
mányi és sportversenyekre való eljutását támogatja.
Köszönjük minden támogatónak a felajánlását!

Hadnagyné Csomor Andrea
*   *   *

Őszi szöszmötölő foglalkozás
Iskolánkban hagyomány, hogy már az őszi időszakban 

látogatásra hívjuk a leendő első osztályos gyerekeket és 
szüleiket.

Erre az alkalomra 
november 17-e dél-
utánján került sor. 
Nagy örömünkre so-
kan megtisztel tek 
bennünket jelenlé-
tükkel.

Magyar György 
intézményvezető be-
mutatta iskolánk min-
dennapjait, beszélt a 

lehetőségekről. Majd 
közös sétára indultunk 
az iskolában.

A délután hangulatát 
közvetlenebbé tette ta-
nítványaim rövid műso-
ra, dallal, verssel ked-
veskedtek a vendé-
geknek. A kézműves 
foglalkozás keretében 
az apró kezek tobozból 
és gyurmából sünit ké-
szítettek. A közös mun-

kálkodást, beszélgetést követően jól esett egy kis 
csemegézés. 

Kellemes, jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt.

Szabó Józsefné tanító

Iskolahívogató
Minden évben fontos feladata iskolánknak, hogy bemutat-

kozzon leendő elsőseinknek. 

November 23-án kezdtük el programjainkat. Mi, negyedikes 
tanító nénik szerveztük a kezdő iskolahívogatót. Először igaz-
gatónő köszöntötte vendégeinket. Ezt követően intézményünk 

bemutatására került sor, végigsétáltunk a folyosókon, bepillan-
tottunk az informatikaterembe, a tornaterembe, a könyvtárba, az 
ebédlőbe… Képes prezentáció segítségével mutattuk be min-

dennapjainkat, szokásainkat. Játszhattak a gyerekek laptopja-
inkkal. Minden kis ovis gyakorlott mozdulattal, ügyesen hasz-
nálta az eszközöket. Nagy érdeklődés kísérte foglalkozásunkat.

Reméljük, megtetszett iskolánk a szülőknek és csemetéiknek. 
Találkozzunk a legközelebbi foglalkozásunkon, melyre 
mindenki személyes meghívót kap majd a pontos dátummal! 

Holocsi Hajnalka, Végsőné Lukács Edit tanító nénik

Egészségnevelési projekt a Dózsában 
„ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK!”

Az egészségről alkotott nézetek nagyon változatosak. 
Másképpen gondolkodnak a szülők, pedagógusok, a gyerekek 
és az egészségügyben dolgozók is. Beszélhetünk testi és lelki 
egészségről egyaránt, hiszen mind a két területre oda kell fi-

gyelnünk peda-
gógusként  és 
szülőként is. 

I n t é z m é -
n y ü n k b e n  a 
TÁMOP 3.1.4 
p á l y á z a t 
fenntartásában 

az egészségnevelési projekt felelős azért, hogy minden terü-
leten próbára tegyük tanulóink egészségtudatos értékrend-
szerét. Az alsó tagozaton a gyerekek boldogsága, saját egész-


