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Hurrá! Nyertünk!
„Önellátás: Honnan kerül az étel az asztalra?” címmel
meghirdetett rajzverseny pályázaton növénytermesztési,
kertészeti; állattenyésztéssel, házi vágással és feldolgozással
kapcsolatos rajzokat készítettünk. Nagy izgalommal meséltünk
róla, ki miben jártas, ki hogyan tudja lerajzolni élményeit.
Munkáink jól sikerültek.

Az Univerzum az iskolába jött

Utalványokat nyertünk, ami nagyon jól jött az ünnepek előtt.
Lelkesen várjuk az újabb kihívásokat!
4.b osztályos tanulók

Versenyszellem a palackból
A Mikulás-kupa kiszabadította a versenyszellemet a
„palackból”. A felső tagozatos ﬁúk már napokkal előtte latolgatták az osztályuk focicsapatának összeállítását. Volt
taktikázás a csapatkapitányt, a kezdőcsapatot, a cserejátékosokat illetően. Régi riválisok csaptak össze megint, s bár a korábban elszenvedett vereségért nem mindig sikerült visszavágni, azért a mérkőzések nagyon jó hangulatban zajlottak.
A lányok sem maradtak ki a sportéletből. A ﬂoorballban
mérték össze ügyességüket. Ez a játék ﬁatal kora ellenére is
nagyon népszerű, így nem volt nehéz megszervezni a csapatokat. A női nem tagjainál sem volt hiány küzdőszellemben,
minden energiájukat mozgósítva ütötték a labdát. Bár legjobban
a győztesek örültek, azért a vesztesek sem nagyon búsultak,
hiszen a mozgás, az egymással, egymásért való küzdés, és a
megszerzett gólok is örömmel töltötték el őket.
Pillanatképek a mérkőzésekről:

A csillagos égboltban mindenki szeret gyönyörködni. De
miket is látunk valójában? Hogyan keletkeztek az égitestek?
Milyen messze vannak tőlünk és egymástól? Ezekre és még sok
más érdekes
kérdésre
kaptunk választ egy
mobil planetáriumban, mely
december
2-án délután a kis-

újszállási
Móricz
Zsigmond
Gimnázium
ba költözött.
Az előadást egy 7
méter átmérőjű, 5 méter magas, felfújható kupolában néztük meg, ahová egyszerre
kb. 50 diák fért be. A digitális planetárium segítségével betekinthettünk az Univerzum csodálatos világába, megﬁgyelhettük a csillagok, a bolygók, az égitestek mozgását. Azt is
megtudtuk, hogy régen csillagképek segítségével tájékozódtak.
A ﬁlmvetítés után megnéztük a gimnázium biológia szertárát,
ahol sok preparált állatot láthattunk, s ezek közül többet be is
mutatott egy tanár bácsi. Ezután egy totót „töltöttünk ki”,
amelynek külön érdekessége volt, hogy nem kellett hozzá sem
papír, sem toll, mindent (kérdéseket, válaszokat, eredményeinket) interaktív tábla mutatott. A legügyesebb gyerekek tollat
és csokit, a többiek szaloncukrot kaptak.
Jó kis délután volt, köszönjük Fazekas Gyula tanár bácsinak,
hogy elkísért erre az érdekes programra.
Apostol Patrícia, Takács László,
Rácz Helga, Zolnai Réka
7. osztályos tanulók
2015. január 26-án (hétfőn) 16 órakor
szeretettel várunk minden leendő iskolást
és a kedves szülőket az
„ISKOLAHÍVOGATÓ A DÓZSÁBAN”
programsorozatunk első foglalkozására!

