
van laptopja, fejhallgatóval, mikrofonnal. Így a diákok egyéni 
tempóban, társaik zavarása nélkül, önállóan végezhetnek hallás 
utáni feladatokat. Arra is adott a lehetőség, hogy saját magát le-
ellenőrizze egy-egy nyelvtani teszt megoldása után. Az új, han-
gulatos termek még hatékonyabbá, színesebbé, érdekesebbé 
tehetik a nyelvi órákat.

Iskolánkban a diákok 2011. óta az első évfolyamtól emelt óra-
számban tanulják az angol nyelvet, felső tagozaton pedig heti 4 
órában, csoportbontásban. Ennek is köszönhető, hogy már öt 
refis diák tett sikeres alapfokú állami nyelvvizsgát.

Sikeres nyelvvizsga
Nagy Fanni, iskolánk 8.B osztályos tanulója sikeres Magyar 

Állami Alapfokú, Nemzetközi B1-es szintű Komplex nyelv-
vizsgát tett angol nyelvből. Elismeréssel és szeretettel gratu-
lálunk a sok elvégzett munkához és a szép sikerhez!

Felső Andrea

Ökumenikus Nemzetközi Imahét
Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztyén egyházak 

világszerte közös imahete, amely évről évre januárban 
megtartott állandó ünnep. Az idén január 18-25-ig tartott. A 
brazil keresztyének állították össze az ökumenikus imahét 
tematikáját.

Az iskolánk hagyományához híven, ekkor a 4. osztályosok és 
a felsős tanulók tartanak szolgálatot. Ezek az alkalmak közös 
énekléssel kezdődnek, majd a gyerekek a megadott igéket 
olvassák fel, közösen elmondjuk az Apostoli Hitvallást, és a 
prédikációra kerül a sor, majd zárásként ismét éneklünk.

Ez a hét a Krisztus- hívők egységéről szóltak. Az imahét köz-
ponti igéjét a samáriai asszony történetében olvashatjuk. Jézus 
az úttól elfáradva leült a Jákób forrásánál, ahol találkozott egy 
samáriai asszonnyal, akitől vizet kért: „Adj innom!” (Jn 4, 7.) A 
samáriai asszony is megdöbben ezen a magatartáson. Jézus 
falakat dönt le: egy zsidó megszólít egy samáriait, egy férfi egy 
nőt, egy jeruzsálemi istenhívő egy garizimi istenhívőt.

Jézus vizet kér az asszonytól, de azért kéri, hogy szóba ele-
gyedhessen vele, és rámutasson arra, hogy valójában az asszony 
az, aki szomjas, és Jézus Krisztus az, aki élő vízzel frissítheti fel 
őt. A történetből kiderül, hogy magánéleti és hitéleti válsága 
van. Jézus nyitott, de ebben a nyitottságban világossá teszi, 
hogy ő az, aki az élő vizet adja.

A samáriai asszony történetének üzenete, hogy legyünk 
nyitottak és bizonyságtevő keresztyének.

Gál Piroska

Sakkszakkör
Iskolánkban heti egy alkalommal, szakköri keretek között 

sakkoktatást tartok. Tapasztalataim azt mutatják, hogy a gyere-
kek többsége, érdeklődik a sakkjáték iránt, de a körülöttünk 
levő felgyorsult világban, sok más dologhoz hasonlóan rögvest 
szeretnék elsajátítani a játék lényegét, s azt győzelemmel zárni.

Többnyire alsó tagozatos tanulók vesznek részt a szakkörön, 
a felsősök a játékot nem ismervén elzárkóznak a tanulástól.

Az órákon megismerkedünk a különböző figurák lépésének 
szabályaival, álláshelyzeteket elemzünk, megnyitásokat sajátí-
tunk el. S akik már önálló játékra képesek, ők összemérhetik a 
tudásukat. Igyekszem arra törekedni, hogy minden gyermeknek 
legyen óráról-órára egy kis sikerélménye. A pozitív üzenet elő-
remozdítja a gyermek kíváncsiságát, fenntartja érdeklődését. 
Ugyanis a sakkjáték komoly tanulást igényel.

