Régi tradíció a Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskolában,
hogy az intézmény névadója előtt tisztelegjenek. Minden
év januárjában változatos programokkal készülnek a
Kölcsey napokra. Arra törekedtek, hogy az iskola minden
tanulóját bevonják valamelyik programba.
Ebben az évben a járványhelyzet miatt át kellett
gondolniuk, hogyan tudják úgy szervezni a délutánokat,
hogy ne sérüljön az eredeti cél és az intézmény járványügyi
protokolljában
megfogalmazott
elvárásoknak
is
megfeleljenek. Ennek érdekében ezúttal nem hívtak
szakembereket a zsűribe, nem engedték be a szülőket a
versenyre,
valamint
a
versenyzők
számát
is
lecsökkentették. Ezek mellett természetesen ügyeltek a
távolságtartásra és a maszk használatára is. A programokat
idén is a szavalóverseny nyitotta meg. A résztvevő diákok és szervezők örömére Majosi Pálma a Berettyóújfalui
Tankerületi Központ igazgatója ebben az évben is részt vett rendezvényen, néhány kedves mondattal
megnyitotta és a zsűri elnöki tisztjét is elvállalta. A verseny témája a „vidám versek” volt, ezzel is arra törekedtek,
hogy maguk mögött hagyják az utóbbi hónapok megpróbáltatásait.
A tanulók ügyesen felkészültek, szépen szavaltak, nagyon megnehezítették a zsűri dolgát. Hosszas tanácskozás után
a következő eredmények születtek:

Alsó tagozaton:
I.
helyezett:
II.
helyezett:
III.
helyezett:
Felső tagozaton:
I.
helyezett:
II.
helyezett:
III.
helyezett:

Simon Cintia Boglárka
Molnár Adrienn
Daróczi Milán

1.osztály
1.osztály
3.osztály

Mező Lívia Judit
Molnár Gabriella
Nagy Erzsébet Sára és Szőke Kíra

8. osztály
6. osztály
8. osztály és 7. osztály

2

A keddi nap minden évben a sakkversenyekről szól. Tömegsport keretében selejtezőket rendeztek, majd a délután
folyamán a legjobbak megmérkőztek egymással a végső győzelemért.
Szerdán rajzversenyen bizonyítottak az osztályok legjobbjai. Ebben az évben a „Természet, ó dicső természet”
gondolat jegyében készültek az alkotások. A változatos technikák használatával készült képeket egy mini kiállításon
mutatták meg az iskola többi tanulójának. Ezen a megmérettetésen rajzeszközt kaptak a legügyesebb alkotók.

Rajzversenyen eredménye alsó tagozaton:
I.
helyezett:
Rácz Liliána
II.
helyezett:
Rácz Imre
III.
helyezett:
Huppauer-Pelbárt Anna
Felső tagozaton:
I.
helyezett:
Kovács Aliz
II.
helyezett:
Kalmár Anikó
III.
helyezett:
Finta Réka és Molnár Zoltán József

3. osztály
2. osztály
1.osztály
7. osztály
8. osztály
6. osztály és 8. osztály

Ezen a napon szintén a természet jegyében plakátot készítettek az osztályok. Az ökoiskola szellemisége felfedezhető a
molinókon, melynek többségén látszik a gyerekek szorgos kezének a munkája. Januárban megtekinthetőek voltak a
művek az intézmény aulájában, a legszebbek az iskola ökofalát díszitik.
Az informatika versenyüket is megvalósították, ebben az évben online formában a felső tagozatos tanulók számára.
Nagyon szép igényes, változatos prezentációkat készítettek a gyerekek. A zsűri külön értékelte azokat a munkákat,
melyek saját fotókat is tartalmaztak.

