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táncrend: bécsi keringő, tangó, cha-cha-cha, csárdás, foxtrott,
rock and roll, rumba.

A javításba a kísérő magyartanárok is bekapcsolódhattak. Én
is éltem ezzel a lehetőséggel, ezért munka közben betekinthettem más iskolák tanulóinak feladatlapjaiba, ismerkedtem a
kollégákkal, ez a délelőtt szakmai fórumként is működött. Így
délre megszülettek az eredmények. A helyi iskola meleg
ebéddel vendégelt meg bennünket, majd következett a nap
legizgalmasabb pillanata: az eredményhirdetés.

Nem volt egyszerű, de a március 23-i vizsgabálra letisztultak
a lépések, javult a ritmusérzék, és így a gyerekek büszkén
kiállhattak a szülők, nevelők, barátok elé. Ügyesek voltak, nagy
sikert arattak. A nézők tapsviharral jutalmazták őket.
Az idén a zsüri és a közönség szerinti legjobbak: Fábián Ivett,
Kun Réka, Bodnár István, Szelekovszky István. A többi
táncoslábú lány és ﬁú is kapott jutalmat: egy-egy kabalát,
aszerint, hogy melyik táncban volt a legügyesebb.
Gratulálok minden résztvevőnek. Köszönet a szülőknek,
hogy lehetővé tették gyermeküknek a tanfolyamon való
részvételt. Jövőre találkozunk ismét a leendő nyolcadikosokkal
a jó hangulatú táncórákon. A győzteseket szeretettel várom a
zsűribe!
Mindenkinek kellemes tavaszi napokat, jó egészséget kíván:
Gál Ildikó
szervező

Jászsági Helyesíró Verseny
A tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási napon, 2018. március
28-án rendezték meg a Jánoshidai Petőﬁ Sándor Általános
Iskolában a Jászsági Helyesíró
Verseny megyei döntőjét.
A szervezők az iskolákból
korcsoportonként (3-4., 5-6. és
7-8. osztályosok) a 2-2 legjobb
helyesírót várták a versenyre.
Idén 17 intézményből voltak
jelentkezők. A megmérettetés
2 részből állt: először egy 30
pontot érő tollbamondást kellett leírniuk a diákoknak, majd
követ kez e tt a 70 pontos
feladatsor.

Iskolánkat ebben az évben a következő tanulók képviselték:
3-4. osztály:
Gál Ramóna
4.a
Molnár Soma
4.a
5-6. osztály:
Susányi Máté
5.b
Rácz Hilda
5.a
7-8. osztály:
Fedor Emma
7.b
Kun Réka
8.a
Megdicsérem a gyerekeket, a 20-24 fős korcsoportokban 110. helyezést értek el. Közülük is kiemelkednek a ﬁúk: Molnár
Soma 4. osztályos és Susányi Máté 5. osztályos tanuló a
képzeletbeli dobogó 3. fokára állhatott.
Jó hangulatú, magas színvonalú versenyen vettünk részt,
köszönjük a szervezőknek a lehetőséget.
Borbélyné Ács Erzsébet
magyartanár
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