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felkészültséggel 
kápráztatták el a 
zsűrit és a közön-
séget. „Lelki fel-
töltődés volt szá-
momra ez a né-
h á n y  ó r a ! ”  – 
mondta egy néző.

A refis tanulók 
9 fővel képvisel-
ték iskolájukat.

Az alsósok kö-
zül Szabó Ágnes 
2.o. 2. helyezést 
ért el,  Tárnok 
Zalán 4.b o. 1. helyezett lett. Felkészítő tanítójuk: Tárnokné 
Szilágy Beáta. 

A felsősök is kitettek magukért. Fehér Attila 6.b o. az 1. 
helyet, Rézsó Róbert 6.b o. a 2. helyet szerezte meg.

A 7. osztályból Nagy Lilla Hédi 2. helyezést, a nyolcadikos 
Rézsó Nóra pedig 3. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: 
Nagyné Smányi Hedvig.

Bátran és ügyesen mérettette meg magát az elsős Kun Mirella, 
a 3. osztályból Kavisánszki Csongor és Rózsa Boglárka.

„A költészet minden tudások közül a legelső és a legutolsó – 
épp oly halhatatlan, mint az emberi szív.” – mondta William 
Wordsworth.  

Nagyné Smányi Hedvig

A mi virágvasárnapunk
Nagyon szép hagyománya az iskolánknak a virágvasárnapi 

faültetés. Ilyenkor a ballagó nyolcadikosok egy fát ültetnek a 
templomkertbe, ami azt jelképezi, hogy innen indulnak a 
gyökereink.

Szorgos kezek munkájának köszönhettük, hogy a szépen 
kitakarított templomban gyűlhettünk össze osztályfőnö-
künkkel, mert ezt az alkalmat mindig egy istentisztelet előzi 
meg.

Váradi László Nagytiszteletű Úr igehirdetése alatt akarat-
lanul is elkalandoztak a gondolataink a nyolc év emlékeiről. 
Ekkor tudatosult bennünk, hogy szinte pár hét és minden, ami 
most még természetes, hamarosan a szép emlékek közé kerül. 
Fázósan, egy kis izgalommal léptünk ki a templomból, hogy 

átvonuljunk a templomkertbe, ahol egy kis műsorral tettük még 
emlékezetesebbé az eseményt. Zsoltárt énekeltünk és 
felolvastam Várnai Zseni gondolatait.

Az előre kiásott gödörbe belehelyeztük a fát, majd 
összetartozásunk jelképeként mindannyian tettünk egy lapát 
földet a fa tövére. Elhelyeztünk a fán egy táblát, mely az arra 
sétálóknak majd mindig jelzi, hogy ezt a fácskát 2019-ben Kati 
néni és a mi osztályunk ültette.

Ez a fa szimbolizálja azt, hogy a gyökereink idekötnek 
minket. Ezekből a gyökerekből táplálkozva tudunk majd nagyot 
alkotni az életben. 

Rézsó Nóra
8. osztály

Digitális Témahét a Dózsában
(2019. április 8-12. között)

A 2018/19-es tanévben iskolánk 
ismét részt vett a Digitális Témahét 
programban. 

A program fő  a digitális célja
pedagógia módszertanának népsze-
rűsítése és elterjesztése a közneve-
lésben, valamint a digitális kompe-
tenciafejlesztés kiterjesztése az infor-
matika órán túl más tantárgyakra is.

Az idei tanévben kiemelt szempont-
jaink voltak:
 a digitális technológia alkotó használata és az 

algoritmikus gondolkodás fejlesztése
 a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése és 

bevonása
Választott projektünk : témája „Kunhegyesen barangolva”

A témahetet megelőzően a részt vevő pedagógusok és diákok 
több héten át zajló változatos és kreatív felkészülési 
munkafolyamatok során valósították meg a választott projektet, 
így fejleszthették képességeiket technológiával támogatott 
tanulás során.


