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kívánjuk, hogy minden kedves Olvasónkkal együtt jó
egészségnek örvendhessünk!
Török Tünde

Meséről mesére
A „ Hétmérföldes csizmában hetedhét határon át …”
mesevetélkedőre iskolánkból 10 csapat nevezett. A verseny
résztvevői 3. és 4. osztályos tanulók. Egy-egy csoportot négy
tanuló képvisel.
Már a harmadik
forduló feladatait
oldottuk meg. Hét
mese tartalmából kellett számot adnunk
tudásunkról. A feladatok érdekesek, játékosak. Stílusosan:
hét mérföld, hét
feladat tartozik egyegy fordulóhoz. Fontos a pontosság, a gyorsaság. Sokat
készültünk a versenyre, aminek meg is lett az eredménye. A két
negyedikes csapat mellett, mi harmadikosok is bejutottunk a
következő fordulóba, mely Szolnokon lesz. Elsőként a Rátóti
legények (4. osztály), másodikként az Unikornis csapata (4.
osztály) és harmadikként az Óriások csapata (3. osztály)
képviseli iskolánkat.

Köszönjük Emese és Niki néninek a pontos, alapos
szervezést, a játékvezetést, amellyel változatossá tették
számunkra ezt a néhány órát. Kedvet kaptunk a mesék
olvasásához továbbra is. Új ismeretekkel gazdagodtunk és
reméljük, hogy minél tovább jutunk.
Hajrá! További sikeres felkészülést kívánunk a továbbjutó
többi csapatnak is.
A 3. a osztály ÓRIÁSOK csapata

Óvodások az iskolánkban…
Február 14-én tartottuk második összejövetelünket a leendő
1. osztályosok részére. Programunkban kézműves foglalkozás

2018. Március

szerepelt, melyet a farsanggal kapcsolatban terveztünk.
Készítettünk csillogó-villogó szemüvegeket, maszkokat,
bohóckalapot; nyírtunk, ragasztottunk, csillámport szórtunk…
vidám hangulatot teremtettünk.
Nagy lelkesedéssel, ügyesen
dolgoztak a gyerekek. Köszönjük az érdeklődést.
Szeretettel várunk mindenkit a
következő fog-

lalkozásunkra:
2018. március 26-án (hétfőn) 16 órakor
a TORNATEREMBE.
Erre a rendezvényünkre
m i nde n ki n e k
névre sz óló
meghívót küldünk.
Kedves Gyerekek! Sportos öltözékben gyertek,
tornacipőt hozzatok magatokkal!
a foglalkozást segítő tanító nénik

A FeHoVa látogatói voltunk
A Tiszai Pecasuli szakkör évek óta nagy népszerűségnek
örvend iskolánk tanulói között. Nem véletlenül. Február 15-én
is egy érdekes programon vehetett részt a szakkör 40 tanulója 5
kísérő pedagógussal, a Budapesten megrendezett FEHOVA
kiállításon. Mi is a FeHoVa?
Maga a paradicsom azoknak a
gyerekeknek é s
felnőtteknek, akik
szeretik a szabadidejüket a természetben eltölteni,
hisz ezen a kiállításon a horgászat,
a vadászat és a
fegyverek körül
forog a világ. Rengeteg világmárka,
cég és kézműves
magánszemély
képviseltette
magát, és mutatta
be szebbnél szebb
− és ami talán ennél is fontosabb ─ jobbnál jobb termékét.
A tanulók részt vettek a Tiszai Pecasuli pavilonjánál
megrendezett vetélkedőn, ahol az eddig megszerzett tudásukkal
különböző ajándékokhoz juthattak. Az elméleti teszten kívül
halfelismerésben és ügyességi feladatokban mérték össze
felkészültségüket a többi intézmény diákjaival.
A szervezett program végén a gyerekeknek arra is jutott
idejük, hogy a kiállítás és vásár területén gyönyörködhessenek a
rengeteg kiállított termékben, illetve vásárolhattak is közülük.

