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„Tavasz van, milyen szép tavasz van,
de jó futkosni a szabadban”
Végre itt a jó idő, és Benjámin Lászlóval együtt örülünk, hogy túl a 147. tanítási napon egyre
közeledik a tanév vége. Bizony a napsütéses órák számának növekedése nem fokozza a
figyelem növekedését, pedig az igazi „hajtásnak” most kell következnie.
2019. május 22-én a 6. és 8. évfolyamosok idegen nyelvi, majd 29-én országos kompetencia
mérésen vesznek részt. Ezzel párhuzamosan a többi osztályban is év végi felmérésekre kerül
sor. A hatodikosoknak – a tavalyihoz hasonlóan – természetismeretből is lesz
megmérettetésük május 15-én. Nyolcadikosainknak a belső vizsgát is le kell tenniük.
Idén nyáron is a félévi eredményhez képest legtöbbet javító tanuló, illetve az elsőmásodikosok közül a legszebben olvasó egyhetes, ingyenes lovas táborozáson vehet majd
részt. Van tehát cél, amiért érdemes dolgozni.

Visszatekintve az elmúlt időszakra tájékoztatjuk a kedves Olvasót, hogy az iskolai báli
bevétel tiszta nyeresége 136510 Ft volt, mely összeg az iskola pénztárába került befizetésre.
(Jövőre ebből támogatjuk - a kialakult gyakorlatnak megfelelően kétévente - az
osztálykirándulásokat.) A tavaszváró szülők-nevelők bál iskolára jutó bevételi összege
351600 Ft volt. Ez az összeg az Áldott Gyermekkor Közhasznú Alapítványnál került
bevételezésre. A kuratórium döntésének értelmében ennek felhasználása már meg is történt:
vas- és fapadok, kültéri játékok, festékek kerültek beszerzésre. Játszóudvarunk kialakításán
szorgos kezek dolgoznak.
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A virágvasárnapi zenés istentiszteletet követően hivatalosan is átadásra került a 47 milliós
költségvetésű műfüves pályánk április 7-én, amelyet azonnal használatba is vettünk. A projekt
megvalósítását 20 millió Ft-tal támogatta a Magyarországi Evangélikus Egyház.

Sport témához tartozik, hogy tanulóink közül többen járnak a művészeti iskola moderntánc
tagozatára. Április 6-án a Kvalifikációs versenyen 1. helyen végzett a nagyok csoportja –
közöttük Pászti Kíra Fabók Lilla, Csőke Dorina és Csernák Viki -, és ezzel megszerezte az
indulás jogát egy zágrábi világversenyen. Ugyanígy kvalifikálta magát szóló kategóriában 4.
helyről Pászti Kíra növendékünk is. Gratulálunk a felkészítőnek és a versenyzőknek!
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A XXVIII. Országos Evangélikus Hittanverseny döntőjébe jutott, Mátékovits Anna, Szabó
Máté, Major Botond és Andrásik Csenge alkotta csapatunk a 18 résztvevő közül a 8. helyen
végzett. Isten áldása legyen életükön.

Április 6-a az énekkarosainknak is emlékezetes nap volt, mert ekkor jártak Szombathelyen az
Evangélikus Diákkórusok Országos Találkozóján, ahol a minősítő hangversenyen ezüst
minősítést szereztek, vezetőjük, Hepp Éva pedig kiváló karvezető kitüntetést kapott.
Gratulálunk az énekkarnak és vezetőjének!

Áprilisban, az iskolai szépolvasó versenyen a zsűri bronz, ezüst és arany minősítéssel
értékelte a résztvevők szereplését. Arany minősítést kapott:
első évfolyam
Kostyalik Marcell
Szilágyi Dóra
Kókai-Mag Anna
Pintér Zsófia

második évfolyam
Mátékovits Anna
Hajdu Eszter

harmadik évfolyam
Szombati Lea
Márku Dominika
Pintér Viktória

negyedik évfolyam
Petró Bence
Jakab Réka
Kovács Zsófia
Klausz Hanna
Lipták Annamária

A vastag betűvel szedett tanulók kiemelten jól teljesítettek, oklevelük mellett
könyvjutalomban is részesültek.
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A városi könyvtár alsó tagozatosoknak rendezett szavalóversenyén a 3. évfolyamos Pintér
Viktória első, Kovács Zsófia pedig második helyezést ért el.
A Tessedik Kistérségi Szépolvasó Versenyen az első évfolyamos Kiss Lara ezüst, a
negyedikes Kis-Varga Emili Alirán arany minősítést kapott.
Büszkék vagyunk Rátok!

