
Hírmondó 
Május - Június 

Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola    
2015/2016. 5. szám 

Május 
♦ Május az erdei iskolák és az osztálykirándulások hónapja. Mindenkinek 

kellemes időt és hasznos tanulást kívánunk! 
♦ Május első hetében reggelente Mária-köszöntő versek. 
♦ Május 2-án (hétfőn) 16.30 órakor az alsó tagozatosoknak közös anyák napi 

műsor, majd szülői értekezlet lesz.  
♦ Május 3-án (kedden) 14.30 órától angol nyelvi vetélkedő 5-6. 

évfolyamosoknak. 
♦ Május 3-án (kedden) 17.00 órától felső tagozatos szülői értekezlet lesz. 
♦ Május 4-5-én (szerda-csütörtök) 7.00-17.00 óráig hulladékgyűjtés.  
♦ Május 6-án (pénteken) a 3. évfolyamos tanulók a Máltai Szeretetszolgálat 

majálisán vesznek részt. 
♦ Május 8-án (vasárnap) van az érintett római katolikus tanulók elsőáldozása. 
♦ Május 9-én (hétfőn) iskolagyűlés. Felelős: 4. évfolyam. 
♦ Május 13-án (pénteken) 8.30 órától szentmise az iskolában, ezt követően a 

program a Honfoglalás parkban folytatódik. A misére nem kell ünneplőben 
jönni! 

♦ Május 18-án (szerdán) angol nyelvi mérések: 8.00 órától 6. évfolyam, 10.00 
órától 8. évfolyam.  

♦ Május 23-án (hétfőn) 17.00 órától szülői értekezletet tartunk a leendő első 
osztályosok szüleinek. 

♦ Május 25-27. Erdei iskolai programok az érintett osztályoknak. 
♦ Május 25-én (szerdán) OKÉV mérés a 6. és 8. évfolyamon. 7. évfolyamon 

Móra-mérés.  
♦ Május 27.  (péntek) A tanulmányi kirándulások napja. 
Június 
♦ Június első hetében az első osztályosoknak Viki néni olvasóversenyt rendez a 

könyvtárban. 
♦ Június 3-án (pénteken) 11.00 órától Te Deum szentmise az iskolában. 

Megjelenés: ünneplő ruhában! 
♦ Június 6-7-én (hétfőn-kedden) kérjük vissza a tartós tankönyveket. 
♦ Június 9-én (csütörtökön) kirándulunk a tanév során legtöbb hulladékot gyűjtő 

tanulókkal. Részletek később! 
♦ Június 10-én KRESZ témanap. 
♦ Június 14-én (kedden) délelőtt tartjuk az éves DÖK értékelést, ami egyben az 

utolsó iskolagyűlés is. Ne feledjétek leadni az összegyűjtött Hírmondókat, mert 
az értékelés végén szerencsés nyerteseket sorsolunk, akik jutalomban 
részesülnek! A nap további részében gyermeknapi programokon vehettek részt. 
Ezen a délutánon búcsúznak 8. osztályosaink tanáraiktól. 

 

Római katolikus hittanosok miserendje: 
Május 1. 1-8. évfolyam   Május 29. 3. évfolyam 
Május 15. 1-8. évfolyam  Június 5. 1-8. évfolyam 
Május 22. 4. évfolyam   Június 12. 7-8. évfolyam 
 
Mindenkinek jó pihenést és kellemes nyaralást kívánunk a forró nyári napokon! 
Vigyázzatok magatokra! Találkozunk szeptemberben!  
 

                                                                         Rita néni és a tantestület 
 
Hittan tábor Répáshután: 2016. június 27-július 1. között.  
Részvételi díj: 15.000 Ft. Jelentkezni a plébánián és a hitoktatóknál lehet  
2016. május 22-ig 10.000 Ft. előleg befizetésével. 

 
Nyári tábor az iskolában 

(1-5. osztályt végzettek számára) 
 

2016. június 16-június 29.  (10 nap) 
A tábor napi térítési díja: 1.500 Ft. 
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 jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni, május 30-ig, (maximum 40 
fő). Befizetési határidő: június 6., a gazdasági irodában. Kérjük a jelentkezésnél 
vegyék figyelembe, hogy módosításra, lemondásra nincs lehetőség!   

 
JELENTKEZÉSI LAP 

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

Az igényelt napokat a táblázatban „X”-szel kérjük jelölni.  

06.16. 

csütörtök 

06.17. 

péntek 

06.20. 

hétfő 

06.21. 

kedd 

06.22. 

szerda 

06.23. 

csütörtök 

 

06.24. 

péntek 

06.27. 

hétfő 

06.28. 

kedd 

06.29. 

szerda 

          

 

 
Miskolc, 2016. ……………………………….. 

…………………………………….. 
Szülő/gondviselő 


