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Köszönjük az AJTP pályázatok kedvező elbírálását, erkölcsi 
támogatását Kunhegyes Város Önkormányzatának, illetve 
(bánhalmi tanulóink esetében) a kenderesi képviselő-
testületnek. 

Timárné Parázsó Rozália
intézményvezető-helyettes

Második éve a Dózsában…
Sehogyan sem könnyű átvészelni az első tanévet az 

iskolában, főleg ha egy vírus karanténba taszítja a gyerekeket. A 
25 fős második osztály sikeresen vette az akadályokat, és 
szerencsére az iskolában tanulhatnak ebben a tanévben, minden 
család örömére. 

Egy rövid bemutatót és kiállítást szerveztünk az osztály 
tantermében, hogy kicsit változatosabbá tegyük a hétközna-
pokat. Környezetismeretből a hazai erdő élővilágáról tanultak a 
gyerekek. Támár Zoltán sportvadász lehetőséget teremtett szá-
munkra, hogy közelebbről is megismerkedjünk a hazai erdők 
lakóival. A gyerekek megfoghatták, megvizsgálhatták, milyen 
hatalmas is egy vaddisznó bőre kiterítve, hogy milyen nagy 
agyarakat visel, milyen nehéz is egy szarvas agancsa, mennyire 
más egy őzagancs és egy szarvasagancs. Megbeszéltük a 
különbségeket a szürke marha szarva és az őz vagy szarvas 
agancsa között. Érdekesség volt számukra, hogy milyen puha is 
egy róka szőre, viszont a borz szőre majdnem olyan durva, mint 
a vaddisznóé. 

Szívesen láttuk az eltérő tantervű 
csoportot is erre a kis tanulmányra, a har-
madik, a negyedik és a hatodik évfolyamot 
is! Köszönjük szépen Támár Zoltánnak a 
hozzájárulást!

A vírus felbukkanása miatt semmiféle 
közösségi rendezvényt iskolaszinten nem 
lehet megvalósítani. Így a tél elűzését is 
csak osztályszinten tartottuk meg egy jó 
hangulatú farsangi nap keretében. A pénteki 
napot erre szántuk. A délelőtti órák a farsang 
jegyében játékos feladatokkal, vetélkedők-

kel teltek, délután pedig jól átmozgattuk a lurkókat a zene és a 
tánc segítségével. Segítségünkre volt Mélypataki Roland bácsi 
is, akinek ezúton is köszönjük a közre-
működést! Voltak zálogkereső felada-
tok, ügyességi játékok, székfoglaló, 
múmia beöltöztető verseny és persze a 
jelmezek bemutatása sem maradhatott 
el. 

Rengeteg finomságot küldtek a 
kedves szülők erre a kivételes napra, 
nagy köszönet érte mindenkinek! A 
farsangi fánknak nagy sikere volt, el is 
kapkodták gyorsan a gyerekek! Hálásan 

köszönjük a hozzájárulást Johanna néninek és Lali bácsinak! 
Török Tünde tanító nénivel mi is jelmezbe bújtunk a gyerekek 
örömére. Köszönünk mindent, Tündi néni! A délutánt pedig már 

a tornateremben töltöttük, hiszen ott nagy a hely a sok játéknak 
és táncnak. Köszönjük a lehetőséget Nánási István tanár 
bácsinak!

Hajni néni és Tündi néni

Tisztelt Szülők, Támogatók!
A  köszöni, hogy DÓZSA DIÁKÖNKORMÁNYZAT
2020-ban sem felejtették el felajánlani adójuk 1 %-át 
iskolánk számára. Kérjük, az idén is szíveskedjenek 
támogatni intézményünket.
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