rendezünk iskolánkban háziversenyeket. A résztvevők bővítik
tudásukat, a megtanult ismereteket új környezetben használják
fel, melyeket a felvételik alkalmával kamatoztathatnak. Fontosnak tartjuk a feladatokban a játékosságot, a nagyobbaknál ezek
mellett a nehezebb feladatokat is, és azt is, hogy a mindennapi
matematikatanítás mellett minél több versenyen is megmérettessék magukat tanulóink. A nyáron sem állunk meg, immár 8.
alkalommal rendezzük meg matematika táborunkat, melyre sok
szeretettel várjuk a gyerekeket. Nagyon fontos számunkra a
kitűzött cél eléréséhez a szülők segítsége, ezúton szeretnénk
megköszönni támogatásukat. 3. osztályban kéthetente tehetséggondozás címén különleges, izgalmas, elgondolkoztató feladatokkal próbálkoztak. A cél mindig az, hogy a gyermeki gondolkodást a szálán vezetve, eleinte együtt jussanak el a megoldáshoz, később egyre inkább önállóan ízleljék meg, hogy milyen örömet adhat egy-egy feladat megoldása.
értékesebb az, hogy kérték a gyerekek, hogy folytatódjon a
szakkör, mert nagy örömöt okoz az a világ, ami kitárult előttük
és ez mindennél fontosabb.
„A matematikai intuíció lángja éppen hogy pislákol a
gyermek agyában. Meg kell erősíteni és fenn kell tartani, hogy
fénye minden számtani tevékenységre rávetülhessen.”
Stanislas Dehaene
Mészáros
János
Türmerné Gorzás Katalin, Fotó:
Négyesiné
Gál Mónika,
Tárnokné Szilágyi Beáta

A mesék birodalmában...
Köszönjük az Orando et Laborando alapítvány támogatását a
vidéki versenyek utazási költségeihez. Köszönjük az alsós és
felsős matematikát tanító pedagógusok egész éves munkáját.
Az idei tanév versenyein legjobban szerepelt tanulóink
névsora:
Ószőlői Matematika verseny:
Fehér Attila, Rézsó Róbert, Szabó Bereniké 3. b osztály,
Rézsó Nóra 5. osztály,
Házi verseny:
Tokai Bence 2.o., Varga Zalán 3.a o., Fehér Attila 3.b o.., Kun
Szabolcs 4. o., Rézsó Nóra 5.o., Bőr Judit 6. o., Pál Bianka 7.o.,
Bodnár Fruzsina 8. o.
Szegő Gábor Matematika versenyen a döntőbe jutott: Lukács
Orsolya 8. osztályos tanuló.
Neumann János Középiskola által szervezett matematika
versenyen a döntőbe jutott: Szekeres Laura 8. osztályos tanuló
Zrínyi Ilona Országos Matematika verseny:
Budai Bella, Rózsa Dániel, Rózsa Viktória 2.o.,
Tóth Imre Marcell 4.o. Bőr Judit 6.o., Gráczer Enikő, Csízi
Boglárka7. o., Lukács Orsolya, Bodnár Fruzsina, Varga Milán,
Négyesi Zoltán 8.o,
Kenguru Országos Matematika verseny:
Rézsó Róbert 3. osztály, Pádár Zsuzsanna, Tóth Imre Marcell,
Varga Csenge 4. osztály, Rézsó Nóra 5. osztály, Bőr Judit 6.
osztály, Tar Angelika, Gráczer Enikő, Vida Bianka 7. osztály,
Bodnár Fruzsina, Kun Bence, Négyesi Zoltán, Takács
Dzsesszika, Varga Milán 8. osztály
Orchidea Pangea Országos Matematika verseny:
Péntek Patrik 3. a osztály, Rézsó Róbert 3. b osztály, Rézsó
Nóra, Bernát Tibor, Lovász Bence, Molnár Balázs, Szamák
András 5. osztály.
A Tiszántúli Református Általános Iskolák matematika
versenyére 2-2 harmadikos illetve negyedikes tanulónk
nevezett be. Sokat készültek a versenyre s a tudás, amit e közben
megszereztek tudják, nem vész el. Az elnyert okleveleknél is

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános
Iskola által kiírt „Meseszép-mesekép” című országos meseíró
és- illusztráló pályázaton vett részt iskolánk néhány tanulója:
Gonda Viktória, Nagy Daniella Janka 3. a. osztályos tanulók,
Apostol Inez, Gonda Katinka, Rézsó
Nóra 5. osztályos tanulók.
A díjnyertes pályamunkák alkotói
meghí vá st kaptak a dí j-át adó
ünnepségre, melyet a törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola
impozáns aulájában rendeztek meg
ünnepélyes keretek között egy hangulatos műsorral egybekötve.
A köszöntők elhangzása után
került sor az eredmény-hirdetésre, a
díjak átadására, melyet neves zsűri
ítélt oda.
Iskolánk tanulói közül Gonda
Viktória 3. b. osztályos tanuló első
helyezést ért el a 3-4. osztályosok
korcsoportjában. –
Felkészítője Tóthné Danisovszki
Ágnes.
Apostol Inez 5. osztályos tanuló első
helyezést ért el az 5-6. osztályosok
korcsoportjában (ebben a korcsoportba
érkezett be a legtöbb pályamunka,
összesen 44). Felkészítője Göncziné
Koch Ibolya.
Korcsoportonként egy-egy mesét is
meghallgathattunk, így igazán kellemes
délutánt töltöttünk el a mesék birodalmában és örömmel tértünk haza.
Göncziné Koch Ibolya
Intézményegységvezető - helyettes

