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Tanévnyitó
ünnepség

A harmadik osztály idén is hangulatos műsorral nyitotta meg a tanévet. 



Zeneiskolai minikoncert
Bemutatkozott a zeneiskola. 



Játékos tudomány
Játékos tudomány - érzékszervek világa, mókás fizika 

kiállítás az iskola aulájában!



Szakkörök és egyéb lehetőségek idén is

• Informatika- Logo szakkör

• Elsősegélynyújtás és Csecsemőgondozás szakkör

• Fizika szakkör

• Sport szakkörök

• Angol szakkör

• Történelem szakkör

• Tetz Képzőművészeti Iskola

• Irodalmi színpad

• Zeneiskola

• Karate

• … jelezd, ha valami lemaradt…



Papírgyűjtés

Tennél a 
környezetedért?

Iskolánkban 2019. 09. 25 - 28. 
között papírgyűjtést szervezünk.

09.25(szerda) - 09.27(péntek) 
között 14:00 - 16:00 óráig illetve
09.28(szombaton), 8:00 - 12:00 
óráig lehet hozni a feleslegessé 

vált papírt.



Kutatók éjszakája

Az idén 15. alkalommal megrendezésre kerülő Kutatók Éjszakája minden 
eddiginél több, közel 3000 programmal várja a tudomány szerelmeseit, kicsiket 

és nagyokat, az ország 53 településén.

A Kutatók Éjszakája a tudomány ünnepe, ahol olyan helyekre juthatsz el, ahová 
máskor nem tehetnéd. Megismerheted a legújabb technológiákat, találkozhatsz 

híres kutatókkal, izgalmas kísérleteket élhetsz át és megismerheted a kutatói pálya 
szépségeit.



Szüreti bál

Szeptember 28-án 
hagyományteremtő
szüreti felvonulás és
bál!
Egy szuper összefogásra
számítunk! Az 
óvodásoktól a 
nyugdíjasokig!



Ősz Homoki Dominika 

festménye



A nyáron történt… Vöröskeresztes napközis
tábor

• Az első nap megismerkedtünk a vöröskeresztes 
alapelvekkel, kézműveskedtünk, számháborúztunk, 
kinder-sportoztunk, aszfaltrajz is készült. Arcfestésre 
is volt lehetőség.

• A második napon ellátogatott hozzánk 
iskolarendőrünk két munkatársával, az Ákom-Bákom
Bábcsoport, és védőnőnk is érdekes előadást tartott 
az egészséges táplálkozásról.

• Szerdán a Parlamentbe látogattunk el és a mellette 
lévő Olimpia parkban játszottak egy nagyot a 
gyerekek.



A nyáron történt… Vöröskeresztes napközis
tábor

• Csütörtökön négy csapatra osztottuk a 
gyerekeket, plakátot kellett készíteni, és 
csata-kiáltást kitalálni. Kreatív munkák 
születtek. A délelőtt folyamán eljött hozzánk 
Princz Istvánné Judit, akinek segítségével a 
gyerekek zöldségszobrokat készíthettek. 
Délután a zeneiskolások előadását hallgattuk 
meg, majd vizesjátékok következtek, melynek 
nagy sikere volt.

• Utolsó nap a Lego-robotot ismerhették meg a 
gyerekek. A kézműveskedés sem maradhatott 
el. Kis Tamás az újraélesztést tanította meg 
nekünk. A tábor zárásaként Kelemen Norbert a 
segítségnyújtásról beszélt a gyerekeknek.



A nyáron történt… Vöröskeresztes napközis 
tábor

A „Nagy Csapat” a Parlamentben!


