
Kedves Tanulók! 

 

Nagy öröm számomra, hogy az első digitális távoktatásunk napján lelkiismeretesen dolgoztatok és egyre ügyesebben 

próbáljátok az új tanulási módszereket elsajátítani. Büszke vagyok rátok!  

A tanáraitok sokat dolgoznak azon, hogy a mindennapokban tudásotok gyarapodjon és folyamatosan fejlődjön.  

 

Tudjátok, hogy minden napunkat az iskolában reggeli rádiós áhítattal kezdtük. Szeretném, ha ez a mai naptól is így lenne, 

otthon is elmondanátok a reggeli imádságot és elolvasnátok, az általam küldött lelki gondolatot mielőtt elkezditek a 

munkát. 

 Kérem, hogy minden  -es tanuló 8, 55 perckor együtt imádkozzon, ezzel is kifejezve azt, hogy 

egy csapat vagyunk.  

 

Ima a nap kezdetén:  

 

Édes jó Istenem új napra virradtunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk! 

 Ne vedd le mi rólunk soha a szemedet, terjeszd ki mi reánk áldásos kezedet! Ámen. 

 

Bátorító üzenet 2020. március 19-re:  

 

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, 

hogy lássák jó cselekedetiteket, és dicsőítsétek a ti mennyei Atyátokat!  (Máté 5,16) 

 

Szeretnétek, ha megváltozna körülöttetek a világ? Akkor éljetek helyesen, jócselekedetekkel bővelkedően!  

Mit jelent ez? Például azt, hogy eldöntöd: 

 Többet engedelmeskedek a szüleimnek!  

 Én leszek az, aki kedves és segítőkész a családtagjaimmal.  

 Én leszek az, aki reklamálás nélkül elvégzem a digitális tanagyagot és a házimunkában is segítek. 

 Többet imádkozom, és többet adok hálát Istennek. 

 Törekszem arra, hogy minél többet mosolyogjak és lássák rajtam, hogy boldog vagyok!  

 Sokszor eszembe juttatom: Szerető Istenem van, aki vigyáz anyára, apára, a családomra!  

 



A héten sokan ünnepelték születésnapjukat. Szeretettel köszöntjük: 

- Angyal Vivien 4. b 03.16.  

- Karancsi Veronika 1.a 03.17. 

- Pató Zalán Gábor 03.18. tanulókat.  

 

Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából:  

- Bontovics Patrik 2.b 

- Csajági Partik 5.a   

- Molnár Patrik 4.a  

- Szőke Sándor 5.a 

- Németh Sándor 5.a 

- Halász Edvárd 8.b 

- Juhász Alexa 4.a  

- Molnár József 1.b  

- Suki József 3.a tanulókat. 

Isten éltessen benneteket!  

Szép napot és kitartó munkát kívánok!  

 

Kedves Szülők!  

Köszönöm az Önök támogató együttműködését. Sok erőt és kitartást kívánok!  

 

2020. március 19. 
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