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ISKOLAI KULTURÁLIS SZEMLE
Minden év jelentős eseménye az,
amikor
közösségeink
bemutathatják
különböző
produkcióikat
iskolánk
nyilvánossága előtt. Erre az osztályok
hosszú időn keresztül készülnek. Így volt ez
ebben a tanévben is. A szereplést követően a
zsűri díjakat oszt ki, illetve megszavazza,
azon csoportokat, melyek iskolánkat
képviselik
a
Fővárosi
Kulturális
Fesztiválon.

Igazgató néni köszönti a versenyzőket.

Tavaszi szél vizet áraszt

A táncosok rendhagyó módon, Janó
prózájával kezdtek.

Figyel a közönség, aki később, maga is
szereplő lesz.

A FŐVÁROSI KULTURÁLIS
FESZTIVÁLON ELÉRT
EREDMÉNYEINK
1. helyezést értek el:
- Mackó Matyi meséi
3-4. osztály: mesejáték kategória
Betanító: Hernádi Zsuzsanna
- A kiskakas gyémánt félkrajcárja
Az első osztály remek táncos produkciója.

5. osztály: báb

kategegória
Betanító: Szabó József
- Magyar vagyok :

Hegedűs Botond előadásában
2. osztály: vers kategória
Betanító: Szűcs Áronné
-Négyeshatos

Lőrincz Boldizsár előadásában
1-2. osztály: vers kategóriában
Betanító: Kianek Zsófia, Krüzsey Krisztina
Hupikék varázslat

Kiemelt 1. díjat nyert:
" Kecske - kereső " c. tánc: 3-4. o, 5.o., 6.o.,
7. tanulóiból összeállított tánccsoport
Betanító: Molnár Sándor

2. helyezést ért el:
- Tücsök és a hangya: 2.
mesejáték kategória
Betanító: Szűcs Áronné

osztály

Szeretettel gratulálunk minden fellépőnek,
külön is a kiemelt első díjat kapott
„Kecske – kereső”
táncprodukciót előadó csoportunknak.
Ezúton is köszönjük a felkészítő tanárok
munkáját, melyet a kulturális fesztiválon
való szereplés érdekében kifejtettek!

Tücskök és hangyák
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TRIANONRA EMLÉKEZTÜNK

VESD BELE MAGAD
Már előző számunkban is hírt adtunk a
VESD BELE MAGAD akcióról. A
korábban elültetett magvak lassan kikeltek,
sőt, már szüreteltünk is.

Íme az első retek!

Ez mind borsó!?

A Nemzeti Összetartozás Napján a
trianoni békeszerződésre emlékeztünk, ami
1920. június 4-én volt.
Magyarország elveszítette területének és
lakosságának mintegy kétharmadát, ennek
megfelelően 320 ezer négyzetkilométer
területűből 90 ezer maradt és 20 milliós
középhatalomból 7millió lakost számláló
kisállammá vált.
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BALLAGÁSRA KÉSZÜL A
FOGLALKOZTATÓ CSOPORT

A
kisebbeknek
Olasz
Etelka
mesemondó mesékkel, a nagyobbaknak Ollé
Tibor mérnök képekből tanított rovást (írást)
a megemlékezés kapcsán.

Szállj, szállj sólyom szárnyán….!

AZ ESÉSEK ISKOLÁJÁVAL
AZ 56-OSOK TERÉN,
„A NE LEGYÉL ÁLDOZAT!”
NAPON

PEDAGÓGUSNAPON

Nincs annál nagyobb öröm egy tanár
számára, amikor szülők megbecsüléssel, a
gyerekek szeretettel veszik körül.

A rendezvény főszervezőivel és Pataky
Attilával, az EDDA együttes frontemberével.

Egy
1951-es
minisztertanácsi
határozat a pedagógusok munkájának
társadalmi elismeréseként június első
vasárnapját
PEDAGÓGUSNAP-nak
nyilvánította.
Megünneplésére
először
1952-ben került sor. Ekkor átadták át a
kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország
legjobb oktatóinak. Jelenleg a kimagasló
oktató-nevelő tevékenység elismerésére
adományozhatóak
szakmai
díjakat.
Intézményi
szinten
elsősorban
a
gyermekeknek köszöntik tanáraikat.
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TISZALADÁNYI MŰVÉSZTÁBOR,
MÁSODIK ALKALOMMAL

Itt nagy szeretettel fogadnak bennünket,
ezért azután valóban jól érezzük magunkat.
Táncolunk, festünk, kosarat fonunk, és
élvezzük a vidék adta lehetőségeket.
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MADARAK ÉS FÁK NAPJÁN

A KIHÍVÁS NAPJÁN

Ketten jobbak leszünk!

Mi is a kihívás!
Ma jobbnak, erősebbnek, kedvesebbnek,
lenni mint tegnap. Ez bizony nem kis
feladat.

Ebben a tanévben kimagaslóan sikeres volt
a „MADARAK és FÁK NAPJA”
rendezvényünk, köszönhetően Karcza Bogi
apukájának akitől szakszerű segítséget
kaptunk.

Azért néha jól jön a tanári segítség is!
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AZ ÉV UTÓLSÓ DIÁKGYŰLÉSÉN

Lehet, hogy már szamuráj vagyok?
Jóska bácsi üdvözlő szavai

AZ ÖNVÉDELMI SZAKKÖR
TAGJAI MEGKAPTÁK A
VIZSGÁJUKAT IGAZOLÓ
OKLEVELET

Gratulálok a sikeres vizsgához!

KELLEMES NYÁRI VAKÁCIÓT
KÍVÁNUNK!
A kiadásért felel: Faragóné Bircsák Márta
az intézmény igazgatója
Szerkesztő: Dombóvári Péter
Terjesztő és kapcsolattartó: Íjjas Péterné
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