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A tanév ötödik-, a tél második  hónapjának iskolai eseményei 

Radnóti Miklós: Január 

Későn kel a nap, teli van még 

csordultig az ég sűrű sötéttel. 

Oly feketén teli még, 

szinte lecseppen. 

Roppan a jégen a hajnal 

lépte a szürke hidegben. 

 

Miután nem volt őszi szünet, ezért a téli szünethez kapcsolták az őszi szüneti napokat is. Így a 

szokásosnál egy héttel tovább pihenhettek tanulóink és munkatársaink az új év első napjaiban. 

2023.január 9-én folytatódott a tanév kicsiknek és nagyoknak egyaránt a félévi hajrá 

jegyében. 

A téli szünet utolsó napjaiban egy jól sikerült sítáborban voltunk az Alpok keleti lejtőin, az 

ausztriai Mönichkirchenben. (fényképes tudósítás külön olvasható.) 

 

Ismét sok ruhászsák gyűlt össze iskolánk aulájában a sulizsák program keretében. Az 

elszállításkor lemérték az összsúlyt (1195 kg). Köszönjük mindenkinek, akik partnereink 

voltak ebben a gyűjtőakciónkban! A bevétel a Bogáncs Alapítvány számlájára érkezik majd. 

 

Az első félév utolsó hetében mindkét egyéni tanrendes tanulónk (egy alsós és egy felsős) 

osztályozóvizsgájára került sor. Nekik önállóan kellett felkészülniük, illetve együtt haladniuk 

az osztálytársaikkal a félév során és ezen vizsga keretében kapták meg félévi érdemjegyüket. 

Kisebb nagyobb döccenőkkel ugyan, de mindketten sikeres vizsgát tettek. 

 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából egy színes élőképpel tisztelegtünk e jeles esemény előtt. 

Tanulóink és pedagógusaink pirosba, fehérbe és zöldbe öltözve formálták meg a 200-as 

számot. 

 

Az első félév utolsó tanítási napja január 20. péntek volt. Másnap, szombaton 

nyolcadikosainkra várt a központi írásbeli feladatok minél jobb megírása magyarból és 

matematikából.(Érdeklődve várjuk az eredményeket tanítványainkkal együtt.) 

23-án, hétfőn tartottuk meg osztályozó értekezletünket, melynek keretében tantestületünk 

jóváhagyta a tanulók teljesítményének számszerű értékelését. Néhány vitás esetben kellett 

csak döntést hoznunk. 

Ugyanezen a napon kezdődött a második félévünk is. 

 

24-én került sor a foci házibajnokság eredményhirdetésére (erről az eseményről részletes, 

fényképes tudósítás olvasható). 
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Január utolsó pénteki napján az osztályfőnökök kiosztották a KRÉTA elektronikus naplóból 

kinyomtatott  félévi értesítőket minden tanulónknak. 

Ezen a napon tartották meg a vándortábori konferenciát az Eiffel rendezvényházban (részletes 

tudósítás külön olvasható erről az eseményről). 

 

          Varga László 

          intézményvezető 

 
Megemlékezés a  Magyar Kultúra Napján 


