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MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ
ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA
MIKULÁS

5. évf. 5.
5. szám

csomagot is visz, a gyerekek nagy örömére.
Persze itt elhangzanak olyan dolgok is,
amire nem lehetünk büszkék, azaz a hibáink.
Egészen biztos, hogy jövőre rá fog kérdezni,
megfogadtuk-e a tanácsait.
Idén a két krampusz kíséretében
igazgató nénihez is benézett.
Vajon miről lehetett szó?!

MI VAN, HA NEM SZERET?

DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY
MINDENT TUD!

MÉG IGAZGATÓ NÉNIT
IS MEGLÁTOGATTA

A kedves, öreg Mikulás minden
évben meglátogatja iskolánkat. Már korán
reggel a kapuban várja szaloncukorral az
érkezőket. Természetesen ez még nem az
igazi ajándékozás, hiszen minden osztályba

mézes süteményt sütünk, táncolunk.

A LUCA NAP MINDEN ÉVBEN
NAGY SIKERT ARAT

Ezen a napon népi hagyományokat
ismerhettünk meg. Ilyenkor kukoricát
morzsolunk,
pattogatott
kukoricából
nyakláncot készítünk, ragasztunk, festünk,
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Az idei év slágere, a kukoricacsutkával való
célba dobás volt.
Valóban jól éreztük magunkat!

KARÁCSONYI ELŐKÉSZÜLETEK

Karácsonyra
már
az
adventi
gyertyagyújtással készülünk, majd elkezdődik
a díszek készítése. Minden osztály hoz
díszeket az iskola fájára.
Végül mézeskalácsból is készülnek
díszek, melyeknél nem utolsó szempont, hogy
ehetőek is.
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ISKOLAI KARÁCSONY

Az idei év nagy ajándéka a sókabin,
melyet
minden
osztály
használhat
egészségének megőrzése érdekében.
Köszönjük szépen!
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IDÉN IS VENDÉGEI VOLTUNK A
FÉNYSZÓRÓ ALAPÍTVÁNYNAK A

FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZBAN

István bácsi, és Márti néni leleplezi az
iskola tortáját.

Ebből a hatalmas tortából valóban mindenki
ehetett!

RÉGI TANÍTVÁNYOK IS
VENDÉGEINK VOLTAK AZ
ÜNNEPEN

Mindig büszkék lehetünk a Matyi bácsi által
vezetett iskolai csoportunkra.
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MEGLÁTOGATTA ISKOLÁNKAT
KERÜLETÜNK
POLGÁRMESTERE

ISKOLAI FARSANG

A mosolygó osztály

Rövid tájékoztató az aulában.

Gratulálunk a díjhoz!
Ezen még Lili is elcsodálkozott.
A kicsik pont farsangra készültek.

Munkában a zsűri.

Ez itt az iskolai FÉNYÚJSÁG,
mutatja igazgatónőnk.
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érzékszervek funkcióival, sajátosságival. A

SZERETETTEL BÚCSÚZUNK
ANNÁTÓL

témaválasztás

felkeltette

érdeklődését,

a

a

gyermekek

változatos

és

színes

A 2011/2012-es tanév első félévében

feladatokkal játékosan tanulhattak. A projekt

egy német hallgató teljesítette szakmai

lezárásaként meglátogattuk az Abiltiy Parkot,

gyakorlatát iskolánkban. Anna Schlueter a

ahol szintén az észlelés/érzékelés témához

darmstadt-i egyetem hallgatója Erasmus

kapcsolódó játékos feladatokat próbálhattak

ösztöndíjjal töltött el fél évet Budapesten.

ki tanulóink.

Anna a szakmai gyakorlat teljesítésének

Köszönjük a sok segítséget és a szép

helyszínéül az autizmussal élő gyermekek

élményeket!

csoportját (1-2. a osztály) választotta.

munkájához sok örömöt és kitartást kívánunk!

Anna

további

szakmai

Kedves személyiségével és nyitottságával
könnyen

kapcsolatot

teremtett

a

gyermekekkel a nyelvi akadályok ellenére.
Az első néhány hónapban megfigyelte a
csoportban folyó munkát, majd idővel
folyamatosan bekapcsolódott az osztály
életébe. A közös iskolai programokon is
részt vett, együtt ünnepelt velünk.

Anna a gyakorlat végén egy projektet
tervezett a gyermekeknek. A projekt témája
az észlelés/érzékelés volt. A gyermekek
megismerkedhettek

a

különböző
Kianek Zsófia
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