Az angol nyelvi versenyre felkészültek tanítványaink. Több, mint 12 angolszász ünneppel és
ahhoz tartozó szokással ismerkedett meg a négytagú csapat, azonban a verseny előtti utolsó
pillanatban kiderült, hogy csupán négy ünnepből kellett volna nagyon részletesen felkészülni.
Tekintettel arra, hogy így a többi csapattal szemben eleve hátránnyal indultak volna, az
osztályon belül, órán számoltak be megszerzett tudásukról. Köszönjük a felkészülést.

Április második hetében az 5. a osztály a Digitális Témahéten vett részt. A projekt során
Petőfi Sándor János vitéz c. művének összefoglalása mellett a hős fogalmának többszempontú
elemzésére került sor. A diákok kedvenc fiktív vagy valós hőseinek bemutatásán keresztül
megvitatták, milyen közös jellemzői vannak a hősöknek. Beszéltek a szüleikről, akik a
szemükben hétköznapi hősként cselekednek értük. Hozott és szerzett ismereteiket egy,
csoportokban készített közös, interaktív tábla használatára is épülő társasjáték készítése és
kipróbálása során rögzítették. Mindezek megvalósításához felhasználták az iskolai IKT
eszközöket. A Scratch programozási környezet segítségével csoportban hős figurákat
alkottak, és hősi tetteket terveztek meg. A projekt során elkészült produktumokat a projekt
zárásakor bemutatták egymásnak és élménybeszámolót tartottak.
(Czövekné Jaziniczky Beáta)

A tavaszi szünet utáni első tanítási napon a nyolcadikosoknak az utolsó elsősegélynyújtó
foglalkozás kerül megtartásra. Készüljetek! Jön a vizsga!

Április 30-án A kiskondás és a Csizmás Kandúr bábelőadást tekintik meg alsó tagozatos
tanulóink az iskola tornatermében az Ákom-Bákom Bábszínház előadásában.
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A fenntartó kérésének megfelelően az idei tanévben az első osztályosok hivatalos
beiratkozását előzetes regisztrációs eljárás előzte meg. Ehhez az iskola kibővített vezetősége
egy pontrendszert dolgozott ki. Így a regisztráció során vizsgáltuk a gyermeknek és
családjának az evangélikus valláshoz való ragaszkodását, a gyülekezeti életbe történő
bekapcsolódását, - a fenntartó kérésének megfelelően - az egyházközség felé vállalt
kötelezettségek teljesítését. Mindezekhez alapul a lelkészi ajánlás szolgált. A nem egyházi
óvodába járó gyermekek hittan oktatásban való részvételükért kaptak plusz pontot, de
értékeltük azt is, hogy az intézménnyel korábban vagy jelenleg jogviszonyban állóknál milyen
minőségű, közösségépítő, -segítő kapcsolat áll/állt fenn.
A jövendő első osztályosok nagy többsége az alberti evangélikus óvodából kerül ki, ezért a
tanítónő számára fontos, hogy a máshonnan jövők be tudjanak illeszkedni egy már jól
működő, kialakult csoportba. Ezt volt hivatott megfigyelni a személyes találkozó alkalmával a
bizottság, melynek tagjai között az alsós munkaközösség-vezető, a fejlesztő pedagógus vagy
pszichológus, az elsős tanító néni és a lelkész foglalt helyet.
Végül 26 jövendő elsős került felvételre, egy pedig elutasításra helyhiány miatt.

A 2019. április 18-ától 24-éig tartó szünetre jó pihenést kíván az iskola nevelőtestülete.
(A szünet utáni első tanítási nap: április 25-e, szerda.)
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