
 
            2018. május 
 

„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd 

titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” 

(János 14,26) 

          

Kedves Szülők! 
 
Szeretettel köszöntjük Önöket májusi levelünkkel.  

Hálás szívvel gondolunk vissza az elmúlt hónap örömteli eseményeire. 
Idén a költészet napi megemlékezésünket prózamondó versennyel ünnepeltük. A kisebbek Mátyás királlyal 
kapcsolatos mesék, mondák előadásával készültek, a felső tagozatos diákok Wass Albert gondolataiból 
közvetítettek a közönségnek. 
Április közepén digitális témanapot tartottunk. A digitális eszközök bemutatásával, oktatójátékok 
kipróbálásával, hasznos előadásokkal nagyon izgalmas órákat tölthettünk együtt. 

A Föld napjára emlékezve idén is megrendeztük a földpörgető házi versenyünk döntőjét. A játékos 
vetélkedők, alkotásra ösztönző feladatok sok izgalmas, örömteli percet szereztek gyerekeknek, 
felnőtteknek egyaránt. 
Hálás szívvel gondolunk vissza a családi istentiszteletre, melyen a szülők, gyermekek, pedagógusok 
sokasága megtöltötte a templomot. A 3.b osztály és az énekkar gyönyörű szolgálata szívet melengető 
élményt adott mindannyiunknak. 
A felsős diákok kis csapata április végétől május elejéig angliai utazáson vesz részt.  Hordozzuk imádságban 

az útjukat! 
Diákjaink folyamatosan, egész évben sok versenyen indultak, és nagyon szép eredményekkel tértek haza. 
Az aktuális versenyhíreket megtalálhatják a honlapon. 

Lezajlott a beiratkozás, s így szeptemberben ismét két osztállyal tudjuk indítani a jövő tanévet. 
 
Májusi programjaink: 
 

Május 1. kedd: Munkaszüneti nap, országos ünnep  

Május 2-án (szerdán) és 9-én (szerdán) ebédbefizetés lesz május hónapra.  

20 napra fizetünk: 100% = 10.200 forint, 50% = 5.100 forint.  

Azoknál az osztályoknál, akik májusban mennek tanulmányi kirándulásra, erdei iskolába, ebből az 

összegből levonjuk a kiránduló napok számát.  

Szeretnénk idén is megrendezni a már évek óta nagy sikernek örvendő juliannás garázsvásárunkat. 

Május 4-én (pénteken) 14.00–17.00 óra között szeretettel várjuk az érdeklődőket a tornateremben. A 

vásárt megelőzően örömmel vesszük a használható, tiszta, jó állapotú ruhaneműket, cipőket, táskákat – 

gyermek és felnőtt ruhadarabokat egyaránt. Minden ruhaneműt/táskát/cipőt, könyvet, játékot jelképes 

áron (100 Ft/db) fogunk értékesíteni. A gyűjtési akció már elkezdődött, és május 3-ig tart. A csomagokat 

a portán lehet leadni.  A befolyt összeget idén iskolánk könyvtárának korszerűsítésre fordítjuk. 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára május 8-án (kedden) 

17 órakor a könyvtárban. 

Május 10-én (csütörtökön) 10 órakor áldozócsütörtöki istentiszteleten veszünk részt a fasori 

templomban. Szeretettel hívogatjuk mindazokat, akiknek lehetőségük van eljönni ezen a délelőttön.  

Intézményünk is támogatja a BikeSafe programot, melynek egy mozzanatát szeretnénk most közzétenni: 

Május 11-én (pénteken) 13.00-16.00 óra között kerékpár-regisztrációs akciót szervezünk, ahová 

várjuk a kerékpáros gyerekeket, szülőket egyaránt!  A programról részletesen az iskolánk honlapján illetve 

a szülői hírek közleményei között tájékozódhatnak. Kérjük, olvassák el figyelmesen, hogy mindannyian 

tudjanak élni ezzel a lehetőséggel! 

Május 13-án (vasárnap) konfirmációi istentiszteletre hívjuk szeretettel a családokat. Ezen a napon 

végzős nyolcadikos diákjaink tesznek vallást hitükről a gyülekezet előtt.  

Május 16-án (szerdán) országos idegennyelvi mérés lesz 6. és 8. osztályosoknak.  

Délután a tollforgató verseny utolsó fordulójára kerül sor – egy igazi „költői versenyre”, amelyen a 

gyermekek megalkothatják versüket, elbeszélésüket, novellájukat – egyéb írásaikat. Jelentkezni a 

versenyre május 11-ig lehet. 



Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket iskolánk Tehetségestjére, amely május 18-án (pénteken) 18 

órakor kerül megrendezésre iskolánkban. 

Az est során jelenlegi juliannásaink közül bemutatkoznak tehetséges zenészeink, szavalóink, énekeseink, 

valamint nyolcadikosaink a már hagyományos palotás tánccal. Minden kedves családot szeretettel várunk! 

Kérjük, hogy részvételi szándékukat, illetve vacsoraigényüket (1500 Ft/fő) május 16-ig jelezzék a portán 

vagy a julianna@fasor.hu email címen. 

 

Május 21. pünkösdhétfő – munkaszüneti nap, tanítási szünet. 

Május 22. Tanítás nélküli munkanap. 

Május 23-án (szerdán) kerül sor az országos kompetenciamérésre 6. és 8. évfolyamon.  

Az érintett gyermekek 8 órától 12 óráig írják a tesztet, az 5. és 6. óra elmarad.  

A többi osztályban órarend szerinti tanítás lesz.  

Május 25-én (pénteken) gyermeknapi programok lesznek az iskolában.  

A nap részletes programjáról az osztályfőnökök értesítik Önöket.  

Május 28-31.  Mérések hete (év végi írásbeli vizsgák) – védett hét. 

Ekkor tesznek írásbeli vizsgát a 7. és 8. évfolyamosok matematikából és magyar nyelvtanból, ekkor lesz a 

komplex természettudományos vizsga 8. évfolyamon, valamint idén először az 5.6.7. évfolyamosok ekkor 

írják az angol diagnosztizáló felmérést. A szükséges tudnivalókat az érintett gyermekek és szüleik 

megkapják. 

Május 26-án (szombaton) ismét csatlakozhatunk a Magyar Református Szeretetszolgálat által szervezett 

Szeretethíd mozgalomhoz, melyben a fasori gyülekezet már több éve részt vesz. Amennyiben szívesen 

csatlakoznának hozzánk – felnőttek és gyerekek egyaránt –, kérjük, jelezzék május 24-ig a portán 

elhelyezett íven!  Várunk mindenkit szeretettel, építsük együtt a szeretet hídját!  

Május és június hónapban folyamatosan zajlanak az osztálykirándulások, erdei iskolák, szülői 

értekezletek. 

 
Júniusi előzetes: 
Június 1. péntek: Jutalomkirándulás az énekkaros és a DÖK-ös gyermekeknek 
Június 4. hétfő: Nemzeti Összetartozás Napja 7. osztályok 
Június 5. kedd: Szülői imakör 

Június 6. szerda: Ebédbefizetés (csak egy nap!) 
Június 6. szerda: Alsós osztályozó értekezlet 
Június 7. csütörtök: Év végi vizsgák 7. osztályban  

Június 8. péntek: Év végi vizsgák 8. osztályban  
Június 8. péntek: Felsős osztályozó értekezlet 
Június 10-től 14-ig: Erdélyi kirándulás - 7. osztály  
Június 11-től 14-ig: Felsős osztálykirándulások  

Június 15. péntek: a tanév utolsó napja – tanítás nélküli munkanap, 8. osztály bankett  
Június 17. vasárnap: Ballagás, tanévzáró istentisztelet  
Szeretettel várjuk a JULISKOLA készülő számába a cikkeket!  
 
Nyári táboraink: 
Aerobik napközis tábor: 2018. június 18-22. Julianna iskola 
Művészeti korok műhelye tábor: 1. osztályosoknak: 2018. június 18-22. Julianna iskola 

                                               2-3. osztályosoknak: 2018. július 2-6. Julianna iskola 
Kenutábor:   2018. június 26-30. Poroszló 
Matektábor:   2018. július 9-13. Julianna iskola  
Cimbora tábor:   2018. július 22-28. Szigetköz 
Kincskereső tábor:  2018.augusztus 6-11. Sátoraljaújhely   

Írópalánta tábor: 1-6. osztályosoknak: 2018. június 25-29. és július 2-6. Julianna iskola 

Sporttábor:   2018. július 9-13. (indulás és érkezés: Julianna iskola) 
 
(A táborokról részletesen honlapunkon tájékozódhatnak.) 
 
Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

a nevelőtestület 
Budapest, 2018. május 1.                                 Áldás, békesség! 

mailto:julianna@fasor.hu

