2022. Szent György havának (április) eseményei az iskolában
Kányádi Sándor: Májusi mondóka
Kőről kőre bukfencezik a patak.
Ágról ágra röppennek a madarak.
Dombról dombra száll a szellő szaporán.
Nyáj kolompol a szelíd domb oldalán.
Benépesül, zeng, zsibong a nagy határ,
kapaélen táncot jár a napsugár.
Ég a munka. Mindenkinek dolga van.
Csak a juhász s a pacsirta furulyázgat gondtalan.
A hónap első hétfőjének délutánján nevelőtestületi ONLINE munkaértekezlet keretében
megbeszéltük a havi teendőinket, eseményeinket.
Április 6-án, szerdán az 1-3.osztályaink megtekintették Az állatok farsangja című előadást a
Dunakeszi Szimfonikusok tolmácsolásában a Művelődési Házban.
Április 8-án, pénteken -szülői invitációra - a 2 osztály birkanyíráson járt Veresegyházán.
Április 9-én, szombaton az első osztályosok utolsó pótlónapját tartották az elsős tanítók.
Április 11-én, hétfőn, a Magyar Kultúra Napján a 3. és a 4. szünetben szavaltak az osztályok a
belső udvarunkon.
Április 13-án, szerdán a Lázár Ervin Program keretében a Mazsola zenés bábelőadáson vettek részt
az 1. és a 2. osztályosok a Művelődési Házban.

Az április 14-19. közötti tavaszi szünetben tanulóink egy kicsit kipihenhették magukat a tanév végi
hajrá előtt.
Április 20-án, szerdán megemlékeztünk a Holokauszt magyar áldozatairól.
Április 21-én, csütörtökön a LEP szervezésében a 6. osztály a Fővárosi Nagycirkusz Rain című
előadását tekintette meg.

Április 21-22-én, csütörtök-pénteken zajlott a tankötelessé váló tanulók beiratkozása. Továbbra is
nagyon népszerű az iskolánk, többen szeretnének beiratkozni, mint amennyi tanulót tudunk
fogadni.
Április 22-én, pénteken 7. osztályosaink „Pályaorientációs-kihelyezett technika tanórán” vettek
részt Aszódon, a VSzC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégiumban.

A megadott határidőre elvégeztük a jövő tanévi tankönyvrendelést is.
Április 25-29. között a Fenntarthatósági Témahét rendezvénysorozatát tartottuk, melyről
részletesebb tudósítás külön olvasható.

Április 26-án kedden, a LEP keretében az első osztályosok helyben nézhették meg az Állatok
farsangját, Bartha Katalin előadásában.

Szintén 26-án zajlott a 8. osztályosok és az őket tanító pedagógusok tablófotózása.
Április 27-én, szerdán 14 órától a Kisiskolák foci diákolimpiájának lebonyolítását vállaltuk a
galgamácsai, a vácdukai és a csomádi iskolák részvételével (külön tudósítás olvasható).

Április utolsó hetében az osztályfőnökök hivatalos értesítés útján tájékoztatták a bukásra álló
tanulók szüleit, illetve készülődtek az osztályok az Anyák napi meglepetésre.
A tavasz második hónapjában is folytatódtak a teniszórák, illetve a szivacskézilabdás
foglalkozások az alsó tagozaton a testnevelési órák keretében az Open Teniszklub, valamint a
Veresegyházi Kézilabdás Alapítvány edzőinek közreműködésével.
Varga László, intézményvezető

