SZÜLŐI HÍRLEVÉL 2017. JANUÁR

Tisztelt Szülők!
A hírlevél negyedik évfolyamának első tájékoztatójában összefoglalását adjuk a gyerekek
iskolai tevékenységének, intézményi munkánknak.
Karakai József
igazgató
Rendezvényeink:
 2016. október 7 – én tartottuk meg hagyományos rendezvényünket, az Őszi fesztivált
és az egészségnapot.
 Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottsága – a Vas
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság – a 7. és 8. osztályosok részére „Suli Moped”
elnevezésű programot indított. A program célja, hogy az általános iskolás diákok
ingyenes képzés keretein belül segédmotor kerékpár – AM kategória – vezetői
engedélyt szerezhessenek. A programra történő válogató és elméleti képzés
iskolánkban történt október 25 – én.
 A Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központtal együttműködve:
„A torna sportág népszerűsítése az alsó tagozaton” címmel szakmai
műhelyfoglalkozást rendeztünk november 9 – én.
„Pályaválasztási
tájékoztató”
rendezvényt
tartottunk
a
8.
osztályosok
osztályfőnökeinek és pályaválasztási felelősöknek 2016. november 15 – én.
„Hurrá! Mozi! – avagy film a fizika órán” címmel szakmai műhelyfoglalkozásnak
adtunk helyet november 16 – án.
 2016. december 3 – án és 4 – én rendeztük meg a Somogyi Kupa teremlabdarúgó
tornát.
 2016. november, december: Adventi gyertyagyújtásokkal, alsós Mikulás műsorral,
ajándékozással, karácsonyi ünnepséggel készültünk a közelgő ünnepekre.
Karácsonyi játszóházat szerveztünk a napköziben.
Kirándulás, kultúra:
 6. a osztályos tanulóink szeptember 16 – án a Weking Egyesület jóvoltából
végigkenuzhattak a Rába Körmend és Molnaszecsőd közötti szakaszán.
 A 6. a. tanulói piknikeztek Katafán a Tóth családnál. A finom ebéd után játékos
programokkal, sportolással telt el a nap.
 2016. október 6 – október 9. A Határtalanul! program keretében a Tanulmányi
kirándulás hetedikeseknek pályázati kiíráson nyertes „ A Kárpátok ölelésében”
pályázatunk eredményeként hetedik osztályosaink tartalmas, élményekben gazdag
kiránduláson vettek részt.
 2016. október 21- én a 8. b. osztály kiránduláson vett részt. Budapestre a Terror
Háza Múzeumba látogattak el.
 Diákjaink Szentgotthárdon mozifilmet tekintettek meg, Zalaegerszegen színházban
jártak. Alsó tagozatos diákjaink városi versmondó versenyen szerepeltek.
 Tanulóink az iskolában részesei voltak az Opera Nagykövetei Programnak. Az
operához/baletthez kötődő szakmai ismeretekkel találkoztak tanórán kívüli
foglalkozás keretében.
 Énekkarunk az Adventi kórusmuzsika rendezvényen lépett fel.
 Alsó tagozatos diákjaink a Nyugdíjas Klubkarácsony rendezvényén szerepeltek a
színházteremben.

Iskolai eredmények, események:
 Együttműködési keretmegállapodást kötöttünk a Nyugat-magyarországi Egyetem
Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központjával. A megállapodás tárgya:
együttműködés a tanárképzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlatok lebonyolításában
és szakmai támogatás nyújtásában a nyugat-dunántúli régióban.
 Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet felkérésére az idegen nyelv oktatásával
kapcsolatos kutatásban vettünk részt. A kutatás az idegen nyelvek tanulásának
intézményi feltételrendszerét, a nyelvoktatás céljait, pedagógiai módszereit,
eredményeit, a felmerülő problémákat, nehézségeket tárta fel.
 Együttműködési megállapodást kötöttünk a Dr. Batthyány-Strattmann László
Múzeummal. Hetedik, nyolcadik osztályos diákjaink a program résztvevői. A program
két fő része a szakmák, mesterségek bemutatása, valamint a családfakutatás.
 Intézményünket kiválasztották a MaTalent2 pályázat fejlesztéseinek kipróbálására. A
pályázat keretében a 4. évfolyamosok matematikai tehetséggondozásra alkalmas
online feladatsorokat oldanak meg.
 A Tudásbajnokság országos tanulmányi versenyen történő eredményes szereplés
alapján
intézményünk
az
Ezüst
Minősítésű
Tehetséggondozó
Központ elismerésben részesült.
 A Tinta Könyvkiadó Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatára
könyvtárunk is benevezett. A pályázat sikeres lett. Az elnyert szótárak segítik az
anyanyelvi kompetencia fejlesztését, az idegen nyelvek hatékony elsajátítását.
 Kistérségi matematikaversenyen eredményesen szerepeltek felső tagozatos
diákjaink. Alsó tagozatos tanulóink városi szavalóversenyen vettek részt.
 Testvérvárosi program keretében a VII. Roznovi Gyerek és Ifjúsági Olimpián
Körmend városát intézményünk diákjai képviselték. Tanulóink kiválóan szerepeltek a
diáktalálkozón.
 Dobd a kosárba! program: Az első és második osztályosok november 16 – án
szerdán az Oladi iskola tornacsarnokában vetélkedtek. A programon 10 csapat vett
részt, köztük iskolánk tanulói. A harmadik, negyedik osztályosok „Add tovább!”
elnevezésű passzolós játékkal versenyeztek. Diákjaink november 22 – én kedden
Toronyban vettek részt a vetélkedőn.
 Labdarúgóink Fehringben teremtornán szerepeltek.
 Pályaválasztás: hetedik osztályos tanulóink szeptemberben Szombathelyen
Pályaorientációs Show rendezvényen vettek részt a Vas Megyei Karrierhét
keretében. Diákjaink novemberben meglátogatták Szombathelyen a „Pályaválasztási
és Képzési Kiállítást”. Nyolcadikos tanulóinknak középiskolai tájékoztatót tartottak.
Hetedikeseink november 16 – án ismertetőt hallgattak meg a hiányszakmákról és az
ehhez kapcsolódó ösztöndíjrendszerről. November 29 – én nyolcadik osztályos
tanulóink pályaválasztással kapcsolatos előadáson vettek részt.
 Megjelent az iskolaújság a SOMOGYIS DIÁKOK LAPJA.
 Elkészült a SZÜLŐI HÍRLEVÉL első száma.
 Megújítottuk iskolai honlapunkat.
Programok az óvodásoknak és szüleiknek:
 Szülői fórum: az intézmény bemutatása, tájékoztatás az oktató – nevelő munkánkról.
 Őszi fesztivál, egészségnap.
 Karácsonyi játszóház, kézműves foglalkozások. Játékos sport délelőtt.
 Az óvodapedagógusok tanítási órákon látogatták meg elsőseinket.
 Rendszeres angol, német nyelvű foglalkozásokat szerveztünk óvodások számára.

