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Megérkezett a suliújság
Nektek készült, rólatok szól és veletek íródott az
ARANY FIGYELŐ. Nevét iskolánk névadójának,
Arany János költőnek első irodalmi lapjáról kapta.
Az Arany-élet című rovatban hírt kaphattok
az iskolában folyó programokról, eseményekről.
Az Unaloműző oldal ötleteket ad, hogy mivel
tölthetitek a szabadidőtöket, ha éppen nem tanultok.
Terveink szerint ebben a tanévben évszakonként
jelenik majd meg az újság egy-egy száma.
Várjuk ötleteiteket! Aki kedvet érez az újságíráshoz
jelentkezhet Ilike néninél vagy Mónika néninél.
Fogadjátok szeretettel az újság őszi számát!
B.M.M.

Diákszemmel, diákszóval
Miénk ez a suli, hidd el nekem, TUTI .
Iratkozz be bátran hozzánk,
Garantálom azt, hogy jól jársz.
Veled lesz az ész és erő,
Meglásd, te leszel a nyerő !
Nagy Réka 5.o.

ARANY-ÉLET
hírek, információk, érdekességek
Ismerd meg!
Már mindannyian találkozhattatok iskolánk új
igazgatónőjével, Klemmné Lőrincz Ildikóval.
Azt már láthattátok, hogy sokat mosolyog és
kedves, de ennél biztosan ti is többet szeretnétek
róla tudni. Hát mi megkérdeztük erről-arról!

Művészeti képzéseink
Két művészeti ágban fejleszthetik
diákjaink képességeiket művészi
szintre. A festészet és a társastánc
oktatások vizsgával zárulnak és a
a tanulók a tanév végén művészeti
bizonyítványt kapnak.
------------------------------------------

- Hogy érzi magát Ildikó néni az Arany-ban?
- Köszönöm, jól. A gyerekek kedvesek, a
munkatársakkal hatékonyan, jól tudunk együtt
Úszás a Kemény Dénes Városi
dolgozni.
Sportuszodában
- Gyerekkorában szeretett iskolába járni?
- Igen, szerettem. Sőt, még felnőttként is elég
Másodikosaink Firkaláné Juhász Mária
.
sokat jártam iskolába.
tanító nénivel lelkesen vettek részt a
- Megtudhatunk valamit igazgató néni családjáról? három hetes úszásoktatáson.
- A szűk családom a férjem, a fiunk, a cicánk és
---------------------------------------------------------------a kutyánk. A gyermekünk jogász, PhD hallgató.
Te se maradj ki!
- Mit csinál Ildikó néni szabadidejében?
- Szeretek kirándulni, utazni, különleges
A sokszínű szakköri és tehetséggondozó foglalkozások
természeti, kulturális értékeket megismerni és
közt te is találhatsz kedvedre valót! A gazdag kínálat:
olvasni.
matek,történelem, angol, természetismeret, kreatív,
- Mik a tervei igazgatóként?
gyermektánc, kiskórus, furulya, röplabda, foci .
- Célként tűztem ki az iskola értékeinek megtartását,
a természettudományos tantárgyak eredményességének
és a környezeti nevelésnek az erősítését.
-------------------------------------------------------------------Szeretném, ha egyre több szülő és gyermek
Indulnak a versenyek
választaná iskolánkat!
N.R.5.o.-B.D.6.o.
Iskolánk diákjai minden évben eredményesen
----------------------------------------------szerepelnek a városi, megyei és országos verseFejlesztések az iskolában
nyeken. Idén is elkezdődtek már a felkészülések
Hajrá!
Ebben a tanévben 5 új digitális tábla és
-----------------------------------------------------------------------15 új számítógép könnyíti meg a tanulók
Az ARANYOS elsősökről
és tanárok munkáját. Szeptemberben a 3.
osztályban Szeghőné Pócsa Gabriella, a 4.
Ibolya néni és Mártika néni gondos munkájának
osztályban Petróné Kiss Klára, a 7. osztályban
köszönhetően elsőseink könnyen
Tóth Árpádné tanárnők mutatták be, nyílt
beszoktak az iskolába.
órákon, a digitális táblák használatát.
Ügyesen haladnak
a betűk és számok
elsajátításának nehéz útján.

