
 
AKTUALITÁSOK: EZ TÖRTÉNT SZEPTEMBERBEN 

Iskolánkban 2015. szeptember 1-én, a Tanévnyitó Ünnepséggel megkezdődött a 2015-

2016-os tanév. 17 első osztályos kisdiák vehette át az iskola jelvényét és velük együtt 141 

tanuló kezdhette meg tanulmányait.  

 
 
                                                     ÉVNYITÓ KÉP 
 

• Szeptember 3-án Szülői értekezletre hívtuk meg a kedves szülőket, amely elősegítette 
számunkra az akadálytalan iskolakezdést. 

• Szeptember 6. és szeptember 12. között Iskolánk fontos szerepet vállalt a már 
hagyománnyá vált Izsó Emlékhét rendezvényein. 

• Szeptember 6-án Ünnepi Istentiszteleten vettünk részt a református templomban. 
• Szeptember 7-én Zöldség-Gyümölcs Fesztivált tartottunk az iskolában, ahol 

vendégünk, Oravecz Péter gyönyörű gyümölcs faragásaival kápráztatott el bennünket. 
Ezután pedig tanulóink és az őket segítő szülők ötletes és kreatív alkotásokat 
készítettek. A munka végeztével pedig Hadobás Sándor, Izsó Miklós anyai 
vérvonaláról szóló előadását hallgathattuk meg. 

 
 

 

 
 
 

• Szeptember 8-án ünnepi keretek között koszorúztuk meg falunk híres szülöttjének 
szobrát, a helyi szoborkertben. 

 
 



 

 
 

• Szeptember 9-én Izsófalva küldöttsége Budapesten rótta le tiszteletét a Kerepesi 
temetőben, Izsó Miklós sírjánál. 

 
 

Fotó 
 

• Szeptember 10-én tanulóink és pedagógusaink az Oravecz Péter által kifaragott 
gyümölcsökből álló kiállítást tekinthették meg. 

 
• Szeptember 11-én Művészeti vetélkedőt tartottunk, ahol a tanulók kipróbálhatták 

szobrász tehetségüket és rajzművészetüket. 
 

 



 

 
 

• Szeptember 12-én a II. Falunappal záródott az Emlékhét, ahol tanulóink színvonalas 
néptánc és majorett bemutatóval kápráztatták el a falu lakosait és számos, érdekes 
programban vehettek részt. 
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• Szeptember 28-30. Erdei iskola 

 
Iskolánk 36 tanulója és 4 kísérő pedagógusa, Erdei iskolában vett részt, a Fónagyság területén 
lévő, arra speciálisan kialakított erdei iskola épületében.  
 Az Erdei iskola három napja különböző helyszíneken és különböző érdekes 
programok kíséretében zajlott le, melyek segítségével a tanulók közelebb kerülhettek a 
természethez és számos, környezetünkkel kapcsolatos új információt sajátíthattak el, 
melyeknek gyakorlati alkalmazását is kipróbálhatták.  
Az első nap 9 órai indulása után tanulóink elsőként a Diósgyőri várban vehettek részt egy 
kincskereső programban, melynek folyamán megismerkedhettek a vár felépítésével, 
történetével, a kor jellegzetes fegyvereivel és berendezési tárgyaival. Eközben számos új 
információt sajátíthattak el, és lehetőségük nyílt egy időre a történelem szereplőivé válni, 
például az íjazás kipróbálásával. Ezután délután két órakor elfoglalhatták a szállást, a 
fónagysági eredei iskola épületében. Ezt követően egy a Miskolci Nemzeti Színház 
színészének előadásában gyönyörködhettek, melyet a vacsora és egy éjszakai túra követett.  
A második nap délelőttjén a gyerekek terméseket gyűjthettek és a legügyesebbek jutalomban 
részesültek. Ebéd után a Varbói tó partjára kirándultunk, egy 3,5 kilométeres túra keretén 
belül. A vacsora után tábortűz köré gyűltünk és éjjellátó készülék segítségével ismerhettük 
meg az éjszakai erdő által nyújtott szépségeket. 
A harmadik nap, a reggelit követően egy rövid túra után, erdei vasúttal közelítettük meg a 
Csanyik völgyben található Erdei iskola épületeit, ahol számos programmal várták a 
tanulókat. Kipróbálhatták a célba lövést, az erdőtűz eloltását, ugrálóvárat, különböző 



természetes anyagokból készült játékokat. Megtanulhatták a helyes tűzrakás elméletét, melyet 
később a gyakorlatban ki is próbálhattak. Végül egy a Bükkben élő állatokról szóló kiállításon 
vehettek részt és az ebédet követően, délután három órakor hazaindultunk. 
 Az Erdei iskola programjai, helyszínei és szálláshelye kifogástalanok voltak, a tanulók 
számos új ismerettel, gyakorlati tudással és nem utolsó sorban színes élményekkel 
gazdagodtak. 
 

        

 



 


