
Aperio (kinyit) 

Április havának iskolai eseményei 

Szabó Lőrinc: A fákhoz, a költőkhöz 

„Hosszú tél, munka, gond, betegség 

úgy meglopta ezt a tavaszt, 

hogy most elálmélkodva nézem 

a hirtelen megjött vigaszt: 

Te vagy, május ? Csakugyan itt vagy? 

Hogy lettél kész ilyen hamar? 

Néhány nap alatt mennyi szépség! 

A vén föld milyen fiatal!…” 

A hónap a tavaszi szünettel kezdődött. Úgy a tanulók, mint a pedagógusok, kifújhatták magukat 

egy kicsit, feltöltődhettek a tanév szünet utáni folytatására. 

Tavaly tavasszal nagy sikert aratott a családok körében egy online kvízvetélkedő meghirdetése, 

melynek eredményhirdetésére a tanévzárón került sor. A nyertes család átvehette iskolánk 

vándorkupáját. E tavalyi pozitív visszhang okán a szünetben, Gulyás Ágnes tanárnő - iskolánk 

pedagógusainak közreműködésével - ismét egy sokszínű, online kvízjátékot állított össze, melyet 

közel negyvenen kitöltöttek. 

A kérdésekre adandó válaszlehetőségek időkorlátok közé voltak szorítva, így nem lehetett sokat 

merengeni a helyes válaszokon. Érdeklődve várjuk az idei kvízjáték végeredményét! 

 

A költészet napjára két megemlékezést is meghirdettünk: egy rendhagyó Költészet Napi-online 

szavalóversenyt, valamint a „Posztold a kedvenc-, vagy a saját versedet!” akciónkat. (Mindkét 

eseményünkről külön tudósítást olvashatnak.) 

 



 

A hónap közepén zajlott le a leendő első osztályosok beíratása. A szülők választhattak, hogy 

időpontfoglalást követően személyesen ejtik ezt meg, vagy online formában. A szülők többsége 

az online lehetőséget használta ki. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy továbbra is nagyon népszerű iskolánk a kisgyermeket nevelő 

családok körében, több jelentkezőt is el kellett utasítanunk helyhiány miatt! 

 

Ugyancsak ezen időszak alatt történt nyolcadikosaink, valamint az őket tanító pedagógusok 

tablófényképezése iskolánk tornatermében. Természtesen itt is maximálisan ügyeltünk a 

járványügyi előírások betartására. Bízunk benne, hogy az előző évekhez hasonlóan szép tabló fog 

készülni a júniusi ballagásra! 

 

A Fenntarthatósági Témahét keretében nevelőtestületünk néhány tagja, iskolánk belső udvarán 

magaságyásokat készítettek a szülők által hozott raklapokból. A kivitelezési munkálatok 

ötletgazdája-, és csoportvezetője Szendreyné Bere Éva tanárnő volt. A szülők által küldött, illetve 

behozott növényeket beültették ezekbe az ágyásokba. Köszönet minden szülőnek, akik 

felhívásunkra így tudták támogatni ezt a projektünket! 

 

 

Lajtosné Dudok Mária és Gulyás Ágnes tanárnők nagy lelkesedéssel festettek szép, színes 

ugróiskolai pályákat az udvarunk viakolor borítású részeire. A négy gyakorló és játszópályán a 



gyerekek kondicionális és koordinációs képessége fog fejlődni, miközben önfeledten, játszva 

mennek végig a pályákon. 

Minden kollégámnak szeretném megköszönni kreatív munkáját! 

 

Iskolánkban április 22-től folytatódott a jelenléti oktatás alsós diákjaink számára, míg felsőseink 

maradtak a digitális tanrendben. Legfiatalabb tanulóink számára  nem jelentett különösebb 

problémát visszatérni a digitális oktatásról jelenlétibe. A szülők 25% döntött úgy, hogy - a 

fertőzéstől való félelem miatt - még otthon tartja gyermekét. 

 

A hónap utolsó hetére elkészítettük a 2021-2022. tanévi tankönyvrendelési igényünket, és 

feltöltöttük azt a hivatalos felületre is. 

 

Iskolai dolgozóink szinte kivétel nélkül regisztráltak a Covid elleni védőoltásra, és meg is kapták 

az első, (de van, aki a második) oltást. 

 



A melegebb napok beköszöntével az épület főbejárati homlokzatának rendbetétele, javítása is 

megkezdődött. Nagyon köszönjük az önkormányzat anyagi- és szakmai támogatását ezen 

munkálatok elvégzéséhez! 

 

Varga László, intézményvezető 

 

 

 


