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Határon túli barátainknál jártunk
2015 októberében a 15 éves kapcsolat
megerősítése és megünneplése végett
utazott a sármelléki Öreg Gólyák labdarúgó csapata a Csehországi Hostivice
városába, ahol egy programokkal teli
hétvégét töltöttünk el. A pénteki utazás
fáradalmait levezetve a helyi öregfiúk
csapatával barátságos focimeccset játszottunk, majd vacsorára sármelléki
specialitással kedveskedtünk vendéglátóinknak. A másnap kirándulás jegyében a helyi és a környék megismerésével, értékeinek bemutatásával telt el.
Sármellék képviselőtestülete 2015 októberében Nussdorf ob der Traisen
meghívására Ausztriába utazott. A program apropóját a 40 éves testvérkapcsolatuk megerősítése adta Matrei településsel.

A szombati nap utazással és a hivatalos
megnyitóval vette kezdetét.
A délutáni program a település egyik
fontos turisztikai látványosságának számító 1880 években készült föld ház

EBÉDBEFIZETÉS

2015. NOVEMBER HÓNAPRA

2015. október 11-én, szerdán 07:30-9:30-ig, 14:30-16:00-ig
2015. október 12-én, csütörtökön 07:30-9:30-ig, 14:30-16:00-ig
Kérem a kedves Szülőket, hogy az ebédbefizetésre kiszámolt
pénzzel, vagy aprópénzzel érkezzenek.

meglátogatása volt mely a látványában
is híres szőlőhegyen vezetett át. Az este
folyamán egy hangulatos borkóstolón
vettünk részt ahol a település külföldre
is exportált termékeivel ismerkedhetünk
meg. A vasárnapi program terményáldással majd istentisztelettel folytatódott. A délután
folyamán ünnepi műsorral kedveskedtek a házigazdák. A tartalmas műsor befejezése után
megeresítettük testvér települési kapcsolatunkat.
A két nap sajnos hamar eltelt,
de örültünk, hogy egy nagyon
színvonalas és baráti hétvégét tölthetünk el nyugati barátainknál ezzel is ápolva és
megerősítve testvér települési
kapcsolatunkat.
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NAPKÖZI (3-szori étkezés) 21 nap x 432 Ft = 9.070 Ft
MENZA (csak ebéd)
21 nap x 305 Ft = 6.405 Ft
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Mozdulj a klímáért! Világ Gyalogló Nap
Iskolánk a 2015-2016-os tanévben csatlakozott a Reflex Környezetvédő Egyesület
és a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közös kampányához. Az akcióhét
2015. október 5-9. között került megrendezésre.
A kampányhét során számos programot szerveztünk diákjaink számára.

A Magyar Szabadidősport Szövetség 2015. októberében Világ Gyalogló Napot szervezett, mellyel népszerűsíteni kívánja
magát a gyaloglást. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott
iskolánk is a 2015. október 22-én, délután megrendezett
Sármelléki Cool-túrával. Az osztályok térkép segítségével
gyalogolták végig Sármellék utcáit és keresték fel nevezetességeit. A térképen számokkal jelölt helyszíneken kérdésekre
válaszoltak diákjaink, melyek segítségével már látott, de lehet, hogy eddig észre nem vett információkat tudhattak meg
lakóhelyünkről.