---------------------------------Látogatás az ÉNO-ban



Ma már 50 óra közösségi munka kell az érettségihez,
amivel a diákok a helyi közösség javát szolgálják.
Ötödikeseink az Értelmi Fogyatékosok Napközi
Otthonában jártak. Egy többgenerációs vetélkedőn vettek
részt, nagy örömöt szerezve az ott élő sérült embereknek.

ARANY-ÉLET
programok, események, zöld-hírek
Rotyogtak az ételek a bográcsokban
Finom illatok lengték be az iskola környékét
szeptember közepén. Jó hangulat , vidámság,
ízletes ételek jellemezték az idei őszi főző –
versenyt. Míg a diákok játékos programokon
vettek részt, a szülők egy-egy bográcsnyi
finomságot készítettek. Ebben az évben a 3.
és a 6. osztályosok nyerték meg a versenyt.
Takács Gábor képviselő úrnak köszönhetően
minden osztály értékes jutalomban részesült.

Ünnepek októberben

B.D.- K.R. 6.o.

ARADI VÉRTANÚK

_________________________________________________________

KÉPES BESZÁMOLÓ
TERMÉSZETTUDOMÁNYI HÉT 2013.10.14-10.18.

1956-OS FORRADALOM

Az 5. és 7. osztály meghitt műsorát
Tamáskó Judit tanárnő rendezte.
---------------------------------------------------„ZÖLD-SÉGEK”
KERTVÁROSBAN ?! - KOMPOSZTÁLJ!
Programok: vetélkedők, előadások, kreatív foglalkozások,
A szerves hulladék újrahasznosításának
tudományos kísérletek, erdei iskolai órák.
legegyszerűbb módja a komposztálás.
--------------------------------------------------A Zöld Kapcsolat Egyesülettől kapott
EGYÜTT AZ ÉLHETŐ FÖLDÉRT!
komposztálókeretet az ötödikes fiúk és
Az iskolában több helyen is találkozhatsz a
néhány
„Mosolygó Föld” logóval. Ez a kis figura
segítőkész
szeretné felhívni a figyelmedet arra, hogy
apuka
Földünk állapota tőlünk is függ. A környezetszerelte
szennyezés, a pazarlás „beteggé” teszi bolygónkat.
össze.
„..ha Földünk beteg és szennyezett, az emberek sem
lehetnek egészségesek.”(B.McLeod) A pici tettek is
számítanak! Amit te is megtehetsz: KAPCSOLD LE a villanyt!
ZÁRD EL a csapot! NE PAZAROLJ!

UNALOMŰZŐ
rejtvények, viccek
Mit rejtenek a feladványok?

Vezesd a sünit az almákhoz!

________________________

________________________

_________________________
VICCEK
A bogarak fociznak a réten.
A hőscincér odamegy az egyik,
padon ülő bogárhoz és megkérdezi:
- Te miért nem játszol?
- Nem látod? Én vagyok a cserebogár.
--------------------------------------------Egyszer egy pici süni eltévedt a
sivatagban. Nekimegy az egyik
kaktusznak. Boldogan felkiált:
- Mama! Te vagy az?
---------------------------------------------- Szent ég, mi történt a kezeddel?
- Megharapott egy kutya.
- Fertőtlenítetted?
- Nem tudtam, mert elfutott.
Keresd meg az elrejtőzött szavakat!/ 15 /_________________
__________________________________________________
__________________________________________________
MEGHÍVÓ: Szeretettel várjuk a kedves szülőket az ARANY-BÁLBA!
Várjuk a rajzokat a téli rajzpályázatra! Töltsünk együtt egy szép estét karácsonyi ünnepségünkön!
A lapot szerkesztette: Bacsóné Menyhért Mónika , Oláh Ilona tanárnők
Nagy Alexandra, Nagy Réka 5.o.,Bacsó Domonkos, Zsalvai Ákos 6.o., Braun Dóra, Kovács Réka 7.o.

