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Március 11-én, pénteken a forradalom és
szabadságharcra való megemlékezés
jegyében projektnapot tartottunk. Ezen a
napon a diákok szellemi, ügyességi
vetélkedőkön és kézműves foglalkozásokon
vettek részt. Kipróbálhatták a nyomdázást,
katonaként feladatokat teljesítettek
akadálypályákon, filmes kérdésekre
keresték a válaszokat.
Az eredményhirdetésre március 25-én került
sor, ahol a csapat és osztályeredményeket is
kihirdettük. Ezek eredménye beleszámít az
éves Házkupa versenybe.

Tavaszi 4évszak túra

Szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk és rendben meg tudtuk
tartani a március 19-re tervezett 4évszak túra következő alkalmát.
Hűvösvölgyből a könnyebbik útvonal Fenyőgyöngyére vezetett, a
nehezebb útvonalon a végállomás a normafai rétesező volt. Az
útvonal hossza 5.5, illetve 7.3 km volt. 77-én vettek részt és 555
kilométert tettek meg összesen. 
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Óvodások iskolába hívogató
foglalkozása

Sajnos a járványhelyzetre való
tekintettel ez az esemény is elmaradt,
de az áprilisit mindenképpen meg
fogjuk tartani.
 

Lisznyai Szerda

Ezt a programot is el kellett halasztani
a járvány miatt, de pótidőpontban meg
fogjuk tartani a játékos délutánt a
diákoknak. 

Nyílt nap 

Az elmaradt óvodába hívogató
foglalkozások helyett ismét tartottunk
nyílt órákat az érdeklődő szülők
számára. Március 23-án szerdán a két
leendő tanító néni két óráját nézhették
meg: Molnár Edit matematika, Szijj
Regina technika órát tartottak. 
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Járványügyi intézkedések

Habár a kormány eltörölte a kötelező
maszkviselést mindenhol, iskolánk
nevelőtestülete úgy döntött március 26-
án tartott tantestületi értekezletén,
hogy a közösségi tereken továbbra is
kötelező a tanulók és pedagógusok
számára a maszk viselése. Az iskolába
való belépés szabályai megváltoztak
annyiban, hogy már nincs védettségi
igazolványhoz kötve. A továbbiakban
figyeljük a járványügyi adatokat és
felülvizsgáljuk a döntésünket. A
legközelebbi értekezlet időpontja április
11. 
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Iskolába hívogató foglalkozás
Április 6-án, szerdán megtartjuk utolsó
foglalkozásunkat az ovisoknak, 16-17 óra
között. Ezen az alkalmon a leendő tanító
nénik tartanak foglalkozást, mutatják be a
kis nebulóknak, milyen az iskolai élet. 

Magyar nyelv hete:
Április 4. és 8. között rendezzük meg a
magyar nyelv hete programsorozatot. A
tanulók csapatokba szerveződve
teljesíthetik a nyelvi és irodalmi
feladatokat, illetve lesz versmondó és
meseolvasó verseny is. A tanulók nem
csak nyelvi és versmondó tehetségüket
mutathatják meg, hiszen versképregényt
is készítenek adott vershez.
Eredményhirdetése április 11-én lesz, a
Magyar Költészet napján. 

Sportnap
Április 13-án iskolánk sportnapot szervez a
tanulóknak a Czakó utcai sportpályán.
Ügyességi és gyorsasági feladatokat kell
megoldani, minden osztály egy-egy ország
színeiben fog szurkolni társainak.  

Kompetencia próbamérés
Az Oktatási Hivatal idén, az új
kompetenciamérés miatt próbaméréseket
szervez. A mi iskolánk is ki lett jelölve
erre a feladatra, így két időpontban, a 8.
osztályosok április 7-én, a 6. osztályosok
április 12-én próbálhatják ki az új,
digitális kompetenciamérés feladatait. 

DÖK nap
Április 12-én, kedden lesz a
diákönkormányzat szervezte DÖK nap.
Ezen a napon a felsősök
számháborúznak a környéken. Az
alsósok is játékos feladatokban vesznek
részt. 
Tavaszi szünet
Április 14. és 19 között tavaszi szünet
lesz. Az utolsó tanítási nap április 13., a
szünet utáni első tanítási nap április 20.
szerda.  

Beiratkozás
Április 21-én csütörtökön és 22-én
pénteken lesz az első osztályosok
beiratkozása, 8 és 19 óra között.    

Össztanári fogadóóra
Április 25-én tartjuk iskolánkban az
össztanári fogadóórát. Erre az alkalomra a
KRÉTÁ-n keresztül tudnak a szülők
jelentkezni, 

Lisznyais Szerda
A márciusban elmaradt alkalmat április
27-én, szerdán tartjuk meg a szokásos
programokkal: társasjáték, sport-
versenyek, filmnézés és büfé.   

Természettudományos témanap
Április 28-án csütörtökön lesz a
természettudományos témanap a felső
tagozatos diákok számára.    
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Büszkeségeink
 A témanap legjobb eredményt elérő csapatai

5. osztályosok: 1848.
 Berkes Csaba, Denche-Hennig Kristóf,

Vincze Janka

6. osztályosok: Csakegycsapat
Borzák Blanka, Csorba Aliz, Farkas

Petra, Nyiri Zsuzsanna

7. osztályosok: Szendrey Júlia nővérei
Antal Szonja, Gulyás Antónia, Máté Lujza

8. osztályosok: Setőfi Pándor
Egyed Tímea, Somoskői Ádám, Szokol

Dominik, Van Hyfte Rozi
 


