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A TOMORI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA A
KOMPETENCIA-ALAPÍJ OKTATÁSÉRT
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Fogat mosnak az La tanulói
"EGYSZERREFOGMOSÁS"

A Magyar Rákellenes Liga az "egyszerre
fogmosás" Guiness rekordot döntötte I
meg 2006. szeptember 22-én. Ehhez
kapcsolódtunk mi is. Gyerekeink 10 órakor, egy idoben, egyszerre mosták fogaikat. Ezzel is szerettük volna felhívni a
figyelmet a fogmosás jelentoségére.
Péterné Dóri Ibolya
szervezo

Szeptember 26-án sikeresen megtartottuk a Projektindító konferenciát. A
délelotti eloadásokon megismerkedhettünk a PSZK szerepével és a sajátos nevelési igényu tanulók együttnevelésének lehetoségeivel. A Maglódi
Muvészeti Iskola bemutatkozása során pedig a gyakorlati tapasztalatokról
hallhattunk eloadást. A délutáni muhelymunka során a résztvevok tapasztalatot szerezhettek a módszerek sokszínuségérol, megismerkedhettek a
megvásárolt új eszközök, köztük az
interaktív tábla használatával.
Köszönjük minden érdeklodo kolléga,
szülo megjelenését, részvételét!
Molnár Mária Molly
projektvezeto

Az Lb osztály tanulói ugyanakkor mosnak
egyszerre fogat

Banadics Márta néni

FIGYELEM,

FIGYELEM!

Iskolánkban megkezdi munkáját a Szemét
és HulladékügyiHivatal azaz a SZEHUHI.
Nem mindenszemét szemét!
Szelektív hulladékgyujtést hirdetünk!
Az osztályokban a papírhulladékokat (nem
zsíros
szalvétákat,
sem
használt
papírzsebkendoket!) a kihelyezett dobozokba gyujtsétek! A veszélyes hulladéknak számító elemeket a kémia szertárban, az öszsze kötözött újságpapírt, muanyag palackkupakokat és fém üd,tos dobozokat az alagsorban vesszük át reggel 1/2 8 és 3/4 8
között. Versenyezzetel<, ki hoz többet!

KIRÁNDULTUNK A TESTVÉRHEGYRE
Egy szép napsütéses oszi szombaton a
2.b tanulói és szülei túrázni indultak. A
séta után egy tisztáson telepedtünk Je.
A gyerekek kötetlenül játszottak. Volt
aki sárkányt eregetett, volt aki focizott,
volt aki a tájat fedezte fel, seldugott
ösvényeken kutató expedíciót folytatott.
Ezalatt mi a szülokkel beszélgettünk a
gyerekekrot a jövorol, a terveinkrol.
Nagyon jól éreztük magunkat, s a jövoben is tervezünk hasoruó kirándulásokat.
Ibolya néni, Zsuzsa néni

Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napjára immáron második alkalommal
emlékeztünk. Diákjaink.kedvenc verseiket,
idézeteiket kézírással írták egy-egy lapra,
majd az iskola udvarán összegyulve minden
osztályból felolvasásra került egy. Ezután a
nyolcadikosok
a felfuzött
lapokat
kifüggesztették iskolánk kapujára, hogy az
ott elhaladókelolvashassák. Örömmel láttuk, hogy többeknekfelkeltetteaz érdeklodését!

PÁLYAVÁLASZTÁS ELOTT!
A nyolcadikosok életében sorsdönto feladat a pályaválasztás. Hogy megkönnyítsék döntésüket, idén is megrendezték az
Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban a
Középiskolák Börzéjét szeptember 26-29.
között, ahol 42 iskola mutatkozott be, és
adott tájékoztatást. A tomoris nyolcadikosok is ellátogattak a rendezvényre, ahol a
bemutatkozó iskolák diákjai, tanárai adtak választ kérdéseikre illetve osztogatták
információs "szóróanyagaikat".
Sipos Kati néni