A Világ Legnagyobb Tanórája

A hét minden napján „zöld mérföldeket” gyűjthettek minden
olyan alkalommal, amikor környezetbarát módon – gyalog,
biciklivel, görkorcsolyával, rollerral, busszal stb. – jöttek iskolába vagy indultak haza. A témahét során összesen 821 mérföldet sikerült összegyűjteniük.
Minden diákunk megtudhatta egy kérdéssor kitöltésével,
hogy mekkora az ökológiai lábnyoma. Iskolánk ökológiai
lábnyomának értéke 2,7. Ez az érték jóval kisebb, mint a
magyarországi átlag (3,7). Iskolánk udvarára kocsányos
tölgy csemetét ültettünk. A fa elültetésével szeretnénk
felhívni diákjaink figyelmét a fák szerepére, fontosságára,
környezetünk védelmére. A facsemetét a Zalaerdő Zrt. ajánlotta fel számunkra. Megtisztítottuk iskolánkat és az azt
körülvevő szűkebb környezetet a szeméttől. Az akció során
szót ejtettünk a szelektív hulladékgyűjtésről, az újrafelhasználhatóságról és a veszélyes hulladékok kezeléséről.
A klímahét csütörtöki napjára alsó tagozatos diákjaink közös
énekléssel, a felsősök pedig a Földhöz írt ódák elszavalásával
készültek. A hét utolsó napján pedagógusaink és diákjaink
közösen egy élőképet formáltak meg. Bolygónk szárazföldjeit
alsósaink, míg a vizeket felsőseink alkották.
A hét feladataihoz még
számos program kapcsoMi az az ökológiai lábnyom?
lódott:
- rajzversenyt, képregényAz ökológiai lábnyom megrajzoló versenyt, illetve
mutatja, hogy egy embernek
mese- és versíró versenyt
mennyi ivóvízre, termőföldre
hirdettünk
és tengervízre van szüksége
- szavaztunk az év fájára
ahhoz, hogy önmagát el- és
- szelektív hulladékgyűjfenntartsa. Mértékegysége
tési akcióhetet hirdettünk
a globális hektár. A cél az,
a Sármelléki Művelődési
hogy mindenki – akár apró
Központtal közösen
lépésekkel is – csökkentse a
- felhívtuk diákjaink fisaját ökológiai lábnyomát.
gyelmét iskolánk elemgyűjtő edényére.
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2015. szeptember 25-én az ENSZ kihirdette 17 Globális Célját a fenntartható fejlődésért. A Világ Legnagyobb Tanórája
elnevezésű globális oktatási projekt keretében ezekkel a
célokkal ismerkedhettek meg a diákok. A kezdeményezéshez
világszerte számos iskola csatlakozott, többek között a mi
iskolánk is. Tanulóink a tanórák során megismerhették a
globális célokat, beszélgettünk arról, hogy ezek miért fontosak, s hogyan kapcsolódnak mindennapi életünkhöz. Közösen ötleteket kerestünk arra, hogy sármelléki diákokként mi
hogyan segíthetjük a célok megvalósulását.

A tanóra talán egyik legfontosabb üzenete számunkra ez volt:
„Csak egy bolygónk van. Ha vigyázunk rá és egymásra,
meglesz minden, amire szükségünk van!”
Horváth Judit
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Október-ber-ber…az óvodában
Az októberi szomorkás idő ellenére,
óvodánkban igyekszünk vidám, tartalmas programokkal színesíteni a picurok hétköznapjait.
Október 8-án felvételt készített a Keszthelyi TV, melyen a Takarítási világnap
alkalmából interaktív meseelőadáson
vehettek részt a gyermekek és játékosan gyakorolhatták a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. A délelőtt zárásaként
mindhárom csoport elültette a 2015-ös
év fáját, a Kocsányos tölgyet.
Az idén október 12-16. között került
megrendezésre a hagyományos „Tök
ügyes” hetünk. A gyermekek izgalmas
programokon vettek részt. Sor került
az otthonról hozott tökfajták összehasonlítására. Sorversenyen mérték össze
ügyességüket. Felnőttek segítségével
tököt faragtunk, sütöttünk. Csütörtökön
este töklámpás-lampionos felvonulásunk hatalmas élményt nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A rossz idő
ellenére közel kilencvenen eljöttek és
részt vettek hagyományteremtő szándékkal indított programunkon, mely az
égiek segítségével eső nélkül lezajlott.

Sármelléki
könyvtár
Várjuk régi és új olvasóinkat
13 000 kötetnyi könyvvel, számos folyóirattal, internetezési
lehetőséggel! Nyitva hétköznapokon 14:00-17:00 óra
között az ÁMK épületében.
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy
a lejárt kölcsönzési határidejű
könyveket minél előbb hozzák
vissza, hogy mások is kikölcsönözhessék!
November-december hónapra
amnesztiát hirdetünk, a lejárt
könyvtári dokumentumok után
büntetést nem számolunk fel.
Nézzen körül otthon, keresse
könyvtárunk pecsétjét!
Köszönjük!

