Bethlen hírlevél 2014.
OKTÓBER

A beszámolót kezdjük az 1-6. évfolyam eseményeivel!
Szeptember 29-hez a népmese napjához kapcsolódóan az alsós munkaközösség és könyvtárosunk
témahetet rendezett. A diákok rajzpályázaton vehettek részt, az elkészült pályaműveket kiállították az
aulában. A rajzok mellett, hangszereket is készítettek.
1. osztályosok hétvégi programként a szülőkkel együtt a Hárshegyen kirándultak. Nagyon jó hangulatban
telt. Valamint egy délelőtt folyamán ellátogattak a piacra.
2. osztályosok az Macska voltam Londonban c. darabot nézték meg a Kolibri színházban.
Őszi magyar órájuk volt a Bikás dombon. Megemlékeztek a Vuk játszótéren Dargay Attiláról.
3. osztályosok meglátogatták a Liszt Ferenc repteret, kipróbálhatták a rendőrök felszerelését,
megnézhették és beülhettek helikoptereikbe, valamint a reptér tűzoltóságának autóiba.
Hétvégi programként a szülőkkel együtt Budaörsön kirándultak.
4. osztály október 4-én számháborúzni voltak a szülőkkel együtt a Margitszigeten. Október 21-én
megnézték a Munkácsy kiállítást.
5. osztályosok az Ördögölő Józsiás c. darabot nézték meg az Operett színházban. Valamint az Iskolai
Könyvtárak Nemzetközi Hónapja tiszteletére rendezett „Olvass velünk!” versenyen VII. helyezést értek el
„Bizurr-Mizurr Krónika” csapatukkal az alábbi tanulók: Józsa Csenge, Nyeste Kata, Papp Júlia, Stimecz
Georgina. Felkészítette őket: Tóth Rozália.
6. osztályosok voltak az okt. 18-ai akadályverseny szervezői, ők fogadták az állomáshelyeken az alsóbb
évfolyamos tanulókat.
A gimnáziumi évfolyamok programjai a következők voltak:
Szept. 1-3. A 7. évfolyam a szeptembert a gólyatáborral nyitotta Tatán.
Október 13-15. között zajlott az éves papírgyűjtési akciónk, ami a megtakarított forintok mellett jó
lehetőséget ad a környezettudatos nevelésre is. Idén is a legkisebb tanulók és szüleik voltak a
legaktívabbak:
I. 2. oszt. 2103 kg

II. 4. oszt. 779 kg III. 3. oszt. 740 kg

Gratulálunk nekik, és köszönjük a szülők közreműködését.

Október 18-ai tanítási szombaton a diákok nagy része a belvárosban vett részt programokon:
7 A-B

interaktív mezőgazdasági múzeum

8 A-B

dohányzás prevenciós előadás

10 A-B

bowling

18 fő

francia reggeli

11. A-B

városi séta 3 nyelven

12.

kirándulás

12.

