
  

Hírmondó 

Május – Június  

Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

  2022/2023. 5. szám 

 

Május 

 Május 2-6. Szűz Mária versek anyák napja idején 

 Május 8. 16.30 Szülői értekezlet az alsó tagozatos osztályokban, előtte közös anyák napi 

műsor 

 Május 8. Országos digitális mérés – 6.a – szövegértés-matematika 

 Május 9. 17.00 Szülői értekezlet a felső tagozatos (5-8.o.) osztályokban 

 Május 9. Madarak és fák napja (1.b; 2.a-b erdei iskolai program délelőtt) 

 Május 10-11. Hulladékgyűjtés. CSAK ÚJSÁGPAPÍRT GYŰJTÜNK! 

 Május 11. Madarak és fák napja (1.a; 3.a-b erdei iskolai program délelőtt) 

 Május 10. Országos digitális mérés – 6.b – szövegértés-matematika 

 Május 11. Miskolc város napja – könyvtári vetélkedő 

 Május 12. Szűz Mária tisztelete szentmise – ünneplő!!! 

 Május 15. 8.00 Lorettói litánia 

 Május 16. Országos digitális mérés – 6.a – természettudomány-idegennyelv 

 Május 18. Országos digitális mérés – 6.b – természettudomány-idegennyelv 

 Május 24. TALENTUM 7. évfolyam társadalomtudományi tantárgyakból. 

 Május 22-27. Tanulmányi kirándulások, erdei iskolák hete 

 Május 29.  Pünkösd-hétfő – ünnep – tanítási szünet 

 Május 30. Országos digitális mérés – 4.a – szövegértés-matematika 

 Május 30. 17.00 órától szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek. 

 Május 30-tól június 9-ig Úszásoktatás a 3. évfolyamosok részvételével 

 Május 31. Országos digitális mérés – 4.b – szövegértés-matematika 

 A KRESZ kerékpáros ügyességi vetélkedő az iskola udvarán szervezés alatt van. 

 

Június 

 Június 1. Országos digitális mérés –5.a – szövegértés-matematika 

 Június 2. Országos digitális mérés – 5.b – szövegértés-matematika 

 Június 2. Néptánc vizsga 16 órától  

 Június 2.  Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról.  

 Június 1-2. Könyvtári olvasóverseny 1. osztályosoknak 

 Június 5. Jézus szíve szentmise – ünneplő!!! 

 Június 5.  Az alsó tagozatosok adják le a tartós tankönyveket. 

 Június 6-9. A felső tagozatosoktól szedjük be a tartós tankönyveket. 

 Június 15. DÖK értékelés és 12 óráig gyermeknapi programok. Ebéd és napközi van.  

Ne feledjétek leadni az összegyűjtött Hírmondókat, mert az értékelés végén szerencsés 

nyerteseket sorsolunk ki. 

 Június 15. 16.00 Nyolcadikosok bankettja 

 Június 16. 17.00  BALLAGÁS 

 Június 22. 17.00 Tanévzáró ünnepély  

 

 

 

 

Miserend: 

Május 7.  8. évfolyam                              Június 4.  2. évfolyam 

Május 14.  7. évfolyam 

elsőáldozás 11. órakor  Június 11.  4. évfolyam 

Május 21.   6. évfolyam    

Május 28.  1. évfolyam   

 

Mindenkinek jó pihenést és kellemes nyaralást kívánunk a forró nyári napokon!  

Vigyázzatok magatokra! Találkozunk szeptemberben! 

 

A Segítünk Oktatási Alapítvány változatlanul működik,  

melynek adószáma: 18401987-1-05. 

 

Nyári tábor az iskolában 

(1-4. osztályos tanulók számára) 

2023. június 19. - június 30.  (10 nap) 

A tábor térítési díja: 5000.- Ft/nap 

A részvételi díj tartalmazza: 

- napi háromszori étkezés díját, 

- a programok költségeit. 

A tábori program ideje: 8.00-16.00, ügyeletet 7.30 órától biztosítunk. 

Tervezett programok: sport- és kézműves foglalkozás, kirándulás.  

A jelentkezések befizetéssel együtt történnek a gazdasági irodában. 

Jelentkezési és befizetési határidő: június 5.  

 

Kérjük a jelentkezésnél vegyék figyelembe, hogy utólagos módosításra, lemondásra nincs 

lehetőség!   

 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

Jelentkező neve, osztálya: …………………………………………………….. 

Az igényelt napokat kérjük X-szel jelölni. 

június 19. 

hétfő 

június 20.  

kedd 

június 21.  

szerda 

június 22.  

csütörtök 

június 23. 

péntek 

 

 

    

június 26. 

hétfő 

június 27.  

kedd 

június 28.  

szerda 

június 29. 

csütörtök 

június 30. 

péntek 

 

 

 

    

 

Miskolc, 2023. ……………………………….. 

…………………………………….. 

Szülő/gondviselő 


