Nyilas havának (november) eseményei az iskolában
Ferenczy Hanna: November
Ne higgyetek a fénynek,
a langyos déli szélnek,
ne higgyetek, ti fák!
Aludjatok el halkan,
a párálló avarban
félignyílt ibolyák.
Rügyek, csak vissza, vissza!
az ég akármily tiszta,
most játszik álnokul.
Hiába zöld a pázsit,
Már a november jár itt,
S mire bealkonyul –
Köd gyűjt vámot a tájról,
s a tétovázó fákról
– mint szédült, vak szeszély –
leszaggat minden éket,
és szétdúl minden szépet
a novemberi éj.
Az őszi szünetet követően november 2-án folytatódott a tanév.
Másnap alsós osztályaink megnézték A békakirály című színdarabot a Művelődési Házban. A
tanítóink visszajelzései alapján érdeklődőek voltak a gyerekek, nem kellett fegyelmezni senkit,
mert lekötötték őket a látottak.

Még aznap délután nevelőtestületi munkaértekezlet keretében beszéltük meg az előttünk álló hónap
legfontosabb teendőit.
12-én a Magyar Nyelv Napjáról történő megemlékezés keretében Csik-Babics Márta tanárnő
minden osztályunknak testhezálló feladatsort állított össze, melyeket az osztályfőnökök
segítségével kellett megoldaniuk a tanulóknak. Terveink szerint ezekből a munkákból plakátot
fogunk összeállítani.
Ugyancsak ezen a napon a 7. és 8. osztályban a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny– területi
fordulója zajlott le.

Idén is nagy sikerrel rendeztük meg a „Sulizsák programot”. Lajtosné Dudok Mária tanárnő lelkes
szervezőmunkájának köszönhetően rengeteg ruhával teli zsák gyűlt össze iskolánk aulájában. A
szervezők az elszállítás előtt, még a helyszínen lemérték a zsákokat (1454 kg). A bevételt a
Bogáncs alapítvány számlájára utalják. (Bővebb tudósítás külön olvasható.)
Idén is több tanulónk vett részt a Fóti Ősz Vers-és prózamondó versenyen, melyet a fóti Németh
Kálmán Általános Iskola szervezett. Sajnos a járványhelyzet miatt végül nem jelenlétben, hanem
online bonyolították le ezt a népszerű tanulmányi versenyt, melynek eredményét izgatottan várjuk!

November 21-én, vasárnap iskolánk képviseletében részt vettem „A szlovákok 300 éve Csomádon”
önkormányzati ünnepi kiállításmegnyitó rendezvényen a Művelődési Házban. Nagyon izgalmas és
érdekes a kiállítás, mely tavaszig látható az épületben, mindenkinek csak ajánlani tudom!
November folyamán Szendreyné Bere. Éva tanárnő vezetésével elkezdődött a dísztárgyak készítése
a karácsonyi vásárra.
A járvány 4. hulláma iskolánkat is elérte a hónap második felében. Több osztályuk került hosszabbrövidebb időre karanténba. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi határozata alapján
az EMMI köznevelési államtitkársága hozta meg a határozatokat, melyek értelmében a 2-6.
osztályosoknak tantermen kívüli digitális munkarendjük (TKDM) volt, míg az elsősöknek
rendkívüli szünetet rendeltek el (elsőseinknek a kieső tanítási napokat majd be kell pótolniuk a
tanév során!).
Miniszter úr intézményvezetői hatáskörbe utalta a maszkviselés helyi szabályozását. Iskolánkban
munkavállalóink maguk dönthetnek arról, hogy maszkban, vagy anélkül tartózkodnak az
épületben, tanulóink számára pedig szüleik döntik el ezt a kérdést. Mindenkinek saját magának kell
meghoznia a felelős döntést, hogy visel-e maszkot, vagy sem. Akár tanulóról, akár felnőttről legyen
szó, közös a szabály: nem érheti hátrány ebbéli döntéséért sem a munkavállalót, sem a tanulót.
December elsejétől szigorodnak az iskolába történő belépés szabályai. Erről két felületen is
tájékozódhatnak,
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(www.csomadsuli.hu).
Fenntartónk 30 db tabletet, valamint egy tablet-töltő szekrényt biztosított nevelő-oktató
munkánkhoz, aminek nagyon örülünk! A töltőszekrény beszerzése folyamatban van, a tabletek
„handrendbe állítása” jelenleg is zajlik, és legkésőbb a téli szünetet követően megjelennek a
tanórákon is!
A kézilabda házibajnokság lebonyolításának tervezett ütemét megzavarta a karanténhelyzet, így
december helyett várhatóan januárban lehet majd gratulálni a győztesnek, illetve a helyezetteknek.
Iskolai közösségünk nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok!
Varga László, intézményvezető