Zárásként vidám beszélgetés folyt gyermekek, szülők, nagyszülők jelenlétével.
Sikeres hetünket közös mesedélelőttel
fejeztük be. A hónap eseményeit még
könyvtárlátogatással és színházi előadással színesítettük a gyermekek nagy
örömére. Az óvoda udvarán elkészült
kiskerítésért pedig ezúton szeretnénk
köszönetünket kifejezni Bonnyai Panka
nagypapájának, mellyel szebbé tette
óvodánk udvarát. A novemberi hónapra
is tartogatunk meglepetéseket!

November 11-én délelőtt, reggel 8
órától 11 óráig a tavasszal érkező gyermekek és szüleik részére tartunk nyíltnapot a Mazsola csoportban, melyre
ezúton hívunk meg szeretettel minden
érintettet.
November 25-én immár hagyományos
Katalin napi vásárt tartunk a gyermekek
számára, amelynek a Mazsola csoport
lesz a házigazdája.
Pémerné Antics Magdolna

Sármelléki Ruhabörze
Október 17-én Börzét
szerveztünk az ÁMK zsibongójába. Árusainknál
gyermek-, felnőtt és babaruhákat, cipőket, ékszereket, kiegészítőket
lehetett találni. Ezután
legalább negyed évente
meg szeretnénk szervezni
ezt a rendezvényt, ahol
mindenki jól jár: a vevők
azért mert olcsó de jó állapotban juthatnak hozzá
a keresett holmikhoz,
eladni pedig bárki jöhet,
aki unja már évek óta rakosgatni a saját ruháit,
megunt dolgait!
Várunk mindenkit következő börzénken is,
melynek időpontjáról idejében értesítjük az érdeklődőket!
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Ismerkedés a könyvtárral
Október 21.-én könyvtárunkba látogattak a sármelléki
óvodások. Könyvtárhasználati foglalkozás keretében ismerkedhettek meg a könyvek
birodalmával, a beiratkozás
és kölcsönzés menetével.
Könyvtárunk tizenkilenc új
taggal gazdagodott, reméljük,
hogy – idővel – közülük minél többen olvasókká válnak.
Egy hónap múlva újra várunk
benneteket!
A foglalkozás keretén belül vehették át jutalmukat a „Kedvenc mesém” rajzpályázaton
az ovisok között legtöbb szavazatot kapott rajzok készítői:
Pethő Kristóf, Ferenczi Kristóf
és Németh Barnabás. Gratulálunk nekik, és mindenkinek
köszönjük a részvételt!

Kreatív műhely
November 6-tól Kreatív Műhelyt indítunk az ÁMK-ban. Jó
szabadidőtöltés lesz azoknak, akik szeretnek horgolni, kötni,
szőni, kipróbálni új kézműves technikákat. Karácsonyi ajándékötleteket is megvalósítunk! Péntekenként 16-19 óráig a
Ship Irodában várunk szeretettel mindenkit, aki csatlakozna
hozzánk!

Pingpong és csocsó
az ÁMK-ban
Minden hétköznap délután 16:00-19:00-ig várjuk mindazokat, akik kedvet éreznek egy kis mozgáshoz- játékhoz.
Egyelőre egy pingpongasztal áll rendelkezésre, de amenynyiben az érdeklődés megkívánja, igyekszünk majd még
egyet beszerezni. Szükség esetén ütőt, labdát biztosítunk.
A játéklehetőséget a közeljövőben dartsszal tervezzük bővíteni! Üssük el együtt a téli estéket!

Hétfő- Péntek:

16:00
19:00
4

Kereplõben megjelenõ
hirdetések díjai:
• teljes oldal:
• fél oldal:
• negyed oldal:
• apróhirdetés:

8 000 Ft
4 000 Ft
2 000 Ft
1 000 Ft
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