„Mi a pálya?”
Örömmel vettünk részt a „Mi a Pálya?” Országos Pályaválasztó Fesztiválon, amelynek
elsődleges célja, hogy élmény alapú elven felszínre hozza az érdeklődést annak érdekében,
hogy a pályaválasztás tudatos legyen. E tanévben az ország hat helyszínén került
megrendezésre, iskolánk 5 osztálya (7-8. évfolyam) Debrecenben kapcsolódott be a
programba. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület közreműködésével kaphattak a gyerekek
élményszerű tájékoztatást a műszaki pályák rejtelmeiről, amelyet rendkívüli érdeklődés kísért.

Honvédelmi Sportnap
2019. november 28-án Honvédelmi Sportnapot tartottunk, amely egy igen nagyszabású
rendezvény volt.
Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a különböző rendezvényekkel
ösztönözzük tanítványaink fizikai, lelki és szellemi aktivitását, elősegítsük a közösségek
építését, a közösségformálást, a honvédelmi nevelést. Valljuk, hogy ezen alkalmak
megvalósításával kialakíthatjuk gyermekeinkben a haza iránti hazafias elkötelezettséget. Az
egyén személyiségfejlődésén belül a kitartást, a kreativitást, az önfegyelmet, az önuralmat, az
önismeretet lehet fejleszteni. A tanítványaink legnagyobb örömére rendhagyó módon
indítottuk a napot. Iskolánk teljes tanulóifjúsága levonult a tortaterembe, s egy zenés reggeli
tornával kezdődött a csütörtök. A gyerekek 9 különböző állomáson vehettek részt. Volt
Rendőrségi, Tűzoltósági, valamint Mentő bemutató, Vöröskeresztes foglalkozás, előadás az
egészséges életmódról és táplálkozásról, „Hazánk, Magyarország” foglalkozás, „A
hazaszeretet megjelenése a magyar irodalomban ” foglalkozás, valamint akadálypálya,
sorverseny iskolánk tornacsarnokában. Programjainkat egy külső szolgáltató, a Debreceni
Lövészsuli Sport Egyesület tette még színesebbé, változatossá, élményt nyújtóbbá. Úgy
gondoljuk, hogy nagyon elnyerte tanítványaink tetszését valamennyi program, öröm volt látni
arcukon a mosolyt, az elégedettséget.

Sport
Hogy mennyire tartjuk fontosnak az egészséges életre nevelést, mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy tanítványaink rendszeresen mérettetik meg magukat a különböző
sportversenyeken. November utolsó hete bővelkedett foci bajnokságokban. Egyetlen hét
leforgása alatt diákjaink leány és fiú labdarúgó bajnokságokon összesen 4 kupát hoztak el.
A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium által
rendezett VI. Szent István Teremlabdarúgó Tornán, a IV. korcsoportos leány kategóriában
lányaink az I. helyezést érték el.
A csapat tagjai:

Varga Izabella (A legjobb mezőnyjátékos)
Varga Evelin
Szilágyi Viktória
Jakab Donatella
Simon Anikó
Tejfel Katalin
Nagy Evelin (Gólkirály)
Nagy Viktória (A legjobb kapus)
Mursa Amanda
Bíró Csenge

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium által
rendezett VI. Szent István Teremlabdarúgó Tornán, a IV. korcsoportos fiú kategóriában fiaink
az I. helyezést érték el.
A csapat tagjai:

Pintye Levente
Mizsei Zalán
Szucsányi Sándor
Nagy József
Váradi Gábor (Gólkirály)
Jóni Levente
Szász Dániel
Tóth Máté
Kiss Gyula

A fenti fiúk csapata a Vántus István Általános Iskola által rendezett Mikulás Kupa
teremfoci versenyen az I. helyezést érte el, valamint a IV. korcsoportos FUTSAL
DIÁKOLIMPIA körzeti döntőjében az I. helyen végzett, amely továbbjutást jelent a megyei
elődöntőbe, amelyet decemberben rendeztek meg.

