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döntőinek a megrendezése is. A tanév elején tanáraink részletes
ismertetőt tartanak a választható tanulmányi versenyekről. A
Bendegúz-versenyen évek óta sok
diák vesz részt
iskolánkból. Az
idén 47 t anul ó
jelentkezett a
megmérettetésre.
Az országos levelező verseny fordulói mellett megyei dönt őn is
ré sz t ve het ne k a
legjobb teljesítményt
elérő gyerekek.
Az idei tanévben a
benevezett 47 diák
közül mindenki
j ogos ult t á vá lt a
megyei döntőn való
részvételre. Április
13-án izgalommal
szálltunk fel a buszra. A szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában került sor a döntő megrendezésére. Miután
elfoglaltuk helyünket a tantermekben, kezdődött a munka.
38-an egy tantárgyból töltöttek ki feladatlapot, 7-en két tantárgyból, 2-en három tantárgyból. Miután mindenki befejezte a
munkát, indultunk a McDonald's-ba. Itt már felszabadult hangulatban eszegetett a társaság. Hazafelé az úton már számolgattuk a lehetséges eredményeket.
A levelezős versenyből még hátra van a 6. forduló beküldése,
és utána várhatjuk az értékelést. Elmondhatjuk mindannyian,
hogy sokat tanultunk a feladatok megoldása közben, és
élményekkel gazdagodtunk.
Jövőre ismét jelentkezünk:
a BENDEGÚZ-TUDÁSBAJNOKSÁG résztvevő

A BOLDOGSÁG VILÁGNAPJA
A boldogságnak már van egy világnapja,
melyet az év többi napjától megkülönböztetve
hivatalosan is megünnepelhetünk. Az ENSZ
közgyűlése március 20-át ugyanis 2012-ben a
boldogság
nemzetközi
n a p j á v á
nyilvánította.
Mi legyen a
mérce?
Mi vajon mivel mérhetnénk
meg a boldogságunkat?
Hogy mennyi
jó dolog történik egy nap
velünk? Hogy mennyi érintést kapunk? Hogy mennyit
mosolygunk? Hogy hány dicsérő szóban, pozitív elismerésben
részesülünk egy nap? Hogy mennyi célt sikerült elérnünk egy
hét alatt?
Lásd, élvezd, pihenj, jelenben élj!
1. Lásd meg a körülötted lévő szépséget, és adj lehetőséget
magadnak arra, hogy elmerülj benne, ha csak egy percre is!
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2. Élvezd a munkádat, a vidám baráti együttléteket, egy utazás
új élményeit, az otthonod kényelmét, a tested csodáit, hogy
képes vagy járni, a kezeiddel alkotni!
3. Pihenj meg a mindennapi hajtásban! Szánj időt magadra, és
engedd ki a gőzt!
4. Jelenben élj! Itt és most élj az erőddel, a kreativitásoddal, a
sokszínűségeddel, és mutasd meg önmagadnak és a világnak az
egyediségedet, ami boldogságot hozhat mindenkinek!
(Részlet a Boldogságprogramból)

A 2018-as Víz Világnap nemzetközi szlogenje nem
véletlenül lett a „Védd természetesen!”. Bolygónk legégetőbb
problémáival a XX. században csak regionális szinteken
foglalkoztak, mára azonban már nem csupán a víz tisztasága a
kérdés. Árvizek, aszályok, vízszennyezés − mind károsítják a
növényzetet, talajt, folyókat, tavakat.
Hogyan csökkenthetjük az ezek
által okozott károkat?
Hogyan szabha tunk gá ta t a
környezetszennye
zésnek?
A megoldást a
természet maga
kínálja. Új erdőket kell telepíteni,
vissza kell kapcsolni a folyókat az árterekhez, helyre kell állítani a vizes
élőhelyeket, hiszen ezek tartják egyensúlyban a víz körforgását,
javítva az emberiség egészségét és életminőségét.
Már kicsi gyermekkorban érdemes erről a problémáról
beszélni, hiszen ha így nőnek fel, talán felnőttkorban már
tudatosak lesznek. Beszélni kell a vizek szennyezéséről, ezek
következményeiről. Miért fontos a takarékosság?
Ezzel kapcsolatban hirdettük meg a plakátkészítést.
Osztályonként kellett elkészíteni, a téma szabadon választott
volt.

Testünk a Csoda – Interaktív kiállítás
A szervrendszerek
működését interaktív
eszközökkel bemuta t ó k i á l l í t á s o n a
különféle állomásokat
végiglátogatva képi és
szöveges információs
p a r a v á n o k

