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A Magyar Kultúra Napjának tiszteletére január 21-én 
rendezte meg az abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola a 
Megyei szavaló versenyt. Az idei évben Tamkó Sirató Károly 
verseivel készülhettek a szavalók. Iskolánkat Kónya Gréta Zoé 
1. a osztályos tanuló képviselte, aki nagy izgalommal várta élete 
első szavaló versenyét. A számára legkedvesebb vers a 

Csillagjáró Fehér Ráró gyer-
mekvers volt. A megnyitón 
Tamkó Sirató Károly versei-
ből összeállított dalokat hall-
hattunk, majd a gitár szakos 
tanulók előadásával hango-
lódhattunk a megméret-
tetésre. A verseny végén a 
szülőkkel, felkészítőkkel, 
kísérőkkel, versenyzőkkel 
közösen vártuk az eredmény-
hirdetést. Gréta kategóriá-
jában III. helyezést ért el. 

Gratulálunk Neki! 
1.a osztályos tanító nénik

Gyorsan eltelt az első félévünk a Dózsában. Igazi iskolások 
lettünk, megkaptuk a bizonyítványainkat is. A szüleink könnyes 
szemmel nézegették, remélhetőleg az öröm és a meghatottság 
könnyei voltak! Mi mindent megtettünk. Már olvasunk, írunk és 
számolunk, ami pár hónapja még lehetetlen és elkép-
zelhetetlenül nagy dolognak látszott. Néha valóban nehéz, és 
megszenvedünk egy-egy betűvel, a házi feladat megírásával, 

mikor kint süt a nap és jó lenne játszani, de azért arra is marad 
elég idő. Ráadásul Niki néni és Éva néni sok ötlettel inspirál 
minket arra, hogy gyorsabban és jó kedvvel menjen a tanulás. 

Éva néni például a téli szünet előtt azt mondta, ha az utolsó 
betűt is megtanuljuk, bulizni fogunk. 

Már el is feledkeztünk róla, de ma tesi óra után mindenki 
asztala megterítve, és egy- egy szelet dobostortával várta a 
csapatot Éva néni. Így tehát édes a tanulás az első osztályban! 
Nagyon finom volt a süti, mi, első „a”-sok pillanatok alatt 
eltüntettük az utolsó morzsáig.  Ráadásul, ha ügyesek vagyunk, 
mindent el tudunk olvasni, hiszen minden betűt megismertünk.

Azért érdeklődéssel várjuk, ezután milyenek lesznek a 
magyarórák, ha már minden betűt megtanultunk.

1. a  osztály tanulói 

Minden évben fontos feladata az iskolánknak, hogy bemutat-
kozzon leendő elsőseinknek. Az idén is így történt.

Ősszel a zeneiskolások kezdték el a programot, most pedig 
mi, negyedikes tanító nénik szerveztünk iskolahívogatót. 
Először igazgatónő köszöntötte vendégeinket. Ezt követően 
iskolánk bemutatására került sor, majd játszhattak óvodásaink 
kis laptopjainkkal, szöszmötölő foglalkozáson ügyeskedhettek. 

Munkájuk, érdeklődésük tükrözte az óvó nénik elkötelezett, 
körültekintő tevékenységét. Minden kis nebuló ügyesen 
használta az eszközöket.

Dózsás hírek