Azt gondoljuk, hogy a fentiekből kiderül, hogy programokban, élményekben gazdag
novembert zártunk, de semmivel sem volt kevesebb a december sem a Kéttannyelvűben. A 8.
évfolyam tanulói Adventi Karácsonyon vettek részt Budapesten.

Advent varázslatos pillanatai
Tanítványaink nagy izgalommal várták a Mikulást. Meg is érkezett a „Nagyszakállú”
huncut krampuszai kíséretében, s nem is akárhogyan! 2019. december 05. kicsit más volt,
mint eddig. A Csodák Udvara stábja az idén különleges interaktív mesejátékkal lepte meg
intézményünket. A Mikulás lovas szánon érkezett, melyet a Szabó Lovasudvar biztosított.

Decemberben az iskolai élet számos területén érezhető volt a csendes készülődés.
Iskolánkat ünnepi díszbe öltöztettük, az osztályok versengtek „ A legszebb tanterem” címért,
amely versenyt a Diákönkormányzat hirdette meg.
A csillogó szemű és mosolygó gyermekeink különös szeretettel készültek iskolánk
karácsonyi ünnepségére.
2019. december 19-én tanítványaink egy elbűvölő karácsonyi
műsorral kedveskedtek a szülőknek, nagyszülőknek, vendégeinknek. Hagyományainknak
megfelelően a kéttanos osztályaink angol nyelvű karácsonyi dalokat adtak elő. Nem
maradhatott el a betlehemes játék sem, amelyet az alsós kéttannyelvű osztály tanulói
varázsoltak elénk. Táncban sem volt hiány, mivel a 6.a és a 8.a osztály fergeteges táncot adott
elő. A felső tagozat legkisebbjei, az 5. a osztály egy különleges gyertyatánccal kápráztatta el a
közönséget, valamint a 7.c osztály egy igazi csodát nyújtott át mindenkinek, mivel ők egy
különleges árnyjátékot mutattak be a közönségnek. A próza és az ének is képviseltette magát
az ünnepségen, amelyet iskolánk énekkara zárt.

Fergeteges hangulat a Kéttannyelvűben
Nyírbátori Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola a 2020. esztendőt egy nagyon
kellemes, jó hangulatú eseménnyel indította, ugyanis január 11-én, szombaton rendezte meg a
hagyományos jótékonysági bálját. Nagy öröm volt számunkra, hogy igen sokan fogadták el
meghívásunkat, s tiszteltek meg bennünket a jelenlétükkel.
Az estét tanítványaink színvonalas műsora nyitotta meg. Természetesen a táncos
mulatságon a táncé volt a főszerep! Elsőként a 8.a osztály 13 leánya a Chicago című
filmmusical szenvedélyes zenéjére chalstont járt. A koreográfiát készítette és a táncot
betanította Nagyné Lőrincz Lilla tanárnő. A moderntáncot majd a néptánc váltotta fel. A
Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak előadásában gyönyörködhetett a
kedves közönség. Végül a Bátor Mazsorett művészeti csoport egy különleges világító botos
előadással - tűzijátékos hangulatot varázsolva - zárta a műsort. A csoport művészeti vezetői:
Kovács-Balla Erika, Kovácsné Molnár Nóra és Polyák Dézi. Ezúton is köszönetünket és
hálánkat fejezzük ki a fellépőknek!
A bálunkkal összenőtt már a POLIP zenekar, amely a talpalávalót hajnalig húzta a
vendégeink örömére, akik még tovább is szerettek volna maradni. A hangulat fergeteges volt
egész éjszaka. Természetesen kulináris élményekben is gazdag estét tudhatunk magunkénak.
Az est háziasszonya Szencziné Donka Zsuzsanna Intézményvezető-helyettes asszony volt.
Jótékonysági estünket nemes cél érdekében szerveztük, hiszen tanítványainkat, valamint a
nevelő-oktató munkánk magasabb színvonalon történő megvalósulását szeretnénk támogatni
ezzel.
Köszönettel tartozunk a Szülői Szervezet tagjainak, a szervezésben közreműködő
pedagógusoknak, s mindenkinek, aki ezen rendezvény megvalósításában aktívan
közreműködött.

