
ISKOLAGYŰLÉS 2014. OKTÓBER-NOVEMBER 

Az elmúlt két hónap állami és egyházi ünnepekben bővelkedett. 

1. Okt. 1-én a Máltai Szeretet Szolgálatnál tettek látogatást a 3. b osztályosok, akik az idősek napja 

alkalmából műsorral kedveskedtek az ott lakóknak. A műsor összeállítója, betanítója Péli Andi néni volt. 

Köszönjük a munkáját. 

 

2. Okt. 4-én, az állatok világnapja egybe esett az iskolánk névadójának, Szent Ferencnek az ünnepével.  

Deme Margó néni ügyesen kapcsolta össze e két ünnepet egy műsorral, amit a 3.a  –sok adtak elő tanítás 

előtt. Köszönjük a munkájukat. 

3. Még aznap Szentmisén vettünk részt Vince atya vezetésével. Szent Ferenc életével, lelkiségével 

ismertetett meg bennünket egy szindarabot előadó csapat a 6.a: 6.b: 7.b: 8.a,b osztályos tanulókból. A 

műsort szerkesztette és betanította Vodila Ica néni. Köszönjük a munkájukat. 

 

4. Okt. 6. Történelmünk gyásznapjára, az Aradi vértanúk kivégzésének emlékére mutatott be műsort a 

6. a osztály Szigeti Jutka néni vezetésével.  

5. Okt. 23-án a forradalom kitörésére emlékeztünk. Medve Viki néni irányításával a 8. osztályosok 

elevenítették fel az eseményeket. 

 

6. Nov. 7-én megrendezett egészség napot bemelegítő mozgással kezdtük, amit Gombos Éva néni 

vezetett. Alsósok- felsősök külön válva koruknak megfelelő játékos feladatokat oldottak meg. 

 

7. Nov. 10-én Szent Mártonra rendhagyó módon emlékeztünk meg. Tanáraink alkotta osztály mondta 

fel a leckét Szent Márton élettörténetéből. Szigeti Jutka nénit dicséri az ötlet és a műsor anyagának 

összeállítása. Köszönjük. 

 

8. Nov. 11. 50 alsós és 50 felsős tanuló vett részt a Pannon Múzeum látogatásának programjában. 

Tárlatvezetéssel tekintették meg a múzeum anyagát, majd feladatokat oldottak meg. 

 

9. Nov. 13-én nyílt tanítási nap után a 7-8 évfolyamosok +Rendhagyó kémia órát láthattak a Fráter 

gimnázium két tanárának vezetésével. 

 

10. Nov. 17-én Magyarország egyik legismertebb szentjére, Szent Erzsébetre emlékeztünk a 8. a osztály 

segítségével. A műsort.  Zsova Anita néni állította össze. 

 



VERSENYEREDMÉNYEK 

 

Alsó tagozatban: 

 Kovács Csaba  4.a osztályos tanuló: Judo országos verseny   7. helyezés 

 

Dóka Dávid  4.b osztályos tanuló:                           városi verseny    1. helyezés 

 

Felső tagozatban: 

Kis okos informatika verseny megyei   4. helyezést értek el: 

Madarász Tamás  

Kláben Bence 

Zombor Attila   8. osztályos tanulók 

 

Fráter futball kupa Városi I. helyezés. 

Csapattagok:   Nyilasi Roland 5.b 

  Merkel Tamás 6.a 

  Bugil Ákos Demeter Soma Körmöndi Bence Mrva Patrik Nagy Balázs 

  Szabó Áron 6.b osztályos tanulók 

A kupa gólkirálya: Mrva Patrik lett Gratulálunk! 

 

 

 

 

 


