
ket gyûjtöttünk.A Dózsa elsõsei
Kellemesen elfárad-A Dózsa iskolában szeptember 2-án 52 elsõs gyermek, két osz-

va értünk haza, de köz-tályban kezdte meg tanulmányait.
ben már tervezgettük a A gyerekeknek és nekünk, tanító néniknek is nagyon mozgal-
következõ „vidám” na-
pot. 

Doma Istvánné és 
Szabóné Nagy Mária 

tanító nénik

Õszi kirándulás 
Az 1. b osztályban rendhagyó életvitel-gyakorlat óra volt októ-

ber 10-én, csütörtök délután. Az összegyûjtött õszi termésekbõl 
állatkák, ember-
kék, különleges 
ûrlények, nyaklán-
cok készültek. A 
gyerekek nagy örö-
mére szülõk is masan teltek az elsõ hetek. Kis elsõseink az eltelt idõ alatt 
ügyeskedtek az „igazi” iskolássá váltak. Megismerték az iskola rendjét, felfe-
órán. A tanulók így dezték, hogy milyen jó dolog diáknak lenni.
közelebbrõl meg-A tudásvágyuk kielégítése mellett lehetõségük van a zeneis-

kola keretein belül furulyázni és zongorázni. Sokan vesznek 
részt hetente kétszer fociedzésen, hetente egyszer néptánc fog-
lalkozáson.

Igyekszünk minél több lehetõséget biztosítani elsõseinknek, ismerhették 
hiszen az iskolában szerzett kezdeti élmények döntõen befolyá- C z é g é n y  
solják a gyerekek késõbbi viszonyát a tanuláshoz. Sanyi, Fehér 

Bódisné Kota Erzsébet, Doma Istvánné V i k i ,  
Szabóné Nagy Mária tanító nénik K o l o z s i  

Lali, Lukács 
Õszi kirándulás az 1.a osztályban M a r t i n a ,  

M o l n á r  
Martin, Sza-
b ó  F a n n i  
anyukáját .  
Munkáinkból kiállítást rendeztünk osztálytermünkben. Kö-
szönjük a szülõk segítségét, várjuk õket máskor is kézmûves fog-
lalkozásra.

Október 11-én az 1.b és a 2.a osztály a kunhegyesi határban lé-
võ erdõben kirándult. Csodálatos napsütésben gyûjtögethettük 
az õszi színekben pompázó faleveleket, különleges terméseket. 
Felfedezhettük az erdõ legöregebb, több száz éves tölgyfáját, 
megnézhettük az öreg fenyõfát is. Köszönjük Nagy Andrásnak 
és feleségének, hogy sétálhattunk a gondosan rendben tartott Az 1.a osztály október 10-én közösségi „összecsiszoló” kirán-
erdõben, „Kunhegyes tüdejében.” Köszönjük Molnár László duláson vett részt a Mátrában. Gyerekek és felnõttek is nagy 
munkáját, aki az utazásunkban segített.örömmel szálltak fel reggel a buszra. Ezen a napon sok kellemes 

Bódisné Kota Erzsébet tanítónõélménnyel gazdagodtunk, és lehetõségünk volt egy kicsit meg-
ismerni egy-

Õszi kirándulás a 3. évfolyamonmást tanórán 
kívü l is. A Harmadikos tanulmányi kirándulásunk a maci kiállítással 
nap fo lya- kezdõdött, 
mán többek To ma jm o-
k ö z ö t t  n o s t o r á n ,  
boboztunk,  ahol csodál-
rókavadásza- kozva hall-
to t r endez- gatták nebu-
tünk, hegyet lóink Eszti-
másztunk, er- ke néni érde-
dei séta során kes  beszá-
színes levele- m o l ó j á t .  
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