
Októberben történt a Szigligeti Általános Iskolában 

Szeptemberben megígértem, hogy a lapzárta utáni 

két eseményünkről még tudósítani fogok: A 

népmese hetében nemezelés, mézeskalács 

díszítés, zenei foglalkozás színesítette napjainkat. 

A vállalkozó kedvűek megtanulhatták a magyar 

népmesék fülbemászó dallamát furulyán. Krumpli 

nyomattal díszített könyvjelzőket készítettünk, 

népi motívumokkal. Régi, szakadt, sérült 

diafilmekből könyvjelzőket varrtunk. Egy napon 

népmese szereplőknek öltözött gyerekekkel és felnőttekkel 

találkozhattunk az iskola falai között. 

XXX. Köztársaság Kupa Veszprém megyei atlétika versenyén, 

Sirkó Csenge 6. osztályos tanulónk remek versenyzéssel két arany 

érmet szerzett. Kislabdahajításban 41 méterrel, távolugrásban 4,88 

méterrel állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Nagyon büszkék 

vagyunk Csengére, hiszen már megszámlálhatatlan dicsőséget 

szerzett iskolánk számára. Példa értékű a kitartása, elszántsága, 

mind a felkészülések, mind a versenyek alatt. Felkészítője: Mile Pál.  

2021. október 5-én a 3-5. osztályosok, október 6-án az 1-2. osztályosok látogattak el a Básti 

Lajos Közösségi házba, ahol színvonalas előadásokmegtekintésével gazdagodtak. 

A 6. osztályosok a Lázár Ervin 

Program keretében, Budapesten, a 

Fővárosi Nagycirkusz Cirkománia 

című előadását tekintették meg.  

A lélegzetelállító előadás a cirkuszi 

műsorszámok látványán túl erkölcsi 

iránytűként is kívánt szolgálni a 

nézőknek. 

Októberben is folytatódott a mindennapos testnevelés keretében megvalósuló úszásoktatás a 

4. és 6. évfolyamosainknak.  

Nagyon fontos feladatunk a 

pályaorientációs ismeretek, 

lehetőségek eljuttatása 

tanulóinkhoz. Azért, hogy 6., 

7. és a 8. osztályosok 

pályaválasztását segítsük, 

csatlakozunk a felkínált 

üzemlátogatásokhoz, fogadjuk 

a középfokú iskolák 

képviselőit, eljuttatjuk a bemutatkozó anyagokat tanulóinkhoz, szüleikhez. Egy ilyen 

lehetőség keretében látogattak el érdeklődő diákjaink Tapolcára, a Pálffy és Papp Kft. asztalos 

műhelyébe, valamint ismerkedhettek a Batsányi János Gimnázium és Kollégium életével.  



TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 

akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. 

Idén immár kilencedik alkalommal valósult meg. A 

szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban 

„nagytakarítottak” a TeSzedd! önkéntesei. 

Intézményünk is csatlakozott az akcióhoz. 

2021. október 20-án, Veszprémben, a diákolimpia 

megyei döntőjében mezei futás számban indult 

iskolánk kis csapata. Két egyéni csúcs született: Falati Nóra (6. 

osztály) 2500 m-en 8p.09mp., Sirkó Csenge (6. osztály) 2000 

m-en 7p.27mp.. A fiú csapat tagjai: Farkas Bálint, Varga Péter, 

Gál Marcell, Kiss Balázs. Felkészítőjük: Mile Pál. Gratulálunk 

valamennyiüknek! Méltó módon képviselték iskolánkat! 

Köszönjük Szigliget Község Önkormányzatának a versenyzőink 

utaztatását! 

Hagyományainkhoz híven, 1956. október 23. tiszteletére ünnepi 

megemlékezést tartottunk. Az énekkarral kiegészülve, a 7. 

osztályosok kápráztattak el bennünket 

műsorukkal. Életképeket jelenítettek 

meg a korból, két zenés-mozgásos 

betéttel színesítve. Köszönjük a 

szereplőknek és a felkészítőknek: Dér 

Krisztinának, Czilli Reginának és Verő 

Katalinnak! 

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon a 2. osztályosok, Mónika nénivel töklámpásokat 

készítettek; amelyekkel az épületünk bejáratát díszítettük ki. 



 

 


