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2015/2016-os iskolaév 
tanévnyitó ünnepélye



Szociális pedagógus: A serdülőkor
Pedagógiai asszisztes: Az internetezés veszélyei



Kocsis Győző: Régi munka- és segédeszközök
Nagy Iván: A magyarok Mongóliában



A Jomili kockák feltalálója: Lukovics László
Fellinger Károly kortárs író és költő



Angol lektor             és           német lektor



Kémiai show a tornateremben
Maász Imre keramikus és festőművész



A nemzeti összetartozás napja:
Veres László történész
Vadkerti Imre előadóművész



Berger ádventi hangversenye
Klipperton szlovák színház: Polepetko



Hagyományőrző szakkör  és  néptáncoktatás



Háztartástan  és  lánynevelés szakkör



Műhelymunka szakkör



Őszi terménykiállítás            Kertészkedünk



Ember- és természetvédelem



Korcsolyázunk  és   síelünk



Úszótanfolyam

A Nyitra Megyei 
Önkormányzathoz 
benyújtott sikeresen 
elbírált pályázatunkból 
négy napos 
úszótanfolyamot 
szerveztünk a Duslo 
uszodájában.



Jótékonysági 
akcióink

Szeptemberben a 
látáskárosultak 
megsegítésére gyüjtöttünk.

A nárcisznapon a 
daganatos betegségben 
szenvedők megsegítésére 
szerveztünk gyűjtést.

A Föld napján szemetet 
szedtünk.

Gyűjtjük a műanyagüveg 
kupakját a beteg gyerekek 
és családjuk megsegítésére.



A tisztasági 
verseny 
győztesei

Az 5. osztály egy 
éjszakát az 
iskolában tölthetett. 
Sportoltak, 
kézműveskedtek, 
táncoltak, filmeztek. 

Vacsorára pizzát 
fogyasztottak.



Nemzeti ünnepeink:
október 6.         és       március 15.



Mikulás              és         karácsony



Húsvétváró kézműves foglalkozás
Vendégségben a királyrévi iskola tanulói



Anyák napja: 
János vitéz és a pomponlányok



Színjátszósaink előadása: Az oroszlánkirály 



A 6.osztály falunapi fényképkiállítása: 
„Szülőfalum Zsigárd“ 
Sportnap a dunaújfalui tanulókkal



Falunapra a pomponlányok új ruhát kaptak az
iskolától, a rövid ujjú pólót a polgármester
ajándékozta



Falunapon aláírtuk a testvériskolai szerződést
a Doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskolával



Az óvodásokkal való jó kapcsolatok ápolása
A Teddy Maci Kórház óvodánkban



Határtalan:Vendégségben a pécsi általános 
iskola tanulói 



Az MPC Komárom, ŠPÚ, Núcem, szlovák szakos 
pedagógusok tanácskozása Zsigárdon:
A szlovák nyelv mint idegen nyelv oktatása és 
tesztelése a magyar anyanyelvű iskolákban



Látogatás Budapesten az Országházban:12 tanuló a 
sellyei járás minden magyar iskolájából, Királyrévből és 
Nádszegről
Berényi József iskolánkban



Látogatás az Országházban, a Magyar
Nemzeti Galériában és a Magyarság
Házában Budapesten – szponzorok
támogatásával valósult meg



Erdei iskolában Rimakokaván
A sapkákat Baranyay Alajos
polgármesterünk ajándékozta



A kilencedikesek ballagása
Ünnepélyes tanévzáró



Iskolánk legsikeresebb tanulói
és a papírgyűjtés győztesei



Zsigárdi gyerekek a Csiperón



Köszönöm a figyelmet!


