Böjtmás havának (március) eseményei az iskolában
Szabó Lőrinc: Tavasz
"Mi az?"-kérdezte Vén Rigó.
"Tavasz!"-felelt a Nap.
"Megjött?"-kérdezte Vén Rigó.
"Meg ám!"- felelt a Nap.
"Szeretsz?"-kérdezte Vén Rigó?
"Szeretlek!"-szólt a Nap.
"Akkor hát szép lesz a világ?"
"Még szebb és boldogabb!"
Kicsik és nagyok örültek, amikor februárból márciusba léptünk, és a telet felváltotta a tavasz.
Március első hetében, március 2-5. között megrendeztük a Pénz7 keretében a pénzügyi
témahetünket (részletesebb tudósítás külön olvasható).

Március 4-én nevelőtestületünk módosította a 2. és a 6. évfolyam helyi tantervét az új
Nemzeti Alaptanterv alapján. Ezek az évfolyamok idén szeptemberben már ezekkel a
módosításokkal fogják elkezdeni az új tanévet.
Az országos járványhelyzet alakulását minden nap figyeltük. Sajnos a fertőzöttek és a kórházi
kezelésre szorulók száma egyre csak nőtt, így nem okozott meglepetést a digitális tanrend
elrendelése az általános iskolákban március 8-tól.

A hónap második hetének délelőttjén nevelőtestületi szinten egyeztettünk a digitális
tanrendünkről. Megbeszéltük az elmúlt év októberében elfogadott Digitális Házirendünkben
foglaltakat, annál is inkább, mert most lehetett „élesben” kipróbálni a tavaly tavaszi
tapasztalataink alapján összeállított dokumentumunkat.
A szükséges előkészületeket és egyeztetéseket követően március 9-től indult digitális
oktatásunk. Mind a 8 évfolyamunkon a Microsoft Teams-, illetve a KRÉTA elektronikus
napló felületét használtuk. Tanulóink számítógép előtt töltött idejének racionalizálása
érdekében 9 és 13 óra közötti sávba szervezetük az online óráinkat, míg a készségtárgyakat
projektfeladatokkal oktatjuk. Ehhez természetesen új, ún. digitális órarendbe kellett szervezni
az osztályok foglalkozásait, melynek alapja természetesen a „jelenléti tanrend szerinti”
órarend volt. Az elmúlt „digis” 3 hét tapasztalatai alapján elmondható, hogy kisebb
zökkenőkkel ugyan, de különösebb hátráltató tényezők nélkül zajlanak az órák a „régi-új”
rendszerben.
Legkisebb tanulóink, az első osztályosok is ügyesen bejelentkeznek az órákra és aktívan
vesznek részt ezeken a foglalkozásokon!
Márciusban eddig egyik család sem igényelte a napközbeni iskolai felügyeletet.
Néhány esetben iskolai asztali számítógépek kölcsönadásával sikerült „visszahozni az online
térbe” tanulóinkat.
Nevelőtestületünk nevében ezúton is szeretném megköszönni a szülői ház elengedhetetlen
háttértámogatását, amit a digitális tanrend sikeressége érdekében kifejtenek!
A digitális tanrendre történő átállás miatt - a tavalyihoz hasonlóan - sajnos idén sem tudtuk
megrendezni március 15-ei iskolai megemlékezésünket, pedig negyedikeseink nagyon
készültek! Az ünnepre iskolánk épülete előtti zászlórudakra új lobogókat vásároltunk, így a
Csomádon mindig fújó szélcsatornában azok vígan lengedeznek…
Nyolcadikosaink számára március hónapja igen fontos, hiszen a hónap első felében zajlottak a
középiskolai szóbeli felvételi beszélgetések, illetve 23-24-én lehetőség volt, hogy a
februárban leadott középiskolai sorrenden módosítsanak az írásbeli és a szóbeli vizsgák
tapasztalatai alapján. Az osztály tanulóinak többsége élt is ezzel a lehetőséggel.
Tehetséges és szorgalmas tanulóink számára a digitális oktatás ideje alatt is igyekszünk
megmérettetési lehetőségeket biztosítani. Ebben a hónapban két versenyen, illetve vetélkedőn
is eredményesen szerepeltek diákjaink:

A BENDEGÚZ - MatekÁsz online megyei döntőn iskolánk két tanulója jutott tovább az
országos döntőbe: Kovács-Bőr Lara (1. osztályos) és Zentai Kristóf (5. osztályos) tanuló.
Gratulálunk Larának és Kristófnak, valamint felkészítő tanáraiknak, Szebeni Zsuzsannának és
Gulyás Ágnesnek!

A Pest Megyei Értéktár vetélkedőn a hatodikos lányok csapata (Chlpkó Sára, Klopkó Petra,
Nemeshegyi Loretta és Lajtos Angelika) jutott tovább a középdöntőbe. A döntőt március 27én rendezték, itt 6 csapatból a 4. helyen végeztek, 67 pontot szereztek a 70 pontból!
Felkészítő tanáruk Lajtosné Dudok Mária volt. Gratulálunk a lányoknak és felkészítő
tanáruknak egyaránt!
(Képes tudósítás külön olvasható.)

A hónap utolsó napja tanulóink számára már a tavaszi szünetet jelentette, míg pedagógusaink
ezen a napon beszélték meg a digitális tanrend tapasztalatait, valamint az áprilisra tervezett
iskolai eseményeket.
Tanulóink számára kellemes pihenést kívánok a tavaszi szünetre!
A húsvéti ünnepekre jó egészséget és sok boldogságot kívánok minden családnak!

Varga László, intézményvezető

