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Szöszmötölő a Refiben

Január 23-án kedden délután tartottam iskolánkban a második 
foglalkozásunkat. Ígéretemhez hűen egy játékosan sportos 

összejövetelre vártam a leendő elsősöket. Szép számmal 
gyűltek össze annak ellenére, hogy betegség tizedeli most az 
ovis és az iskolás gyerekeket egyaránt.

Tornatermünkben egy remek akadálypályát állítottunk össze 
Csománé Fehér Andrea kolléganőmmel. Iskolavezetésünk a 
közel 400 000 forintos sportberuházáskor gondolt a kicsikre is, 
és rengeteg érdekes ügyességi játékot szerzett be, amit most ki is 

lehetett próbálni!
Először bemelegítettünk a negyedikesekkel, majd hajrá! 

Indulhatott a móka! Nagyon ügyesek volta a kicsik, nem torpan-
tak meg egyszer sem! Legnagyobb sikere a bújócsőnek, a 
„mocsárjárásnak” és a célba dobásnak volt, de a csúszda is 
szuper volt.

A foglalkozás végén még egy jól ismert körjátékot is 
eljátszottunk, majd alapos kézmosás után finom uzsonna várt az 
éhes pocakokra.

A viszontlátás reményében köszöntünk el egymástól, hiszen 
iskolánk farsangján is szeretettel látjuk őket!  

Kunné Pádár Gyöngyi
a leendő tanító néni

Apró hírek…

Szívesen járnak színházba iskolánk tanulói. Fontosnak 
tartjuk, hogy élményt szerezzenek, megismerkedjenek, 
nemcsak Kunhegyesre hozott gyermek előadásokkal, de igazi 
színházi darabokkal is.

Decemberben Budapesten az Operettszínházban néztünk 
meg a Musicalmeséket. Szolnokra a Szigligeti Színházba 
három részes ifjúsági bérlettel járnak a felsősök. Két alsó 
tagozatos osztálynak Egerben van bérlete a Gárdonyi Géza 
Színházban. A legközelebbi élmény pedig a Fővárosi 
Nagycirkusz porondján várja gyerekeinket a Győztesek 
Karneválján.

Köszönjük a szervezők munkáját.
Iskolánk nélkül nincs  matematika verseny Ószőlőn  évek óta. 

Az idén is sok diák mérette meg magát. 
A feladatok megfogalmazása más, furfangos. A megoldások-

hoz is gyakran hasonló agyafúrtság szükséges.
Különösen szép eredményt ért el az idén két harmadikos 

kisdiákunk: Horváth Kata és Auner Dániel. Megérdemlik a 
dicséretet.

A magyar kultúra napján

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-
én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Ilyenkor több figyelmet szentelünk évezredes hagyomá-
nyainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének.

Iskolánk 7. osztálya a templomban emlékezett meg a magyar 
kultúra napjáról. Az egyik tanuló röviden ismertette a 
legfontosabb gondolatokat az ünnepről, majd a Himnusz 
hangjai csendültek fel hat tanuló előadásában.

Nagyné Smányi Hedvig


