
Október 29-én pén-teken 11 órától 
kerül sor a hagyományos reformáció 
napi futó-versenyre. A táv a 
reformáció kezdetét jelző évszámra 
emlékezve 1517 méter. 
 
CCssaallááddii  vvaassáárrnnaapp  

Október 31-
én a Refor-
mátus Nagy-

templomban 
a 2.b osztá-
lyosok közre-
működésével 

családi vasár-
nap lesz. A 

tanulókat Nyíri Dániel készíti fel. 
November 28-án az 5.a osztályosok 
Nagypál Julianna vezetésével családi 
vasárnapra hívják az érdeklődőket az 
Imaházba. Az alkalmak délelőtt 10 
órakor kezdődnek. 
  
ŐŐsszzii  sszzüünneett  
  
Az őszi szünet október 30-tól 
november 7-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap: október 29. 
péntek. A szünet utáni első tanítási 
nap: november 8. hétfő. Ekkor a 
tanítás „A” heti rend szerint kezdődik.  
  
RReeffoorrmmááttuuss  IIsskkoolláákk  OOrrsszzáággooss  
TTaalláállkkoozzóójjaa  
  
Október 30-án szombaton kerül 
megrendezésre a Budapest Sport-
arénában az ország református 
iskoláinak seregszemléje. A prog-
ramon az iskola népi táncosai is 
fellépnek.   
  
  
  
FFooggaaddóóóórraa  
  
November 16-án, kedden 16-17 óráig 
fogadóórán várják az érdeklődő 

szülőket, hozzátartozókat az iskola 
felső tagozatban tanító pedagógusai. 
Az alsó tagozatos tanítókkal minden 
nap a napközit követően 16.00 és 
16.30 között lehet konzultálni. 
 

NNyyíílltt  ttaannííttáássii  
nnaappookk  
  
November 23-
ás és 24-én 
nyílt tanítási 
órákon várják 
az érdeklődő 
szülőket az 
iskola tanítói, 

tanárai. Mind-két napon az első 
három tanítási óra áll ren-delkezésre. 
Az órák 8 órával kez-dődően mindig 
egész órakor kez-dődnek.  
  
AAddvveennttii  GGyyeerrmmeekksszzíínnjjááttsszzóó  ffeesszzttiivvááll  
  
December 10-én pénteken kerül sor 
az a karácsony jegyében az I. 
Adventi Gyermekszínjátszó feszti-
válra. Az ország református általános 
iskoláiból és más partner-iskolákból 
érkeznek fellépők a programra.  
 
További hírek, érdekességek 
iskolánk honlapján olvashatóak.  

www.kissb-szentes.sulinet.hu 
 
Elektronikus elérhetőség:  

kissb-suli@axelero.hu 
-------------------------------------------------- 
 
Kiadja: a Kiss Bálint Református 
Általános Iskola  
Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 
Megjelent 500 példányban. 

 

SSuulliinnffóó  
AA  KKiissss  BBáálliinntt  RReeffoorrmmááttuuss  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  iiddőősszzaakkooss  

ttáájjéékkoozzttaattóó  kkiiaaddvváánnyyaa  
22000044..  ookkttóóbbeerr 

 

FFrriissss  hhíírreekk  

EElliinndduulltt  aa  ttaannuullááss  ttaannííttáássaa  pprroojjeekktt  

Október első három hetében 
speciális tanrend szerint folyik a 
munka iskolánkban. A felső 
tagozatban minden nap egy 45 
perces módszertani foglalkozással 
kezdődik. Az Oroszlány Péter 
(Alternatív Közgazdasági Gimnázium 
egykori tanára) által kifejlesztett 
módszer hatékony segítséget nyújt 
az önálló ismeretszerzés, a koncent-
ráció, megfigyelőképesség fejlesz-
tésére és nem utolsó sorban komoly 
közösségépítő szereppel is bír. Az 
alsó tagozatban napindító fog-
lalkozás zajlik. Ennek során lehe-
tőség nyílik drámapedagógiai, men-
tálhygiéniai, egészségnevelési fog-
lalkozásokra illetve ekkor kaphat 
helyet a mindennapos testnevelés is. 
A reggeli programot követően 
rövidített tanórákon 
folyik tovább a 
tanítás, így a tanu-
lók nem töltenek 
több időt a pa-
dokban az eddig 
megszokotthoz 
képest. 

