Bonyhádi Általános Iskola Vörösmarty Mihály Tagintézménye

„Mozdulj Bonyhád!”
A Dobogó Egyesület és Bonyhád Város Önkormányzata által szervezett „Mozdul
Bonyhád!” program célja az volt, hogy a fiatalok a nyári szünetben is hasznosan
töltsék el a szabadidejüket, ha lehet, sportolással.
A bonyhádi iskolák osztályközösségei a „Mozdulj Bonyhád!”elnevezés akción való
részvétellel pontokat gy jthettek. A diákok, barátaik és szüleik megjelölhették a
rendezvényeken, hogy részvételükkel iskolájuk mely osztályát támogatják.
Nyár
végén
a
nyertes
osztályokat
jutalmazták.
Az els 70 ezer, a második 50 ezer, míg a harmadik helyezett közösség 30 ezer Ft
támogatást nyert.
A díjakat és az elismer okleveleket iskolánkban szeptember 23-án adták át az
„Osztálykirándulás nyereményakció” kategóriában. II. helyezést ért el az 5.B osztály,
a III. helyezett pedig a 8.B osztályközössége lett.
Az „Egyéni nyereményakció” kategóriában Daradics Levente, Schnell Tamás és
Fehérvári Farkas Zsombor 5.B osztályos tanulók kaptak jutalmat.

2016/2017

szi tanulmányi séta
Szeptember 16-án a Tagozat 1-3.osztálya,
valamint a 6-8. osztályos csoport ellátogatott
a bonyhádi Vitis Pincéhez. A szüretelés után
a házigazdák megvendégelték a tanulókat.
Köszönjük a lehet séget Czinkon Jánosnak!
A
gyerekek
sok
szép
élménnyel
gazdagodtak.

Európai Autómentes Nap
A „Mobilitási Hét” záró rendezvénye a szeptember 22-én megtartott Európai
Autómentes Nap volt. Iskolánk idén is csatlakozott a programokhoz: délel tt az
alsósok tettek egy frissít sétát a városban, délután pedig a nagyobb diákok
kerekeztek a város utcáin a Szabadság térr l indulva. Az önkormányzat
szervezésében, rend ri biztosítás mellett zajlott a rendezvény. Egész nap színes
m sorokkal kedveskedtek az érdekl d knek: volt frissít zumba, ingyenes
kerékpárszerviz, els segély és ment autó bemutató, tombolasorsolás és véradás.
Köszönjük a szervezést az önkormányzat dolgozóinak!

Hétvége Óbányán
A 6. B osztály tanulói felejthetetlen hétvégét tölthettek el Óbányán egy
fantasztikus kis házikóban. Köszönjük Rausch Renátának és családjának
a
a meghívást!
Jó lenne, ha minden hétvége így telne el, tökéletes
kikapcsolódás volt!
Fáklyás futás

Együtt a parlagf ellen!
A „Laurus Alapítvány” 14. alkalommal bonyolította le október 13-án az általános iskolák
kistérségi környezetvédelmi vetélked jét az Egészségfejlesztési Irodával és Bonyhád
Város Önkormányzatával együttm ködésben. Az alsós és fels s csapatok a parlagf és a
mérgez növények ismeretéb l adtak számot tudásukról kiemelt témaként. Fels tagozatos
csapatainkat Kovács Zoltán tanár úr készítette fel. Eredményeink:
1. helyezett: TÚRÓ RUDIK csapata, Ferencz Péter, Glöckner Éva, Both Marietta
2. helyezett: PARLAGF IRTÓK csapata, Mészáros Hanna, Günter Rebeka,
Németh Vivien.

Az október 6-i megemlékezés fáklyás
stafétafutással kezd dött Bonyhádon.
A
fiatalok
a
Perczel
Mór
Szakközépiskolától
a
program
helyszínéig,
a
Kálvária-dombig
futottak. Az ünnepi helyszínen dr.
Erményi Gyula, Bonyhád aljegyz je
idézte fel az 1849-ben történteket. A
megemlékezésen Szabó Kata és
Enyedi Levente, valamint a Magyar
Nemzet rség m ködött közre. A
program
az
emlékszalagok
elhelyezésével
és
a
Szózat
eléneklésével zárult.

