A víz világnapja
„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni
téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem
szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.” (Saint-Exupéry)
Március 22-e a víz világnapja 1994 óta, mivel az ENSZ közgyűlése így határozott. Azóta világszerte ezen a napon ünnepeljük egyik legféltettebb kincsünket, a vizet. Magyarország is
csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek egyik
fontos célja, hogy a jövő generációiban tudatosítsa a víz
szerepének, védelmének jelentőségét.
Az idei mottó: „Tiszta vizet az egészséges világért!”

A földi élet alapja a víz. Életünk minősége közvetlen összefüggésben van vizeink minőségével: az egészséges ökológiai
rendszerek alapja a jó minőségű víz, és ez vezethet az emberi
jóllét és egészség fejlődéséhez.
Mi, dózsások is csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez. Március
22-én a zöldszívesek
részvételével
vetélkedőt
szerveztünk.

Három csoportban zajlott a versengés a gyerekek között.
Érdekes
feladatokon
keresztül
ismerkedhettek a víz
jelentőségével és fontosságával. Úgy gondolom, sok új ismerettel
gazdagodtak a versenyzők. A győztesek jutalma egy kirándulás
Szarvasra az Arborétumba. A víz világnapjához kapcsolódva
hajókázunk is a Körösön, és megcsodáljuk a természet
szépségét.
1.
csoport: Vidrák: Fehér Viktória, Földesi Hanna,
Kolozsi Lajos, Susányi Máté
2.
csoport: Természetvédők: Csörögi Fanni, Kovács
Dávid, Rácz Hilda, Szatmári Dorina
3.
csoport: Vízi lányok: Doma Fanni, Gönczi Réka,
Hollósi Tímea, Szász Csenge, Tóth Zsanett
Gratulálunk a győzteseknek, és köszönjük a többieknek is az
érdeklődő részvételt.
A víz jelenléte meghatározza mindennapi életünket, természe-

tesnek vesszük, hogy a jó minőségű ivóvíz a kellő mennyiségben
mindig rendelkezésünkre áll. Ennek következtében sokszor nem
úgy viszonyulunk lételemünkhöz, mint ahogy azt megérdemelné.
Március 22-e jó alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk,
mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelképe, szimbóluma,
melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének.
Doma Istvánné és Vajdáné Szabó Anikó tanító nénik

Terematlétikai bajnokság a Dózsában
Iskolánkban nemcsak a foci, a kézilabda és a röplabda
szerelmesei művelhetik kedvenc sportágukat, időről időre
összemérhetik tudásukat a suli legjobb atlétái is.
A tavaszi szünet előtti napon egy jó hangulatú, délutáni rendezvényen a Városi Sportcsarnokban különböző versenyszámokban
kü z d öt t e k a
felső tagozatosok: helyből
távolugrás, kézilabdadobás,
tömöttlabdadobás, 30 m-es
síkfutás, ingafutás. A versenyzők számára nagy volt
a tét: ki lesz „Az
iskola baj-noka
e g y é n i
versenyszámban”, illetve
„Az iskola

bajnoka öszszetettben”?
A megmérettetés izgalma, a várható
sikerélmények, a küzdeni akarás, a
versenyszellem nagyon
sok diákot mozgósított a programra, amely így nagy érdeklődés
mellett zajlott. Minden versenyző kihozta magából még a rejtett
tartalékait is, ezért aztán meglepetéseket is hozott a torna: akik
nem jeleskednek a labdajátékokban, tehetségesnek bizonyultak
az erő- és a gyorsasági számokban.
Úgy gondoljuk, a program elérte célját: a szabadidő hasznos
eltöltése, a dózsás összetartozás érzésének erősítése,
hagyományőrzés és egy örömteli, sikerélményekben gazdag
délután valósult meg.
A testnevelő tanárok
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