AKIKRE BÜSZKÉK

VAGYUNK...

A VERSENY
Engem Kun Zsuzsannának hívnak (5.a), és
a Gradex-csata ritmikus gimnasztIka
szakosztályában
sportolok.
Tudjátok,
buzogány, szalag, labda, karIka, kó"télgyakorlatok vannak, na meg sok szép ruha.
Két évi kemény edzés után június JJ-én
végre versenyezhettem. Mielott szólítottak nagyon izgultam, de amikor a szonyegre léptem, mpr csak a gyakorlatra koncentráltam. Ereztem, hogy jól sikerült a
kó.tél és a szabad gyakorlatom is, mert a
kózónség nagyon megtapsolt. Elso lettem.
Kószónóm az iskolámnak, hogy támogat
abban, hogy az edzéseimre e/jarhatok.
KunZsuzsanna
A JULIANUS BARÁT-TORONY MEGHÓDÍTÁSA

Túraszakkörünk elso kirándulása egy csipetcsapattal nagy táv megtételére vállalkozott. A Börzsöny hegység kisebb-nagyobb emelkedoit
megmászva a Julianus barát-toronx tetejére is
feljutottunk. Innen gyönyöru kilátás tárult
elénk: a Dunakanyar! A mintegy hat fos kis
"család"Tóparti Rexi kutya társaságában nagyon hosiesen teljesítette a IO km-es túrát. Otthon már a kellemes fáradtság érzésével meséIhettünk élményeinkrol (fagYlzás, krossz motorosok). Minden természe~iárást kedvelot szeretettel várunk!
Erika néni és Márti néni

Ferencz Gábor 3.a osztályos tanulónk
2006. nyarán Püspökladányban a Sportcsarnok avatásán birkózásban barátsagos mérkozésen I. lett
2006.09.21. Kerületi váltófutóverseny
1. kcs lány V. hely
1. kcs fiú
III. hely
2. kcs lány III. hely
2. kcs fiú
VI. hely
3. kcs lány V. hely
3. kcs.fiú
VI. hely
4. kcs lány II. hely
4. kcs fiú
I. hely:
Nagy Benedek 8.b
Szurcsik Kristóf 8.b
Gotsák Benjámín 8.a
VékonyNándor 8.a
Sárközi Péter 8.a
Demeter Gyula7.0
KÖNYVTÁR

NYITVATARTÁSA:

HÉTFO:
9 -14
SZERDA:
10 -13
CSÜTÖRTÖK:9 -12,
PÉNTEK:
10 -13

KEDD:9 -16
14 -16

TOMORI HÍRLEVÉL
200~. Oter6EER.,
62, SWJrHtHALYHAVA

TALÁLTAM EGY KUTYÁT
'i Találtam egy kutyát az utcán,

Kivittem az iskolából,
úgy telt a nap pont,
mint máskor.
Haza felé megyek
és az úton átkelek,
Hallom Lesszi üvölt,
s nem csendesen.
Egy autós dudál,
és már megy tovább,
Hazavittem, eltemettem:
Lesszi aludj, szép csendesen!
Csizmazia Zsolt 5.b

I mely ott ült, magányosan,

sután.
I Aranyos és kicsi,
úgy nevezem: Lesszi.
Haza vittem, megszerettem,
gazdát talált az egyetlen.
Másnap reggel elindulok az isibe,
és nem volt benn senki se!
A Tomori most üres,
én sem vagyok túl lelkes.
Kimegyek a folyosóra
és ott ugat egy kutya
Lesszi volt az biza!

Ezúton elnézést kérünk WIRTH-VERESBENJAMIN1.b osztályos tanu/ótó/, mive/ neve
technikai okok miatt kimaradt az osztá/ynévsorbó/ a szeptemberi számunkból.
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TÚRA IDOPONTOK:

8

Az iskola belso, külso szépítése,építése.

8

Osztályok kulturális támogatása 1OOOFt/év/

ért.Támogatási díjunk 500-1000 Ft/hó között, ki-

8

V'

A jelenlegiKuratórium3 éve muködik.

8

Ev v~gtJuta~a~a.sok.

dIk a gyerekekert,

okt. 14., nov. 11., nov. 25., dec. 9.,
jan. 13., febr. 3., márc. 3., ápr. 21.

pedagogusokert

ki tetszése, pénztarcája

es az Iskola-

szerint.

Tagjai:
,8
Elnök: Hansági Eniko (Bikás Adám 7.0)
Titkár:l'vfedveczky
Zoltán
I<:irály Anikó (!<irály Zsaklin 6.a}
Barnáné Pusztai Ildikó \Barna József 4.a)
i
Szendi János testnevelo tanár
,

~f~nkánkat t,ársaa.almi munkaként,

szabad-

ldonkben
vegezzük.
Az Alapítvány fo bevételei:
8 1%-ok, amelyért köszönet mindenkinek, aki
az iskolának ajánlotta fel. Ez elore láthatóan
idén 680000 Ft körül lesz.
8 Az iskola oldalain található hirdeto táblák.
8 A szülok által befizetett havi támogatások.
8

Pályázatok.

Ezekboi
8

'

A cikkekhez

kapcsol6d6

8
8

Tomori Hírlevél.ATomori Pál ÁltalánosIskola Havilapja..

Cím: 1131Budapest, Tomori u. 2. Tel: 320-8893, e-mail: tomoripal.altiskola@chello.hu.
fényképek

megtekinthet6K

az iskola honlapján:

http://members.chello.hu/tomoripal.altiskola
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rászoruló diákoknak fizetjük.
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N
KEDVES"ZULOK~ ,AGYSZUL<?K. H..
A Tomon Isko!aert AlapI,tvany ~99~. ota muk<?-

8

az összegekbol

fedezzük

az alábbiakat:

Az elsosöknek
egy címeres
póló.
" "
,
k '
S kk

za ora tamogatasa.
A nyolcadikosok ballagási tarisznyái, és gálaruhajuk bérleti díj ának fele.
Táboriskola illetve osztálykirándulás
díját a

diák

; ers~nye

'

k

' . dí"'

nevez~sl

k fiz t'

pina

e ese.
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"A? ev tanulop
Jutal~~zasa.
TavalYI terveinket megvalosttottuk:
8
Az elso udvar bejáratát viacolor kovel szépítettük meg.
8
Felújítottuk az iskola termeiben a kabátakasztókat.
8

Az emele;ti-;-alsós-termekhez

cipos szekré-

nyeket kesztttettünk.
rvf1nden támogatást,
segítséget köszönettel
veszünk. Kérdéseket,
ötleteket, észrevételt kérjük,
hogy a postaládánkba
dobjanak.
Keresünk
olyan szüloket, akik szeretnének
az
Alapítvány ,k.u.ratóriumi m~nkájáb3m r~~z! yenni,
segtteru. Kerjük, hogy nevuket, elerhetoseguket
a

postaládá!l ~eresztül" vagy közvetlenül az elnök
telefon~zamanJ

szemelyese~

)el~zzek.

.,

Ba~ks~aJ?las~amynkat
a,faliuJsagon.o~v:ashatpk.
Segttseguket es tamogatasukat koszonjük:
Hansági Eniko
elnök
06 20 969 1009

