iskolai híradó
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BÚCSÚZUNK!
A
tanév
utolsó
újságjának
összeállítása mindig elgondolkodtatja az
embert. Ismét eltelt egy tanév. Újfent
ballagnak
a
nyolcadikosok,
akiktől
szeretnénk méltó módon búcsút venni.
Természetesen úgy, hogy az iskolánk ajtaja
mindig nyitva áll előttük. Lehet, hogy ennek
szükségességét ma még nem érzik, ezért is
hangsúlyozzuk, hogy alkalom adtán eszükbe
jusson.
Természetesen még
tekintenünk az elmúlt
történéseire.

vissza kell
két hónap

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A
NAPKÖZIBEN

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI!

NÉPTÁNC A TESTNEVELÉS
ÓRÁN
A második félévben zajlott iskolánkban
egy átfogó szakmai ellenőrzés, melyről már
korábbi számunkban írtunk. Itt vetődött fel,
az ellenőrök részéről az az ötlet, hogy az
iskolánkban folyó testnevelés oktatás
módszerét a kerület többi iskolájának is be
kellene mutatni. A módszer lényegét képezi
a néptánc elemeinek beépítése a testnevelési
órák keretébe. Erre a bemutatóra került sor
április végén, ahol a kerület iskoláinak
nevelői vettek részt. Az óráról video felvétel
is készült.

A ZENE ÜTEMÉRE

IGAZGATÓNŐNK KÖSZÖNTI A
VENDÉGEKET

MÉG A LABDA IS RITMUSRA PATTOG

EGY KIS LAZÍTÁS

ÍGY KELL REPÜLNI
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indián szövetséget kötöttek, mely egy életre
szól.
- Mit üzen az „indiánság” egy mai fiatalnak.
- Úgy gondolom, hogy minden körülmények
között egy életszemléletet, melynek az alapja
a
becsületesség,
tisztesség,
teherbíró
képesség.
- Milyen múltra tekint vissza az egyesület.
- 1965-től számítjuk a megalakulást, melyet
azután 1977-ben új alapokra helyeztünk. Ettől
az időponttól tartunk ingyenes evező
oktatásokat első sorban III. kerületi
gyerekeknek. Idén is 3 + 1 hét áll az evezni
szándékozó tanulók rendelkezésére június
második felétől kezdődően.
- Miből tartja fenn magát az egyesület?
- A telephelyünket az önkormányzat
biztosítja. Ezen túlmenően pályázatokon
indulunk, és az adójuk 1%-át is sokan
felajánlják nekünk. Tagdíjak képezik még a
bevételünk egy kis részét.
- Hány tagja van az egyesületnek?
- A tavalyi évben 178 nyilvántartott tagunk
volt.
- Végez-e még az egyesület valamilyen más
tevékenységet is.
- Igen. Árvizek idején vízi polgárőr
szolgálatot szoktunk biztosítani.
- Köszönjük a beszélgetést, és a
hajókirándulást. Munkájukhoz további sok
sikert, élményt, erőt-egészséget kívánunk.

ISMÉT A GÁLYÁN
Beszélgetés Horváth Indián Pállal
az Óbuda Sportegyesület
elnökével

Évek
óta
lehetősége
iskolánk
osztályainak,
hogy
a
„RABSZOLGÁLYÁN” kirándulást tehetnek a Dunán.

A hajó tulajdonosa és egyben az Óbuda
Sportegyesület elnöke Horváth Indián Pál.
A kapitánnyal készült az alábbi
beszélgetés.
- Honnan származik az indián név?
- 1954-ben a Mecsekben indián táborban
vettünk részt barátaimmal, ahol igen nehéz
próbatételeknek kellett eleget tennünk.
Voltak 12 és 24 órás feladatok,
próbatételek. A 24 órás próbát 40 főből már
csak 3-4 fő tudta teljesíteni. A táborok
alkalmával a nagy próbát teljesítettek

A GÁLYA ÉS LEGÉNYSÉGE
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KÉPEK A KIRÁNDULÁSRÓL
INDULÁS A TELEPHELYRŐL

AKIK KERÉKPÁRRAL ÉRKEZTEK
INDULÁS A TELEPHELYRŐL

NINCS OLYAN SZEKÉR…….
EGYMÁSBA KAPASZKODVA

ŐK MÁR UTÓLSÓ ALKALOMMAL
VOLTAK A HAJÓN.
VISZ LÁT NYOLCADIKOSOK!!!

IMPOZÁNS LÁTVÁNY
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FŐVÁROSI KULTURÁLIS
FESZTIVÁL
Immár 16. alkalommal szervezi meg
a Gennaro Verolino Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon a
Gyógypedagógiai Intézmények Fővárosi
Kulturális Fesztiválját.
Ez idén 157 produkciót jelentett, az
alábbi kategóriákban:
Ének – Zene
Vers
Dáma
Tánc
Vers – Báb
A fellépők 5 helyszínen mérhették
össze tudásukat.

NÉHÁNY „APRÓSÁG” AZ AJÁNDÉKOK
KÖZÜL

KÉPEK A FESZTIVÁLRÓL
TAKTIKAI MEGBESZÉLÉS

AZ ELNÖKSÉG
A DIDERGŐ KIRÁLY

NYITÓ KÉP

ÜLTESS FÁT
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TRÉFÁK ZENECSŐRE
TÁNCOS LÁNYAINK

KRISZTIÁN FURULYASZÓLÓJA

TÁNCOS FIAINK

PÁRBAN
AZ ARANY FOKOZAT ÁTVÉTELE

A táncosok szereplése olyan jól
sikerült, hogy a fesztivál végén Sanyi bácsit
még egy táncház vezetésére is felkérték.
Itt minden résztvevő kedvére
kipróbálhatta táncos tehetségét.
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Hangszeres zene
5. osztály
CSAPATDÍJ
Dramatikus játék
„A didergő király”

ELEVENPARK

ROMHÁNYI VERSCSOKOR
VI. OSZTÁLY

IGAZGATÓI ELISMERÉS

EREDMÉNYEINK
ARANY FOKOZAT
Móra Ferenc: Zengő ABC
1. osztály
Tánc
Iskolai tánccsoport
Hangszeres zene
Nagy L. Krisztián
EZÜST FOKOZAT
Tánc
Molnár Melinda
Vers és prózamondás
6. osztály
BRONZ FOKOZAT
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A FÉNYSZÓRÓ ALAPÍTVÁNY jóvoltából
számos színes rendezvényen vehettünk részt
az elmúlt években. Így volt ez most is,
amikor az ELEVENPARK – ba hívtak
vendégségbe.

A FÉNYSZÓRÓ ALAPÍTVÁNY
FESZTIVÁLJÁN AZ URÁNIA
NEMZETI FILMSZINHÁZBAN

A rendezvényen, ahol iskolánk táncosai
kaptak bemutatkozási lehetőséget, fellépett
még Palcsó Tamás és az „év hangja” Kökény
Attila.
Gratulálunk!
A kiadásért felel: Faragóné Bircsák Márta
az intézmény igazgatója
Szerkesztő: Dombóvári Péter
Terjesztő és kapcsolattartó: Íjjas Péterné
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