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Tisztelt Szülõk! Kedves Leendõ Elsõsök!
A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola és D i á k j a-

Szakiskola Dózsa Tagintézménye a beiskolázás segítésének ér- ink izgatot-
dekében a következõ programokat ajánlja minden érdeklõdõ fi- tan várják 
gyelmébe. az eredmé-

Január: Óvodánként szülõi fórum nyeket és 
- iskolaérettség készülnek a 
- a fejlesztés lehetõségei kö ve tk ez õ 

Február: Szöszmötölõ I.: megméret-
- kézmûves farsangi délután tetésre.
- finommozgás fejlesztése
- a Dózsa Tagintézmény arculatának bemutatása
- zeneiskolai bemutató A szilárd alapkészségekért munkaközösség tagjai
- számítógépes oktatójátékok

Március: Szöszmötölõ II.: „Leborulok a nemzet nagysága elõtt”
- mozgásfejlesztés, tornatermi foglalkozás A Kossuth Szövetség esszéíró versenyt hirdetett november 
- nagymozgások fejlesztése elején, ahol Kossuth Lajosról, a reformkor nagy alakjairól, illet-
- téri tájékozódás ve olyan értékekrõl, erényekrõl lehetett fogalmazást írni, ame-
- relációs szókincs fejlesztése lyek a honszeretethez kapcsolódnak.

Foglalkozásainkra mindenkit szeretettel várunk! A pontos idõ- Én az utóbbit választottam: azokról az erényekrõl írtam, ame-
pontokról az óvodákban kaphatnak információt. lyek leírják mit jelent magyarnak lenni. A család, a magyar 

Szabóné Török Éva tanító néni nyelv, a magyar föld szeretete, a szüleinktõl, nagyszüleinktõl és 
tanárainktól tanultak, a hõsök példája részünkké válnak. Mind-

Márton napi foglalkozás ezt végiggondolva rájöttem „a magyarság nem vérség, hanem 
Idei Márton napi foglalkozásunkat a Városi Könyvtárban vállalás kérdése” és én „leborulok a nemzet nagysága elõtt”.

töltöttük, Editke néni meghívásából. A gyerekek nagy meglepe- Dolgozatom elnyerte a zsûri tetszését, arany oklevéllel és 
tésére elindultunk „úgymond” könyvtári foglalkozásra. Csak a könyvjutalommal díjazták munkámat. A jutalmakat november 
megérkezéskor derült ki, hogy Kedves Meghívónk milyen érde- 29-én a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában vehet-
kes Márton napi tevékenységet készített elõ. tem át.

Elõször is mesebeli történeteket hallgathattak kis K ü l ö n  
tanítványaink, aztán pedig jött a szeretett csoport munka, érde- öröm vol t 
kesebbnél érdekesebb feladatokkal. Közmondások megfejtése, számomra,  
négysorosok költése a témával kapcsolatban, (nem is sikerültek hogy talál-
rosszul) tollfújás, borfejtés (málszörppel), a témával kapcsola- kozhattam a 
tos mondókák, dalok és a repülõ papír lúd elkészítése. re fo rm ko r 

Végül, mivel a népszokás szerint ezen a napon libát kell enni, nagy  csa-
ugyanis „aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át l á d j a i n a k  
éhezik”, megvendégelt bennünket Editke néni libazsíros ke- le sz ár ma -
nyérrel és finom málnaszörppel. zo tt ja iv al : 

A Márton napi evés-ivás, jó tétemény, különösképpen jó peda- D e á k - ,  
gógiai értékkel bír, hiszen a közelgõ karácsonyi ajándékozások Széchenyi-, 
elõtt „a kis lámpások” megvilágíthatnak sok-sok szemmel nem K a z i n c z y  
látható dolgot. Talán nem is kell olyan nagydolog, hogy boldog- utó dok kal . 
ságot adhassunk a másiknak, meg tudjuk osztani másokkal, A díjátadó és baráti találkozó után Pelyach István történész elõa-
amink van. dását hallgathattuk meg Kossuth és Batthyány címmel.

Köszönjük szépen Editkének ezt a szép hagyományõrzõ Az ünnepség után sétáltunk a MTA környékén és a Szabadság 
délelõt töt, mely kis nebulóink ismeretszerzését „hízott  téren. Megcsodáltuk a gyönyörû épületeket, szobrokat és a kará-
libaként” gazdagította. csonyra készülõ Budapest fényeit.

Békés Imréné és Vas Elekné tanító nénik Sokat tanultam ezen a versenyen és csodás élmény volt ilyen 
különleges helyen történelmi családok leszármazottjaival talál-
kozni.Tanulmányi verseny

Köszönöm felkészítõ tanárom, Bodnár Emese néni segítségét, A szilárd alapkészségekért munkaközösség minden évben há-
munkáját és a kunhegyesi KLIK-nek, hogy eljuthattunk a díjki-zi tanulmányi versenyt rendez az alsó tagozatos gyerekek részé-
osztóra.re.

Tar Ivett 7.osztályA 2013/2014-es tanévben is meghirdettük a többfordulós 
versenyt, melyre szép számmal jelentkeztek tanulóink. 

Zeneiskolások bemutatója a városi óvodákbanAz elsõ összecsapásra november 11-én került sor, ahol a gye-
rekek a kompetencia alapú oktatás elveire épülõ feladatsor meg- Hagyománynak számít iskolánkban, hogy a zeneiskola nö-
oldásával mérhették össze tudásukat. Azok a tanulóink, akik vendékei minden évben ellátogatnak a városi óvodákba, hogy a 
nem elõször vesznek részt tanulmányi versenyen, tudhatták, mi- kicsiket szebbnél-szebb mûvekkel, gyermekdalokkal kápráz-
re számíthatnak. tassuk el. 

Az igazi izgalmak az elsõsökre vártak, akik ezen a napon is- November 13-án reggel indultunk a Hajnal úti és a Garay óvo-
merkedtek a versenyszellemmel, kihívással. dákba. Bár eddig minden évben ellátogattunk hozzájuk, mégis 

Dózsás hírek