I.
II.
III.

helyezett:
helyezett:
helyezett:

Hegedűs Anna
Kovács Aliz és Molnár Zoltán József
Nagy Erzsébet Sára

7. osztály
7. osztály és 8. osztály
8. osztály
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A hét zárásaként, a szavalóversenyen helyezést elért tanulók az iskolarádión keresztül elmondták verseiket.
Gratulálunk az iskolának a színvonalas program megvalósításához, a tanulók minőségi szerepléséhez!
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KÉT KÖNYVE IS MEGJELENT KOCSIS CSABÁNAK
Január 20-án, a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva
családias környezetben tartott könyvbemutatót Kocsis
Csaba a berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési
Házban. A sajtótájékoztatón részt vett Muraközi István,
Berettyóújfalu
polgármestere, L. Ritók
Nóra
grafikusművész, az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatója és Csizmadia Ádám a Széchenyi István
Tagiskola, valamint az Igazgyöngy AMI tanulója.
Kocsis Csabának 2020-ig 11 kötete jelent meg. A
decemberben debütált „Megrajzolom az ebédet” című
verseskönyv a Magyar Napló kiadásában jelent meg. A
Berettyóújfalui Tankerületi Központhoz tartozó
oktatási intézmények és az Igazgyöngy AMI tanulóinak
rajzai díszítik. Csizmadia Ádám két alkotása is bekerült a
kötetbe, közülük egy a borítón is megtalálható.
Muraközi István kiemelte, hogy ebben a nehéz gazdasági
helyzetben is fontos a kultúra jegyében a helyi alkotókat
támogatni. Az önkormányzatnak biztosítania kell a

lehetőséget, hogy az általuk létrehozott alkotásokat
bemutathassák. Ami kézzel fogható, forgatható és
lapozgatható, az minden ember számára különleges
jelentőséggel bír. Büszke arra, hogy Csaba kiadványait
támogathatják, és biztatja az alkotókat bátran
forduljanak hozzájuk.
L. Ritók Nóra elmondta, hogy a közös munka
eredményeképpen egy újabb homokszemet tettek hozzá
a helyi értékekhez. Hat éve dolgoznak együtt a
Berettyóújfalui Tankerületi Központtal és annak
diákjaival.
Csaba megkeresése után került 54
gyermekrajz a versek mellé.
A szerző a költeményeit lélekgyógyító pirulának szánja,
ha valaki az örömét leli benne, akkor már tett valamit a
világért.
A sajtótájékoztató megtekinthető az alábbi linken:
https://www.youtube.com/watch?v=cqp1vA5rq8k
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TEQBALL ASZTAL A MIKEPÉRCSI HUNYADIBAN

2021 januárjában újabb magyar találmánnyal bővült a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és AMI
sporteszköztára. Teqball asztalt kaptak a Berettyóújfalui Tankerület Központ jóvoltából.
A magyar feltalálóknak sok ma használatos eszközt köszönhetünk: golyóstoll, robbanásmentes gyufa, számítógép,
transzformátor, Rubik-kocka stb. A teqball asztalt is magyar emberek fejlesztették ki, Borsányi Gábor, Huszár Viktor
Dénes és Gattyán György. Borsányi Gábor sokszor használta a pingpongasztalt focizásra, de nem találta elég
élvezetesnek, nem úgy pattant a labda ahogyan szerette volna. Úgy gondolta, ha az asztalt meghajlítanák az ív
segíthetné a labda lábhoz való pattanását. Több év fejlesztés után Huszár Viktor segítségével alakították ki az első
teqball asztalt 2014-ben. Két év múlva, 2016. október 18-án Ronaldinho brazil futballista mutatta be Budapesten ezt
a sportot. 2017-ben a fővárosban már megrendezték az első világbajnokságot ebben a sportágban.
A mikepércsi diákok nagy örömmel vették birtokba az asztalt testnevelés órákon. A sporteszköz felhasználási
lehetősége rendkívül sokrétű: foci, tenisz, asztalitenisz, röplabda, kézilabda és különféle játékok játszhatóak vele.
Természetesen mindegyiknek megvan a maga szabályrendszere. A tanulók már találkoztak Zánkán a legutóbbi Erzsébettáborban a Teqballal. Akkor még nem is sejtették, hogy milyen sokféle sportág technikai elemét használhatják ezen az
asztalon. A szabályrendszerekkel még ismerkednek, viszont nagy örömmel próbálják ki az egyes játékokat.

