Kicsi a bors, de erős
Iskolánk méltán lehet büszke kiváló helyesíróira ebben a
tanévben is. A tavaszi szünet előtti, utolsó tanítási napon ismét a
jánoshidai Petőﬁ Sándor Általános Iskolában jártunk a Jászsági
Helyesíró Verseny döntőjében. A helyi fordulók megírása, majd
szorgalmas felkészülés után három korcsoportban versenyeztünk.
A megmérettetés
két részből állt: a
diákoknak először
egy nyelvtani fela da t so rt k e l l e t t
kitölteniük, majd
tollbamondást írtak. Idén is furfangos fe la dvá nyokkal és érdekes

tollbamondás-szöveggel találkoztak; ennek ellenére mindent megtettek, hogy minél jobb eredményt
érjenek el.
Külön megtiszteltetés érte iskolánkat és városunkat, hiszen a rendező iskola a zsűri elnökének − a
már nyugdíjas éveit élvező− Koszta
Béláné tanárnőt kérte fel, akiről
köztudott, hogy sok éven át szervezte intézményünkben a verseny
fordulóit. Így még jobban szívügyünkké vált, hogy jól szerepeljünk. A hosszú feladatmegoldások utáni izgalmat oldotta a
ﬁnom ebéd, amellyel a szervezők megvendégeltek bennünket.
Az ezt követő eredményhirdetésen pedig kiderült, hogy kis
csapatunk jól teljesített.
A legkiemelkedőbb teljesítményt Susányi Máté 3. a
osztályos tanuló nyújtotta, aki a 2. helyet szerezte meg annak
ellenére, hogy korcsoportjában a ﬁatalabbak közé tartozott.
A 7 – 8. évfolyamon Takács László 6., míg Szilágyi Eszter 7.
helyezést ért el.
Az 5 – 6. osztályosok között Gönczi Réka és Szász Csenge, a
3 – 4.-esek korosztályában pedig Szabó Larina büszkélkedhet
kimagasló eredménnyel.
Gratulálunk iskolánk legjobb helyesíróinak és a felkészítő
tanároknak. További kitartást kívánunk a versenyzőinknek, és
mindenkit arra biztatunk, sajátítsa el minél alaposabban a
magyar helyesírás szabályait.
Deák Johanna magyartanár

Dallamos versek
Sok diák nem szeret verseket olvasni, hallgatni vagy éppen
tanulni. Ezen a hozzáálláson igyekszik változtatni a Kávészünet
nevű együttes.
A banda tagjai lelkes, ﬁatal srácok, akik kedvelik a verseket,
és szeretnék azokat a diákokhoz közelebb hozni. Erre jó
módszernek tűnik a megzenésítés és a koncertezés. Sok, a
tankönyvből ismerős költeményt dolgoztak fel (József Attila,
Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Szabó Lőrinc, Petőﬁ Sándor
verseit), de kortárs költőktől is hallhattunk megzenésített
alkotásokat azon a rendhagyó irodalomórán, amelyen mi is részt
vettünk a kultúrházban. Bevontak bennünket, diákokat is a
szereplésbe: közösen szavaltunk, énekeltünk, táncoltunk, a
bátrabbak a színpadra is felmentek.
A műsor végén készítettek velünk egy közös szelﬁt, amit
feltettek a facebookra! Nagyon jól éreztük magunkat. Egy ilyen

vidám hangulatú koncert után talán többen megszeretik a
verseket.

Hornyák Viktória, Takács Judit 7. osztályos tanulók

„Én táncolnék veled…”
Immár 27 éves hagyomány a Dózsa iskolában társastánctanfolyam szervezése a nyolcadikosok számára. Decembertől
márciusig hetente egyszer találkoztunk a tornateremben, ahol
Bakonyi István táncpedagógus vezetésével azon igyekeztünk,
hogy elsajátítsunk hét táncot (legalábbis az alapjait).
A táncrend: bécsi keringő, tangó, csárdás, cha-cha-cha,
foxtrott, rock and roll, rumba.
Nem volt egyszerű, de a vizsgabálra javult a ritmusérzék, és
letisztultak a lépések. A 17 nyolcadikos a márciusi 17-i
rendezvényre már büszkén – bár nagy izgalommal ─ állt ki a
szülők, nevelők, barátok elé
táncolni. Ügyesen mozogtak,
nagy sikerük volt, a nézők
tapsviharral jutalmazták őket.
Hosszas tanakodás után
aztán megszületett a zsűri és a
közönség döntése: Közönségdíjas lett Rácz Helga és Péter
Patrik, a zsűri díját Zolnai
Réka és Dányi Norbert kapta.

A zsűri tagjai:
Szabóné Nagy
Mária, Nagy
J ó z s e f
Attiláné,
Szarka Tünde
pedagógusok, a
t a v a l y i
győztesek közül pedig Kovács Evelin és
Tar Ivett diákok
voltak. Köszönjük munkájukat!
A többi táncos lábú diákunk is kapott jutalmat (kabalát) a szerint, hogy melyik táncban
volt a legügyesebb. Gratulálok minden résztvevőnek, köszönöm a szülőknek, hogy lehetővé tették gyermekük számára a
tánctanulást. Jövőre újra találkozunk a nyolcadikosokkal a
következő társas-tánctanfolyamon, a győzteseket pedig
szeretettel várom a zsűribe.
Mindenkinek kellemes tavaszi napokat kívánok!
Gál Ildikó szervező