 

MMeeggkkeezzddőőddöötttt  aa  CCoommeenniiuuss  
pprrooggrraamm  iiddeeii  éévvaaddjjaa  

Szeptember végén érkeztek 
vendégeink a Comenius nemzetközi 
projekt szentesi megbeszélésére. A 
találkozó célja az volt, hogy előké-
szítsék a jövő májusi németországi 
és svédországi fellépés anyagát. A 
négy országból (német, svéd, francia 
és román) érkezett vendégek a napi 
munka mellett megismerkedtek 
városunk és megyénk kulturális 
értékeivel is. Az eseményről a 
Szentesi Mozaik internetes újság „A 
Kodály módszert tanulmányozták” 
címmel tudósított. 

MMuullttii--CCeenntteerr  ppáállyyáázzaatt  

Az Informatikai tárca az elmúlt 
évben hirdette meg Multi-Center 
nevű pályázatát. Hosszas hall-
gatás után nyáron érkezett az 
örömteli hír, az iskola pályázata 
nyert. Szeptember elején meg is 
érkezett az egymillió forint értékű 
öt új multimédiás számítógép és 
a napokban vehetik használatba 
tanulóink a 200 ezer forint értékű  
64 darabból álló oktató és 
ismeretterjesztő CD-ROM gyűjte-
ményt.  

ÚÚjj  ttaannéévv  --  ssookk  úújj  ffeejjlleesszzttééss  



A vakáció ideje alatt sem pihent az 
idős épület. Több helyszínen folyt a 
felújítás. Megszépült, tágasabb lett 
az iskolai ebédlő.  
 

 
 
Teljes felújítottunk a pincében két 
tantermet, s egy új csoportszoba is 
kialakításra került.  
 
Befejeződött a játszótér felújítása. 
Újra birtokba vehették a gyerekek a 
biztonságos, esztétikus játszóparkot. 
Elbírálás alatt van az iskola által 
benyújtott Iskolafelújítási pályázat 
(ROP). Siker esetén a tornaterem 
tetőterének beépítésével új tanter-
mek, informatikai bázis és a közle-
kedést segítő lift kerül kialakításra 
közel 100 millió Ft értékben. 
 
Új bútorokat, berendezési tárgyakat 
kapott a fiú technika terem (Pólya 
Sándor tanár úr terveinek és 
munkájának köszönhetően), a törté-
nelem szaktanterem, az iskolai 
könyvtár és az ebédlő. Korsze-
rűsödött a lány technika főzőfülkéje. 

LLééttsszzáámmaaddaattookk  

Az iskola tanulóinak létszáma a nyár 
folyamán tovább növekedett és elérte 
a 400 főt. Jelenleg 405 diák tanul 17 
tanulócsoportban 35 pedagógus 
vezetésével. 

ÚÚjj  kkoollllééggáákk  

A nyugdíjba 
vonult Muzsik 
Jánosné test-
nevelő tanári 
helyét Vincze 
László vette át.  

 
Az iskola 
főállású fejlesz-

tő pedagógust 
alkalmaz szeptember 1-től. Gurdonné 
Kovács Helga munkájának köszön-
hetően hatékonyabbá válik az iskolai 
fejlesztő, felzárkóztató munka illetve 
a tanulási zavarokkal küzdő tanulók 
megsegítése. 
 
Gyesről visszatérve újra tanít Nagy-
pál Julianna hitoktató és Dimákné 
Sebők Veronika német tanár. 
 
A 6.a osztály új osztályfőnöke Horvát 
József lett. 

IIsskkoollaatteejj  

Október 1-jétől isko-
lánk is bekapcso-
lódott az iskolatej 
programba. Minden 
héten kedden és csü-
törtökön reggel kapják 
meg tanulóink a friss 
tejet.  

