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Soli Deo Gloria

12. OLDAL

2015. ÁPRILIS 5.

Bibliaismereti versenyen voltunk
Immáron harmadszor vett
részt iskolánk két csapata
az SDG ifjúsági mozgalom
által rendezett bibliaismereti versenyen.

ival kellett megküzdeniük.
Mindkét csapat szép eredményeket ért el, ezek közül kiemelném, hogy az
utóbbi csapat a verseny
kreatív fordulójában az
elõkelõ második helyeAz idei megmérettetést a
zést érte el.
budapesti Benkõ István
A versenyen túl jutott
Református Általános Isidõ a város megismerésékola és Gimnázium renre is, így a Gellért-hegyen
dezte, kiváló szervezõ
tettünk egy rövid „túrát”,
munkával. A két csapat Iskolánkat képviselték: Major Martina (balra), Orbán Katalin,
valamint az éjszakai Budatagjai Major Martina, Or- Gyarmati Veronika, Szász Bence, Zsigrai Edina, Fusari Nicolas
pest látványát is megcsobán Katalin és Szász Bence, illetve Fusari Nicolas, Gyarmati
Nem volt könnyû dolguk, hiszen dálhattuk. Bízunk benne, hogy jövõVeronika és Zsigrai Edina voltak, fel- egyrészt a verseny anyaga a János re Hevesen ismét szép élményekkel
készítõ és kísérõ tanáraik pedig Per- evangéliumának teljes szövege volt, és eredményekkel gazdagodhatunk.
IFJ. B. Z.
pék Attila és ifj. Bellai Zoltán.
illetve közel harminc iskola csapata- Soli Deo Gloria!

Óvodás hét, nyílt nap
Február elsõ hetében rendeztük meg
iskolánkban az immár hagyománynyá vált Óvodás hetet, melynek keretében vendégül láttuk a város és a
környezõ falvak óvodás csoportjait.
Mint minden évben, idén is a harmadik évfolyamosok készültek vidám zenés, táncos mûsorral. Ezt követõen kézmûves foglalkozáson vettek részt a leendõ kisiskolások az alsós tanítók vezetésével. Majd jóízûen fogyasztották el a helyben készült süteményeket, így hálás szívvel köszöntek el tõlünk.
A hetet a szombati Nyílt nappal
zártuk, amikor is szüleikkel együtt
érkeztek a gyerekek, hogy megis-

merkedjenek iskolánkkal. Örömmel
tapasztaltuk, hogy sokan voltak kíváncsiak intézményünkre. Ez alkalommal a gyerekek számára játszóházat szerveztünk alsós kollégáimmal, mialatt igazgatónõ bemutatta
iskolánkat a szülõknek, továbbá bemutatkoztak a leendõ tanító nénik
GÁSPÁRNÉ SZÁNTÓ ILDIKÓ
is.

SZUH LEILA
3/b osztályos
tanuló a Zrínyi
Ilona Matematikaversenyen a
3. osztályos kategóriában megyei 6. helyezést ért el. Képünkön a diák a
felkészítõ tanárával Nádasdi
Eszterrel együtt
látható.

SURÁNYI
LÁSZLÓ 4/b
osztályos tanuló a Zrínyi Ilona
Matematikaversenyen a 4. osztályos kategóriában megyei 4.
helyezést ért el.
A diák felkészítõ tanára Szûcs
Gyöngyi volt
akivel együtt
látható.

NEMES LIZA 4/b osztályos tanuló a
Kisfaludy Tagiskola által – február
25-én – rendezett városi népdaléneklési versenyen elért kiemelkedõ teljesítményéért arany oklevelet kapott.
MÁRCIUS 27-É
ÉN, péntek este 5 órától „Dicsérjük az Urat! címmel,
hangverseny volt a templomunkban. Az iskolánk által szervezett
esten a tanulók énekcsoportjai-, a
pedagóguskórus, és a református
kórus is fellépett. (Beszámolónk a
pünkösdi számban lesz.)