Az
szi
papírgy jtésünk
az
eddigi
legeredményesebb lett, 27 tonna papírt gy jtöttünk.
A kapott összeg nagy részét az osztályok között
szétosztottuk, illetve egyéni jutalmazásra is sor
került. A fennmaradó összegb l a tisztasági
versenyeken helyezést elért osztályainkat díjazzuk,
valamint a környezetvédelmi tevékenységeink
anyagszükségletét
(keszty k,
zsákok)
finanszírozzuk. Köszönjük az SZMK támogatását!

A tisztasági verseny lebonyolítását Gálosné Barabás Aranka,
Péter Ildikó és Gradwohl Károlyné tanítók vállalták. A
novemberi eredményhirdetés jutalmazottjai:
Alsó tagozat:
I. helyezés: 2. C (5000 Ft)
II. helyezés: Tagozat 4-6. osztály (3000 Ft)
III. helyezés: 1. C (2000 Ft)

Fels tagozat:
I. helyezés: 5. B (5000 Ft jutalom)
II. helyezés: 5. C (3000 Ft jutalom)
III. helyezés: 6. B (2000 Ft jutalom)

A papírgy jtés els 6 helyezettje:
1. Bányai Brigitta 1. C, 3450 kg
2. Keszler Kevin 2. B
és Keszler Kíra 5.C, 2310 kg
3. Glöckler Ferenc 1. C
és Glöckler Éva 7.C, 2200 kg
4. Fehérvári-Farkas Flóra 2. B
és Fehérvári-Farkas Zsombor 5.B, 999 kg
5. Tamás András 5. B, 790 kg
6. Kajtár Ramóna 3. C, 770 kg

Kupakgy jtés
Az idei tanévben több osztályunk is benevezett
Bonyhád Város Önkormányzata által szervezett
versenyre. Január 5-én szállították el a Bonycom
munkatársai az összegy jtött kupakokat és
fémdobozokat.
Az

eredményhirdetésre

májusban

kerül

sor.

Karácsonyi vásár a suliban
December 16-án, pénteken 15 órától megtartottuk hagyományos karácsonyi vásárunkat az iskola régi tornatermében. Az idei vásár is
remekül sikerült, felsorolni is lehetetlen, hogy milyen sokféle sütemény, forró kakaó, mézeskalács, ötletesnél ötletesebb karácsonyi
dísz- és ajándéktárgy került az osztályok asztalaira. Nagyon sok gyerek, szül , nagyszül és érdekl d jött el az eseményre, így
hamarosan hangulatos karácsonyi kavalkád alakult ki. A diákok jókedv en árulták saját osztályuk „termékeit”, az így befolyt
pénzösszeget majd kirándulásra, színházlátogatásra és egyéb közös programokra fordítják. A szervezésben és rendezésben nagy
segítséget kaptunk az SZMK-tól. Köszönjük mindenkinek a munkáját, ötleteit és a kivitelezést, amellyel lehet vé vált ennek a
hangulatos délutánnak a létrejötte!

Az év els hónapja a Curie Környezeti Emlékversenyre való felkészülés
jegyében telt el. A területi dönt megrendezését iskolánk vállalja évek óta. A
sok felkészülést és szervezést igényl megmérettetésen sikeresen szerepeltek
csapataink:
A 3-4-es évfolyam:
1. helyezést ért el Balogh Balázs, Bálint Tamás és Pék Bálint (4.B)
(felkészít tanár: Kovács Andrea),
2. helyezett lett a Hoffmann Botond, Kö Iván és Stein Aaron Michael (3.C)
(felkészít tanár: Szvorényi Jánosné),
3. helyezett: Papp Mirabella, Mischl Johanna és Pál Olivér (3.B)
(felkészít tanár: Zircher Zita).
Az 5-6-os évfolyamon az els három helyezést is iskolánk tanulói szerezték meg.
1. hely: Szabó Gergely Zsolt, Lovag Ákos, Éget Patrik (6.C)
2. hely: Póth Merse, Sz cs Lili, Stein Felix Gabriel (6.B)
3. hely: Unti Dorottya, Jenei Jázmin, Huszti Hanna Laura (6.B)
A 7-8-os évfolyamból az els helyezést a Ferencz Péter, Both Marietta és
Mihalics Viktória (7.C) összeállítású csapat érte el.
A fels s csoportok felkészít tanára Kovács Zoltán volt.
A Szolnokon megrendezésre kerül országos dönt re a 4. B osztályos csapat
jutott tovább. Köszönjük a f szervez , Dr. Scheiber Györgyné, valamint a segít
tanárok munkáját!

