Zöldszíves programok

Ismét írni tanulunk

Intézményünkben évek óta hatékonyan, magas létszámmal
működik a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédelmi Mozgalom,
melynek célja a gyermekek és ﬁatalok környezeti szemléletformálása, természetszeretetre, környezetvédelemre
nevelése, változatos progra-mokon keresztül. Az idei tanévben
is szép számmal csatlakoztak diákjaink a csoporthoz.
Október hónapba n a z á l l a t o k
világnapja alkalmából t ablóka t
készítettünk, melyeken tanulóink a
ház i kedve nceikkel láthatóak.
Őszi kirándulásunkat Tiszafüredre szerveztük,
de sajnos az idő
nem volt hozzánk
kegyes, így a kitűzött céljaink csak részben valósultak meg.
November a szelektív hulladékgyűjtés jegyében telt. Újrahasznosítható anyagokból készítettek a gyerekek ötletesebbnél
ötletesebb alkotásokat. A remekműveket a kreatív karácsony
kézműves délelőttünk keretében állítottuk ki, ahol a diákok
megcsodálhatták egymás munkáit. A gyerekek fantáziája
határtalan: a télapótól kezdve a hóemberig sok használható és
szép dolgot készítettek.

Mi másodikosok már büszkék vagyunk arra, hogy
megtanultuk a betűket és képesek vagyunk írásban is kifejezni
mondanivalónkat. Egy szóval megtanultunk írni és olvasni.

Erre Éva néni, az osztályfőnökünk kitalálta, hogy népismeret
órákon Mesi nénivel tanuljuk meg a régi magyarok írását, a
rovásírást. Nagyon érdekes, ahogy Emese néni elmeséli,
minden jelről, hogyan keletkezett és hogy változott rovásjellé.
Már mindenki le tudja írni a nevét és szavakat is, de még van
mit tanulni, ezért tanulunk újra írni, de nagyon szeretjük ezeket
az órákat. Még titkosírásnak is használhatjuk, mart sajnos
kevesen ismerik. Nemrég Mesi néni új, speciálisan rovásírás
tanulásához való füzetekkel lepett meg bennünket. nagyon szép
és, jobban lehet benne dolgozni, mint más lapokon.
Szeretnénk köszönetet mondani Dr. Nagy Levente
képviselő úrnak, aki biztosította nekünk ezeket a füzeteket!
Nagyon köszönjük, kellemes ünnepeket minden kedves
olvasónak, Levente bácsinak külön is!
2. a

„Ki a legjobb előadó?”
Szintén ebben a hónapban kupak-gyűjtési versenyt hirdettünk
az osztályok között. Az összegyűlt másfél mázsa kupakot egy
beteg kisﬁú részére ajánlottuk fel, így szeretnénk hozzájárulni a
gyógyulásához. A gyűjtésben kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak a 6.a, 4.a és 2.a osztály tanulói. Köszönjük mindenkinek a lelkes munkáját!
December 7-én délután az alsó tagozatos diákok számára
Barkács-mackó foglalkozást szerveztünk, melyre hatvan fő
jelentkezett. Budapestről érkezett a műhely vezetője, aki nagy
türelemmel, kedvességgel vezette el a gyerekeket a medvék
világába. Az oktatóprogramon a varrás alapjaival is megismerkedhettek, elsajátíthatták a tompa tű és cérna használatát,
ismereteket szerezhettek az anyagokról és a térbeli formálásról,
valamint minden résztvevő elkészíthette az általa kiválasztott
plüssmackót. Nagyon jól sikerült délutánt tudhatunk magunk
mögött! Programjainkról készült további képeket iskolánk
facebook oldalán nézhetik meg az érdeklődők!
Doma Istvánné, Vajdáné Szabó Anikó tanítók

Ezt a kérdést minden év decemberében felteszi a Dózsa
Diákönkormányzata iskolánk tanulóinak. A verseket kedvelő és
szívesen szavaló gyerekek pedig évről évre izgatottan
készülődnek a versenyre, hogy kiderüljön, abban az évben a