Várkert bazár

Az alsósok ezen a napon a Bikás parkba mentek és akadályversenyen vettek részt.
Természettudományos tantárgyak:
A 9. évfolyam ősszel ökológiai-botanikai terepgyakorlaton vett részt a Bakonyban. Az A osztály
szeptember 23-24-én, a B osztály október 2-3-án utazott a szokásos helyszínre, Pénzesgyőrbe. Az
időjárás sajnos nem igen kedvezett számukra, az első alaklommal a szokatlan hideg, a másodikon a
folyamatos esőzés okozott egy kis kellemetlenséget, de ennek ellenére sikerült minden tervezett
programot megvalósítani. Többek között megnézték a zirci természettudományi múzeum kiállítását,
ökológiai méréseket végeztek egy erdőben, a kerteskői szurdokba vezető kirándulás során pedig
különböző társulás típusokkal és növényfajokkal ismerkedtek.
Humán tantárgyak: Okt 2-án a Annamária tanárnő humános csoportja megnézte a Dadaisták és
szürrealisták c. kiállítást a Nemzeti Galériában.
Matematika:
A hónap legnagyobb eseménye a Bolyai verseny megrendezése volt. Iskolánk biztosította a színhelyet a
területi versenynek, amin kb. 100 tanuló vett részt.
Iskolánk 3 legeredményesebb csapata:
7. évfolyam „Hősök” csapat 8. helyezés: Biacs Bálint, Fajcsák Tamás, Fodor Marcell, Kovács Ákos
„1. körzet” csapat 10. helyezés: Balla Krisztián, Mogor Ádám, Virágh Bálint, Virágh Máté
8. évfolyam „Logiku-s” csapat 13. helyezés: Caroli Andrea, Czibula Cintia, Erményi György, Franta Áron
Idegen nyelv:
Angol nyelvű színházi előadás az iskolában
Szeptember 30-án a THE BEAR nevű színjátszó társulat látogatott el az iskolánkba, és két vidám, interaktív
előadással szórakoztatta a tanulókat.
Az első előadás címe The Detectives, amit a 8. és 9. évfolyam fog megnézni reggel 8 órától. Közös
nyomozással 50 perc alatt oldottak meg egy bűnügyet.
A 10-11-12. évfolyam látszólag komoly történelmi témával ismerkedett, mert az ő előadásuk címe The
History of England part 1 volt. Természetesen ez a darab is kellő humorral és szellemes megoldásokkal
fűszerezve taglalta a történelmi eseményeket. A 11. normál csoport az angol óráin Budapest
nevezetességeivel foglalkozott. Így az október 18-i szombati tanítási nap jó lehetőséget kínált arra, hogy
ellátogassunk néhány belvárosi helyre és megnézzük mindazt, amiről az órákon beszéltünk.
Rendhagyó angolóra Budapest szívében
Az Országház és annak környéke volt az első úticélunk. A Holokauszt áldozatainak állított emlékmű
megtekintése után József Attila szobrát néztük meg, majd a Kossuth tér nevezetességeivel ismerkedtünk.
Mivel október 23. előtti napon jártunk ott, megemlékeztünk az akkori eseményekről is. A közeli Nagy Imre
szobrot is meglátogattuk. A Szabadság tér impozáns épületei között található különböző szobrok kissé
meglepőek voltak.
Sétánkat a Margitszigeten folytattuk, ahol kellemes napsütésben gyönyörködtünk az őszi táj szépségében,
de az itt található nevezetességeket sem hagytuk ki.

Sétánk során majdnem minden tanuló tartott egy rövid ismertetőt a fontosabb szobrokról, épületekről. A
szigeten a kis vadasparkot sem hagytuk ki, bár hiába kerestünk a nyulakat a volt Nyulak szigetén.

Testnevelés:
Kerületi vegyes Streetball bajnok a Bethlen!
Szept. 30-án Streetball tornán jártunk. Víz Panna, Horváth Ábel, Lackó Bálint és Pintér László erősítette
csapatunk magabiztos győzelmekkel vitte a döntőbe jutásig meccseit. Ábel kiváló 1:1-es megoldásai és a
pontosan működő csapatmunka meghozta gyümölcsét: A döntőben a József Attila Gimnázium ellen sikerült
hosszabbításban elhozni a bajnoki címet.
Hajrá Bethlen, gratulálunk!
Évfolyam felelősi programok:
Természetesen évfolyamfelelőseink szinte minden program megvalósításában részt vesznek, szervezőként
vagy kísérőként. De még emellett három eseményt említhetünk meg.
Okt. 8. Néhány hetedikes diákkal megnéztük az ARC plakátkiállítást.
október 10-én 7. évfolyam megtartotta a GÓLYAAVATÁST és az azt követő bált. A délelőtti beavatást is és a
délutáni játékos vetélkedőt is nagyon élvezték a gyerekek, amely a 10-es tanulók vezetésével zajlott le. A
büfé az elmúlt évek legjobbika volt, hiszen a 8. évfolyam koktélbárral, vattacukorral, hot-doggal,
melegszendviccsel is készült.
október 22-én Október 23-ai emlékműsort a 11. évfolyamosok drámajátéka alkotta. Mrozek Rendőrség
című darabját játszották el Soha József tanár úr színjátszós diákjai, név szerint: Hubert Dávid, Geday
Gedeon, Galambos Zsanett, Paripás Gréta, Lipka Boróka, Kennedy Andrew, Schneider Réka, Lerner Flóra,
Deák Nikoletta, Szalai Dóra, Klung Máté, Kisvári Edit, Szabó Franciska, Almási Kamilla
Október 24-én halloween hangulatú sulibulit rendeztek a 11. évfolyamosok. Külön köszönet illeti Csákvári
Annát és Galambos Zsanettet a remek dekorációért és a horrorisztikus padlás túráért, a programokért.
Verseny:
Okt. 12 Pécsi András a Vadonleső program mese- és képregényíró pályázatán 1. helyezést ért el
képregényével.

