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Elmúlt egy év,
hova tűnt a szép tavasz…
hova tűnt az édes nyár… hova tűnt a fáradt ősz…

Immár túl vagyunk a tanév 74. tanítási napján. Az eltelt időszakban egymást érték az
események.
Szeptember 27-én az intézmény tanulói megemlékeztek a névadó nagytiszteletű úrról
megkoszorúzva síremlékét. Majd vasárnap ünnepi istentiszteleten vettünk részt.
A Magyar népmese napja alkalmából a Márai Sándor Városi Könyvtár által meghirdetett Túl
az Óperencián rajzpályázaton nyolc tanulónk ért el helyezést: Szemők Olivér, Andrási
Csenge, Kerekes Kíra, Kovács Eszter, Burai Réka, Pink Alexandra, Bukovinszki Laura és
Sedró Laura. Gratulálunk nekik!
Október 4-én az ötödik évfolyamosok a XII. Gerjementi Gyermek Vadásznapon vettek részt,
ahol sok érdekes feladatot kellett megoldaniuk az osztály tagjaiból létrejött csapatoknak
egymással és a más iskolákból érkező diákokkal versenyezve.
A TEREMTÉS HETE keretében az iskola 6-7-8. évfolyamos tanulói esti túrán vettek részt
az 1976-ban védetté nyilvánított Dolina-völgyben 2019. október 4-én.
A túra kiinduló helyszínére egyénileg, illetve szülői kísérettel érkeztek meg a diákok. A völgy
bejáratánál a fényképezést követően alakult meg a tíz, vegyes összetételű csapat. A 13 kérdést
tartalmazó menetlevél megkapása után sorban indultak el a csoportok szülői kísérettel.
A résztvevők az ösvények különböző állomásain található táblák elolvasása után kaphattak
válaszokat a feltett kérdésekre. Bizony, volt csapat, aki többször is végigjárta ugyanazt az
ösvényt, mert előszörre nem találta meg a jó választ valamelyik feladathoz. A sétát az is
nehezítette, hogy menet közben elrejtett szavakat is kellett keresni, amiből a Zsoltárok 104.
fejezetében található idézetet lehetett aztán kirakni.
„Mily számtalanok a te műveid, Uram!
Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.”
A tűzcsiholási feladat után az esőháznál ért véget a túra, ahol a résztvevők hűtőmágnest,
energiapótlás céljából pedig müzliszeletet kaptak.
A 99 fő részvételével, az élőlények iránti tisztelet kifejezésére szervezett program az Európai
Unió társfinanszírozásával valósult meg a Baptista Szeretetszolgálat No Planet B! programja
keretében.
A visszajelzések alapján jövőre is lesz hasonló túra a résztvevői kör bővítésével.
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Október első szombatján szüreti felvonuláson vettek részt diákjaink A rendezvényen a mi
iskolánk tanulói szervezetten, csoportosan voltak jelen. Köszönjük Kissné Turcsek Enikőnek,
hogy a saját hétvégéjét, pihenő idejét a gyermekek kísérésével töltötte. Örülünk, hogy a
fegyelmezett társaságból senki sem panaszkodott a szomorú idő miatt, nem engedték, hogy
lelkesedésüket befolyásolja az égi áldás, vígan ropták a táncot a különböző megállókban.
Október 14-én Bolyai Matematika Csapatversenyen jártak diákjaink. A Felker Krisztián, KisVarga Emili Alirán, Nagy Vivien Kitti, Molnár Máté alkotta ötödikes csapat a körzeti
fordulón 11. helyen végzett, a hatodikosok között Balogh Barnabás, Dobozy Máté Kristóf,
Guba István, Müller Dániel-féle csapat 18. helyezést ért el. Köszönjük a felkészítő tanár,
Bazsonyiné Bódi Csilla munkáját, a diákoknak további szép sikereket kívánunk.
