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szereplõk és tárgyak megfelelõ mesébe il- natkozó etikett megbeszélése sem volt ki- Úgy gondolják, ez egy jó lehetõség a 
lesztésérõl is. Ezeket a feladatokat az te- hagyható feladat, hiszen nem minden nap mozgásra, új barátságok kialakítására. 
szi igazán nehézzé, hogy  egy-egy tárgy megy az ember „igazi” színházba. Nánási István
és szereplõ több mesében is szerepel, edzõ
vagy megemlítik valamelyik történetben, *   *   *
ezért nagyon kell koncentrálni és nagyon Elbúcsúzott iskolánk-
kell egymást segíteni.

ból a védõnéni…
Zsoldiné Nagy Katalin, isko-

lánk védõnénije a múlt csütörtö-
kön utoljára járt iskolánkban dol-
gozni - reméljük látogatóba sû-
rûn jön ezután is! 40 éves mun-
kaviszony alapján nyugdíjba vo-
nult - ez alkalomból köszöntöt-
tük meglepetés mûsorunkkal.

Nebulóink kíváncsian várták, tele vol-
tak kérdésekkel, hogyan is fogják majd 
elõadni, hogy a hajdúk pálcával biztatják 
munkára Mátyást, hogyan is mutatják 

A hét mérföld teljesítése után a Kolibrik majd be, hogy megbüntetik a bírót stb. a 
és a Motoros csajok tisztes helytállása kérdések megválaszolódtak. Csemetéink 
mellett a Ciróka csapat megnyerte ezt a megismerték a Szigligetit, élvezték a szín-
fordulót. házi lét minden percét. Tanítványaink 

ügyesen betartották az illemszabályokat, Nálunk, a Dózsában volt általános 
érdeklõdõen végignézték a mûsort, bár iskolás; ide jártak lányai - szülõként is ide 
volt, aki alig tudta magában tartani meg- kötõdött. Védõnõként évtizedekig láto-
jegyzését. Igazi eszmecsere folyt végig a gatta intézményünket. Bizonyára nehéz 
buszon az elõadásról, aminek nagyon lesz számára is a megszokott dolgos na-
örültünk, hiszen annál könnyebben fog- pok után a nagy változás.
juk tanórán hasznosítani mindazt, amit 
gyerekek tapasztalatszerzésként megél-
tek.

Minél több hasonló hasznos idõtöltést 
kívánunk nem csak kis tanítványainknak, 
hanem szüleiknek is!

Békés Imréné és Vas EleknéA csapat tagjai: Doma Fanni, Szász 
tanító nénikCsenge, Tóth Zsanett és Bodnár István. 

*   *   *

Ovifoci a Dózsában
Ebben az évben is, szeptember közepé-

Kívánunk jó egészséget, nyugodt, bol-tõl elindítottuk ovifoci foglalkozásunkat, 
dog nyugdíjas éveket!melyet minden héten szerdánként 16 órá-

tól tartunk a Dózsa tornatermében. Fõkép-
pen az óvoda utolsó éveit taposó gyereke-

A negyedik forduló Törökszentmikló-
son lesz március 19-én. A csapat jutalma, 

Dózsa Iskola dolgozói, diákjaihogy újabb négy mesét ismerhetnek meg, 
így a negyedik fordulón 16 mesérõl kell 
számot adniuk.

Szabóné Török Éva felkészítõ ket várunk a foglal-
*   *   * kozásokra, akik a kö-

vetkezõ évben már is-Színházlátogatás
kolásként kezdenek. Minap harmadikos tanulónknak nagy-
A legügyesebbeknek nagy örömet szereztünk. A Szigligeti 
versenyzési lehetõsé-Színházban megnéztük a tananyagunk-
get nyújt a Bozsik hoz kapcsolódó, Kolozsvári bíró színelõ-
torna, hiszen az 5-7 adást. 
éves korosztályban Elõkészületi munkákhoz tartozott ter-
õk szerepelnek a KE-mészetesen a mû megismerése, sõt picur-
SE színeiben. káinkkal is elõadtuk ezt. Persze az idevo-


