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Április 24-én, kedden a felső tagozatos diákok vetélkedő 
keretében adtak számot a természet- és környezetvédelem 
területén megszerzett tudásukról. Előzetes feladatként PPT-t 
készítettek. A többfordulós versenyben 

1. helyezett lett a 6. a osztály csapata
Tagjai: Csörögi Fanni, Nagy Péter Donát, Rózsa Gergő, Tóth 

Petra
2. helyezett a  8. a osztály csapata
Tagjai: Doma Fanni, Dorogi Natália, Fábián Ivett
3. helyezett a 7. a osztály csapata
Tagjai: Csík Eugénia, Fülöp Bence, Jámbor Kitti, Kupai 

Boglárka
Szerdán az alsó tagozatos osztályok mérhették össze 

tudásukat, akik előzetes feladatként lapbook-ot készítettek.
1. helyezést  ért el a 4. a osztály csapata
Tagjai: Bíró Balázs, Kovács Blanka, Molnár Soma, Nagy 

Dóra Anna
2. helyezett a 4. b osztály csapata
Tagjai: Fülöp Ákos, Novák Laura Bianka, Soós Imre, Vas 

István
3. helyezett 3. b osztály csapata
Tagjai: Gál Ágnes Orsolya, Gorzás Zoltán Milán, Tar József, 

Tóth Jázmin Írisz
Az első helyezett csapattagok egy ingyenes Zöld Szíves 

kiránduláson vehetnek majd részt.
Gratulálunk a győzteseknek, és további jó munkát kívánunk!
A témahét hagyományos programjának számít a „Gyújts egy 

gyertyát a Földért!” című dal eléneklése, melyben tavaly már 
27 országban élő, több mint 12 
ezer magyar ember vett részt. Mi 
is csatlakoztunk ehhez a kezde-
ményezéshez az idén is. 

A hét zárásaként felhívtuk a fi-
gyelmet a szelektív hulladék-
gyűjtés és az újrahasznosítás 
fontosságára. A tanulók az 
otthonukban már feleslegessé 
vált hulladékból új használati 

tárgyakat, játékokat készítettek.
Köszönjük szépen mindazoknak, akik segítették a programok 

zökkenőmentes lebonyolítását.

Reméljük, sikerült felhívnunk a figyelmet a változás 
szükségeségére, és arra, hogy együtt, összefogva sokkal 
eredményesebben tudunk az ügy érdekében cselekedni.

Doma Istvánné
Kassayné Karmazsin Eszter  

DÓZSA-GÁLA – 2018
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell 

tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy 
megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az 
alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."

Szent-Györgyi Albert gondolata lett a mottója az idei 
DÓZSA-GÁLÁNAK. Kijelenthetjük, megtaláltuk, mit 
szeretünk csinálni. Szeretünk ünnepelni, közösen gyerekek, 
szülők, pedagógusok. 

Szeretjük megmutatni iskolaközösségünk sokszínűségét, a 
tehetséget, mely ahhoz kell, hogy évről évre az egyes tanulók 
alakításaiból az osztályközösségek darabjai álljanak össze, s 
alkossanak egy egész estés iskolai bemutatót.

Április évek óta sűrű programjaival nagy kihívást jelent 
minden Dózsásnak. Így volt ez most is. A kétnapos tavaszi 
szünet után szinte minden nap volt valami megmérettetés. 
Szavalóverseny, megyei és országos tanulmányi versenyek, 
pályázatok írása, próbák.

Április 20-án este mégis mindenki lelkesen, teli izgalommal, 
feszült figyelemmel, a fáradtság legkisebb jelét sem mutatva 
várta a kezdés pillanatát. 

Az első műsorszám hagyományosan a nyolcadikosok 
nyitótánca volt. Hihetetlen hogy egyik pillanatban a gyerekek 
zsibongó tömege egyszerre báliruhás hölgyekké és frakkos 
urakká képes változni. Pedig még tegnap voltak elsősök, most 
meg felnőttként táncolták a keringőt.

Hatásos így indítani a műsort. A siker sem maradt el. A Gála 
műsorát mindig két blokk alkotja. Az első részben az alsós 
osztályok produkcióit az idén egy téma köré rendeztük. Ez a 
közös pont az iskola volt. 

Az 1.b-sek az énekórák hangulatát idézték a színpadra 
játékfűzésükkel.

 A 2.a-sok rendhagyó matematika órája annyira kreatív és 
mozgalmas volt, hogy azok is élvezték, akik a matekot nem 
kedvelik.

Az ünnepek is szerves részét képezik az iskolai életnek. A 2.b 
és a 4.b a húsvéti és a pünkösdi ünnepek hangulatát idézte a 
színpadra.

A Dózsában a sport, a mozgás mindig fontos területe volt a 
nevelő-oktató munkának. A 3.a tanulói testnevelés órát 
varázsoltak a közönség elé.

Intézményünk farsangjaira minden évben szebbnél szebb 
jelmezek készülnek. Az 1.a és a 3.b karneváli öltözéke annyira 
jól sikerült, hogy a Gálán is ezt használták fel. Az elsősök 


