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     Szeptember első hetében megválasztottuk az ökoiskola munkacsoport tagjait és 

elkészítettük munkatervünket. 

24-én az iskolai hagyományokhoz híven megtartottuk az akadályversenyünket. A nyolcadikos 

diákjaink érdekes és változatos feladatokat állítottak össze. Kényelmes sétával bejárható 

útvonalat választottak, minden csapat sok élménnyel tért vissza a sportpályára, ahol a szülők 

finom ebéddel várták a gyerekeket. 

Októberben sok megemlékezésre készültünk. A zene világnapján minden osztály énekkel 

készült, az idősek világnapján az Aranyhegyi Idősek Otthonában tanulóink műsorral 

kedveskedtek a lakóknak. Az aradi vértanúk emléknapján a felső tagozatosok műsorát 

nézhettük meg. A Nemzeti ünnepünkön, okt. 23-án diákjaink színvonalas műsort adtak a 

faluünnepélyen. A vár felszabadulásáról is megemlékeztünk, ellátogattunk a várba, ahol 

Sörédi Pál és Bokor Elemér várlovagok meséltek a vár múltjáról és jelenéről. Ebben a 

hónapban a vidámság, a szüret és szüreti felvonulás is helyet kapott. Az osztályok néptánccal, 

jókedvvel vonultak végig a falu utcáin. Az őszi betakarítás, gyűjtögetés időszaka meglátszott 

gyerekek papírgyűjtési kedvében is, minden osztály szorgalmasan segített a papírmérésben, 

felpakolásban.   

Az őszi szünet után az egészségünk megőrzését tűztük ki fontos feladatnak. Az alsós 

tanulóink a tisztálkodásról, a helyes fogápolásról nézhettek meg egy kis bemutatót, a felsősök 

a káros szenvedélyekről, kiemelten a dohányzás káros hatásairól hallhattak. A hónap közepén, 

a hagyományok megőrzéseként Márton napi kézműves foglalkozást és lámpás felvonulást 

szerveztünk. Az ’56-os emlékév kapcsán a budapesti testnevelés egyetem hallgatói interaktív 

játékra hívta meg iskolánk tanulóit. November végén már az adventi időszakra készülődtünk. 

Az adventi vasárnapokon sok tanulónk szerepelt, nemcsak az iskola nevében , hanem a falu 

civil szervezeteinek tagjaként is. December 6-án iskolánkban is megérkezett a Mikulás, a 

Luxemburgi Társaság segítségével gazdagon megpakolt csomagokkal mehettek haza a 

gyerekek.  

A márciusi, nemzeti ünnepélyünket a faluval közösen rendeztük meg, tanulóink színvonalas 

műsort adtak a kultúrházban, a megemlékezés után koszorúkat helyeztünk el az 

emlékműveknél. 

Április hónapban   a Föld napja alkalmából takarítási akciót szerveztünk a falu területén, több 

helyszínen gyűjtöttük össze a szemetet. A tavaszi papírgyűjtésen 6500 kg papírt gyűjtöttek az 

osztályok, a versenyben a 4. és az 5. osztály győztek. A tavaszi ünnepeink közé tartozik a 

Májfaállítás, az iskola udvarára is állítottak a fiúk egy májfát, amit a lányok díszítettek fel.  

Májusban megemlékeztünk az édesanyákról, az osztályok külön műsorral készültek, Anyák 

napi műsorunkkal ellátogattunk az Aranyhegyi Idősek Otthonába is, ahol szeretettel fogadtak 

bennünket. A falu Majálisán tánccal, énekkel szerepeltek a diákjaink.   Május végén az 

osztályok kirándulni mentek, az elsősök és ötödikesek Orondpusztára látogattak, a 2. 3. 4. 8. 

osztály Budapestre szerveztek programot, a 6. és 7. osztályosok kétnapos kiránduláson vettek 

részt.  
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