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Október 17-én pályaorientációs napot tartottunk. A 7-8. évfolyamosok Nagykőrösre utaztak,
ahol több szakma fortélyaival ismerkedtek és gyárlátogatáson vettek részt. A 6. évfolyamosok
Tápiószelére látogattak a hatvanéves génbankba, amely 2019. június 1-jével mint Nemzeti
Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ működik.
Az első-második évfolyamosok a helyi könyvtárral és az ott dolgozók munkájával
ismerkedtek, míg a 3-4-5.-esek az iskolában az amerikai önkéntes által tartott foglalkozáson
Amerikából jöttem keretében foglalkozásokat találtak ki.
Egy másik teremben a pincér munkájával ismerkedve Kahoot-os feladatokat oldottak meg. A
harmadik állomáson pedig Honnan hová kerül a tök? kérdésre válaszolva kellett a termény
útját végigjárni érintve az őstermelő, pék, cukrász, szakács, pincér foglalkozásokat. Az
útvonalat bee boot robotokkal kellett megtenni, így a tanulóknak programoztak is. Igazi
meglepetésként szolgált Dr. Rubi Márton drónokról szóló előadása, ahol a diákoknak
lehetőségük volt ezt az eszközt kézbe venni, használat közben megfigyelni.
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A félperces videón boldogan integetnek a jelenlévők.
Megtekintés:https://www.facebook.com/roszikmihalyevangelikusaltalanosiskola/videos/4767
72813181310/UzpfSTI3MjAzMjIwNjc3NjM3Mzo0NDg5MDI1NTU3NTYwMDM/
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Nyolcadikos tanulónk, Fodor Gréta a nagykőrösi kirándulásról a következő beszámolót
készítette:
2019. október 17-én elmentünk Nagykőrösre, ahol pályaorientációs napon vettünk részt a
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban.
Ebben az iskolában megismerkedhettünk több szakmával, a falakon belül folyó élettel,
intézményi programokkal. A kollégium egyik diákja és kedves tanára lelkesen vezetett végig
bennünket az épületen, miközben meséltek az iskola mindennapjairól. A sütőműhelyt
meglátogatva kipróbálhattuk a tészta gyúrását, formálását. A cukrászok gyakorlati
műhelyében süteménnyel kínáltak bennünket, közben érdekes dolgokról hallottunk. Majd a
gépészeti technikusoknál és a kertészeknél tettünk látogatást. Jártunk a kémiai laborban is,
ahol egy nagyon érdekes kísérletet mutattak be nekünk, és többféle feladatot is
kipróbálhattunk. A tornatermi sportjátékok után a kollégiumot látogattuk meg, ahol
megtudtuk, hogy a kollégisták tanulmányi átlaga sokkal jobb, mint a bejáróké, mert több
idejük van tanulni, amihez tanári segítséget is kapnak. A finom ebéd után átsétáltunk a
Bonduelle konzervgyárba. Itt védőruhába bújva végignéztük a konzervek előállítását, amiből
nekünk is adtak egyet-egyet ajándékba.
Minden iskolatársam nevében köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy
megismerhettünk különböző szakmákat, ami remélem, sokaknak segít majd a
pályaválasztásban.
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Október 18-ára a tanulók igazgatói szünetet kaptak. Ezen a napon rendeztük meg iskolánkban
a XV. Országos Korál Éneklési versenyt. Ebben az évben 10 intézményből 46-an vettek részt
a megmérettetésen. Idén először nem helyezéseket adtak, hanem minősítéseket, így mindenki
sikerélménnyel tért haza. Az eredmények a következők: 11 bronz, 14 ezüst, 13 arany és 8
kiemelt arany minősítés. Iskolánkból Mátékovits Anna arany, Jakab Janka és Pákay Anna
ezüst, Márku Dominika és Telek Nikolett bronz minősítést kapott.
Október 22-én a nyolcadik évfolyamosok adtak emlékezetes műsort az 1956-os forradalom
hőseire emlékezve. Köszönjük a felkészítők és a szereplők munkáját.

