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A finom ebéd után az iskola mögötti parkban egy kellemes 
sétát tettünk. Ezután a templomban vettünk részt az ered-
ményhirdetésen. A helyi iskola énekkara hangulatos műsort 
adott. Az eredményeket izgatottan hallgattuk, majd büszkén 
tapsoltunk meg minden refis nyertest, akik ismét öregbítették 
iskolánk hírnevét. A mesemondók közül Farkas Anikó 5. 
osztályos tanuló arany minősítésben részesült, Fehér Attila 6. 
osztályos diák pedig bronz minősítést kapott (felkészítő 
tanáruk: Nagyné Smányi Hedvig).

A szépírók közül a 2. osztályos Szabó Amina lett az 1. 
helyezett (felkészítő tanára: Tóthné Danisovszki Ágnes), a 
harmadikos Dudás Viktória a harmadik helyezést érte el 
(felkészítő tanára: Szabó Józsefné), a negyedikes Gráczer 
Hanna szintén a rangos 3. helyezést kapta (felkészítő tanára: 
Hadnagyné Csomor Andrea), Rézsó Róbert hatodikos tanuló 
pedig a 2. helyezéssel büszkélkedhet. 

Szépen szerepelt még a mesemondók között a negyedikes 
Horváth Hanna, a harmadikos Kavisánszki Csongor és a 
másodikos Kerék László is.

Gratulálunk minden versenyzőnek!
Köszönjük iskolánk támogatását!

Nagyné Smányi Hedvig

Újra Szöszmötölő
Eljött az ősz és újra várjuk az iskolánkat meglátogató 

óvodásokat.
Hívogatunk minden leendő első osztályba lépőt, hogy jöjjön 

el hozzánk s nézzen szét nálunk.
Az első találkozásunk alkalmával Magyar György iskolánk 

igazgatója mutatta be mit is lehet tudni rólunk, beszélt jele-
nünkről és a terveinkről is. Ezután egy rövid séta következett, 
amikor bekukkanthatott mindenki a tantermekbe, ahol a 
szokásos délutáni munka folyt. 

Szerencsére sok volt az ismerős arc a gyerekek, szülők és 
nagyszülők között is.

Az őszi foglalkozás főszereplőjének kedvenc gyümölcsünket 
az almát választottuk. Sokat segítettek a negyedikesek. Mesét, 
verset mondtak, báboztak, tanították az ovisokat a mondókára, a 
versikére. A díszletet is ők készítették. Volt színezés, nyírás, 
nyomdázás almával.

Mi más lehetett volna az uzsonna, mint almás lepény, 
almalével. Ízlett, mert mind elfogyott.

A téli foglalkozásunkra is mindenkit szeretettel várunk.
Tanító nénik

Mi a „pálya” elsősök?
November 5., az őszi szünet utáni első nap, „Pályaorientá-

ciós” nap volt iskolánkban. Ez a felsősök pályaválasztási dönté-
sét segítette, számunkra viszont mást jelentett. Három nagyon 
izgalmas program várt az elsősökre. Először még részt vettünk 
Tibi bácsi értékmegóvó, interaktív előadásán, majd a „Mentő-
állomásra” indultunk. 

Itt Lovász Gyula vezető és társai mutatták be a mentőautót a 
gyerekeknek. Bele lehetett ülni, megnézni kívül-belül. Volt 
szirénázás és természetesen visítás is háromszor! Játékból rá 
lehetett feküdni a hordágyra is. Nagyon fontosak ezek a 
látogatások szerintem, mert talán nem félnek, ha szükség lenne 
rá. Köszönjük a lehetőséget!

Innen vidám hangulatban a „Húsüzem” játszóterére mentünk. 
Olyan jó, hogy a dínós mellett ilyen játszóhely is van 
Kunhegyesen. Sütött a nap, a fiúk fociztak, a lányok hintáztak, 
csúszdáztak, stb. Szuper volt!

Ebédelni értünk vissza a suliba, de itt még nem volt vége az 
élményeknek, hiszen egy órára Edit néni a Könyvtárba invitált 
bennünket, Sás Károly és Sás Ildikó „Csillaghúr és barátai” 


