HÍRLEVÉL
JANUÁR

Tisztelt Szülők!
A karácsonyi szünet után, január első két hete a félévi osztályzatok lezárásával zajlott. Tanulóinknak
sok dolgozattal és szóbeli felelettel kellett megbirkózni az órákon. Kevés kivétellel minden tanuló
eredményes félévet zárt.
VIZSGÁK
A legnehezebb feladat a tizenkettedik évfolyamra várt, mert rögtön január 6-án kezdődött a
’kisérettségi’ vizsgájuk, ami nagy részében ugyanolyan feladatok elé állítja a tanulókat, mint a
hivatalos év végi érettségi. Az első napon magyar szövegértési képességeikről, illetve
történelemtudásukról adtak számot írásban. A második napon matematika vizsgájuk volt, míg a
szóbeli magyar és történelem feleletekre a két rákövetkező napon került sor. Ez a komplex vizsga, bár
igen megterhelő mind a diákok mind a vizsgáztató tanárok számára, minden évben hasznosnak
bizonyul, mert a tapasztalatokból okulva a tanulók sokkal jobban teljesítenek a májusi-júniusi
vizsgákon. A ’kisérettségi’ eredménye igen nagymértékben befolyásolta a tanulók félévi osztályzatát,
de sokan lehettek elégedettek az eredményeikkel. Ők valószínűleg hasonlóan jó eredménnyel fogják
befejezni középiskolai tanulmányaikat.
A 10. évfolyam is vizsgával kezdte a januárt. Matematikai tudásukról adtak számot szóban, ami
különösen az emelt szintű matematika vizsgára készülőknek jelent egyfajta gyakorlást. Sok kiváló
feleletet hallottak a vizsgáztató tanárok, elégedettek lehettek a tanulók felkészülésével.
TANULMÁNYI VERSENYEK
Ebben a hónapban folytatódtak a különböző tanulmányi versenyek.
Az idegen nyelv terén Langer Viola (12.b) eredményének örülhettünk, mert kiváló pontszámmal
jutott tovább az országos középiskolai tanulmányi verseny második fordulójába. Felkészítő tanára
Ákosné Vrábel Mária.
Az országos Varga Tamás matematika verseny első fordulójának a tovább jutói a 8. évfolyamon:
Bodnár Anna, Gáspár Kitti és Kerezsi Zoltán
Ők már január végén rész vettek a második fordulóban, aminek várjuk az eredményét. Felkészítő és
kísérő tanáruk Kulcsár Ella tanárnő volt.
A 10. évfolyam számára megrendezett Arany Dániel matematika verseny tovább jutói:
Kató Réka, Kisvári Edit és Maricza Katalin

A matematika országos középiskolai tanulmányi verseny első fordulójában két tanuló feladatlapját
lehetett tovább küldeni: Zsolnay Gabriella (11.a), tanára Nagy-Tóth Mariann és Maricza Péter (12.a),
akit Salamon Kinga Tanár Nő készített fel.
A ’Szép magyar beszéd’ című versenyen Fövenyessy Vivien (8.b) osztályos tanulónk indult, ahol az 5.
helyezést érte el. Egy általa választott szöveg felolvasása mellett egy ismeretlen szöveget is be kellett
mutatnia. Felkészítő tanára Molnár Lászlóné volt.
Az Arany János anyanyelvi levelező versenyen a 7-8. osztályosok kategóriájában minden induló
tanulónk tovább jutott a második fordulóba. Hasonló eredményről számolhatunk be a Bendegúz
versenyen induló 7-8-os tanulók részéről. Mindkét versenyre Molnár Lászlóné készítette fel a
versenyzőket.
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A testnevelés terén a legnagyobb esemény a január 20-24. között megtartott sí tábor volt.
Idén is Ausztriába utaztak a síelést kedvelő diákok, de ezúttal 76 fős volt a csoport. Sok alsó
tagozatos, először síelő gyermek, a szüleivel együtt csatlakozott a csoporthoz, de voltak, akik
a snowboardozást próbálták ki a síelés helyett. Tarlós Ágnes tanárnő nemcsak szervezőként,
de oktatóként is igen jó munkát végzett, mert a tábor utolsó napján mindenki kiválóan
teljesített a házi versenyen. A különböző kategóriák győzteseinek oklevél és kisebb jutalom
járt.
Az alsó tagozat 3. osztályosai kerületi partizán kidobós versenyen vettek részt. Ez az osztály
még szervezett egy pótszilveszteri összejövetelt is. Az 1. osztályos szülők pedig bemutató
órákon vehettek részt.
Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Idén ünnepeltük Kölcsey Ferenc Himnuszának a 200.
évfordulóját. Egy országos felhíváshoz csatlakozva iskolánk 7-8. osztályos tanulói pontban 10
órakor elszavalták a Himnuszt, amit Jordán Tamás színművész az interneten keresztül
vezetett. A program az Együtt szaval az ország címet viselte. A szavalat felvétele
megtekinthető az iskola facebook oldalán.
A 11. évfolyam humán csoportja nyilvános főpróbán járt a Magyar Operaházban, ahol az
Anyegin című balett előadását nézték meg.
A hónap zárásaként palacsintasütő délutánt tartottak a francia nyelvet tanulók, ahol
rengeteg palacsinta készült. A délután jó hangulatához az eszem-iszomon kívül, a közös játék
is hozzájárult.
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