
III. fordulóra már csak három csapat ju- reiken játszani, hallhatjuk a szolfézs cso-Országos szövegértés verseny
tott tovább. A gyerekek alapos felkészü- port kórusát.A kiskunhalasi Bibó István Gimnázium 
lésrõl adtak számot a 7 feladat megoldása Minden tanévben  ellá toga tnak  az egyik lelkes, magyartanárokat összefogó 
során. Az eredményhirdetés után azok óvodákba, hangszeres bemutatót tartanak munka-közössége évek óta vállalja, hogy 
sem szomorkodtak, akik nem jutottak a a kicsiknek, együtt játszanak, énekelnek. 7. és 8. osztályos tanulók között is szervez 
következõ fordulóba, hiszen az elmúlt he- Hagyományos rendezvényük a Karácso-országos szövegértés versenyt. A Dr. Sza-
tek során szép mesékkel gazdagodtak. nyi Hangverseny. A Mûvelõdési Központ-bó Miklós nevével fémjelzett rendezvény 

ban szülõkkel, alsó tagozatos diákokkal, idén már a 21. születésnapját ünnepli.
óvodásokkal telik meg a nézõtér. Ezek a Az olvasás-szövegértés fontosságát 
programok az iskolahívogató rendez-nem lehet eléggé hangsúlyozni, de mi, pe-
vénysorozat részei is.dagógusok tudjuk, elég nehéz diákjainkat 

Decemberben a város fõterén felállított rászoktatni ennek a tevékenységnek a fo-
rénszarvas szobornál hallhattuk õket, a ka-lyamatos gyakorlására. Munkaközössé-
rácsonyi ünnepvárást tették hangulatossá.günk is többféle módon próbálkozik; isko-

Három napon át szerepeltek a nyugdíja-lai szövegértés verseny szervezésén kí-
soknak szervezett rendezvényen. vül évek óta részt veszünk a fent említett, 

országos rendezvényen is. 

A sikeresen szereplõ csapatoknak jó fel-
készülést és sikeres szereplést kívánunk 
február végén Karcagon a III. fordulóban.

Elsõ három helyezett csapat:
> Ciróka (4.osztály)
> Motoros csajok (3.osztály)
> Kolibrik (3.osztály)

Eleget tesznek a városi programokhoz 
kapcsolódó felkéréseknek. Szerepeltek 

Januárban 20 tehetséges, Kossuthos és többek között kiállítás megnyitón, jóté-
dózsás diák mérte össze tudását a Dózsá- konysági esten, Semmelweis Napon, Vá-
ban megtartott iskolai fordulóban.  A kö- rosi Pedagógus Napon, nyugdíjas bú-
zépiskolai magyartanárok által ös- csúztatón. 
szeállított komplex feladatsor gyors Ebben a tanévben felkérést kaptunk a 
olvasást, pontos szövegértést, kreatív Magyar Kultúra Napjára: zeneiskolása-
szövegalkotást, a tanult nyelvtani, he- ink tegyék ünnepélyessé, hangulatossá a 
lyesírási és nyelvhelyességi ismeretek új- városi rendezvényt. Örömmel vállaltuk a 
szerû alkalmazását igényelte, nem kis fej- Szabóné Nagy Mária, Doma Istvánné szereplést. 
törést okozva a résztvevõknek. Itt már az *    *    * A mûsorban a közönség hallhatta:
50 %-os teljesítmény is eredménynek szá- - A furulya együttes elõadásában A Magyar Kultúra Napja
mított. 6 tanulónak sikerült ezt a szintet Hausmann: Partita, és Praetorius: Három Zeneiskolás növendékeink egész tan-
elérnie, így õk várhatják az értesítést, va- preklasszikus táncát; elõadók: Szász évben szorgalmasan gyakorolnak, tanul-
jon sikerül-e az országos döntõbe jutniuk: Zsanett, Végert Sára, Agócs Katinka, Pén-ják a szebbnél szebb zongora és furulya 

1. Agócs Katinka zes István, Pénzes Ákos és Zsámboki Ár-darabokat. Ezekkel nemcsak az elõírt kö-
2. Madarasi Imre pád furulyatanár.vetelményeket teljesítik, hanem felké-
3. Pénzes István - Holocsi Noémi, Kupai Boglárka, szülnek a különbözõ fellépésekre.
4. Kota Klaudia Kis Regina a Greensleeves címû hatkezes 
5. Szász Zsanett zongoradarabot adták elõ. 
6. Tar Ivett - Ezután a szolfézs csoport kánonja: 

A kompetencia alapú oktatásért Erdõ mélyén…, és Haydn: Vágyakozás 
munkaközösség tagjai címû dala hangzott el. 

*    *    * - Kalmár Anna Kabalevszkij: Tánc cí-
Mesevetélkedõ mû darabját zongorázta. 

Iskolánkban már hagyomány, hogy a „7 - Kovács Erika Krisztina szofézs-
mérföldes csizmában heted 7 határon át” tanárnõ Shumann: Álmodozás címû mû-
Országos Mesevetélkedõre az alsós osz- vét adta elõ zongorán. 
tályokból a mesét kedvelõ gyerekek négy - Ezt Somogyi Gréta éneke követte: A 
fõs csapatokba szervezõdve beneveznek. csitári hegyek alatt, a szolfézstanárnõ zon-
Idén a 3. és 4. évfolyamosokból 6 csapat gorakíséretében.Rendszeres szereplõi a tanévnyitó és 
indult el a megmérettetésen. Az I. forduló - A mûsort Dékány Dóra zongorata-tanévzáró ünnepségeknek. A félévi vizs-
január 10-én, a II. forduló január 24-én ke- nárnõ zárta: Prokofjev: Gavotte címû mû-gán és a tanévzáró hangversenyen mutat-
rült megrendezésre az iskolánkban. A má- vét hallhattuk. ják meg szüleiknek, rokonaiknak, 
sodik forduló azért volt izgalmas, mert a A zeneiskola tanárai és diákjai magas ismerõseiknek, hogyan tudnak hangsze-
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