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Aktualitások

Szeptember 1-jén ismét gyerekzsivajtól hangos
aula fogadott minket, hiszen kezdetét vette
iskolánk 42. tanéve. Tanulóink színes műsorral
köszöntötték egymást és tanáraikat. Igazgató
Nő beszédében kiemelte ezen tanév
legfontosabb újdonságait: a Miskolci 21. Számú
Általános Iskola immár Diósgyőri Nagy Lajos Király
Általános Iskola néven, jellegében is megújulva
folytatja a nevelő- oktató munkát. Intézményünk a
Polgár Judit nevével és módszerével jelzett Sakkpalota
referencia iskolája lett.

Iskolánk 2014. október 2-án rendezte meg névadó ünnepségét. Az ünnep
varázslata abban áll, hogy megkíséreljük egy pillanatra megállítani és egyben
összesűríteni az időt. Ilyenkor nyílik lehetőség arra, hogy felidézzük a múlt
szép emlékeit, ekkor gyönyörködhetünk gyermekeink tehetségében. És hogy
mi is a jelentősége a névnek? A név nagyon fontos, még akkor is, ha
hétköznapjainkban ezt nem érezzük

NNeevvüünnkk mmeeggkküüllöönnbböözztteett mmáássookkttóóll..

Iskolánkat is megkülönbözteti a többi intézménytől névadónk neve és
személye, és mi büszkék vagyunk erre. Kötelez arra, hogy végiggondoljuk,
milyen teljesítményhez kell méltónak lennünk, milyen követelmény az, amit
magunk elé tűztünk azzal, hogy iskolánkat Nagy Lajos király nevéhez kötjük.
Színvonalas műsorunk tanítványaink, tanáraink és vendégeink számára is
ünneppé varázsolta a mai napot.
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Aktualitások

Nagy Lajos király korából

Idén is messze földről várta a látogatókat az ország egyik legrangosabb
történelmi játékának helyszínt adó egykori királyi székhely, Diósgyőr vár. A
virágzó középkort, a XIV. (14.) századot megelevenítő időutazás
kihagyhatatlan programokat kínált az egész családnak, Nagy Lajos király
udvarában minden korosztály talált magának izgalmas elfoglaltságot,
látnivalót. Újra felvonultak a jelmezes szereplők a Vár utcában, a lovagi
tornákat is megismételték, a középkori városkában volt zene, tánc, komédia,
sőt még leányrablás is. A diósgyőri Kóborlovagok, a Memento Mori
nehézpáncélosok, a Felvidékről érkező Fekete Sólymok jászcsapata, valamint
a Visegrádi Szent György Lovagrend vitézei mutatták be a középkori
harcművészet legjavát az uralkodónak. A győztes a közönség soraiból
kiválaszthatta a torna szépét.

A diósgyőri várról

A Miskolc egyik legnagyobb turisztikai látványosságának számító Diósgyőri
vár több mint ezer éves történelemmel
büszkélkedhet, hisz a honfoglaló magyarok már egy
korábbi időkből származó, mészkődombra emelt
földvárra leltek az akkor még mocsaras vidéken.

A vár akkori avar neve, a Geurut (gyűrű, kör),
amely később a Győr szavunkat eredményezte, az
avarság jellegzetes építkezési stílusára utal, akik
jellegzetesen kör alakú földvárakat építettek. A
Belülről facölöpökkel megerősített, kövekkel
kitöltött és körülárkol erősségeket nevezi a
történelem.
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Szeptemberi sikerek
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Birkózónk

Büszkeségünk Tóth Martin, 1.a osztályos tanuló, aki
csapatával országos II. helyezést ért el
birkózásban a „Munkácsy Dezső
Emlékversenyen” és első lett egyéniben a 10
kilogrammal nehezebb súlycsoportban.

Gratulálunk!

Mesemondó és meseolvasó iskolai verseny

A magyar népmese napja tiszteletére 1-2. osztályosoknak
mesemondó, 3-4. osztályosoknak meseolvasó versenyt
rendeztünk.

A verseny végeredménye

I. Évfolyam II. Évfolyam

1. Kasza Vanda 1. Béres Kamilla
2. Thern Tibor 2. Tolnai Dávid
3. Rácz Kiara Maja 3. Mende Márton

III. Évfolyam IV. Évfolyam

1. Kádár Gergő 1. Béres Maja
2. Mészáros Zita 2. Csótay Benedek
3. Szabó Zsombor 3. Bársony Petra



Lehetőségeid iskolánkban
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Szakkörök,korrepetálások iskolánkban

Iskolánkban számos szakkör foglalkoztathatja diákjainkat. Az alsósok
és felsősök egyaránt több szakkör közül válogathatnak. Hétfőtől
péntekig találnak maguknak olyat amin szívesen részt vesznek.

Szakkörök alsósoknak:
Hétfő:
Énekkar:A kiskórus tagja sok tehetséges gyerek, akik Galuska
Jutka néni és Göndöczné Rozslay Kati néni irányításával számos
rendezvényen mutatják meg tudásukat és képviselik iskolánkat.
Gyermekdalokat, népdalokat és mai művek feldolgozásai hallhatjuk
előadásukban.Ha te is szeretnél közéjük tartozni, csatlakozz
hozzájuk! Jelentkezz Galuska Jutka néninél! A próbák időpontja a
6. órában.
Dráma szakkör,a 7.órában Hankó Ildikó nénivel

Kedd:
Német szakkör,a 6.órában Tamás Zsuzsa nénivel
Énekkar a 8. órában Galuska Jutka nénivel

Felsősök:
Hétfő:

Informatika szakkör, a 7.órában Matta Laci bácsival
Kedd:
Rajz szakkör,fél 3-tól 4 óráig,Orosz Jutka nénivel

Szerda:
Informatika szakkör, a 6.órában Matta Laci bácsival

Csütörtök:
Magyar korrepetálás,6.órában Dancs Andi nénivel

Péntek:
Informatika szakkör, a 6.órában Matta Laci bácsival

Angol korrepetálás,6.órában,Fodor Éva nénivel
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Vers és rejtvény

LLuukkááccss EEsszztteerr::
BBeeccsseennggeetttteekk

Vége már a nyárnak,
Az iskolában várnak
Tanárok és gyerkek,

Iskolába járnak.

Meleg sincsen már,
Hisz végetért a nyár,

Hullanak a levelek,
Becsengettek.

SSaakkkkffeellaaddvváánnyy

Világos indul és a
második lépésben

mattot ad.

Sok sikert!
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