Régi néphagyomány felélesztésén fáradozva október 24-ére tökfaragó és népi gyermekjáték
készítő versenyt hirdettünk tanítványainknak.
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A családok által készített művekből kiállítást rendeztünk, ahol minden tanuló a saját
bónuszával szavazott. A 21 alkotás közül végül a legtöbb jelölést a Juhász-család, a Silló
Laura-Csernák Viktória-Kovács Eszter formáció, valamint Kovács Luca (és anyukája) kapta.
A közös munkáért csapatépítő játékra szóló szabadulószobás kupont kapott a három helyezett.
A meghirdetett papírgyűjtési versenyen a 3. helyezést 97,7 kg/fő-s eredménnyel a 8.a osztály,
2. helyezést 108,45 kg/fő gyűjtéssel a 6.b osztály, míg az első helyezést a 2. osztály érte el
124,84 kg/fő mennyiséggel. A jutalmul kapott tortát köszönjük Fazekas András szülőnek a
hálaadásnapi pulykával együtt, valamint Dudás Szilviának a kürtőskalácsokat és a karácsonyi
ablakdíszítést. Biztatjuk tanítványainkat, a családokat, vegyenek részt január 7-éig a ruhák
gyűjtésében.
Iskolánkban november 28-án Amerikai-magyar napot tartottunk, melyről tájékoztatót az
Albertirsai Híradó következő számában olvashatnak, valamint az iskola Facebook oldalán
rövid videót tekinthetnek meg.
December 6-án ellátogatott iskolánkba a Mikulás. Ezen a napon köszöntünk el Debbitől, aki
3 hónapon át segítette az angol nyelven történő kommunikálást iskolánkban. Köszönjük a
családoknak a vendéglátást, a programok szervezését. Ahová pedig nem tudott eljutni, bízunk
benne, hogy jövőre majd sikerül, mert az önkéntes segítőt visszavárjuk.

December 8-án adventi zenés istentiszteleten vettünk részt. Jól sikerült a karácsonyi vásár,
valamint az iskolai ünnepség, amelyet a védőburkolattal ellátott tornateremben tartottunk.
A téli szünet alatt sem áll meg az élet az iskolában, nincs pihenés, az első épületben a mosdó
felújításán dolgoznak a szakemberek.
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Tájékoztató a tanév további rendjéről
2020-ban az első tanítási nap: január 6-a, hétfő. Vízkereszt napján 10 órakor istentiszteleten
veszünk részt.
A tanítási év első féléve 2020. január 24-éig tart, az iskolák január 31-éig értesítik a tanulókat
és a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
A féléves osztályozó értekezlet január 24-én, pénteken 12 órától lesz.
Az első félév és a tanítási év végét követő 15 napon belül el kell végezni az iskoláknak a
nevelőtestületi értekezleten a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának
vizsgálatát. A féléves értekezletet február 7-én, pénteken 12 órakor tartjuk. Január 24-én és
február 7-én a délutáni foglalkozások szünetelnek.
Március 15-én, vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteleten, majd a városi ünnepségen veszünk
részt.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda, csendes nap), a szünet utáni
első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).
Az elsősök előzetes regisztrációja január 1-jével indul.
2020. április 30-án – tekintettel a középiskolai ballagásokra – igazgatói szünet lesz. A
négynapos hétvégére jó pihenést kívánunk!
DÖK napot tartunk június 15-én.
Témahetek:
- „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2-6. között,
- Digitális Témahét 2020. március 23-27. között,
- Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20-24. között.
A tanév végi osztályozó értekezletet június 12-én, pénteken tartjuk. Ezen a napon lesz a
ballagási főpróba is. A ballagásra a felső tagozatosok részvételével június 14-én kerül sor. A
tanévzáró istentisztelet időpontja június 21-e.

2020-ra
boldog új évet
mindannyiunknak!
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