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melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön 
ez a természeti kincs. E jeles nap minden évben más és más 
nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz alapvető szerepére. A 
jövő generációinak is meg kell tanulnia, miért nevezzük 
kincsnek a tiszta vizet. Ha nincs tiszta víz, akkor nincs víz. Ha 
nincs víz, nincs élet. Ilyen egyszerű ez. Éppen ezért 2017-ben a 
világnap szlogenje a 

„Szennyvizek? Tiszta vizet!
Egy délutáni foglalkozás keretén belül összefoglaltuk a 

legfontosabb tudnivalókat a vízről.

 A Föld felszínének több mint 70%-át víz borítja, ennek 
csupán 1%-a alkalmas emberi fogyasztásra.
 A világ számos pontján, több mint 1,2 milliárd ember nem 

jut egészséges ivóvízhez.
 A víz az egyetlen olyan anyag a Földön, amely mindhárom 

halmazállapotában, jég, víz és gőz formájában is megtalálható a 
természetben
 Magyarország egész területe a Duna vízgyűjtőterületére esik.
 Hazánk rendkívül gazdag felszíni és felszín alatti 

vizekben, a vezetékes ivóvíz 90%-át a felszín alatti vízkészletek 
biztosítják.
 A magyar háztartások átlagos vízfelhasználása 110 liter/fő 

naponta, Afrikában kevesebb, mint 20 l.
Ezután pedig néhány érdekes kísérletet mutattunk be a 

gyerekeknek. Reméljük, később továbbgondolták a hallottakat, 
és majd sok mindent hasznosítani is tudnak belőle.

Zöld Szívesek

Sportfoglalkozás a leendő elsősöknek
Március 20-án délután a nagycsoportos óvodásokat - ebben a 

tanévben már harmadik alkalommal - vártuk iskolánkba. Ezen a 
foglalkozáson a sporté volt a főszerep. A fiúk közül többen már 
ismerősként mozogtak a tornateremben, hiszen rendszeresen 
járnak ovifocira.

A mozgásra való ráhangolódás népi játékokkal történt. 
Ezután csapatokat alkottunk, és kezdődött a sor- és 
váltóverseny. A gyerekek fegyelmezetten, aktívan hajtották 
végre az érdekes ügyességi feladatokat.

Ezután nagymozgásos fejlesztő játékokon próbálhatták ki 
bátorságukat, leleményességüket.

Összejövetelünk végén mindenki átvehette jutalmát: egy 
aranyérmet, amely csokoládéból készült.

Hazaindulás előtt az új rekortán pályán rögtönzött 
futóverseny részesei lehettek a gyerekek, búcsúzóul pedig egy-
egy cigánykereket és fejen-, ill. kézenállást is megpróbálhattak.

Tanítók

FELHÍVÁS
az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a  2017/2018. tanévre
történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban 

kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Tanköteles gyermekét (2011. augusztus 31-ig születettek) a 
szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára 
beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek 
személyazonosítására alkalmas,

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolást, az életvitelszerű lakcímről szóló nyilatkozatot,

valaminta szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló 
nyilatkozatot kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás 
esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
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