Patonai Hírmondó, 2012. július

Nyár az óvodában
A gyermekek részére szervezett programok a nyárra:




Sok időt töltünk a szabadban, a gyerekek nyáron is igényük és kedvük szerint játszhatnak, tevékenykedhetnek. Igyekszünk olyan udvari életet kialakítani, melyek nyugodt, tartalmas időtöltést
eredményeznek.
Játszhatnak természetes anyagokkal: pl.: igazi babafürdetés, babaruhamosás, stb. Homokozhatnak, sarazhatnak, buborékot fújhatnak, stb.



A testedzésre, a természetes mozgásigény kiélésére a nyár számtalan lehetőségét igyekszünk kihasználni.



Arra törekszünk továbbá, hogy:


kedvük szerint rajzolhassanak;



minden nap hallgassanak mesét;



alkalom és kedv szerint énekeljünk, mondókázzunk;



megfigyeljük a természetben történő változásokat, a nyári évszak jellemzőit.



Gondozzuk, óvjuk az udvari növényeket.



Tevékenyen részt veszünk az udvaron lévő kisebb teendőkben: pl. gallyak összegyűjtése, játékok
elrakása stb.

Élet az iskolában
Július hónapban az intézményben nagytakarítás
folyt. A szükséges javítások elvégzése után a folyosók, tantermek tisztasági meszelése megtörtént.
Az általános iskolásokat érintő időpontok:
- Augusztus 24-én ( pénteken ) 8 órai kezdettel
tartjuk az osztályozó és javítóvizsgákat. Az érintett
tanulókat írásban kiértesítjük.
- Augusztus 30-án ( csütörtökön ) 8 órától 12
óráig kerül sor a tankönyvek kiosztására.

- Szeptember 3-án ( hétfőn ) 8 órakor lesz az
ünnepélyes tanévnyitó, amit délig tanítás követ. A
tanévnyitón ünnepi ruhában kell megjelenni a tanulóknak ( fehér blúz vagy ing, sötét alj vagy nadrág,
megfelelő cipő, szandál – nem strandruha, strandpapucs ).
- Augusztus 23-ától minden nap 9 -12 óráig van
lehetőség ügyintézésre az iskolában ( pl.: iskolalátogatási igazolás kérése, változás bejelentés, beiratkozás, stb.).

Pedagógiai feladataink:




Biztonságot nyújtó légkört alakítunk ki a gyerekek számára, törekszünk arra, hogy a csoportok
gyermekei között jó kapcsolat alakuljon ki. Összevonás idején is találjanak barátokat, játszótársakat
maguknak. Legyenek egymással és a kicsikkel szemben segítőkészek, alkalmazkodóak.
Fokozottan figyelünk




a tisztálkodás szabályainak betartására, szükség szerinti lemosakodásra, felfrissülésre, körömkefe használatára, fogmosásra,

Nefelejcs Nyugdíjas Klub hírei
Gólyahírek

Júniusban-júliusban történt:


-Részt vettünk Bakonyszücsön a Szent Iván Éji
fesztiválon,



az év közben kialakított szokások, szabályok betartására, a papírzsebkendő használatára,



az eddig kialakult étkezési és hozzá kapcsolódó viselkedési szabályok gyakorlására, betartására,



-A VI. Bakonyaljai Vígasságon Kalinka táncot
adtunk elő,



a gyermekek ruházatának rendezettségére, hogy az mindenkor az időjárásnak megfelelő
legyen, s, hogy megfelelő váltóruhájuk is legyen a polcon,



-Megtartottuk a mindenki névnapját, ahol 6
klubtársunkat köszöntöttük.

Óvodánk tisztaságát, rendjét nyáron is óvjuk, védjük.

Július első két hetében a teljes takarítás és fertőtlenítés mellett a játékok, textíliák, bútorok és egyéb
óvodai eszközök, berendezések, ablakok tisztítását is elvégeztük.
Július 28-án a „Bakonyaljai Vígasságok”-on szerepeltek óvodásaink.

Azért mert szerettek, jöttem a világra,
s lettem kicsi csillag, szülők boldogsága.

Klubfoglalkozás keretén belül megemlékeztünk
Móricz Zsigmond születésnapjáról, valamint felelevenítettük a nándorfehérvári diadal történet.

Szeressetek mindig igaz szeretettel,
a kincsetek vagyok, kicsi kincs, de ember”

Köszöntjük az újszülöttet:
Lakatos Károlyné
klubvezető

Berkes Izabella Ketrin
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Hirdetmény
Értesítjük a lakosságot, hogy a

VII. évfolyam

7. szám

a Községháza külső felújításának átadó ünnepsége

MEGHÍVÓ

2012. augusztus 12-én, vasárnap, 13 órakor
lesz a Községháza előtt,
melyre meghívjuk a község lakóit.
Lovászpatona Község Önkormányzati
Képviselő-testülete

A Bánki Donát Általános
Iskola sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Nonprofit Alapkezelő
Zrt. által kiírt, a határontúli magyar
lakta területekre szervezendő kirándulásra.
Ennek köszönhetően a hetedik osztályos tanulók szeptemberben 3
napos szlovákiai kiránduláson
vehetnek részt.
A kirándulás útiköltségét és a
szállás díját az elnyert támogatásból fizetjük.

Szeretettel meghívjuk Önt és Családját a Kastélyparkban
2012. augusztus 12-én 14 órakor kezdődő
Patonai Kastélynap 2012.
Rendezvényre
1400
1410
1415
1430
1530
1550
1620
1700
1730
1800
1800-1900
1900
2030
2115

Megnyitó: Pintér Imre polgármester
Néptánc: Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda
Könyvbemutató: Bartháné Borsó Katalin: „Lovászpatonának szeretettel”
Csóti Minisztárok: Könnyűzenei előadás
Csere-bere néptánccsoport- Lovászpatona
Szivárvány együttes, Lovászpatona: Cigány slágerek és nóták
Nefelejcs Nyugdíjas Klub: Humoros jelenetek
Sági Sárga Rózsa Klub: Nótacsokor
Melódia Slágerkör: Slágeregyveleg
Tombolasorsolás: Lovászpatonai Baráti Kör
Vacsora
Pápai Musical Stúdió: Slágerparádé
Csepregi Éva zenés műsora
Tűzijáték

„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.”

Búcsúzunk halottainktól:
Lakatos Gyuláné
Németh Jánosné

Patonai Hírmondó, a lovászpatonai önkormányzat lapja. Felelős kiadó: Pintér Imre polgármester. Készült a Körjegyzőségen.

A rendezvény ideje alatt:

Az iskola aulájában természetfotó kiállítás, a földszinti nagyteremben és földrajz teremben festménykiállítás látható.

A kisiskolában helytörténeti- és fotókiállítás várja az érdeklődőket.

Az óvoda kiskertjében arcfestő és lufi hajtogató szórakoztatja a kisebbeket.

A sportpályán 14-20 óráig légvárcsúszda biztosít felhőtlen kikapcsolódást a gyerekek
számára.

A parkban lesz lehetőség íjászatra és quadozásra.
Önkormányzat Lovászpatona

