
folytatódtak, és közlekedési táblát készítettünk. A lelkes, közös 
munkának színvonalas eredményei születtek.

A délután hangulatos, családias légkörben zajlott. A foglal-
kozásról sok pozitív visszajelzés érkezett a szülők részéről. 
Fontosnak találják az effajta tevékenységeket, ahol a közle-
kedésről tanulhatnak a gyerekek. Tartalmas, hasznos, vidám és 
információgazdag foglalkozásokként értékelték a délutánt. 
Összességében elmondható, hogy a gyerekek és a szülők is jól 
érezték magukat.

Köszönjük a kedves szülőknek, nagyszülőknek, hogy elfo-
gadták a meghívásunkat, és jelenlétükkel színesítették a dél-
utáni foglalkozást!

Doma Istvánné, Vajdáné Szabó Anikó

A Dózsa iskola legjobb helyesírói
A Jászsági helyesíró verseny csak a nevében jászsági, a 

valóságban keretei már túllépték megyénk határait. Nem 
véletlenül lett ilyen népszerű: egyrészt már több mint húszéves 
múltra tekint vissza, másrészt a korosztályok szerint meghir-
detett verseny feladatai valóban az érintett korcsoportnak 
szólnak, és végül, de nem utolsósorban, a szervezők mindent 
megtesznek, hogy a versenyzők és felkészítő tanáraik ott-
honosan érezzék magukat a döntő helyszínén, a jánoshidai 
Petőfi Sándor Általános Iskolában.

Minden nevező iskolából korcsoportonként két diák jutott a 
döntőbe, ahol két fordulóban bizonyíthatták, hogy tényleg jó 
helyesírók. Először egy tollbamondást kellett leírniuk, majd 45 
perc alatt egy feladatlapot kellett kitölteniük. A Dózsából 6 
tanuló vett részt a versenyen, s nem jöttek haza üres kézzel. 
ź Szilágyi Eszter Virág az 5.-6. osztályosok korcsoport-

jában a legjobb és legszebb tollbamondást írta, s az összesített 
eredménye alapján III. helyezést ért el. 

ź Holocsi Noémi 4. osztályos diák az összesített pontver-
senyben szintén III. lett. 

Felkészítő tanára: Békés Imréné. Nem mellesleg az oklevelek 
és könyvjutalmak átadása során a legtöbbször elhangzó név a 
Kunhegyesi Általános Iskoláé volt, ugyanis kossuthos diákot is 
két alkalommal jutalmaztak. Jó érzés volt kunhegyesinek lenni.

Gratulálok a szép eredményekhez, és kívánok további 
kitartást a gyakorláshoz, az újabb eredmények eléréséhez.

Timárné Parázsó Rozália
magyartanár

Elöl: Szilágyi Eszter, Szilágyi Lara, Holocsi Noémi, Szász Csenge
Hátul: Bárány Odett, Takács László

OSZTÁLYNAPLÓ (RÉSZLET)
2014. OKTÓBER 3.
Osztályfőnöki órán Emese néni elmondta, az iskolai közleke-

dési napra videót kell készítenünk a nap témájának megfele-
lően. Izgatottan készülünk, tervezzük a filmet, szereplőválo-
gatást tartunk.

2014. október 8., a forgatás napja
Délután elkészült a film! Emese néni a rendező, operatőr, 

Szabó Gergely bácsi a vágási munkákat végezte. Patrícia a 
főszereplő, mi, többiek a diákokat alakítottuk 2 szerep-
osztásban.

2014. október 16. 
Ma a közlekedési napon bemutattuk a Közlekedj okosan! 

című filmünket. Tetszett a közönségnek, eldöntöttük, nevezzük 
a KLIK országos versenyére.

2015. március 19. Törökbálint
A KLIK Iskola közös ügyünk című pályázatán a 6.b osztály 

közlekedési videója és a 3.b osztály lapbookja különdíjat 
kapott, így a két osztály 18 fős küldöttsége Tóbiásné Simon 
Emese nénivel és Bodnár Emese nénivel részt vehetett a 
díjkiosztó ünnepségen. 


