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ismeretlen mesét dolgoztunk fel. Testnevelés órán ugyanúgy, a 7-8. évfolyamon Szász Zsanett és Madarasi Imre 8. osztályos 
vagy még jobban elfáradtunk, mint máskor, de nagyon élveztük, tanulók 10. és 13. helyezést értek el a rangos megmérettetésen.
hogy egész órán játszottunk. Fogalmazás órán is izgalmas 
feladatokkal leptek meg bennünket osztálytársaink.

Nagyon jól telt a nap! Akik tanítottak: Bodnár István, Budai 
Zsuzsanna, Csík Róbert, Doma Fanni, Fábián Ivett, Gönczi 
Réka, Nyíri Szilvia, Nyíri Zoltán, Orosz Lea, Szász Csenge, 
Tóth Zsanett, Varga Patrik.

4. osztályos tanulók
*   *   *

Csodálatos vadvilág
A Dózsa iskola negyedikes tanulói az idén részt vettek egy 

természetismereti versenyen, melynek neve: Csodálatos 
vadvilág. A vetélkedõ célja, hogy a Debreceni Állatkert 
megismerése mellett a gyerekek hasznos ismereteket 
szerezzenek az ott élõ állatokról, növényekrõl. 

A vetélkedõre 91 benevezett csapatból a Vad csajok (Doma 
Büszkeséggel telve gratulálhatunk példás teljesítményükért, 

Fanni, Szász Csenge, Tóth Zsanett) a 19. helyen, a Vadócok 
reméljük a jövõben is még sok ilyen szép eredmény elérésére 

(Gönczi Réka, Varga Patrik, Bodnár István) a 25. helyen, míg a 
nyílik alkalmuk amellett, hogy élményeket, barátokat és 

Pingvinek (Budai Zsuzsanna, Fábián Ivett, Szelekovszky 
emlékeket gyûjtenek.

István) a 36. helyen végeztek. Felkészítõ: Papp Bernadett. 
Deák Johanna tanárnõ

Gratulálunk a csapatoknak!
*   *   *

*   *   *
ÁPRILISI TRÉFA Tavaszi programok az 1.a osztályban

2014.április 1-jét nagy izgalommal várta osztályunk. Nem az 
A tavasz elsõ hónapjában a szabadidõnk minden percét 

áprilisi tréfák miatt, hanem osztályfõnökünk ajánlata miatt. Éva 
kihasználtuk, hogy megfelelõen fel tudjunk készülni a Dózsa 

néni ugyanis azt javasolta, ünnepeljük április elsejét fordított 
Gálára. A szülõk, a nézõk elégedettségét látva, megérte a sok – 

nappal, vagyis tanítsanak a gyerekek ezen a napon. Minden órát 
sok gyakorlás. 

két-két tanuló vállalt el. Anyanyelv órán érdekes, játékos 
feladatokkal készültek osztálytársaink. Matematika órán sok 
logikai játékot oldottunk meg. Olvasás órán egy eddig 

A hónap végén került sor a nyelvÉSZ Nemzetközi anyanyelvi 
verseny megyei döntõjére Szolnokon, ahová 3 gyermek jutott 
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