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rátermettségét. Már a negyedik forduló feladatlapjainak 
megoldása vár a gyerekekre. A fordulók feladatai érdekesek, 
izgalmasak. 

Az ötödik forduló beküldése után, április 13-án kerül sor a 
megyei döntő megrendezésére. A versenyzők nagy 
lelkesedéssel készülnek erre a megmérettetésre, hiszen 
szeretnék az előző évi jó eredményüket megtartani, illetve 
túlszárnyalni.

Sok sikert kívánunk minden versenyzőnek!

Szervező pedagógusok

„Együtt szaval a nemzet – Együtt szaval az 
iskola”

Idén, január 22-én immár 29. alkalommal ünnepeljük a 
magyar kultúra napját. Miért éppen január 22-én? Már a kis 
elsősök is tudják a választ: ezen a napon fejezte be Kölcsey 
Ferenc a  című költeményének kéziratát. A költő maga Himnusz
sem gondolta, mennyire ismert és elismert lesz verse. Ez a 
költemény olyan szép gondolatokat és mély érzéseket fogalmaz 
meg a hazáról, a hazaszeretetről, hogy az idők folyamán méltán 
vált a magyar nép nemzeti imádságává és ennek a napnak, a 
magyar kultúra napjának jelképévé.

Január 22 nem „csak” a Himnusz születésnapja, nem „csak” a 
magyar kultúra ünnepe, hanem a magyar nép együtt 
szavalásának napja is. Az idén 5. alkalommal hirdették meg arra 
illetékes szervezetek az  programot. Együtt szaval a nemzet
Ennek a rendezvénynek az a feladata, hogy összekapcsolja 
határon innen és határon túl, a világ legkülönbözőbb részein élő 
magyar közösségeket – a  Ezen a napon versmondáson keresztül.
a meghatározott időpontban a világ összes magyar nyelvű 
iskolájában, osztályában gyerekek (és felnőttek) százezrei 
szavalták a Himnusz sorait.

Mi sem és most sem szerettünk volna kimaradni ebből az 
élményből, és ahogy a korábbi években, úgy idén is 

csatlakozunk a versmondók óriási táborához. 
Azokban a percekben a Dózsa iskolások közös előadásában, 

alsó és felső tagozatosok együttes részvételével hangzott fel 
nemzeti imádságunk, a Himnusz.

A kompetencia alapú oktatásért
munkaközösség

Házi tanulmányi verseny
A 2017/18-as tanévben is meghirdettük intézményi szinten a 

házi tanulmányi versenyt az első négy évfolyamon. A Dózsa 
Tagintézményből 72 tanuló, a Tiszagyendai Tagintézményből 
18 tanuló jelentkezett a háromfordulós, döntővel záruló 
megmérettetésre. Szövegértés, nyelvtan, matematika és 
környezetismeret tantárgyakból a kompetencia alapú oktatás 
elveire épülő feladatokból összeállított tudáspróbák megoldása 
során a tanulók összemérhetik tudásukat, tapasztalatokat 
szerezhetnek. A diákoknak lehetőségük van a versenyhelyzet 
megtapasztalására.

A novemberi első forduló után január 30-án került sor a 
második forduló megrendezésére.

A gyerekek izgalommal érkeztek a 
versenyre, ahol figyelmesen oldották 
meg a feladatokat, hiszen tudják, 
hogy  a  l e g jobba k  a  dön tőbe 
juthatnak. Természetesen nagyon 
várták az eredményeket.

A következő fordulóra márciusban 
kerül sor.

Kitartó munkát kívánunk minden 
tanulónak!

a Szilárd alapkészségekért
munkaközösség


