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Horvátországban jártunk
Május 11-14-ig Horvátországban voltunk a tomajmonostorai
7. osztályos diákokkal. Iskolánkból 16 tanuló mehetett
jutalomként.
Első nap Lendván voltunk egy
általános iskolában. Megnéztük
az intézmén yt és meg is
vendégeltek minket. Másnap
már a várost, nevezetességeit
csodáltuk meg. Majd utaztunk
tovább. Fiume egy csodálatos
gyöngyszem. Itt már a tengert is
láttuk. Fürödhettünk is benne.
Nagyon jó érzés volt, hogy a
tengerben fürdünk. Mindenki
fényképezte a tájat és magát a
tengerpartot. A negyedik napon a
legszebb az Obeliszk kő volt

Bátor, pozitív hozzáállása, tudása próbára tételével kapcsolatos megingathatatlan nyitottsága és szorgalma több osztálytársa számára is ösztönzőleg hatott, így a tavaszi vizsgaidőszakban a következő eredmények születtek szintén az
Euroexam nemzetközi nyelvvizsgaközpontnál:
Kovács Boglárka 8.osztály: sikeres komplex középfokú
próbavizsga.
Fehér Fanni, Koncz Tímea 8.osztály: sikeres komplex
alapfokú próbavizsga.
A próbavizsgák – mint azt tanulóink jelenlegi helyzete is
mutatja – a továbbhaladáshoz nyújtott útmutatás miatt nagyon
hasznosak. Mindezek eredményeként Kovács Boglárka július
hónapban éles, komplex középfokú nyelvvizsgán vesz részt,
Fehér Fanni és Koncz Tímea pedig olyan magas szinten
teljesítették az alapfokú vizsgát, hogy számukra középfokú
próbavizsga javasolt.

Köszönjük azt a magas színvonalú szellemi és technikai
támogatást, mellyel intézményünk minden feltételt megteremt a
sikeres nyelvtanuláshoz, tanításhoz.
Felső Andrea
angoltanár

KONFIRMÁCIÓ

számunkra. Sok szépet láttunk, de az eső elrontotta a
kirándulásunk egy részét. Idegenvezetőnk rengeteg új
ismerettel gazdagított, illetve kérdéseivel ráébresztett
bennünket arra, mennyi mindenről tanultunk már az órákon. Mi
a jellemző a barokkra, kik a Zrínyiek, a Frangepánok, mi volt a
Wesselényi összeesküvés. Köszönjük a munkáját!
7. osztály

FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGA A REFIBEN
Incze Zoltán 8. osztályos tanuló május 5-én sikeres komplex,
magyar állami és nemzetközi felsőfokú Euroexam nyelvvizsgát
tett angol nyelvből. Zoli nyelvtanulás iránti elkötelezettsége, a
vizsgán tanúsított alázata, tájékozottsága, eredménye
fantasztikus és kivételes.

2018.január utolsó vasárnapján kezdtük el hivatalosan az
előkészületeket a konﬁrmálásra!
Minden vasárnap 9 órától a templomban az Istentisztelet után
Kálmán bácsi vagy Laci bácsi tartott nekünk egy kis előkészítőt,
ami kb. 10-15 perces volt! Hétről hétre egyre többet kellett
tanulnunk.
Konﬁrmációs tábor:
Május harmadikán indultunk az iskola elől biciklikkel a
Siloám Központba. Elfoglaltuk a faházban a helyünket. Később
egy ﬁlmet néztünk meg Kálmán bácsival, a címe: Nyomok a
hóban. A ﬁlm gyerekekről szólt. Aztán 3 kérdést tett fel nekünk,
mindenki válaszát meghallgattuk.
Első nap vacsorára szalonnát sütöttünk. Aztán mentünk
fürdeni és elvonultunk a szobáinkban.
Második nap reggeliztünk, majd mentünk az előkészítőre.
Délután a ﬁúk röpiztek, addig Kati néni, az osztályfőnökünk
egy kis édességért cserébe kikérdezte az anyagot. Este, aki akart
elment fürdeni a Siloám fürdőjébe. Aztán mindenki letusolt,
majd lefeküdt.

