HÍRLEVÉL
OKTÓBER

Tisztelt Szülők!
A tanév második hónapja végén egyre több eseményről számolhatunk be Önöknek. Az összes, iskolán
belül és kívül zajló programról, gyermekeiket érintő eseményekről teljes tökéletességgel nehéz lenne
beszámolni, de igyekszünk legalább a legfontosabbakat megemlíteni.
A beszámolót kezdjük az 1-6. évfolyam eseményeivel!
1. osztály: A beszoktatás időszaka után, ebben a hónapban már elhagyta az osztály az iskola
épületét és a Fővám téri piacra látogattak el, ahol a sok látnivaló mellett az épület szépségét
is megcsodálhatták.
2. osztály: Operaházba mentek egy igazán érdekes látogatásra. Az épület rejtelmeivel, a színpad
mögött zajló világgal ismerkedtek meg a gyerekek.
3. osztály: Családias hangulatú kiránduláson voltak a Normafánál, mivel a szülők is csatlakoztak
az osztályhoz. Néhány tanuló kerületi KRESZ versenyen vett részt a negyedikes tanulókkal
együtt. A verseny következő fordulójában már csapatok fognak indulni.
4. osztály: A KRESZ verseny mellett még egy OLVASS VELÜNK versenyen is részt vettek a
gyerekek, ezt a versenyt a Szabó Ervin Könyvtár szervezte. A 4-es tanulók is megnézték a Háry
János előadást, és ők is eljutottak a szabadba, mert a Hárs hegyi Örökerdő Tanösvényt járták
végig szakszerű vezetéssel.
5. osztály: Október 4-én és 11-én népes bolgár delegációt fogadott iskolánk. Az 5. osztály
színvonalas előadást mutatott be a számukra. Az Erkel Színház Háry előadását is megnézték.
6. osztály: két csapat képviselte az osztályt a Bolyai matematika versenyen.

Október 14-16. 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:
1. 3. oszt. 1557 kg
2. 4. oszt. 1216 kg
3. 1. oszt. 1126 kg
Gratulálunk nekik, és köszönjük a szülők közreműködését.
Október 22-én az alsós osztályok koszorúk elhelyezésével emlékeztek meg az 1956-os eseményekről.
Sok alsós szülő segítségével megszépült a földszinti folyosó és az aula. Az önkormányzat biztosította a
festéshez szükséges kellékeket, míg az önkéntes munkára vállalkozó szülők és tanárok egy délután
lefestették a falakat. Köszönjük a segítők munkáját.

A gimnáziumi évfolyamok programjai a következők voltak:
Természettudományos tantárgyak
1. A 9. b osztály terepgyakorlata okt. 2-3-4-én volt. Ők is a Bakony növény és élővilágával
ismerkedtek.
2. Az iskola aulájában ásványbörze keretén belül tanulmányozhatták a tanulók a szebbnél-szebb
ásványokat.
3. Egy tudományos, a GRAVITÁCIÓ című film megtekintésére ment el 24 kilencedikes és 2
tizenegyedikes tanuló október 17-én. A filmmel kapcsolatos élmények megbeszélésére a
földrajz és fizika órákon került sor.
Humán tantárgyak:
1. Az aradi vértanúkról rövid rádiós összeállítással és dekorációval emlékeztünk meg október 6.
előtt.
2. A 8. évfolyam tanulói a Beregszászi Színház LILIOMFI előadását nézték meg a Nemzeti
Színházban.
3. Az iskola fennállásának 125. évfordulója alkalmából minden hétfőn rövid rádiós összeállítást
kapunk az 1888-as év magyar és nemzetközi eseményeiről. Az elhangzó érdekességekre majd
a novemberi iskolanapon rendezett vetélkedőn kell a tanulóinknak visszaemlékezni.
4. A színjátszó szakkör színvonalas előadásával emlékeztünk meg az 1956-os eseményekről
október 22-én. A színdarabot, ami a diákok számára érdekes szempontból taglalta az
eseményeket, Soha József tanár úr írta és tanította be.
Matematika:
A hónap legnagyobb eseménye a Bolyai verseny megrendezése volt. Iskolánk biztosította a
színhelyet a területi versenynek, amin kb. 100 tanuló vett részt. A mi diákjaink 7-es csapata szépen
teljesített, amit az eredménytáblázat is mutat.

Helyezés Csapatnév

Iskola, város

1. hely
Táltosok
döntős

Endrédy Balázs
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Güttler Emma
98 pont
Budapest XI.
Langer Kinga
Lelkes Gábor

2. hely

Tripla Trió

Csapattagok

Pontszám

Kempelen
Farkas
Budapest XXII.

Varga
Gimnázium Csala
Csala
-

Hanga
Bálint
96 pont
Péter

Kulcsár Panka
Gombos Laura
Gimnázium
Béndek
94 pont
Julianna
Bakos Dorottya

3. hely

Pala-Judo

Kempelen
Farkas
Budapest XXII.

4. hely

LOGIQ-S

Bethlen Gábor Általános Iskola és Czibula Cintia 94 pont

Újreál
Budapest XI.

5. hely

6. hely

Dobókocka

Névtelen
Zsenik

Gimnázium Erményi
György
Caroli Andrea
Franta Áron

Barsi
Márk
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Jábor
Máté
90 pont
Budapest XI.
Kapus Ádám
Varga Virág
Kempelen
Farkas
Budapest XXII.

