Iskolánkban nagyon sok program volt az elmúlt hónapokban. A teljesség
igénye nélkül felsorolunk pár szórakoztató programot, melyek a diákokat
érintették:
Februárban Valentin- napi versírópályázat volt. Diákjaink szebbnél szebb
versekkel készültek (dök).
Február 14- én Valentin napi szívecske küldés volt az iskolában. A fiúk meglepték a
lányokat egy-egy szívecskével, melyen versek, idézetek voltak. (Dök)
Februárban farsang is volt, mely idén az iskolában került megrendezésre. Sikeres
produkciókat láttunk, a zenét Ákos tanár Úr és Fehér Dani szolgáltatta, a szokásokhoz híven
volt büfé és teaház, mindenki megtalálta a számára kedvező elfoglaltságot. Az osztályok
vicces táncokat is bemutattak: rapp, vagy éppen egy színházi jelenetet. (szabadidő szervezők
szervezése)
Március 8. Nőnap. Virágárusítás volt az aulában. Aki nem szerette a virágot, cukorkát
is adhatott kedvesének, osztályfőnökének. A bevétel egy része az iskola fájának
megvásárlására ment. (Dök)
Márciusban gyűjtöttünk továbbá az iskola fájára, melyet a hónap végén ültettünk el a
Ligetben. Bárki megnézheti, és meg is öntözheti ha van ideje, ha arra jár. 8-as számú fa.
Kérünk mindenkit, vigyázzon erre az örökségre. Kalicka Richárd, Sulyán Beatrix és Mekli
Kata segítettek az ültetésben Hegyesi tanárnővel. A fára a diákok és tanárok is
gyűjtöttek. Köszönjük mindenkinek a hozzájárulását. (Dök)
A 10 A eközben osztályfőnökével Leányfalvi Rózsa tanárnővel a ligetet takarította.
Iskolánk így ismét részt vett környezetünk rendbetételében városunk
tavaszi nagytakarításában.

A húsvéti szünet előtt tojásfestés is volt a Dök teremben. A lányok különböző technikákat
próbáltak ki, miközben a drága tojás belsejét rántottának elfogyasztották. Így semmi sem
veszett kárba. Köszönjük a rezsót Regina néninek!
A húsvéti szünet előtt iskolánk ALAPÍTVÁNYI ESTJE volt a Zeneiskolában. Sok- sok diák és
osztály lépett fel, és adott színvonalas szórakozást a vendégeknek. Köszönjük a részvételt,
a süteményeket, a fellépők szereplését, a tanároknak a betanítást és a támogató jegyeket
is! A jegyek megvásárlói között nyereményeket is sorsolunk nemsokára!
Az Alapítvány elnöke: Erőss Sándorné ig. h., Az est szervezői: Pajtás Mária, Gréczi Mária

További akciónk a KUPAKGYŰJTÉS. Nagyon köszönjük a kupakokat! Vannak osztályok,
melyek közösen is gyűjtenek, pl. a 12B. Ez is egy jó ötlet. Sok- sok táska kupak gyűlt már össze,
de még nem elég! Védjük, óvjuk környezetünket! A kupakgyűjtést május végéig folytatjuk, hogy
minden diák össze tudjon gyűjteni egy adagot. Június elején pedig beváltjuk. (Dök)

Április végén városunkban ismét DIÁKPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁS
LESZ!!!
A DÖK JELÖLTJE IDÉN A 11.B osztályból Békés Alexandra.
A FÖLD NAPJÁN, ÁPRILIS 24-én ne fejtsetek el szavazni iskolánkra és Béres
Alexandrára a délutáni szavazáson!
Szandi az elkövetkező hetekben bemutatkozik majd nektek az osztályotokban. Kérlek
támogassátok őt és segítsétek!
Minden szavazat sokat ér!
Köszönjük!
Dök

