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Az egy órás szabadprogram alatt fotókat készítettünk, apró 
ajándékokat vásároltunk.

Köszönjük szépen Lengyelné Zoltánné  Marika néninek és 
férjének, Lengyel Zoltánnak ezt a szép, élményekben gazdag 
napot!

Nagyné Smányi Hedvig
felkészítő tanár

Iskolai viselkedés és a NET veszélyei
Május 25-én délelőtt először a „Mennyben” jártunk, hiszen 

Áldozócsütörtök volt és istentiszteleten voltunk a templomban. 
Majd nagyon is a „Földön”, hiszen ismét egy izgalmas és 
időszerű interaktív előadást szervezett nekünk Tokai Lajos 
alezredes úr (sulirendőrünk). Vendégünk és előadónk pedig újra 
Fekete András főtörzszászlós úr volt. A téma pedig: Iskolai 
viselkedés és a NET veszélyei.

Egy szituációs játékkal kezdődött az előadás, mely arra 
világított rá, hogy milyen arctalan veszélyei vannak a 
Facebook-on való ismerkedésnek. 

Egy tanulónak bekötött szemmel kellett felismernie a társait. 
Bizony, sokat hibázott. Ez a játék azt példázta, hogy nem 
tudható az sem, hogy ki az ismerősöd az on-line világban, 

hiszen ál-profilokat is csinálhat bárki, aki az arctalanság mögé 
bújva követhet el büntethető cselekedeteket. Zsarolhat, 
megfélemlíthet, stb. Csorbulhat az emberi méltóságod, 
önértékelésed, félelmet csempészhet a lelkedbe.

Fontos, hogy a gyerekek is tudják, a virtuális térben sincs 
senkinek joga őket fenyegetni, zsarolni, kihasználni. Tudjanak 
segítséget kérni! Legyenek bizalommal szüleik, tanáraik iránt! 
Ők pedig figyeljenek rájuk, hiszen a gyerekeken meglátszik, ha 
gondjaik vannak.

Megváltozik otthoni, iskolai viselkedésük, zaklatottá válnak, 
zárkózottá, azután agresszívvé. Ezek intő jelek, vegyük észre, 
hiszen „ép testben, ép lélek!”

Mindannyian felelősek vagyunk érte!
Köszönjük Fekete András szavait. Nyári táborunkban még 

találkozunk!
Kunné Pádár Gyöngyi tanítónő

REFI GÁLA 2017
A refi gála két évente megrendezésre kerülő nagy esemény az 

iskolánkban, amelyen intézményünk apraja nagyja mutathatja 
meg tehetségét a művelődési központ színpadán. Az idei évben 
e jeles nap április 28-ára, péntekre esett.

Már hetekkel a gála előtt lázas készülődés folyt. Mindenki 
készült valamilyen műsorszámmal. A műsor a 6. osztályosok 
„Élőkép” című számával kezdődött, majd az ovisok labdás 
tornabemutatója következett. Az est folyamán láthattunk és 
hallhattunk még esernyős táncot, árnyjátékot, moderntáncot, az 
iskolai énekkar műsorát, mazsorett bemutatót, néptáncot, 
énekes zenei produkciót, szavalatokat, a bácsfeketehegyi 
testvériskolánk diákjainak az előadását és természetesen 
keringőt, ami a gálaest fénypontja volt. A 7. és 8. osztályos 
diákok nagyon szép bécsi keringős koreográfiát tanultak meg, 
amit először UV lámpa fényénél sötétben, majd rendes 
megvilágításban adtak elő. 

A több mint két órás műsor végén mindenki elégedetten 
fellélegezhetett, mert a sok próba és izgalom megérte, hiszen a 
közönségtől kapott vastaps magáért beszélt!

Apostol Inez, Gonda Katinka 6. osztály


