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Dózsás hírek
Karácsonyi készülődés
Az év végéhez közeledve mindenki egyre többet gondol az elkövetkezendő ünnepi időszakra. Így történt ez a 2.a osztályban is.
Elkezdtük a kutatást, és sok-sok új ismeretre tettünk szert. Egyszer
csak lett egy kis műsorunk. Úgy gondoltuk, hogy ezt érdemes
lenne másoknak is
megmutatni.
Ezért december 9-én
karácsonyi
díszbe öltöztettük az
osztályunkat
és meghívtuk az érdeklődő
szülőket.

december 14-én. A
kis zenészek Zsámboki Árpád tanár
bácsi irányításával
szép dalcsokorral
szórakoztatták a
közönséget. A néptáncosok is kitettek
magukért. Az első
osztályosokból és
ovisokból álló kis
csapatnak ez volt az első fellépése, de ügyesen táncoltak,
énekeltek. A műsor végén a szülőket is megtáncoltattuk, még a
nagymamák is ropták a szabadtéri táncházban.
Remélem, jövőre is szerepelhetünk, örömmel elvállaljuk.
Gál Ildikó
tanító

A DÖK karácsonyi ajándéka
A téli időszak ünnepekben és
népszokásokban egyaránt nagyon gazdag. Műsorunkat úgy
építettük
fel, hogy
ezeket a
szokásokat
minél jobban megismerhessék. A gyerekek legkedvesebb
barátjával, a Mikulással kezdtünk. Majd az advent időszakát
elevenítettük fel. Ezután megnézhettük Szent Luca legendáját
és a hozzá kapcsolódó babonákat.
Végül elérkeztünk a karácsonyhoz. Ez az év legszebb és
legmeghittebb ünnepe. A várakozás időszaka kiteljesedik
december 24-én, szentestén.
Úgy gondolom, hogy egy tartalmas délelőttöt tölthettünk
együtt. A gyerekek nagyon ügyesek és lelkesek voltak. Így
szeretnénk megköszönni a szülők önzetlen segítségét. Ezúton
kívánunk mindenkinek békés, boldog új esztendőt!
Tanító nénik

Rénszarvas húzta…
Decemberben esténként nagyon szeretek sétálni a városháza
előtt. A gyönyörű díszkivilágítás, a betlehemi jászol és a korcsolyapálya mellett szívemnek legkedvesebbek a szánhúzó rénszarvasok. Ebből következik, hogy mennyire szeretek a gyerek e k k e l
együtt szerepelni a
„rénszarvas
nál”.
Idén a zeneiskolások
és az én kis
néptáncosaim adták a
dózsások
műsorát

A decemberi hónap a dózsás diákönkormányzat részéről is a
karácsonyról szólt. Azon kívül, hogy az iskolarádióban egyre
gyakrabban hallhattunk karácsonyi dalokat, a hónap elején
disco dobta fel a tanulásban megfáradt diáksereg hangulatát. A
buliban a jó hangulatról Farkas Béla gondoskodott, aki már
sokadik alkalommal ingyen szolgáltatta a zenét. Köszönjük az
önzetlen felajánlását.
A következő héten iskolánk legtehetségesebb versmondói
versenyeztek a legjobb előadói címért. A tekintélyes múlttal
rendelkező, „Ki a legjobb előadó?” rendezvényt szokás szerint
nagy érdeklődés kísérte. Az osztályokat két-két diák képviselte,
akik több induló közül előzetes meghallgatás után kerültek az
iskolai döntőbe. Szereplő gyermekeikkel, unokáikkal együtt
izgultak szülők, nagyszülők, akik zsúfolásig megtöltötték a
szépen feldíszített termet. A nyugdíjas tanárokból álló zsűrit két
diák egészítette ki, akiknek nehéz feladatot jelenthetett a nagy
átéléssel, élményszerűen előadott produkciók közül a legjobbat
kiválasztani. De ahogy ez már lenni szokott, hosszas
gondolkodás után mégis csak sikerült.
Az eredmények:
I. KORCSOPORT
HELYEZÉS
NÉV
OSZTÁLY
1.
SZAKÁLY ZSOLT
2. a
2.
SZABÓ FANNI
2. b
3.
TÓTH RÉKA
2. a
II. KORCSOPORT
HELYEZÉS
NÉV
OSZTÁLY
1.
HÁZI SZILVIA
3. a
2.
HÁZI DORKA
4. b
3.
NAGY PÉTER DONÁT
3. b
III. KORCSOPORT
HELYEZÉS
NÉV
OSZTÁLY
1.
SZILÁGYI ESZTER
6. a
2.
BAGI BIANKA
6. b
3.
TÓTH ZSANETT
5. a
IV. KORCSOPORT
HELYEZÉS
NÉV
OSZTÁLY
1.
TAR IVETT
8. a
2.
KOVÁCS EVELIN
8. a
3.
FÖLDES JÁNOS
7. a
A helyezettek értékes könyvjutalomban részesültek, de a
többi résztvevő sem ment haza üres kézzel, emléklapot és
csokoládét kaptak.

