Márciusi iskolahívogató program a Dózsában
A tornaterem adott helyszínt az iskolahívogató programnak
márciusban. Az ovisok nagy érdeklődéssel ismerkedtek a sok
színes labdával, a tekével és a nagymozgást fejlesztő játékokkal. Örültek a hatalmas tornaterem adta szabadságnak.

Az első hat, legtöbb pontszámot elért csapat került a döntőbe,
melynek helyszínét a szarvasi Körösvölgyi Látogatóközpont és
Állatpark adta, ahol terepfeladatok megoldásában adtunk
számot ügyességünkről, tudásunkról. A végső megmérettetésen
Zsuzsó és Ivett mellett póttagokkal versengtünk: Gönczi
Rékával és Dorogi Natáliával.
A verseny során elsőként dolgozhattuk fel a Körösvölgyi
Látogatóközpont és Állatpark frissen elkészült munkafüzeteit,
miközben igazi természetvédő módjára ﬁgyelhettük meg a DélTiszántúl állatvilágát testközelből. Bár helyezést nem értünk el,
de a kellemes idő és a csodálatos helyszín kárpótolt bennünket:
úgy éreztük mindannyian, hogy egy igazi tavaszi kiránduláson
vehettünk részt.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Fábián József szülőnek és
Béres Andrásnak, hogy segítettek bennünket abban, hogy
eljussunk Szarvasra, a verseny helyszínére.
Természetjáró Kunleányok 6. osztály

Portré: Doma Dávidról
A program kezdetén Gál Ildikó és Szabóné Nagy Mária néptánccsoportja tartott bemutatót, majd bevonták a leendő elsősöket is a közös énekbe, táncba és játékba. A következő program
a sorverseny volt, amelyben megmutathatták a kicsik, milyen
gyorsan tudják megérteni és végrehajtani a feladatokat.
Mindenki nagyon élvezte a játékos feladatokat és a szülők biztató szavait, akik drukkoltak csemetéiknek. A rengeteg játékkal
és eszközzel ezután szabadon játszhattak és ismerkedhettek. A
fáradtság első jelei után mindenki megkapta a jól megérdemelt
érmet a nyakába és ﬁnomságokat a pocakjába.
Reméljük, örömmel gondolnak vissza erre a vidám délutánra.
Köszönjük a szülők és a gyerekek részvételét és a kollégák
segítségét. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit iskolánkba!
A beiratkozás időpontja:
2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óráig
2016. április 15. (péntek)
8.00-19.00 óráig
Helyszíne:
Kunhegyesi Általános Iskola és AMI
Kunhegyes, Dózsa utca 38.
Intézményünk pedagógusai
és a leendő elsős tanító nénik

Túzok Tusa 2016
2016. március 21-én, hétfőn a Körös − Maros Nemzeti Park
Igazgatósága hatodik alkalommal rendezte meg az immár
hagyománnyá vált Túzok Tusa idei döntőjét.
Az általános iskola felső tagozatos korosztályának hirdetett
természetvédelmi témájú vetélkedőn ebben az évben 8 település
17 csapata versenyzett a győzelemért. Az első két, levelező
forduló során játékos természetvédelmi, természetismereti
témájú feladatokat oldottunk meg. Az eredeti csapat tagjai:
Budai Zsuzsanna, Fábián Ivett, Tóth Zsanett és Szász Csenge.

Doma Dávid a Dózsa iskola 7. osztályos tanulója, kedves, szerény ﬁú. Ő
a legmagasabb a suliban. Magassága
nem mindig előny a számára (még az
utolsó padból is jól látják a tanárok),
de a röplabdapályán abszolút hasznát
veszi.
− Dávid, hány cm magas vagy?
− 187 cm.
− ?! Mióta röplabdázol?
− Hétéves koromban kezdtem
Tamasiné Ács Judit tanár néninél, aki nagyon megszerettette
velem ezt a sportágat. Jelenleg pedig a régi csapatom mellett
játszom a szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola csapatában is.
− Hogy kerültél oda?
− Az egyik röplabdatornán látott szerepelni Bodonyi Ákos
edző, és megkeresett azzal a kéréssel, hogy menjek át a sulijukba tanulni és röpizni. A szüleimmel úgy döntöttünk, hogy az
általános iskolát még a Dózsában fejezem be, csak edzeni és a
mérkőzésekre járok el Szolnokra.
− Hogy tudod a sportolást összeegyeztetni a tanulással,
hiszen az edzések, az utazások és a mérkőzések nagyon sok idődet és energiádat veszik igénybe.
− Nem könnyű, de igyekszem a napjaimat jól kihasználni, az
időmet ésszerűen beosztani. Nincs sok „üresjárat”. Szerencsére
nem romlott a tanulmányi átlagom, félévkor 4,7 volt.
− Hogyan szerepel az új csapatod a versenyeken?
− Legutóbb Kecskeméten az országos Vásárhelyi-kupán 3.
helyezést értünk el.
− Bár csapatjátékról van szó, de kimagasló egyéni teljesítmények nélkül nincs győzelem. Neked melyek a legjobb egyéni
eredményeid?
− Két alkalommal kaptam meg a Legjobb játékosnak járó
különdíjat.
− Gratulálok. Gondolom, kedvenc tantárgyad a testnevelés.
Ezen kívül melyik?
− A történelem, abból is szívesen versenyzek a csapatunkkal.
− Melyek a sporttal, illetve a tanulással kapcsolatos további
terveid?
− Valamelyik szolnoki középiskolában szeretnék továbbtanulni, és természetesen minél magasabb szinten folytatni a
röplabdázást.
− Sok sikert kívánok az osztálytársak nevében is.
− Köszönöm.
Reményi Viktor 7. osztályos tanuló