Dila
Sarolta
Kovács
Gimnázium
Levente
85 pont
Rompos Luca
Pollák Dalma

Idegen nyelv:
1. Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a FÉK (Fiatalok az élet küszöbén) szervezettel, amely
nagyszerű lehetőséget biztosít tanulóink számára, hogy anyanyelvű amerikai vendégekkel
beszélgessenek a tanórákon. Idén először október 1-én jött hozzánk 5 amerikai látogató. A fő
téma a SIKER volt, amiről egy rövid előadást hallgattunk, de volt lehetőség játszani és kis
csoportban társalogni is velük. A mostani vendégeink Texasból érkeztek, és igazán jó
hangulatban zajlottak az órák.
2. Sok tanulónk készül az angol nyelvvizsga letételére, ezért nagyon örültünk az EUROEXAM
Nyelvvizsga Központ ajánlatának, hogy 90 percben részletes tájékoztatást adnak, gyakorlati
útmutatókkal egybe kötve, a vizsga menetéről és a tudnivalókról. Az előadás anyaga
megtekinthető az iskola honlapján, az angolos szekción belül.
3. Hagyományainkat folytatva idén is megtartottuk az Oktober Fest rendezvényt, melyen a
németet tanuló diákok játékos feladatokkal, ügyességi versenyekkel és evéssel-ivással
tölthették el a péntek délutánt.
4. A francia nyelvet tanuló diákoknak szól a facebook-on található oldal, amit Vrábel tanárnő
szerkeszt. Ezen az internetes oldalon sok, a tanulás segítő, napra kész anyagot találhatnak az
érdeklődők.
5. Felvettük a kapcsolatot az Amerikai Kereskedelmi Kamarával. A Kamara egy évvel ezelőtt
indította el a Nyelvi Nagykövet programját, amelyben vezető cégek önkéntesei látogatnak el
az iskolákba, és buzdítják a diákokat a minél jobb és eredményesebb nyelvtanulásra. Várjuk az
első alkalmat a velük való találkozásra.
6. Ismét elkezdtünk megszervezni egy angliai utazást. Két lehetőség közül választhatnak az
érdeklődő diákok:

dél-angliai nyelvtanulással egybekötött utazás (2014. március),

London felfedezése-utazás repülővel (2014. május).
A jelentkezés még nem zárult le, amennyiben szeretne többet tudni a feltételekről, kérje a
tájékoztatót a nyelvtanároktól.

Ének-zene:
1. A gimnáziumi vegyes kar kétnapos felkészítő kórustáboron vett részt október 9-10-én. Az
iskola 125.évfordulójára rendezett programján szeretnének egy kis operát bemutatni, ami
komoly felkészülést igényel. Régi diákjaink is csatlakoznak az előadáshoz.
2. A bolgár vendégek látogatásakor a blockflőte zenekar és az 5. osztály énekkara szerepelt.
Testnevelés:
1. A kerületi szervezésű streetball versenyen az iskola 4 fős csapata 1. helyezést ért el.
2. 2x10 fő indult a Citadella váltófutáson.
3. Kerületi függeszkedési és kötélmászó versenyen 2x4 fő vett részt, Sirály Júlia 1. helyezést ért
el kötélmászásban.
4. Megrendezésre került a hagyományos focigála a Keveháza utcai tagiskola és a Bethlen alsós
osztályai között. A 4. osztályosok voltak a legsikeresebbek, mert 6-1-re nyertek, de a kisebbek
is ügyesen fociztak.
5. Majdnem 40 tanuló készült a kerületi mezei futóversenyre, amit a szervezők a rossz időre való
hivatkozással lemondtak.
Verseny:
A 7. és 8. évfolyam tanulói közül néhányan KRESZ versenyen vettek részt ebben a hónapban.
Évfolyam felelősi programok:
Természetesen évfolyamfelelőseink szinte minden program megvalósításában részt vesznek,
szervezőként vagy kísérőként. De még emellett két eseményt említhetünk meg.
1. 7. évfolyam megtartotta a GÓLYAAVATÁST és az azt követő bált. A délelőtti beavatást is és a
délutáni játékos vetélkedőt is nagyon élvezték a gyerekek.
2. A 8. évfolyam ellátogatott az Állatkertbe.

Iskolánk 125 éves fennállását ünnepeljük ebben az évben.
2013. november 29-én az egész nap ennek a jegyében fog telni. Délelőtt, az első három órában
rendhagyó órákat kínálunk fel, amelyekre be lehet jelentkezni az évfolyamfelelősöknél. Az
osztályból minden órára el kell jutnia néhány diáknak, hogy az ott elhangzott érdekességekről
tudjanak. A 4. órában a diákok és az órákat tartó tanárok kérdéseiből összeállított tesztet töltik ki
az osztályok csapatmunkában. Az 5. órában volt diákjaink tartanak élménybeszámolót saját
diákéveikről, továbbtanulásukról, munkájukról, életükről. A 6. órában eredményhirdetést tartunk,
illetve a délutáni gálaműsor rövidített változatát nézhetik meg diákjaink.
17 órától iskolánk volt és jelenlegi diákjainak, tanárainak közreműködésével gálaműsort tartunk,
melyen a volt diákok és tanárok megjelenésére számítunk.
2013. október 31.

Iskolánk tantestülete

