
Szeptemberi történések a Szigligeti Általános Iskolában 

 

A tanévkezdés a szokásos szervezési feladatokkal indult. Az elkészült csengetési rendet, 

órarendet, ügyeleti rendet, csoportok beosztását „élesben kipróbáltuk”. Hiszen ami papíron 

működik, nem biztos, hogy a valóságban is kivitelezhető. 2021. 09. 07-én és 08-án szülői 

értekezletet tartottunk, amelyen szép számmal megjelentek a kedves szülők. Köszönjük!  

2021. 09. 10-én az 5. osztályosokhoz 

osztályfőnöki órára Jámbor Szilvia dietetikus 

érkezett, aki az egészséges táplálkozásról 

beszélgetett a gyerekekkel. Örömmel tapasztalta, 

hogy már nagyon sok előzetes ismerettel, tudással 

rendelkeztek tanulóink.  

2021. 09. 13-án került sor a Magyar Falu 

Program keretében megújult tetőszerkezetünk ünnepélyes 

átadójára. A rendezvényen a fenntartónk meghívásának eleget 

tettek a beiskolázási körzetünk településeinek vezetői, a sajtó 

képviselője valamint együtt ünnepelt velünk, Fenyvesi Zoltán 

Országgyűlési Képviselő Úr. A program részeként szólót 

énekelt Káli Zora 7. osztályos tanuló, meghallgathattuk 

Somogyvári Hanna 5. osztályos tanuló szavalatát, Szabó 

Médea Lujza és Németh Sára 5. osztályos tanulók furulya szólóját.  

2021. 09. 15-től kezdetét vette a kilenc héten keresztül tartó, a mindennapos testnevelés 

keretében megvalósuló úszásoktatás a 4. és 6. osztályos tanulóinknak, a Sümegi 

Tanuszodában. 

Tapolcán, a FÖLDönfutók utcai futóversenyén 

(2021. 09. 16.) kis csapatunk igazán kitett 

magáért: I. kcs. Mile Benjámin 26. helyezett, II. 

kcs. Burucs Borbála 2. helyezett, Falati 

Barnabás 12. helyezett, III. kcs. Varga Péter 5. 

helyezett, Falati Nóra 1. helyezett, Sirkó 

Csenge 3. helyezett. Korcsoportonként 40-60 fő 

induló volt. Gratulálunk nekik! 



2021. 09. 17-én, pénteken a 8. osztályos tanulóink 

ellátogattak Simándy József Kossuth-díjas operaénekes 

mellszobrához, a közeli Balatongyörökre. Kerékpárral 

tették meg a „nagy” utat. A nemzet tenorjának szobránál 

elénekelték a Bánk bán egyik áriáját, majd egy koszorút 

helyeztek el a szobor talapzatánál. Fagyizás után, kellemes 

fáradtsággal, de jó élménnyel telve érkeztek vissza az 

iskolába. Köszönjük Dér Krisztinának és Mile Pálnak a 

szervezést! 

Megnyílt a 8. osztályosok számára az országos 

pályaorientációs vizsgálat (mérés) lebonyolításához használandó informatikai rendszer. 

Tanulóink nagy része Horváth Tibor György Tanár Úrral már el is végezte a feladatot. 

A vizsgálat tartalmi visszajelzése elsősorban a tanulók és a szülők számára lesz a 

pályaválasztás szempontjából fontos segítség. 

2021. 09. 21-én történelem órán az 5. osztályosok Horváthné Puskás Judit Tanárnővel 

„régészkedtek. 

 

2021. 09. 24-én hagyományainkhoz híven csatlakoztunk az Európai Diáksport Naphoz, 

amelynek keretében a legtöbb gyerek egyszerre sportolt. Alsó és felső tagozatosok különböző 

módon töltötték a napot: alsósok vegyes csapatokkal váltóversenyben mérték össze erejüket, 

míg a felsős osztályok kosárlabdázni hívták ki egymást. Ezt követően az alsóbb osztályok 

sorversenyben, célba dobásban ügyeskedtek; a felsősök futballoztak. 11 órakor közösen 

indultunk a 2021 méteres távot teljesíteni. Levezetésképpen kötélhúzás volt különböző 

csapatok között: fiúk-lányok, osztályok, nyolcadikosok-pedagógusok között. Zeneszó mellette 

nagyon jó hangulatban töltöttük el a napot. Mile Pál és Szabó Sándor irányításával, minden 

kolléga kivette a részét a feladatokból. Köszönöm mindenkinek!  



 

Az iskola facebook oldalán még több képet tekinthetnek meg az érdeklődők a 

rendezvényinkről. 

Két esemény előtt állunk szeptember utolsó hetében (lapzártát követően), amelyekről a 

következő alkalommal tudok részletesen beszámolni:  

- 2021. 09. 27-2021. 09. 30. között Verő Katalin szervezésében népmese jegyében 

fognak telni napjaink. Meseolvasás, kézműves foglalkozások, plakát, könyvjelző 

készítés, jelmezbe öltözés színesíti napjainkat. A zsibongó alkalomhoz illő 

berendezése Kati néni és Pákné Berki Veronika keze munkáját dicséri. 

 

- Köztársaság Kupán vesznek részt tanulóink 2021. 09. 28-án, Veszprémben. 

Versenyzőink: Burucs Borbála 5. osztályos, Varga Péter 5. osztályos, Sirkó Csenge 6. 

osztályos tanuló. 

 

Szigliget, 2021. 09.28. Dömötöri Józsefné, Csilla néni 