4.C osztály
Rengeteg cserepes virág teszi otthonossá tantermünket. Ezeket locsoljuk, ápoljuk a hetesek vezetésével.
Az sz folyamán Jenei Milán szüleit l kaptunk banánfa csemetét, melyet az iskolaudvaron ültettünk el Gyula
bácsi segítségével.
November hónapban szemetet szedtünk a sportpálya környékén és a füves udvaron.

December elején a 2. b osztály tanulói úgy gondolták, hogy a Mikulás, ha erre jár, ne a szemetes iskolaudvart lássa.
Ezért december 4-én délután játék helyett gumikeszty t húztak és Márti néni vezetésével körbejárták az udvart, és
összeszedték a szemetet.

2.C osztály
Fontos számunkra, hogy a környezet tiszta, esztétikus legyen. Ezért a mások által felel tlenül eldobott, le
nem bomló szemetet összeszedtük iskolánk udvaráról.
Osztálytermünk rendjére, tisztaságára is gondosan ügyelünk. Növényeinket rendszeresen ápoljuk, így új
hajtásokkal örvendeztettek meg bennünket.
Mindennek eredményeként 1. helyezést értünk el a tisztasági versenyen.
Tavasszal tervezzük, hogy iskolán kívülre is kitekintünk, ott is megtisztítjuk a környezetünket az eldobált
szemétt l.

Osztályunk, a 3.C eddig minden évben élen járt a m anyag kupakok és alumínium dobozok gy jtésében,
így városi els és harmadik helyezés is szereztünk már. A Márton nap alkalmából kiírt madárijeszt készít
versenyre is újrahasznosított anyagokból alkottunk bábut. Nem véletlenül barkácsoltunk Szenillát, idén az
arcmásán gy jthetik tanulóink a jutalommatricákat. Osztályunk diákjai gyakran jelzik, ha feleslegesen ég a
villany a folyosón, elzárják a csöpög csapokat. Így segítjük az „Energia rjárat” munkáját.

4.B osztály
Az idei tanévben is részt vettünk az szi papírgy jtésben. Tanulóink sikeresen szerepeltek a Curie
Környezetvédelmi Emlékverseny területi fordulóján, ahol els k lettünk, így áprilisban részt veszünk a
Szolnokon megrendezett országos dönt n. Diákjaink rendszeresen ellen rzik az alsós folyosók és mosdók
energia-és vízhasználatát, elzárják a csöpög csapokat, lekapcsolják a feleslegesen ég villanyokat.
Tolácziné Frittmann Ildikó tanító néni irányításával rendszeresen takarítjuk az iskola udvarát.

Tagozatunk összevont osztályai
Az összevont osztályok tanulói mindig lelkesen részt vesznek az iskola környezeti nevelési programjaiban.
Fontos számukra a környezetvédelem, az iskolakertet rendszeresen gondozzák. Tavasz elején Gyula bácsi
segítségével kiültették az osztályteremben nevelt és gondozott babnövényeket. A víz világnapjáról játékos
feladatokkal emlékezett meg Makkai Ilona tanárn osztálya.

Az osztályok tisztaságát kéthetente ellen riztük. Ezt a munkát Gálosné Barabás Aranka, Péter Ildikó és Gradwohl Károlyné
tanítók végezték. Köszönjük a munkájukat!
Alsó tagozat téli fordulójának eredményei:
1. helyezett: 2. C osztály, 117 pont
2. helyezett: 3. C osztály, 115 pont
3. helyen a 4. D osztály és az Összevont Osztályok (1-3.) állnak, mindkét osztály 113 pontot kapott.
A Fels tagozat eredményei:
1. helyezett: 5. B osztály, 82 pont
2. helyezett: 7. C osztály, 78 pont
3. helyezett: 6. B osztály, 75 pont
A helyezést elért osztályok pénzjutalomban részesülnek:
1. helyezett: 5000 Ft.
2. helyezett: 3000 Ft.
3. helyezett: 2000 Ft.
Az Energia rjárat tanulói azt tapasztalták, hogy sokszor feleslegesen égetjük a folyosókon és a mosdókban a
villanyokat, többször nyitva maradnak a csapok. Kérünk Mindenkit, hogy erre jobban figyeljünk!
A tavaszi papírgy jtés 2017. április 3-21-ig tart. Helyszín: Bonyhád, Mikes utca, méh telep.
Írták: Érethné Kiss Gabriella, Bölcsföldi Márta, Reiser Kornélia és Kovács Andrea
Szerkesztette: Kovács Andrea