PPáállyyáázzaattookk  

A Csongrád megyei Közoktatási 
Közalapítvány pályázatán iskolánk 
300 ezer forintot nyert tantestületi 
továbbképzésre illetve 395 ezer 
forintot a Comenius énekkar külföldi 
útjának támogatására. 

IInnffoorrmmaattiikkaaii  ffeejjlleesszzttééss  

15 új számító-
gépet kapott 
az iskola 

informatika 
terme. A 
korszerűsítés 

során kikerülő 
„régi”, de még 
prezentációra 

kiválóan használható számítógépek 
az osztálytermekbe illetve az iskolai 
könyvtárba kerültek.   
A könyvtárban széles sávú internet 
hozzáférést biztosít a tanulók részére 
kialakított 3 munkaállomás.  
A tanítást egy új hordozható projektor 
is segíti. 

 EEssttii  MMeessee  aa  SSzzeenntteess  RRááddiióóbbaann  

Október 18-tól november 9-éig 
iskolánk alsó tagozatos diákjai 
mondanak mesét a Rádió Szentes 
esti műsorában. Az adás a 106,1 
MHz-en fogható.  

SSiikkeerreeiinnkk  

VVáárroossii  ŐŐsszzii  AAttllééttiikkaaii  DDiiáákkoolliimmppiiaa    

A II. korcsoportban iskolánk diákjai 
szép sikereket értek el.  
Fiúk 1. hely (Árgyellán Dávid, Hajdú 
Lehel, Hegedűs Bence, Kállai Erik, 
Molnár Ferenc, Rébeli Sz. Tamás, 
Szabó Bence) 
Lányok 2. hely (Ádász Gabriella, 
Csák Anikó, Cserháti Nóra, Dajka 
Dalma, Domján Flóra, Lázár Mária, 
Szécsi Dóra)  
Felkészítőik: Nánai Olga, Forrainé 
Garai Sz. Julianna és Vincze László 

PPrrooggrraammookk  

OOkkttóóbbeerr  1166..  OOrrsszzáággooss  mmiinnii--tteenniisszz  
bbaajjnnookkssáágg  
A Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnokban október 16-án, 
szombaton 10 órai kezdettel iskolánk 
rendezésében kerül sor az Országos 
Mini-tenisz Bajnokság őszi 
fordulójára.  
 
BBiibblliiaaiisskkoollaa  sszzüüllőőkknneekk,,  nneevveellőőkknneekk  
 
Október 18-tól minden hétfőn 16.30 
órától Bibliaiskolai alkalmat tartunk az 
iskolában, melyre szeretettel hívjuk 
az érdeklődő szülőket, nevelőket. 
  
OOkkttóóbbeerr  2222..  sszzaakkmmaaii  nnaapp  
1. Regionális hitoktatói továbbképzés 

10.00 Bemutató óra (5.a osztály, 
hitoktató: Nagypál Julianna) 
11.00 órától a látottak megbe-
szélésére, majd egy hittankönyv 
írójának előadására kerül sor.  
 
2. Drámapedagógiai módszervásár 

Szakmai bemutató foglalkozások az 
iskola Dísztermében 
9.05-9.30 Mozgás-Tér-Karakter 
(Bocskai utcai   óvodások - Almásiné 
Szaszkó Edit) 
9.40-10.10 Önismeret (2. osztályosok 
– Ráczné Miskolczi Erzsébet) 
10.20-10.50 Gyógy-Dráma-Torna 
(Gyermekotthon – Füredi Zsuzsa) 
11.00-11.30 Láttatni a láthatatlant 
Pantomines technikák (Jövőnkért 
Művészeti Iskola – Csorba Ildikó) 
11.40-12.10 Improvizációk (Batsányi 
Gimnázium Csongrád – Posta István) 
12.20-13.00 Kerekasztal a dráma-
pedagóga mai helyzetéről 
15.00-16.00 Érintések improvizációs 
színháza – interaktív előadás 
  
  
  

RReeffoorrmmáácciióó  nnaappii  
ffuuttóóvveerrsseennyy  
  


