ezüst oklevél:
Kovács Szabina
Bronz oklevél:
Nagy János
Különdíjak:
Jeremi Dávid
Soós Balázs
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MÁRCIUS 15.

A készülődés már az osztályokban
elkezdődött.

A 12 PONT KRISZ TOLMÁCSOLÁSÁBAN

Ajándék kokárda a vendégektől.

„POLGÁRI MAGYAR”, SANYI BÁCSI
ELŐADÁSÁBAN

2011 AZ ÖNKÉNTESSÉG ÉVE
Vendégek voltak ünnepségünkön az I. sz.
Óbudai Általános Iskola felső tagozatának
tanulói, Nóri néni vezetésével. Ők ebben a
tanévben azt vállalták, hogy segítik
iskolánkat. A felajánlásukat ezúton is
köszönjük!

VENDÉGEINK
I.sz. ÓUDAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANULÓI
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A VÍZ VILÁGNAPJÁN AZ
ÁLLATKERTBEN JÁRTUNK

VIDÁM A „KOCSIS” ÉLET

KIRAKÓS JÁTÉK

Örömmel megyünk az állatkertbe, mert
rendezvényeik mindig színvonalasak. Így
történt ez a VÍZ VILÁGNAPJÁN is. Bár
az időjárás nem volt kegyes hozzánk mégis
jól éreztük magunkat.
Büszkék voltunk arra, hogy iskolánkban
már évek óta tisztított vizet ihatunk!

SAJNOS A NAP NEM SÜTÖTT
A kiadásért felel: Faragóné Bircsák Márta
az intézmény igazgatója

Szerkesztő: Dombóvári Péter
Terjesztő és kapcsolattartó: Íjjas Péterné
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