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Kunhegyesi Híradó

A farsangi időszak is tevékenyen telt, a bálra a
nagycsoportos gyermekek meghívták Gyöngyi
nénit is, és így együtt sikeresen maskarákba bújva
kergettük el a telet.

Már most különleges kapcsolat alakult ki a
tanító néni és a gyerekek között. Hiszen nem csak a
szöszmötölők alkalmával van lehetőség Gyöngyi nénivel a
személyes találkozásokra, hanem minden héten ellátogat

2018. Március
óvodánkba, hogy játékos tevékenységek
során ismerkedhessenek egymással, ami által
bizalomteljes „csapattá” kovácsolódnak. Az
a tapasztalatunk, hogy így minden évben
örömmel és nagy várakozással készülnek az
iskola első évére az idén búcsúzó gyermekeink.
Jelenleg sem pihenünk, mesterségek hetei
keretében ellátogatunk városunk több pontjára, ahol a gyermekek saját tapasztalatai útján ismerkedhetnek meg és láthatnak
betekintést a különböző szakmák rejtelmeibe. Közben készülünk a következő jeles
eseményünkre, ami már óvodánkban
hagyomány, a Szeretetvendégségre.
Kovács Anita és Rézsó Sára
óvodapedagógusok

Szavalóverseny Abádszalókon
Minden tanévben a Magyar Kultúra Napja alkalmából az
Abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola szavalóversenyt
rendez alsó tagozatos gyerekek számára. Ebben a tanévben
Osvát Erzsébet verseiből kellett a kis versmondóknak választaniuk.

osztályos, Rénes Réka 2. osztályos, Borbély Balázs 3. osztályos
és Farkas Anikó 4. osztályos tanulók.
Nagy örömünkre szép eredményekkel tértünk haza.
Szabó Ágnes 4. helyezés
Rénes Réka 3. helyezés
Farkas Anikó Különdíj
Gratulálunk nekik, s további eredményes versenyzést
kívánunk.
Szabó Józsefné
tanító

Mátyás Tudósai Megyei Tanulmányi Verseny

Január 22-én délután a verseny egy nagyon kedves kis bábelőadással vette kezdetét, melyet az iskola harmadikosai adtak
elő. Majd az igazgatónő elmondta, hogy erre megyei versenyre
15 iskola 52 kis tanulója érkezett. A versenyt két korcsoportban
bonyolították le, az egyikben az első és a harmadikos gyerekek,
a másikban a másodikos és a negyedikes gyerekek mondák el
verseiket a zsűri, a tanítók, a szülők valamit társaik előtt.

Ami iskolánkat négy kisgyermek képviselte: Szabó Ágnes 1.

Az idén 37. alkalommal rendezték meg a Mátyás Tudósai
Megyei Tanulmányi Versenyt Szolnokon. Iskolánk 12 tanulója
indult a megmérettetésen. Több száz diák között elszántan és
fegyelmezetten versenyeztek matematikából, nyelvtanból,
angolból, rajzból. Versmondónk is volt. Az alábbi szép
eredmények születtek. Gratulálunk mindenkinek!

3. a osztály: Tornyi Mercédesz: kis nyelvész: 14. helyezés
3. b osztály: Horváth Kata: matematika III. helyezés
Horváth Hanna: versmondás VII. helyezés

