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Szeptember  14-18: Őszi papírgyűjtés. 

Ebben a tanévben végre ismét lehetőségünk nyílt a papírgyűjtésre. Meghirdettük, konténert rendeltünk ,  és 

elkezdtünk gyűjteni.  

A papír pedig egész héten áramlott, özönlött az iskolánkba.  Volt  aki csak kézben, volt aki talicskával, 

személyautóval , sőt teherautóval érkezett. Anyukák, apukák, nagymamák, nagypapák jöttek az elmúlt évben 

szorgalmasan összegyűjtött papírral. 

Sokan mondták, nem jár ide gyerekük, de szeretnének segíteni az iskolásoknak.  

A gyerekek pedig fáradhatatlanul pakolták a sok régi könyvet, kartont, újságokat, szórólapokat.  

A Garay egy kicsit egy hangyabolyhoz hasonlított ezen a héten, sok-sok  szorgalmas  ,,dolgozóval”. 

Munkánk meghozta a gyümölcsét. 3 konténert töltöttünk meg papírral, a gyűjtés nagyon eredményes volt. 

Mindenkinek szeretnénk köszönetet mondani ezért az összehangolt munkáért. 

 

Szeptember 24: DÖK- nap. Egészség-és sportnap 

Szeptember 24-én, pénteken tartottuk iskolánkban ezt a mozgalmas eseményt.  

A várva- várt napon reggel 8 órakor gyülekeztünk az udvaron.  

Rövid bevezető után egy kis műsor keretében iskolánk névadójára, Garay Jánosra emlékeztünk. 

Majd a JAMLAND táncegyüttes hangolt rá minket forró ritmusokkal a mai programokra. 

9 órától pedig az osztályok 18 helyszínen mutathatták meg ügyességüket, táncban, különböző sportágakban. 

5 helyszínen a FÓTI SPORT EGYESÜLET edzői ismertették meg a gyerekeket izgalmas  sportágakkal  .  

Volt karate, kosárlabda, tenisz, foci, tánc  és bringás bemutató. Persze mindent ki is lehetett próbálni. 

És mi volt még?  

Limbózás az udvaron a Hungária együttes örökzöld limbó- hintójára, Just Dance kifulladásig, egy kis lelki 

feltöltődés a Hang meditációnak köszönhetően,  Székfoglalós táncverseny, Célba dobás , Activity , 

Szabadulószoba, Kincskeresés, Fekvőtámasz verseny, Anatómiai szoba, Szkander verseny.  

Valamint minden osztály festett, ragasztott, rajzolt egy- egy képet az egészséges életmódról. 

A DÖK nap egyik nagyon klassz állomása az ejtőernyős bemutató volt. Külön köszönet az ejtőernyős 

apukának, aki bemutatta a gyerekeknek a szükséges felszerelést. Mesélt az ugrásokról és fel is lehetett próbálni 

az ejtőernyős ruhát. 

Az osztályok DÖK képviselői ezen a napon reggel 9 órától Garay emléksétán vettek részt.  

Megkoszorúztuk Garay János emléktábláit, így is megemlékezve iskolánk névadójáról. 

A DÖK napi  program 12 órakor ért véget.  

Nagyon sok jó élménnyel, kicsit fáradtan, de jókedvűen zártuk ezt a napot. 

Siska Beatrix,  DÖK segítő tanár. 


