Böjtmás havának (március) iskolai eseményei
Radnóti Miklós: Március
Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad,
vidám, kamaszfiús
szellőkkel jár a fák alatt,
s zajong a március.
A fázós rügy nem bujt ki még,
hálót se sző a pók,
de futnak már a kiscsibék,
sárgás aranygolyók.
március 3.
Miklecz Mihály kollégánkat búcsúztattuk egy rövid kis ünnepség keretében az utolsó
munkanapján, nyugállományba vonulása alkalmából. Ezen az eseményen tiszteletét tette Klement
János polgármester úr is, így nemcsak az iskola közössége, hanem a település első embere kívánt
Mihálynak jó egészséget és tartalmas nyugdíjas éveket!

március 4.
A Lázár Ervin Program keretében az 5. osztály a Pesti Magyar Színházban járt, ahol megnézte az
Időfutár című előadást.
március 7.
A 2022. évi Pénz7 keretében a Magyar Közgazdász Társaság egyik közgazdásza tartott
iskolánkban interaktív előadásokat.
Alsósainknak 13-14 óra, míg felsőseinknek 14-15 óra között zajlottak ezek a foglalkozások a
pénzügyi tervezés és megtakarítások témájában.

A tanulók számára fakultatív volt a részvétel, ennek ellenére mindkét tagozatról szép számmal
jöttek el a gyerekek, hogy megbeszélhessék a szakértő asszonnyal az őket foglalkoztató pénzügyi
kérdéseket, különös tekintettel a napjainkban zajló nemzetközi események tükrében.
A közgazdász asszony a tanulók életkorának megfelelően és érthetően beszélt a pénzügyi tervezés
és megtakarítások témakörében felmerülő kérdésekről, illetve tudnivalókról.
Köszönjük, hogy ismét ellátogatott hozzánk és szakértelmével hozzájárult a Pénz7 sikeréhez!
március 8.
Klement János polgármester úrral köszöntöttük hölgy dolgozóinkat a nőnap alkalmából.
Ugyancsak ezen a napon érkezett iskolánkba, a pedagógusok számára 16 db DELL Latitude
notebook, melyet kollégáink nagy örömmel vettek át használatra.
március 9.
Hit-és erkölcstan tájékoztató napot tartottunk az egyházi képviselőkkel együtt az érdeklődő szülők
számára.
március 10.
ONLINE munkaértekezlet keretében nevelőtestületünk elfogadta a 2022/2023. tanév beiskolázási
tervét.
március 11.
A pénteki tanítási nap első órájában tartottuk iskolai ünnepségünket az 1848-49. évi forradalomra
és szabadságharcunkra emlékezve. Az iskolarádiós ünnepi műsort Matyókáné Tóth Piroska
tanítónő irányításával a 4. osztályosok adták elő. A műsort követően a negyedikesek
megkoszorúzták Esztergály Mihály sírját az iskola közössége nevében.

március 16.
Két kollégával bővült nevelőtestületünk: Balázs Nikoletta fejlesztőpedagógus a 2.osztály napközis
foglalkozásit vezeti, mellette fejlesztő foglalkozásokat tart néhány rászoruló tanulónak; Bánhidi
Mónika tanulószobai pedagógusként jött vissza hozzánk, mellette az alsós sportkört és a 3.osztály
testnevelési óráit tartja. Mindkettőjüknek jó egészséget és sok sikert kívánunk!
március 16-18. között 8 kollégánk tartott gördülő sztrájkot. Köszönet lelkiismeretes
hozzáállásukért, hogy figyeltek az iskola minél zavartalanabb működésére is, így párhuzamosan
tudott érvényesülni mindkét alapjog: a munkavállalók sztrájkhoz való joga, illetve a tanulóink
tanuláshoz való joga.
március 17.
A 7.osztálynak a Lázár Ervin Program keretében rendhagyó irodalomórája volt, melynek témája A
legyek ura című ismert mű volt.
március 18.
A Lázár Ervin Program keretében 2. osztályosaink megnézték helyben a Mátyás király vargája
című művet a Pereputty társulat előadásában.

március 22.
A Happy-hét keretében nagyon szép iskolai dekorációval emlékeztünk meg a Víz Világnapjáról.

március 23.
16.30-tól nagy érdeklődés mellett tartottuk meg tájékoztatónkat a leendő elsős szülőknek.
március 26.
Szombaton, tanítás nélküli munkanap keretében tartottuk meg Pályaorientációs napunkat a 2-8.
osztályosoknak (részletes tudósítás külön olvasható).

Ezen a napon az első osztálynak tanítási napja volt, ekkor pótolták a pandémia miatt elrendelt téli
rendkívüli szünetük egyik tanítási napját.
Keddenként szivacs kézilabda foglalkozás tartott a Veresegyházi Kézilabdás Alapítvány két edzője
az alsós osztályoknak a testnevelési órák keretében.
Két alkalommal, szerdán zajlottak az alsós teniszórák órarend szerint, a testnevelés órák keretében
a Mogyoródi Open Teniszklub edzőinek irányításával.
Elkezdődött az iskolai foci házibajnokság. Az osztályokból szerveződött csapatok nagy elánnal
vetették bele magukat a küzdelembe.
Gólzáporos meccsek, hangos buzdítás, spotszerű mérkőzések jellemezték az eddig lezajlott
fordulókat.
Varga László, intézményvezető

