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Ünnepélyes tanévnyitó



Októberben megnyílt az új iskolai könyvtárunk



Rovásíráskutatók tartalmas előadása: 
Friedrich Klára és férje Szakács Gábor



Kémiai show a tornateremben
Maász Imrével pamacstechnikával festettünk



A Goy motorosokkal Kaszás Attilára emlékeztünk
halálának 10.évfordulóján



Kuttyomfitty Társulat: A betyárok így éltek, úgy
éltek
Nemzeti Kamara Színház: A száműzött Rákóczi
című előadások a zsigárdi kultúrházban



Klipperton szlovák színház, 
Vadkerti Imre, Zsabka Attila és Sípos Dávid 
előadása a kultúrházban



Határtalan projekt: vendégeink voltak a Dr. Mező
Ferenc Általános Iskola pedagógusai és tanulói



A kecskeméti Csiperósok egy hetet töltöttek a  
zsigárdi gyerekekkel és családokkal



Sulilesőn jövendőbeli elsőseink



Az Ipolyi Arnold Mesemondó Verseny
II.kategóriája iskolánkban versenyzett



A tökjónap termékei



A szülői bál nyitótánca



Nyugdíjasnapon köszöntöttük a szépkorúakat



Megérkezett a Mikulás



Karácsony: a 8.osztály feldíszítette a tornatermet. 
Az alsó tagozatosok kántáltak.



Karácsony: tanulóink betlehemeztek
Levelet írtunk a Kramáre kórház onkológiai
osztályán fekvő beteg gyerekeknek



Jónak lenni jó-adományokat gyűjtöttünk a gútai
gyermekotthonnak és karácsonyi vásárt is
rendeztünk



Szaloncukrot készítettünk és feldíszítettük
dédanyáink karácsonyfáját



Itt a farsang, áll a bál...



Nemzeti ünnepeinkre: Október 6-ra és március 15-
re kultúrműsorral készültünk



Az anyák napi műsoron iskolánk énekkara és az
alsótagozatosok ünnepi műsora



Zsigárdi néphagyomány: a széktánc és
néptáncosaink



Modern táncok és a Kis herceg modern
feldolgozása



Pomponlányaink és fitlabda tánc



Nárcisznap



Húsvétváró kézművesfoglalkozás és teremfoci



A Nemzeti Összetartozás Napján a világhálóra
csatlakozva egy erdélyi, vajdasági és kecskeméti
iskolával együtt elénekeltük a Tavaszi szél vizet
áraszt c. népdalunkat



Sítanfolyamot szerveztünk és korcsolyáztunk



Úszótanfolyamot szerveztünk, kajakoztunk és
kenuztunk



A Zsigárdi Napokon sportnapot tartottunk és
horgászversenyt szerveztünk



Gyereknapon rendőr-, tűzoltóautók és mentősök
látogatták meg az iskolaudvart



Négykerekűn utaztunk és elsősegélynyújtást
tanultunk



Az ember-és környezetvédelmi gyakorlatot
testvériskolánkkal Dunasápújfaluval tartottuk: 
topográfia,tájékozódás iránytűvel, lövészet, 
közlekedési táblák, elsősegélynyújtás, gázálarcok



Projekthét keretén belül az ember-és
környezetvédelem témát dolgoztuk fel



Egészséges táplálkozásra nevelünk



Fényképezünk, a legjobb fotókat a falunapokon
kiállítjuk



Pedagógusaink járási kitüntetésben részesültek. A 
járási ünnepségen felléptek pomponlányaink



A Komáromi Egyházmegyei Kórustalálkozónak
adott otthont a református templom



Szlovák testvériskolánkba Dunasápújfaluba
utaztunk: kézműveskedtünk, tízórait készítettünk
és honvédelmi gyakorlaton vettünk részt



Erdei iskolában Rimakokaván: a Somoskői
bazaltorgonán pihenünk



Budapesti tanulmányi kiránduláson: a Magyarság
házában és a Sziklakórházban-pályázati pénzből



Pozsonyban a Dire Straits koncerton és
Budapesten az Erkel Színházban Szűcs Judit
koncerton



Strasbourgi tanulmányúton



Ballag a 9.osztály



Ünnepélyes tanévzáró



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


