iskolai híradó
Budapest III. kerületi
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TANÉVNYITÓ
Tisztelt Szülők/Nevelők!
Kedves Gyerekek!
Szeretettel köszöntöm az iskola régi és új tanulóit,
növendékeit a 2013/ 2014-es tanévben.
Remélem mindenkinek sok öröme telik majd ebben
az évben, sokat fogtok tanulni, játszani és kívánom,
hogy olyan legyen ez az időszak az életetekben,
amilyet megálmodtatok!
Az új igazgató néni:
Elek Zsuzsanna

6. évf. 1. szám

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁN
A FŐVÁROSI ÁLLATKERTBEN

OKTÓBER 6.
Megemlékeztünk az aradi vértanúkra.
Az ünnepi műsort a felső tagozatos tanulók mutatták
be.
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SZÜRETI BÁL

AQUINCUMI MÚZEUM
Ellátogattunk Budapest római kori régészeti, történeti
emlékeinek legnagyobb gyűjtőhelyére.

Néptánc színesítette a szüreti bált.

A romkert és a múzeumépület megtekintése után az
új mitológiai játszótér játékait is kipróbálhatták a
gyerekek.

Íme, az idei első préselésünk eredménye.
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AQUINCUMI MÚZEUM

Fanni, mint rabszolga kínálja étellel úrnőjét.

A délutáni kreatív foglalkozás eredménye, amelyen
tanulóink is ügyesen részt vettek.

Egy élő liba is ellátogatott hozzánk.

MÁRTON NAP

Márton
napi
foglalkozásokkal,
színesítettük.

rendezvényünket
kézműves
néptánccal,
tökfaragással
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ÓBUDAI MÚZEUM
Egy óbudai család kalandos történetén keresztül
kinyomoztuk, hogyan alakult az emberek élete az
Óbudát ért sorsdöntő változások során az 1800-as
évektől egészen napjainkig.

Kreatív műhelyfoglalkozás követte a bemutató órát,
ahol cégért terveztek, készítettek a gyerekek.

Az alsó tagozatos tanulókkal mesés-jelmezes
középkori kalandozáson vehettünk részt, ahol a
gyerekek találkozhattak a legendás óbudai
királynéval, Erzsébettel, valamint megtudhatták, mi is
az a kolostor és milyen élet zajlott a királyi várban.

5

ÓBUDAI MÚZEUM

A bemutató óra után kézműves foglalkozáson vettünk
részt, ahol koronát, pajzsot és legyezőt készítettek
maguknak a gyerekek.

A három királylány….
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SZAKISKOLÁK NYÍLT NAPJÁN
JÁRTUNK
A továbbtanulásban érintett 7. és 8. osztályos
tanulók részt vettek az alábbi Szakiskolák nyílt
napján:
1. Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális
Szakiskola
2. Újbudai Speciális Szakiskola
3. Száraznád Nevelési – Oktatási Központ
A nyílt napokon tanulóink kipróbálhatták az adott
szakmákat, ill. kóstolót is kaphattak a Középiskolai
tanulók által készített finomságokból is.

PRÓZAMONDÓ VERSENY
Az idei prózamondó versenyen Gárdonyi Géza
születésének 150. évfordulójára emlékeztünk meg.
A versenyen 10 alsó- és 21 felső tagozatos tanuló vett
részt.
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FŐVÁROSI SZAVALÓVERSENY
A III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola helyet
adott a fővárosi szavalóverseny számára, melyen a
szegregált gyógypedagógiai intézmények diákjai
vettek részt. Iskolánkat Hegedűs Botond és Bárdi
Barbara képviselte.

Egyéni verseny győztesei
I.
II.
III.
III.

Németi Marcell
Grofsits Márk
Tóth Gábor
Zsurovits Réka

Csoportos verseny győztesei
I.
II.
III.

7. osztály
8. osztály
5. osztály

Különdíjban részesült: Kovács Tamás

Hegedűs Botond különdíjban részesült a versenyen.

A kiadásért felel: Elek Zsuzsanna
az intézmény igazgatója
Szerkesztő: Kiss Richárd
Terjesztő és kapcsolattartó: Arany-Tóth Hajnalka
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