Névadó Napok a Széchenyiben
Az idei tanévben is megszerveztük a már hagyományos névadó heti programjainkat.
Március 19-én a 6.c osztályos tanulók előadásában névadónkra, Gróf Széchenyi Istvánra
emlékeztünk. Minden évben méltón tisztelgünk az emlékének.
Szintén március 19-én rendeztük meg a körzeti versenyeinket: a 4. évfolyamos KOKTÉL és az 5-6.
évfolyamos KOMPLEX tanulmányi- és környezetvédelmi versenyeket. Idén 17 csapat versengett a
legjobb helyezésekért. A vetélkedőn a tantárgyi feladatokon túl játékos, ügyességi és
környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokkal készültünk. A gyerekek lelkesen dolgoztak, örültek
egy-egy jó megoldásnak. A Zöld Háló Egyesület évek óta támogatja a programot, idén is sok
ajándékot kaptunk a versenyzők és kísérőik részére. Ezúton is köszönjük Regényi Tibornénak, az
egyesület elnökének. Alsó tagozatos csapatunk (Szabó Amina 4.a, Szűcs Emese 4.a, Fazekas Milán
4.b) és felső tagozatos csapatunk (Fényes Viktória 5.a, Pruzsina Kata 5.a, Kökény Alexandra 6.a,
Lukács Enikő 6.a) is eredményesen szerepelt a versenyen.
Március 20-án rendeztük meg a körzeti Széchenyi matematika versenyt az 1. és 2. évfolyamos
tanulók részére. A megmérettetésre 62 kisdiák érkezett a környező iskolákból. A versenyen érdekes
logikai és számfeladatokat oldottak meg, amelyek mesébe ágyazott formában szerepeltek.
Március 21-én projektnap formájában dolgoztuk fel alsó tagozaton a víz élettani fontosságát,
felhasználását, védelmét, felső tagozaton az internet veszélyeit. Külső előadó segítségével, játékosan,
interaktívan jutottak a gyerekek sok-sok információhoz a témák kapcsán. Eredményes nap volt, sokat
tanultunk, jól éreztük magunkat.
Március 22-én és 23-án rendeztük meg az alsó és felső tagozatos Széchenyi Gálaműsort, mely
minden évben a névadó napi programok csúcspontja. Idén minden osztály énekes, táncos
produkcióval, tréfás jelenettel készült. Mindkét napon sikeres, látványos előadásokat láthattunk. A
szereplő diákok örömmel fogadták az elismerő tapsot és dicséretet. A program keretében adtuk át az
„Akire névadónk is büszke lenne” díjakat iskolánk legkiválóbb tanulóinak. Alsó tagozaton Miklós
Tímea 4. b osztályos tanuló, felső tagozaton Csősz Márton 8.a osztályos tanuló, Csősz Zoltán 8.a
osztályos tanuló és Szigecsán Bettina 8.b osztályos tanuló nyerték el ezt a kitüntetést.
Eredményeikkel méltán öregbítették iskolánk jó hírnevét, büszkék vagyunk rájuk.
A Gála teljes bevételéből iskolánk további szépítése valósulhat meg. Köszönjük mindenkinek, aki
ehhez hozzájárult!
Március 29-én a Diákönkormányzati nap keretében rendeztük meg az alsó tagozatos tanulóknak a
Nyuszi bulit, ahol 8 állomás versenyfeladataiban mutathatták meg ügyességüket a tanulók. Mindenki
jól érezte magát, élvezettel vettek részt a játékban.
A felső tagozatos diákoknak 7 állomásból álló programsorozatot szerveztek a pedagógusok a
játékosság, ügyesség, kreativitás jegyében, a húsvét témájában.
Nagyon kellemes hangulatú, tartalmas, vidám hét volt az idei névadó hét is, amely után jólesett a
várva várt tavaszi szünet. Köszönet a programok szervezőinek, résztvevőinek.
Külön köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik nagymértékben hozzájárultak a Széchenyi
napok sikereihez: Szigethalom Város Önkormányzat, Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, Városi
Szabadidőközpont, NEBULÓ Közétkeztetési Intézmény – dr. Petyi Beáta, Zöld Háló Egyesület –
Regényi Tiborné, SZMK képviselői – Csőszné Pozsgai Andrea és Görhes Tibor Attiláné
koordinálásában.
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