A sakkjátékos cselekedeteit előre próbálja látni, illetve kiszá-
mítani, így természetessé válik az, hogy tettei következményeit 
vállalni és elviselni kell. Megszokja, hogy minden egyes 
lépésnél viszonylag rövid idő alatt, egyedül kell gondolkodni és 
dönteni. A teljesítmény tisztelete révén magától belátja a diák, 
hogy aki többet tanul, az eredményesebb lesz, az többet tud. 
Tehát érdemes tanulni.

A sakk révén a játékos megtanulja a küzdeni tudást, az idő-
beosztást és a szabálykövető magatartást.

Napjainkban a sakk „divatban” van. Aki ismeri ezt a játékot, 
az tudja, hogy ez a kortalan sport milyen csodálatos élményt 
nyújt az embernek. Játszhatják az idősek, a gyerekek, iskolások, 
óvodások, de a komoly üzletemberek kedvenc kikapcsolódása 
is lehet. Generációkat hozhat össze. Gondoljunk csak arra, hogy 
milyen büszkeség járja át azt a gyermeki lelket, aki megveri 
nagypapát a sakkjátékban. Vagy az édesapától megtanult cselt 
alkalmazva a diáktársával szemben, sikert arat.

Nevelőként azt látom, hogy hasznos volna, ha minél több 
gyermek megismerné ezt a sok ezer éves logikai játékot, amely 
Indiából ered. Nemcsak azért, hogy valóban generációról 
generációra szállhatna az így megszerzett ismeret, hanem azért 
is, mert számos jótékony hatása ismert.

A sakkjáték elképzelhetetlen erős koncentráció nélkül, ahhoz, 
hogy sikeresek legyünk az élet bármely területén szükségünk 
van arra, hogy egy adott feladatra összpontosítsunk, a fejünkben 
kidolgozott tervre építsünk. E képesség nélkül több a hibázás 
esélye. Ha néhány sakkfigura helyzetére nem figyelünk eléggé, 
akkor nyerési esélyeink romlanak. Tehát a sakkozás folyama-
tosan fejleszti, majd szinten tartja a koncentrációs képes-
ségünket, amely felnőtt életünknek is a mozgatórugója.

A sakk fejlesztő hatása a gondolkodásra, a személyiség for-
málására már régóta ismert és elfogadott tény. Fejleszti a 
logikus gondolkodást, kreatívvá tesz, amely nemcsak a tanulás 
során elengedhetetlen, hanem a mindennapi életben is fontos 
szerepet játszik.

Javítja a koncentrációs képességet, aminek a segítségével a 
gyerekek megtanulják hosszabb ideig összpontosítani a 
figyelmüket.

Megtanítja kezelni a sikereket, feldolgozni a kudarcokat, így 
pozitív irányban formálja a személyiséget.

A sakkjáték fejleszti a gondos megfigyelést és észlelést, a 
pontos emlékezetet, a kritikai gondolkodást, a probléma-érzé-
kenységet és a problémamegoldó képességet és a megosztott 
figyelem képességét.

Összefoglalva a sakk rendkívül hatékony. Nevel, fejleszt és 
tanít. A képességeknek szinte nincs olyan területe, amit ne 
javítana. Ezért tanítsuk vagy taníttassuk gyermekünket 
sakkozni.

Madarasiné Váradi Anna

Szavalóversenyen jártunk…
Az abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola a Magyar 

Kultúra Napja alkalmából ebben az évben is megrendezte 
térségi kulturális versenyét, Tamkó Sirató Károly születésének 
110. évfordulója tiszteletére.

Január 21-én útra keltünk három kislánnyal, hogy megmé-
rettessünk. Az iskolában az előző évekhez hasonlóan nagyon 
kedvesen fogadták a gyerekeket. A verseny előtt – szintén a 
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