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ESÉSEK ISKOLÁJA
MINDENKINEK
A mindennapi életünkben, kórtól, nemtől,
akadályozottságtól
függetlenül
végigkísérnek előre nem látható olyan
események, ami kisebb nagyobb balesetet
okozva, a testi épségünket veszélyeztetik.
Az Esések Iskolája olyan logikus felépítésű
módszer, ami könnyen elsajátíthatóvá teszi
az
eséseket
mindenki számára,
óvodásoknak, iskolásoknak sportolóknak, és
az időseknek egyaránt.

5. évf. 6.
6. szám

A februári nap programjából:

A rendezvény vendégei voltak:

Siket judo kiscsoport
Siket judo nagycsoport
Esések Iskolája – 6 esésfajta bemutatója Szellő EGYMI iskola tanulóival
Senior bemutató.
Molnár Sándor sporteséstan bemutató
Popol Beáta konduktor

Dr. Farkas Judit TF Dékáni Hivatal
Prof. Martin E. Block (USA),
Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna főiskolai
docens (Pető Intézet)
Faragóné Bircsák Márta EGYMI igazgatója
Dobrotka Béla az Esések Iskolájának
alapítója, a módszer kidolgozója.
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NŐNAPON KÖSZÖNTÖTTÜK AZ
ISKOLÁBAN DOLGOZÓ
HÖLGYEKET

NEMZETI ÜNNEPÜNK
MÁRCIUS 15.

A műsort a 6. osztály adta, szép sikerrel.
Purzás Patrik „vendégművészként”
szerepelt.
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TŰZOLTÓK MUNKA KÖZBEN

Milyen jó, hogy mi itthon is szoktunk virágot
ültetni.
Valóban „éles helyzet” volt, amikor a
tűzoltók az iskolánkkal szemközti épület 6.
emeletére mentek be az ablakon keresztül.
Mindannyian
feszülten
figyeltük
a
fejleményeket. Jó volt látni a szakemberek
(tűzoltók, rendőrök, vízművesek, gázosok)
összehangolt munkáját. Az akcióban
szerencsére senki nem sérült meg.

GYEREKEINK SIKERE A
KONCZ DEZSŐ TANULMÁNYI
VERSENYEN

Címer darabokból? Azért ez nem semmi!

Alfi zsákban a föld felett.
Nem elég, hogy zsákban kell futni, még
stopperrel is mérik az időt! Nem baj, a
többieknek sem lesz könnyebb és az nevet,
aki a végén nevet!
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Édes hazánk.

Ha már megfőztük, meg is esszük!

A VÍZ NAPJÁN
A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK
VENDÉGE VOLTUNK

Filccel is dolgoztunk.

A főzés tudománya.
Jó érzés volt látni, hogy tanulóink
milyen aktívan kapcsolódnak be a
versenybe, s hogyan hasznosítják azokat az
ismereteiket,
melyeket
az
iskolai
foglalkozáson volt alkalmuk elsajátítani.
Ügyesen használták a rendelkezésükre
bocsátott eszközöket.

A víz fővárosunk nagy kincse. Jó hogy
elegendő van belőle. Tanuljunk meg vele
okosan gazdálkodni!
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VESD BELE MAGAD
AKCIÓ

Az építés története.

Így néz ki fővárosunk vízellátási térképe.

Nem is gondolnánk, hogy egy ilyen
mesterséges barlangból kapjuk a vizet.
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JÓL ÉREZTÜK MAGUNKAT AZ
ELEVEN - PARKBAN

Mi borsót ültettünk.
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ÍGY VÁRTUK A NYUSZIT

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
A kiadásért felel: Faragóné Bircsák Márta
az intézmény igazgatója
Szerkesztő: Dombóvári Péter
Terjesztő és kapcsolattartó: Íjjas Péterné
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