2014. Január

Kunhegyesi Híradó

a higiéniás szokásokról tartott tájékoztatót. A diákok plakátokat
készítettek, tesztfeladatokat oldottak meg, csoportmunkában vetélkedtek.
Ezúton mondunk köszönetet Zsoldiné Nagy Katalin védõnõnek és Gõz Attila rendõr fõtörzsõrmesternek az elõadásokért és
részvételért, a szülõknek zárórendezvény segítéséért, a kollégáknak a fáradhatatlan munkáért, a gyerekeknek a kitartásért.
Holocsi Hajnalka
tanító

Színházlátogatás Szolnokon
December 9-én az 1.a osztályos, a negyedikes és az ötödikes
tanulók Szolnokra, a Szigligeti Színházba részesei lehettek egy
nagyszerû élménynek. A mindenki által jól ismert Csipkerózsika címû mesejátékot láthattuk a Háromszék Táncegyüttes
elõadásában, interaktív, zenés - táncos megjelenítésben.
A színházi elõadás után megebédeltünk a McDonald’s-ban,
majd indultunk haza.
A Tisza hídon áthaladva még megnéztük a Tiszavirág hidat,
amin a színházi elõadás kezdete elõtt átsétáltunk.
A gyerekek lelkes beszámolói alapján úgy gondoljuk, hogy
mindenkinek nagyon kellemesen telt el ez a nap.
Doma Istvánné, Szabóné Török Éva
Szabóné Nagy Mária

Ki a legjobb elõadó?
Ebben az évben is megszervezésre került iskolánkban ez a
szavalóverseny, amelyet a DÖK szervezett. Mikor megtudtuk a
verseny
i d õpontját
m i ndenki elkezdte
keresni
a hozzáillõ
v e r s eket.
E l é rkezett a
december 12.
Ö r ö mm e l
fogadt u k ,
hogy
sok diák részt
vett. A
v e rsenyt a
m á s odikosok
kezdték
azért,
hogy az
elsõsök
láthassák, hogyan zajlik a verseny. Amikor elmondták a verseiket és
meséiket az I. és II. korcsoport eredményhirdetése következett.
Az alsósok boldogan vették át jutalmukat. Ezután következett a
III. és IV. korcsoport ahol már komolyabb szavalatokat is hallhattunk. A zsûri mind a négy korcsoportnál elmondta észrevételeit és jó tanácsokkal látott el minket.
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Így alakult a verseny eredménye:
I. KORCSOPORT
II. KORCSOPORT
1. 2.A SZABÓ LARINA
1. 3.B SZILÁGYI LARA
2. 2.A HÁZI SZILVIA
2. 3.B HÁZI DORKA
3. 2.B SZÍVÓS NETTI
3. 4.A TÓTH ZSANETT
III. KORCSOPORT
1. 5.A SZILÁGYI ESZTER
2. 5.A GORZÁS GERGÕ
3. 6.A FÖLDES JÁNOS

IV. KORCSOPORT
1. 8.A MADARASI IMRE
2. 7.A KOVÁCS EVELIN
3. 7.A TAR IVETT

Ezúton is szeretném megköszönni az értékes jutalmakat és a
zsûri munkáját. Reméljük, hogy jövõre is megrendezésre kerül
ez a verseny.
Tar Ivett és Kovács Evelin
7. osztályos tanulók

Karácsony ünnepén, mindenhol
gyertya ég…
December 16-án ismét összegyûlt a város apraja-nagyja a város fõterén, a rénszarvasnál. A Dózsás gyerekek mûsora segített
ráhangolódni a legszebb ünnepre, a karácsonyra. A zeneiskolásaink furulya játékával indult a koraesti mûsor. Az ismert dallamokat a közönség is énekelte.
A negyedikesek Bethlehemes mûsora a szép jelmezekkel karácsonyi hangulatot varázsolt a térre.
Az ovisok és az elsõsök Kiskarácsony címû mûsora és Szívós
Netti szavalata zárta a mûsor komolyabbik részét. Táncházzal
zárult az esti program. Jó volt látni, hogy a szülõk, nagyszülõk
és nézõk együtt táncoltak a gyerekekkel.
Reméljük sikerült a szívekbe belopni a karácsony, a békesség
hangulatát.
A Dózsa Iskola dolgozói és diákjai Boldog új évet kívánnak városunk minden lakójának.
Gál Ildikó
Tanító néni

Korcsolyázni jó!
Igen jó! Ezt
mondják azok a
kunhegyesi gyerekek, felnõttek,
akik boldogan vették birtokukba az
ingyenesen használható mûjégpá-

lyát. Köszönjük,
hogy lehetõvé tették a mozgást, a

sportolást a lakosságnak a szürke, téli hétköznapokon
is a város fõterén.
Dózsások

