2018. 12. 18.
A Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny iskolai fordulójának dolgozatai közül az elért
pontszám alapján tovább küldtük:
Orsós Noémi 8.b
Bojtor Nóra 6.b
Makai Eszter 6.b
Gájer Sára 5.b
Málovics Ádám 5.b
Gratulálunk és reméljük, hogy a megyei fordulóra behívják őket.

Az országos Angol nyelvi verseny iskolai fordulójának eredményei
Két tanuló Katona Kevin 8.b és Szabó Zétény 7.b dolgozatát küldtük be a megyei fordulóba.
Sajnos Papp Barnabás 8.a osztály dolgozatát bár a szintet elérte de sajnos nem iskolai keretek
között sajátította el a az angol nyelvet, így dolgozatát nem tudtuk továbbküldeni.
Mindhármuknak gratulálunk a szép eredményhez.
Az Országos Történelem Tanulmányi Verseny iskolai fordulóját elmúlt héten, kedden tartottuk.
Ezen 7-8. osztályos tanulók vettek részt.
1. helyen végzett: Pápai Dániel 7.a osztályos tanuló
2. lett Gaál Noel Balázs 8. b osztályos tanuló
3. Monostori Erzsébet szintén 8. b osztályos tanuló.
A megyei versenyre a továbbjutás feltételeinek Pápai Dániel dolgozata felelt meg, amit
továbbítottunk.
Technika életvitel tantárgy iskolai fordulója is megvolt a múlt héten, az elért eredmények
alapján Pápai Dániel és Boda Sára jelentkezési lapját továbbítjuk a megyei fordulóba.

Sport
A Marcali Karate Klub versenyzői 2018.12.16-án 4 fővel vettek részt a XXV.Regionális
Mikulás Kupa karate versenyen, a Siófokon.
Versenyzők között két Mikszáthos tanuló nagyon szép eredményt ért el.
Zsiborás Dominik 1.b és Szép Noémi 1.c a gyermek I. kategória judo-birkózás kategória
könnyű súlyában III. helyezést értek el.
Gratulálunk!

Köszönöm a szereplést és a műsort 3.a osztály azon tanulóinak akik szombaton este a 3. adventi
gyertya meggyújtásakor műsort adtak a templomban. Műsorukkal öregbítették iskolánk hírnevét.
Köszönjük
Advent utolsó gyertyájának meggyújtásához közeledünk, remélem, hogy a szeretet ünnepére
való készülődés, a reményteli várakozás ott van a mindennapi gondolataitokban,
magatartásotokban, társaitokhoz, tanáraitokhoz és szüleitekhez való viszonyotokban is!
Remélem, hogy az ünnepi készülődés, kevesebb veszekedést, kevesebb megbántást, és több
megértést és szeretet jelent mindannyiótok számára.
A csütörtök és a pénteki nap az iskolai közös karácsonyunkról szól majd.
Csütörtökön délután 1330-tól az alsó tagozatosok láthatják iskolai karácsonyi műsorunkat itt a
zsibongóban. A felsősöknek a 6. óra elmarad.
Tanulószoba, hogy műsort ne zavarják a technika termekben lesz.
Pénteken az első két óra után a kb. 10 órától a felső tagozatosok láthatják az iskolai karácsonyi
műsorunkat. Tehát a 2. óra után elfogyasztod a tízórait, majd a székkel együtt kel levonulnod a
zsibongóba.

