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 A 2017-2018-as tanévben az osztályfőnökök mindent megtettek annak 

érdekében, hogy iskolánk tanulói rendezett, díszített osztálytermekben kezdjék 

az új tanévet.  

  Már a tanév elején szülői értekezletekre került sor minden osztályban, annak 

érdekében, hogy a szülők is informálva legyenek az esetleges változásokról és 

az iskola rendszabályzatáról.  

 Október hónapban sor került a hagyományos Gólyabál megszervezésére, 

a VIII. osztályosok részéről. 

 Október végén és november elején az „Iskola Másként” héten az 

osztályfőnökök változatos, érdekes programokat állítottak össze osztályaiknak.  

Az V. osztályok kirándultak a Szent Anna kápolnákhoz, a Csiky kertbe, 

játszónapot szerveztek, meglátogatták a város pékségeit, részt vettek az 

iskolában szervezett sportnapon. 

A VI. osztályok közösen voltak korcsolyázni, a Tarisznyás Márton Múzeumban, 

részt vettek az iskolában szervezett sportnapon. A VI.B osztály kétnapos 

kiránduláson vett részt Güdücön. A VI. A osztály Korondra kirándult, ahol 

meglátogatott egy fazekas műhelyt, majd Parajdra folytatták útjukat. Másnap az 

iskola pszichológusa közreműködésével csapatépítő játszó napot szerveztek. 

Kipróbálhatták magukat a város közelében felépített akadálypályán is. 

Meglátogatták városunk fafeldolgozó műhelyét. 

 A VII. osztályok szintén korcsolyázni voltak, közös osztálydíszítést szerveztek, 

meglátogatták városunk Öntödéjét. A VII. A osztály aktívan részt vett az iskola 

konyhájának hivatalos megnyitóján, a VII. B osztály a két napos kirándulás alatt 

meglátogatta a tölcsvári kastélyt, valamint Brassó nevezetességeit.  

A VIII. osztályok ugyancsak közösen voltak korcsolyázni, részt vettek a 

sportnapon, kirándultak a Szent Anna kápolnákhoz. A VIII. A osztályfőnöke  

két napra Csomafalvára, az Ozon Panzióba szervezett kirándulást. 

 Novemberben VII. B és VIII. A osztályok Kolozsváron az adventi vásár 

megcsodálása után megnézték a Magyar Állami Színházban a „Légy jó 

mindhalálig” című musicalt.  

 A VIII. osztályok részt vettek a Caritas nyílt napjain szervezett programokon. 

 Decemberben iskolánk osztályai is bekapcsolódtak a városi 

rendezvényekbe: minden osztály adventi koszorút készített, amelyekkel az 

öregotthon lakóit örvendeztették meg, több helyen felléptek ünnepi műsorokkal, 

valamint karácsonyi koncertet adtak iskolánk dísztermében.  

 Minden osztályban díszítettek karácsonyfát, őrangyalozást szerveztek és 

megajándékozták egymást karácsonyra. 



Januárban az osztályok szánkózni és korcsolyázni jártak osztályfőnökeik 

vezetésével.  

 Mindezek mellett több az Európai Unió által meghirdetett pályázatban is 

szerepet vállaltak osztályközösségeink. 

Családlátogatásokra, osztálybulikra is rendszeresen sor került. 

Iskolánk pszichológusa minden osztályfőnöknek készségesen segített minden 

felmerülő probléma megoldásában.  

 Az első félévben minden osztályfőnök törekedett arra, hogy minél több 

minőségi időt töltsön együtt diákjaival. 
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