HÍRLEVÉL
MÁRCIUS

Tisztelt Szülők!

Hírlevelünk elején szeretnénk felhívni a figyelmüket egy jótékonysági
táncestre, amit egyik tanítványunk beteg ikertestvérének szerveznek.
Sajnálatos módon a gyermek nagyon speciális betegségben szenved, és csak
az Egyesült Államokban tudják megműteni, valamint a műtét utáni
rehabilitáció is igen sokba fog kerülni. Neves művészek ajánlották fel a
segítségüket a program megvalósításához, ami április 27-én lesz a Klauzál
Művelődési Központban. Kérjük, hogy támogassák a családot azzal, hogy
megvásárolják a belépőt (min.1.800 Ft). A programra invitáló meghívó a
hírlevél végén megtekinthető, a belépők pedig Cserven Irén
évfolyamfelelősnél igényelhetők. Támogatásukat a család nevében az iskola is
megköszöni.
Márciusban ismét rengeteg program színesítette az iskola életét. A mindennapos kemény tanulás
mellett sok-sok kulturális és sporteseményen vettek részt tanulóink, de ismét nagy hangsúlyt kaptak
a tanulmányi versenyek, ahol szép eredményekről számolhatunk be.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
1 Langer Violetta (12.b) igen magas pontszámmal bejutott a francia Országos Középiskolai
Tanulmányi Verseny döntőjébe . Az utolsó fordulón már csak szóban kell megmutatnia, hogy
mennyire jól ismeri ezt a nyelvet. Felkészítő tanára Ákosné Vrábel Mária.
2 Fövenyessy Vivien (8.b) 1. helyezett lett a Bendegúz Nyelvész verseny budapesti fordulóján, így ő
képviseli a fővárost a verseny döntőjében, amit Szegeden fognak megrendezni. Felkészítő tanára
Molnár Lászlóné.
3 Iskolánk háromfős csapata nagyszerűen szerepelt az Országos Életvitel verseny kerületi fordulóján,
így bejutott a Fazekas Mihály Gimnáziumban megrendezett budapesti fordulóra. Budavári Orsolya,
Marián Kinga és Orosz Adrienn (8.b) tanulóink főztek, varrtak, fúrtak, faragtak az elméleti feladatsor
mellett. Orbánné Molnár Enikő készítette fel a csapatot.
4 Fövenyessy Vivien (8.b) bejutott az angol Országos Általános Iskolai Tanulmányi verseny 2.,
budapesti fordulójába is. Erre a versenyre Nagy Gabriella tanárnővel készült fel.
5 A nyolcadikos fiú csapatunk Kerezsi Zoltán, De Jager Roland és Bedő Martin (8.a) a 3. helyet érte el
a kerületi Technika versenyen. Felkészítő tanáruk Orbánné Molnár Enikő volt.

6 Floorball teremhoki sportversenyen az V-VII korcsoport fiú csapata 1. helyezett lett. Darts verseny
V. korcsoportjában Ekler Levente 1. helyezést nyert. Felkészítő tanáruk Pintér Ákos volt.
7 Egy különleges táncverseny is zajlott az iskolánkban. Mivel több diákunk tanul rock-and-rollozni,
versenyt szerveztek a számukra. Az 1.z osztály 5 tanulójából álló csapat (Kiss Enikő, Piróth Terka,
Somogyi Míra Sára, Zakariás Lili, Hrabovszky Míra) nyerte meg az első helyet.

KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
1 Iskolánk tanulói érdeklődésüknek megfelelően különböző művészeti foglalkozásokon vesznek részt
és fejleszthetik képességeiket. Március legelején ezek a művészeti szakkörök mutatkozhattak be a VII.
kerületi Bethlen Színházban. Először a balett és tánccsoport lépett fel, ami főleg 4-5 osztályos
tanulókból áll, de a közel egyórás előadásuk igen komoly és igényes munkáról tanúskodott.
Művészeti vezetőjük Takács Marina.
A zenével foglalkozó csoportok késő délután léptek a színpadra. A 3-4. osztályos énekkar vidám
dalokkal szórakoztatta a közönséget, Stimecz Edina vezetésével, majd a blokflőte zenekar mutatta be
a különleges hangzású hangszereit. Néhány kedves reneszánsz madrigállal zárták az előadásukat.
Betanító tanáruk Stimecz András volt. A gimnázium vegyes kara zárta az estet. Ők egy olasz
zeneszerző kis operáját adtak elő remek rendezésben. A főszerepet Komarov Márk (11.b) énekelte.
Fergeteges előadásukat a nézők vastapssal köszönték meg. Ezt az előadást is Stimecz András tanította
be.
A dráma szakkör másnap délelőtt mutatkozott be a közönségnek. Ők egy Lázár Ervin mesét adtak elő,
tele humorral és jókedvvel, Soha József tanár úr rendezésében.
Tehetséges rajzosaink 50 alkotásából összeállított kiállítását a színház folyosóján helyezték el, ami
több mint két hétig volt látható. A kiállítást Fóth Gábor tanár úr szervezte.
2 Színházlátogatások sora tarkította a hónap kulturális eseményeit. A Madách Színházban az 5-6-8-9.
osztályok tanulói a Marry Poppins előadását látták. Az Örkény Színházban a Jó gyerekek képeskönyve
című színdarabot nézték meg a 7-8-sok, a 10. évfolyam a Hamletet, míg a 8. évfolyam a János Vitéz
előadását látta a Nemzeti Színházban.
3 Egy rövid ünnepség keretén belül megemlékeztünk március 15-ről. A színjátszó szakkör
versmontázsa mellett vetített képekkel idéztük fel a forradalom legfontosabb eseményeit, majd az 56. z és a gimnáziumi osztályok múzeumi, temetői és történelmi emlékhelyeket felkereső sétára
indultak a ragyogó márciusi időben. A legkisebbeket pedig ünnepi játszóház várta, ahol mozgásos
játékokkal, kézműves tárgyak készítésével és közös verstanulással emlékeztek meg a nemzeti
ünnepről.

TANULMÁNYI ESEMÉNYEK
1 Megtartottuk az 5. idegen nyelvi témahetünket, amely idén a filmekkel foglalkozott. A hét folyamán
különböző versenyfeladatokkal kellett a csoportoknak megbirkózni, így egy film kvízt oldottak meg a

tanulók, filmzenéket ismertek fel, filmplakátot terveztek és tablót készítettek, vagy filmkaraktert
rajzoltak. A legnehezebb feladat egy rövid filmjelenet idegen nyelvre való szinkronizálása volt. A záró
gálán néhányan beöltöztek kedvenc filmkarakterük jelmezébe. A kategória nyertesei mozijegyet és
filmplakátot vehettek át az oklevél mellett.
2 Iskolánkban zajlott a Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti írásbeli fordulója, amin 28
csapat vett részt. A verseny folyamán 90 perces feladatlapot kellett a csapatoknak megoldani.
3 250 tanulónk részvételével rendeztük meg a hagyományos Czakó Éva Matematikai versenyt, amin a
Keveháza tagiskola diákjai is részt vettek. Volt igazgatóhelyettesünk emlékére szervezett matematika
versenyen 2-12. évfolyamos tanulók versenyeznek és minden évfolyamon az első három legjobb
tanulót díjazzuk.
4 Természettudományi tantárgy keretén belül kisebb diákjaink több madár költőodút gondoznak az
iskola körül. A kitartó téli gondoskodás eredményeképpen az egyik odúban 10 tojást rakott a
széncinege pár.
5 Március folyamán a szerdai csengőhangunk a vörösbegy madár hangján szólt. Sok szép képpel
illusztrált tabló készült erről a madárról.
6 A 3.z osztály ellátogatott a Parlamentbe, ahol az épület megtekintése mellett megnézték a magyar
koronát is.
7 A 2.z osztály tanulói egy igazán érdekes zenei élményben részesültek. A Művészetek Palotájában
megismerkedtek jó néhány hangszerrel. A közismert húros és fúvós hangszereken kívül bemutattak
nekik néhány különleges ütős hangszert is, amelyeknek már a neve is elvarázsolta a gyerekeket.
8 Elkezdődött a három hetet meghaladó témahét is. Ebben az évben az osztályok a család témát
dolgozzák fel. Első feladatként meg kellett alakítaniuk a családokat és egy tablón bemutatni a család
életét, majd különböző vicces feladatok adtak lehetőséget a családi összetartozás átélésére. A család
fenntartásához szükséges pénz megszerzését origami figurák hajtogatásával lehetett biztosítani.
9 A sportszakköreink sem maradnak ki a különböző programokból. Tarlós Ágnes tanárnő kosarasai
részt vettek a Magyar Kosárlabdázók Szövetsége által szervezett „Dobd a kosárba!” nevű programon.
A 3-4 osztályos vegyes csapatunk 1 győzelemmel és 1 vereséggel zárta a kupát.
A 4. osztály focicsapata, Pintér Ákos tanár úr vezetésével, két sikeres meccset játszott a Keveháza
iskola csapatával. Az eredmény 4-1 és 3-2 lett.

2014. április 7.

Iskolavezetés

