DIÁKVILÁG

Gyorsan eltelt a nyári vakáció, újból jelentkezek a Diákvilág rovattal.
A Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói közül
sokan vettek részt nyári táborokban. Az alkotótábor, a honismereti, a lewinbrzeski-i, a törökmezői, az úszás, a horgász, a karate, a Katolikus Kör és a
Községi Könyvtár által szervezett kézműves programokon, táborokban. Sok
pedagógus és külső segítő vett részt ezeken a rendezvényeken. Köszönjük
valamennyiük segítségét, szervező és lebonyolító munkáját.
Szeptember 20-án reggel iskolánk névadójára emlékeztünk, Forray Mátéra,
életének rövid ismertetésével, majd egy szép, régi diákokról szóló verssel.
Iskolánk bejáratánál elhelyezett Forray Máté emléktáblánál elénekeltük a
magyar Himnuszt, majd elhelyeztünk egy csokor virágot is.
Ezen a délelőttön az alsó és felső tagozat tanulói akadályversenyen vettek részt.
Mi alsósok a sportpályán tartottuk a rendezvényt. Lőrincz Gábor, Határné
Bottyán Erika, Schwarz Gábor, Horváth István, Víghné Somodi Rita valamint
iskolánk napközis pedagógusai segítették a munkánkat. Köszönet érte! A
közlekedés jegyében zajlott a verseny. A feladatok között szerepelt: slalomozás,
a kerékpár tartozékainak a felismerése, ügyességi feladatok, mocsárjárás,
elsősegélynyújtás, közlekedési táblák felismerése. Nagyon kedvelték és
örömmel végezték a gyakorlatokat a tanulók.
A felső tagozatban a téma most a KRESZ, balesetvédelem, elsősegélynyújtás
volt. Az állomásokon rendőrök, polgárőrök és védőnő voltak jelen a kollegáink
mellett, változatos feladatokkal. A helyszínek az iskolán belül, az iskola előtt és
az udvaron voltak.
1. állomás: Kapás Tamás rendőr elméleti, közlekedési feladatokat adott a
csoportoknak

2. állomás : Jeneiné Lucz Mária tanárnő KRESZ-teszt feladatokkal várta a
gyerekeket.
3. állomás: Sápi Attila tanár úr zsákbamacska, ügyességi kérdései
következtek.
4. állomás : Rozgonyi Zoltán tanár úr tájékozódási , térképes feladata volt az
újabb erőpróba.
5. állomás: Pitiné Szabó Éva védőnő elsősegély nyújtási útmutatója váltotta
az előző állomást.
6. állomás: Bugyi Imre polgárőr , milyen egy biztonságos kerékpár, témája
kötötte le a gyerekeket.
7. állomás: Tóth Pál, Farkas István polgárőrök kerékpáros ügyességi váltóval
várták a csoportokat.
8. állomás: Kovács Petronella könyvtáros szituációk, képek, zene, vidám
közlekedési erőpróbával fogadta a tanulókat.
Az akadályverseny végén eredményt hirdettünk.
5.-6. osztály: 1. 5.a 69 pont
2. 6.b 68 pont
3. 6.a 65 pont
7.-8. osztály: 1. 7.a osztály: 68.5 pont
2. 7.b osztály: 68 pont
3. 8.b osztály: 63.5 pont
Egy tanulságos és eredményes napot könyvelhetünk el, amelyet külön
megköszönünk a felsős gyerekek nevében a segítőinknek.
A verseny végén a Máltai Szeretetszolgálattól valamennyi osztály egy doboz
süteményt kapott ajándékba. Köszönjük!
A rendezvény szervezői voltak: Lukács Istvánné és Rozgonyiné Szabó Mária
pedagógusok. Köszönet érte!

Mit kínálunk október hónapban?
- 3-án Az Idősek Otthonában köszöntik a néniket, bácsikat az Idősek
Világnapja alkalmából a 2. a osztályos unokaosztály tagjai.
- 4-én megemlékezünk az Aradi vértanúkról iskolai szinten.
-

8-án hulladékgyűjtés lesz a Központi Iskolában 8.00-18.00 óráig. Lehet
hozni papírt és vasat egyaránt.

- 21-én fogadóóra 16-17 óráig a Központi Iskolában
- 22-én 11 órakor ünnepi megemlékezés a Művelődési Házban
- 25-26-27-én Dömötör-napi Kamara néptánc fesztivál
- Őszi szünet: 2013. október 25-november 3-ig.
- Az őszi szünet utáni első tanítási nap november 4.

Lukács Istvánné
tanítónő

