ségükre és környezetükre való odaﬁgyelés alapvető fontosságú.
Környezetünk védelméért is felelősséget kell vállalnunk, így a
szelektív hulladékgyűjtés témája is szerepel a projektben. A
hulladékok újrahasznosítására kézműves foglalkozásokkal
hívjuk fel a ﬁgyelmet. Projektzáró rendezvényünkön minden
tanuló nagyon élvezte a salátakészítés, ételkóstoló versenyek,
fűszerismereti vetélkedők hangulatát.
A felső tagozaton a kortársakkal és a felnőttekkel, pedagógusokkal való kapcsolatok helyes kezelése a kamaszkor egyik
próbatétele. Az egészségük védelméhez hozzátartozik a dohányzásról, alkoholról, drogról való széleskörű tájékoztatás.
Drogprevenciós előadások, ﬁlmek, tesztek és plakátok
készítése mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy tanulóink a helyes
utat válasszák.
Ezúton mondunk köszönetet a támogató szülőknek, lelkiismeretes pedagógusoknak és a lelkes gyerekeknek, akik hozzájárultak az egészségnevelési záró rendezvény sikeréhez!
Holocsi Hajnalka tanító

A jó kedvet csak fokozta, hogy a telep előtti gyepet is birtokba
vehettük, itt kedvükre futkároztak, birkóztak a gyerekek.
Köszönjük a tehenészet dolgozóinak, hogy lehetővé tették
számunkra a látogatást!
Holocsi Hajnalka, Végsőné Lukács Edit tanító nénik

Dózsások a filharmóniai hangversenyen
A Művelődési Központ az idei tanévben is gondoskodott arról, hogy városunk ifjúsága számára elérhető közelségbe hozza
a komolyzenét. A műfaj iránt érdeklődők a Filharmóniai hangversenysorozat keretében három előadást nézhetnek – hallgathatnak meg. A kínálat természetesen alkalmazkodik a tanulók
életkorához; a zeneirodalom legnépszerűbb, legkönnyebben
átélhető darabjaival ismerteti meg a ﬁatal közönséget.

Negyedikes környezet óra a tehenészetben
Év elején a zöldségekről, a gyümölcsökről tanultunk, ezekről
könnyű volt beszélni, hiszen otthon mindig akadt egy-egy szál
répa, egy fürt szőlő és a látvány már sok mindent elárult a
tananyagról.

Természetesen mi, dózsások sem hagyjuk ki ezeket a nagyszerű lehetőségeket, és rendszeresen, egyre növekvő létszámban ott vagyunk a koncerteken. Az első bemutató október
közepén volt, melyen közel harminc felső tagozatos vett részt.
Mozart: Szöktetés a szerájból című opera keresztmetszetét
tekinthettük meg a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és jelmezes
művészek előadásában. Csodálatos volt az élő zenét,
énekhangot hallgatni, melyet a zenészek és énekesek a
gyermekek számára is érthető, mai nyelvezettel adták elő, így a
„komolyzene” számukra is különösen szórakoztatóvá vált.

Az állatokkal már nehezebb dolgunk van. Még tyúkot, kacsát,
libát tartanak sok háznál, sajnos tehenet már lassacskán csak
nagyüzemben találunk. (A gyerekek fejében pedig lila színben.)
Ezért negyedik osztályosainkkal rendhagyó környezet órát
tartottunk a Kunság Népe Mezőgazdasági Zrt. szarvasmarha
telepén, mert soron következő tanulnivalónk épp ez az állat volt.
Kiss István telepvezető és Magyarné Szamák Erika lelkes
kalauzolásával sok érdekes, fontos információt hallhattunk a
szarvasmarháról, egyik legfontosabb haszonállatunkról. Élőben tanulmányoztuk a tehenek testfelépítését, a takarmányozásukat, az állatok nagyüzemi tartását, az ott dolgozók munkáját. Jártunk a boci óvodában, simogattuk a kisborjakat. A
nagyobbakat kézből etettük. Mindent megfogtunk, megtapintottunk, megszagoltunk. A trágyatároló ugyan „marhára” büdös
volt, de a gyerekek lelkesedését ez sem zavarta.

A népszerű ifjúsági bérletsorozat következő előadását
érdeklődve várjuk. A második előadás februárban lesz, ahol a
Talamba ütőegyüttes fergeteges műsorát tekinthetjük meg, a
harmadik pedig áprilisban várható, David Klezmer Band
előadásában.
Papp Bernadett tanító

