
Februári történések a Szigligeti Általános Iskolában 

A 2021/2022-es tanév I. félévének zárását követően a nevelőtestület elvégezte a pedagógiai 

munka értékelését, megbeszéltük az eredményeket, az előttünk álló feladatokat. Igény esetén, 

papíralapon is megkapták tanulóink a félévi értesítőjüket. Az első és második osztályosok szöveges 

értékelést kaptak. Örömünkre szolgált a sok „kiválóan teljesített” értékelés rögzítése az elektronikus 

naplóba. Tanulmányi átlagunk (3-8. osztályosok): 4,26 (magatartás, szorgalom nélkül); az iskola 

tanulóinak összes hiányzása: 6722 óra, abból 6722 óra igazolt, igazolatlan 0 óra. Egy főre jutó 

hiányzási átlag: 46,04 óra. Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók száma: 2 fő. 1 db négyese 

volt 9 főnek, 2 db négyese volt 6 főnek, 3 db négyese volt 5 főnek. Elégtelen osztályzatot 4 tanuló 

kapott a félévi értesítőjébe. 

A 8. osztályosok középfokú beiskolázása újabb állomáshoz érkezett. Elküldtük a jelentkezési 

lapokat a megjelölt középiskolákba, az adatlapokat az Oktatási Hivatalba. A második félévben, heti 

egy órában megkezdődött a 7. osztályosok központi írásbeli felvételire felkészítése magyar nyelv 

és irodalom tantárgyból.  

2022. február 11-én délután fergeteges farsangi mulatságot tartottunk a téltemetés-tavaszvárás 

jegyében. Ebben az évben is a tantermekben zajlott a mulatozás. Fantasztikus jelmezekbe bújt a 

gyerekek és a nevelők többsége. Játékokkal, zenével, tánccal gyorsan telt az idő. Reméljük sikerült 

elűznünk a telet! 

A képes összeállítás magáért beszél, hogy milyen önfeledten vetette bele magát mindenki 

a„mulatozásba”. 



 
A DÖK szervezésében a 2021/2022-es tanévben is Tisztasági verseny zajlott az osztályok között. Az 

első félév I. helyezettje a 3. osztály lett. 

 

Az ötödik osztályosok az elmúlt hetekben a görög civilizációval ismerkedtek meg. A témakör 

befejeztével Horváthné Puskás Judit tanárnő igazi görög lakomát rendezett a diákoknak, a gyerekek 

által készített tárgyak pedig azóta is zsibongónkat díszítik. 

 
 



Intézményünk tanulóinak a téli hónapokban 

többször is alkalmuk volt a Szigligeti 

Várudvar jégpályán korcsolyázni. Hálásan 

köszönjük a lehetőséget! Nagyon jól érezték 

magukat, mozogtak, a jó levegőn voltak! 

 

 

 

 

 

A TINTA Könyvkiadó által kiírt 

Lőrincze Lajos könyvtári 

állománygyarapítási pályázaton 

intézményünk sikeresen vett részt. A 

pályázat iskolai és közkönyvtárak 

bővítésére nyújt támogatást, 50%-os 

kedvezményes áron. A kiadványok 

hatékonyan segítik az anyanyelvi 

nevelést és az anyanyelvi 

kompetenciafejlesztést. A korszerű 

kötetek tükrözik a szókincsében 

gyorsan változó nyelvünket. Tanulási nehézséggel küzdő tanulókat segítő feladatokat tartalmazó 

könyvek is érkeztek. 

A Christmas is All Around című országos angol nyelvi versenyen iskolánkból Kutasy Lúcia 

Manuelle és Szommer Hanna Lilla 7. osztályos tanulók vettek részt és országos ötödik helyezést 

értek el, Junior 2 (B 1) kategóriában. (Ebben a kategóriában 27 csapat indult!) A verseny egy fordulós 

volt, egy hónap állt a versenyzők rendelkezésére december közepétől, január közepéig. Lúcia és 

Hanna változatos feladatokat (project munka, hallott szöveg értése stb.) oldottak meg az angolszász 

országok karácsonyi szokásaival kapcsolatban önállóan, tanári segítség nélkül. Gratulálunk nekik! 

A Lázár Ervin Program keretében az 5. osztályosok Balatonfüredre utaztak, ahol a Zsidó 

Kiválóságok Háza múzeumba látogattak. A foglalkozásuk címe: „Hogyan kapjak Nobel díjat" 

kapcsolódó kiállítás: „Einsteintől napjainkig – Zsidók és csúcstechnika" 

 

Szigliget, 2022.02.28. 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 

 

 

 


