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kosok voltak.  15 verset és mesét hallhattunk, majd egy kis üdí- program egy vetélkedõ volt, amelyben csapatnevet 
tõt iszogatva vártuk az eredményhirdetést, mely szempontunk- választottunk, versikét írtunk, szólásokat, közmondásokat 
ból jobban nem is alakulhatott volna. gyûjtöttünk, énekeltünk libával kapcsolatos dalokat, 

Kovács Blanka I. helyezett, Bagi Csenge II. helyezett lett. tollpihefújó versenyben mértük össze tudásunkat, 
Nagy örömmel, vidáman hoztuk az okleveleinket haza. Meg- ügyességünket. Ezután kézmûves foglalkozás következett, ahol 

ígértük, máskor is részt veszünk ezen a versenyen. Köszönjük a mindenki elkészíthette a saját „Márton lúdját". A foglalkozás 
tiszabõi iskolának a lehetõséget, és gratulálunk a verseny végén Edit nénitõl libazsíros kenyeret és málnaszörpöt kaptunk, 
megrendezéséhez. melyet jóízûen elfogyasztottunk.

Szabóné Török Éva osztályfõnök Köszönjük a tartalmas délelõttöt!
2. a osztályos tanulók és tanító nénik

Együtt lenni jó
Tanulmányi versenyTanítói munkálkodásunkban központi helyen áll 

megismerkedni a szûkebb környezettel. Ennek szellemében Az idén negyedikesek lettünk. Örülünk, hogy most már 
töltöttük az összeszokás elsõ heteit. sokkal több versenyen vehetünk részt. Egyike volt ezeknek a 

november 18-án megrendezett tanulmányi versenyünk, 
melynek elsõ fordulóját írtuk meg. Matematikából is, 

magyarból is, környezetbõl is számot adtunk tudásunkról. 
Meglátogattuk városunk központi szerepet betöltõ Maximális pontot ugyan nem értünk el, de nem is ez a lényeg. 

intézményeit, ismerkedtünk a Kunhegyest szolgáló Inkább az, mennyi mindent tanulunk a versenyfeladatok 
foglalkozásokkal, közintézetekkel, ápoljuk a hagyományokat. megoldása és javítása során. Lelkesen készülünk a következõ 
Természetesen a tanítási órákon pillanatra sem feledkezünk fordulóra. Addig is jó felkészülést kívánunk versenytársainknak 
meg a gyermeki lét legfontosabbikáról, a játékról sem. is! Hajrá, versenyre fel!

Képes beszámolónkban gyönyörködhetnek az érdeklõdõk az Házi Dorka és Szilágyi Lara
alábbi linken: 4. b osztályos tanulók

Valljuk: „A legtöbb mit gyermekeinknek adhatunk: Dicséretesen 
gyökerek és szárnyak.” (Goethe)

röplabdáztunkPál Magdolna és Török Tünde
Tamasiné Ács Judit tanár néni-1. b osztályos tanító nénik

vel Romániában röplabdáztunk. MÁRTON NAP
Büszkék vagyunk, mert érmet 

„Aki Márton napon libát nem eszik, egész évben éhezik." hoztunk. Bezsella Andrist külön-
Szerencsére a 2. a osztályt díjjal jutalmazták ügyes játékáért.
ez a veszély nem fenyegeti, Nagyon jól éreztük magunkat.
hiszen szüleink támogatá- Biztatjuk a többieket is, hogy 
sával  november 11-én tíz- röplabdázzanak!
óraira libazsíros kenyeret Bezsella András
ettünk lilahagymával és és Kocsis Zsombor
uborkával. A finom lakoma 4. b osztályos tanulók
után magyarórákon Már-
ton napi lapbook elkészí-

Munkában a tése közben ismerkedhet-
tünk meg a Márton naphoz zöldszívesek
kapcsolódó népszokások- A búvárkodó munkák után újabb érdekes feladatot kaptunk. 
kal, babonákkal, ételekkel, Madáretetõt kellett készítenünk az itthon maradt madaraink 
jóslatokkal stb. számára. 

A következõ nap a Szilágyi Larának és Kocsis Dominikának köszönhetõen, akik 
Zsigmond Ferenc Városi fából elkészítették a madáretetõt, volt mit kifestenünk csoport-
Könyvtárban vehettünk munkában. Nagy örömmel tervezgettük és festettük készre a 
részt egy nagyon érdekes, madarak „éttermét”. 

változatos elfoglaltságot biztosító foglalkozáson. Kisné Veres Ígérjük, hogy Kocsis Zsombor felajánlásával egész télen 
Edit néni négy csoportra osztotta az osztályunkat. Az elsõ 

https://www.facebook.com/tunde.torok.336/
media_set?set=a.10202672638112647.1073741880.10991535
64&type=1 

https://www.facebook.com/tunde.torok.336/media_set?set=a.10202672638112647.1073741880.1099153564&type=1
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