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Dózsás hírek
meg ezt az utat. Kicsit féltünk, izgultunk, de bizakodtunk a jó BEISKOLÁZÁS A KUNHEGYESI ÁLTALÁNOS 
eredményben. Helyezésünket pár nap múlva tudtuk meg. Az 

ISKOLA, AMI ÉS SZAKISKOLA ELSÕ elsõ hatba már csak két tanuló került be: Takács László az 5.-6. 
osztályosok korcsoportjában angol nyelvbõl és én a 7.-8.-osok ÉVFOLYAMÁRA
korcsoportjában történelembõl.2014. április 14-én volt az utolsó iskolahívogató programunk. 

A versenyt ünne-Sorrendben a negyedik találkozás a leendõ elsõsökkel és szüle-
pélyes eredmény-ikkel. A foglalkozás témáját a tavasz és a húsvét adta.
h i rdetés  zár ta  a   Elsõként a zeneiskolások mutatták meg tehetségüket. A furu-
szegedi Arany János lya és a zongora tanszak tanulói ízelítõt adtak arról, hogy né-
Általános Iskolában. hány év alatt milyen szintre jutottak az általuk választott hang-
Még a korai indulás szeres zene elsajá-
és a hosszú utazás tításában. 
sem tántoríthatott el A negyedikes 
bennünket  a t tó l ,  tanulók kis mûsora 
hogy részt vegyünk összefoglalva a 

tavaszi ünnepkör 
h a g y o m á n y a i t ,  
majd locsoló ver-

rajta. Nagy volt az sekkel alapozták 
izgalom bennünk, meg a kézmûves 
de még a minket délután hangulatát. 
kísérõ tanárokban 
és a büszke szülõk-
ben is. Elõször A bemutatók után 
Takács László tud-közösen lehetõség 
ta meg, hogy angol nyílt az iskola épü-
nyelvbõl I. helye-leteinek megtekin-
zést ért el, én kicsit tésére. Láthatták a 

késõbb vehettem át történelembõl a III. helyezettnek járó tanulás, a sport, a 
jutalmat. Mindketten büszkék voltunk az elért eredményünkre szabadidõ hasznos 
és nagy örömmel fogadtuk szüleink, tanáraink, itthon pedig eltöltését biztosító 
osztálytársaink gratulációját.lehetõségeket. 

Köszönjük Papp Bernadett és Timárné Parázsó Rozália tanár 
nénik felkészítõ munkáját.

Csörögi Róbert 7. osztályos tanulóA sétáról vissza-
*   *   *t é r õ  g y e r e k e k  

tojásfestéssel, hús- Újra Jánoshidán voltunk
véti dekorációk Idén is Jánoshidára, a Jászsági Helyesíró Verseny döntõjére 
készítésével fogla- utaztak diákjaink. Immáron 22. éve rendezte meg ötfordulós 
latoskodhattak.  versenyét a jánoshidai általános iskola, melyre ismét szép 
Szép hímes tojá- számmal jelentkeztek a Dózsa Tagintézmény tanulói minden 
sok, nyuszi figu- korcsoportban. A versenyfeladatok nehézsége ellenére is szor-
rák készültek. A galmukról, az anyanyelvhez való ragaszkodásukról tettek 
szomszédos te- tanúbizonyságot diákjaink. 
remben a tanulói Április 16-án, a tavaszi szünet elõtti utolsó napon az esõs idõ 

laptopokon pedig különbözõ színezõ, fejlesztõ játékokat lehe- sem szegte kedvét diákjainknak, izgatottan, tudásukat meg-
tett kipróbálni.  Jó hangulatban telt a délután. csillogtatva vették fel a versenyt kortársaikkal a környezõ 

Szeretnénk megköszönni, hogy bizalmat szavaztak isko- iskolákból. A változatos, korcsoportoknak megfelelõ toll-
lánknak. Az elsõ évfolyamunkra beíratott gyermekek létszáma bamondások, az érdekes, széleskörû ismereteket megkívánó 
lehetõvé teszik két elsõ osztály indítását. feladatsorok igencsak megdolgoztatták a tollforgatáshoz legin-

Pál Magdolna, Szabóné Török Éva, Török Tünde kább értõ gyerekeket is. A modernkori kifejezések, mint a 
tanító nénik Facebook, a lájkolás vagy a photoshop leírása és toldalékolása 

*   *   * még a felnõtteknek is gondot okozhat. Nem beszélve a távoli 
földrészek neveinek írásáról vagy más kultúrák szokásainak Egy különösen szép nap
megnevezéseirõl, mint például a Kaszpi-tenger, vagy a Októberben minden tantárgyból újraindult a MOZAIK Kiadó 
zurkaneh elnevezésû iráni sportág. által szervezett Országos Tanulmányi Verseny. A verseny öt 

A megmérettetés után házigazdáink idén is ebéddel és fordulóból állt, s minden forduló tizenkét feladatból. Április 
szórakoztató, a húsvét témáját felölelõ kreatív kézmûves-elején tudtuk meg, hogy több száz induló közül sikerült-e 
foglalkozásokkal  szórakoztattak bennünket, míg az eredmé-bejutnunk a döntõbe. A Dózsában angol nyelvbõl, 
nyek kihirdetésére vártunk. történelembõl és anyanyelvbõl tíz gyerek kapta ezt az üzenetet: 

Versenyzõink a 3-4. évfolyamos korcsoportban Gönczi Réka „DÖNTÕ”! 
és Szász Csenge (4. o) 16. és 20. helyezést, 5-6. évfolyamon Április 12-én Szolnokra utaztunk, hogy megírjuk a döntõs 
Szilágyi Eszter (5.a) 12. és Takács László (6.b) 6. helyezést, míg feladatsort. Sokan elõször, (de bizonyára nem utoljára) tették 
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