Vártuk az újabb hírt, amelyet már csak az első hat helyezett
fog megkapni, s ez is megérkezett: Várunk az ünnepélyes
eredményhirdetésre Szegedre! Az eredményhirdetésen már
„csak” az volt a tét, hogy hányadik helyen szólítanak bennünket
a színpadra. Óriási volt az örömünk, mikor elhangzott a nevünk:
a 7-8. osztályosok korcsoportjában Berkó Georgina I., Gorzás
Gergő IV. helyezést ért el!

Egyre messzebb a „Hétmérföldes csizmában”…
Szolnokon rendezték meg a „Hétmérföldes csizmában”
mesevetélkedő megyei fordulóját.
9 csapat jutott a döntőbe, ahol 3 csapat is képviselte
iskolánkat. Minden versenyző hónapok óta fordulóról fordulóra
olvasta, böngészte, memorizálta a meséket. Nagyon szép
eredményeink születtek:

Eredményhirdetés utáni
pillanatok

 4-5. helyezést értek el az Igazmondók
 2. helyezést a Meseszakértők
 az 1. helyezést pedig a Tündérliliomok hozták el.
A megyei vándorkupát és a győzelmet jelentő tovább jutást
hatalmas sikítás és öröm kísérte. A lányok jutalma az országos
döntőben való részvétel, amit Szlovákiában rendeznek majd.
De addig még sok-sok tanulás, munka vár rájuk!
Jó felkészülést mindenkinek!
Tóbiásné Simon Emese, Végsőné Lukács Edit
tanító nénik
* * *

DÓZSA GÁLA 2016.04.22.

Eredményhirdetés Szegeden
A jutalom még csak növelte örömünket; nagyon érdekes
könyvet, szép oklevelet és egy 12000 Ft-ot érő kódot kaptunk,
amely egy éven keresztül korlátlan hozzáférést biztosít
számunkra a MOZAIK Kiadó internetes tankönyveihez és 3D-s
tartalmaihoz.
Köszönjük Timárné Babi néninek a felkészítést.
Berkó Georgina, Gorzás Gergő
7. a osztályos tanulók
* * *

„Minden gyerek művésznek születik.” írta Pablo Picasso.
Minden évben felismerjük ezt a nagy igazságot, amikor a Dózsa
Gálára készülünk. A próbák során olyan diákokról derülnek ki
értékek, melyek talán egész évben rejtve lennének, ha nem
lenne ez a nagy iskolai rendezvény.
A hagyomány azért van, hogy megőrizzük, ápoljuk. Minden
körülmény ellenére továbbadjuk, hogy életünk részévé
válhasson, s felidézhessük, amikor szükség van arra.
Alig találtunk időpontot az idei Gálának. Annyira
összesűrűsödnek a programok, versenyek a tavaszi időszakban,
hogy már-már lehetetlennek tűnik az optimális időpont
megtalálása. Azért azon van az egész iskola, hogy sikerüljön.
Persze nem csupán az iskola. A családok, a Művelődési Ház
dolgozói, a tanulók és tanáraik, mindenki egy közös cél
érdekében összefog, hogy létrejöhessen valami csoda.
Ez a csoda ebben a tanévben április 22-én 17 órakor vette
kezdetét. Hagyományainkhoz híven a zeneiskolások fanfárja
után a végzősök keringőt mutattak be, nem kis sikerrel. Elhittük
néhány percre, hogy hölgyekké és urakká változtak
tanítványaink, s felidézték nekünk a régi bálok hangulatát.
A ballagás előtt álló nyolcadikosok után a legkisebbek,
elsőseink vidám tánca következett. A minionok jelmezébe bújt
1. a osztály megalapozta az egész estét átszövő vidám, önfeledt
hangulatot.