MEGÉRKEZTEK A ROBOTOK
A ZSÁKAI ISKOLÁBA
2020 végén a Zsákai Kölcsey Ferenc
Általános Iskola az EFOP-3.2.4-162016-00001
számú
"Digitális
kompetencia
fejlesztése"
című
projekt keretében 20 tanulói
tabletet, illetve 20 darab Lego robot
bázis szettet kapott. A WeDo, Spike
és EV3-as robotokkal informatika óra
és robotika szakkör keretében
ismerkednek a gyerekek. Már az első
robotokat is óriási lelkesedéssel
építették és boldogan mutatták
társaiknak, hogy már meg is tudják
táncoltatni őket.
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A DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN
ÁLTALÁNOS
„
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MUVÉSZETI ISKOLA
BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA
" Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát,
amit szeretni fog." (Szent-Györgyi Albert)
A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a térség egyik legnagyobb közoktatási
intézménye idén is várja a tanköteles kort elérő gyermekek jelentkezését.
Az 1-5. évfolyam osztályainak iskolánk Lengyel utcai telephelye ad otthont, a 6-8. osztályos gyerekek a Szováti úti
épületben tanulnak. Intézményünkben biztosítottak a korszerű nevelő-oktató munkához szükséges személyi és tárgyi
feltételek. Diákjaink otthonosan kialakított, jól felszerelt tantermekben tanulhatnak, szépen felújított udvaron
játszhatnak.
A mindennapos testneveléshez, tanulóink egészséges életmódra neveléséhez két tornaterem, tornaszoba,
játszószoba, kondi-park, sportudvar és a városi uszoda is rendelkezésre áll.
A művészetek iránt érdeklődők számára zene-, képző- és táncművészeti tanszakokon biztosítunk képzést, amit iskolán
belül, helyben szervezünk meg.
A lassabban haladók segítése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra. Emelt szinten tanítjuk az
angol nyelvet és emelt óraszámban a matematikát. Többféle szakkörben fejleszthetik tudásukat a gyermekek, már
alsó tagozaton indítunk informatika és angol nyelvi szakkört.
Minden alsó tagozatos diák számára napközis ellátást biztosítunk osztályonkénti napközis csoportok szervezésével.
A tanórákon és egyéb foglalkozásokon rendelkezésre állnak különböző IKT eszközök, digitális táblák, projektorok,
tabletek, szélessávú internet az intézmény egész területén.
A korszerű oktatási tartalmak közvetítésén túl nagy hangsúlyt helyezünk:
•
a tanulók alapképességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésére,
•
az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztésére,
•
a diákok érzelmi intelligenciájának erősítésére,
•
a környezettudatos magatartás kialakítására,
•
a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra, a mérésen alapuló fejlesztésekre.
A pedagógiai programunkban megfogalmazott céljaink eléréséhez a tárgyi feltételek biztosítottak. Iskolánk
pedagógusai jól felkészült, magas szakmai tudással rendelkező, innovatív, a diákok fejlődésében elkötelezett
szakemberek. A pedagógiai folyamat megvalósítását mérési szakember, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok és
a szakszolgálat munkatársai segítik.
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A 2021/2022-es tanévben induló első osztályt a tanító nénik várják nagy szeretettel:

Nagy Ildikó és Szabóné Dömölki Orsolya

Hegyesi Ildikó és Kindris Marianna

Nagyné Szegedi Ildikó és Varga Ildikó

Váncsodiné Csizmadia Katalin és
Pányáné Vályi Marianna

SZARVAS JÓZSEF
AZ EBESI ISKOLÁBÓL
Az Ebesi Arany János Magyar - Angol Két Tanítás Nyelvű Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola volt kiválósága és az intézmény tanulóinak
példaképe Szarvas József. Többek között színművész, a Magyar Művészeti
Akadémia rendes tagja, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, Prima
Primissima és Jászai Mari-díjas, Magyarország érdemes és kiváló művésze. A
következő tanévtől a prózai színész osztályt fogja vezetni a Színház- és
Filmművészeti Egyetemen.
Gratulálunk a sikeredhez és rendkívül büszkék vagyunk rád! – az ebesi
intézmény tanulói és dolgozói.
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ÚJ LEGO ROBOTOK
AZ IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
ÉS TAGINTÉZMÉNYEIBEN
Az Irinyi Károly Általános Iskola és AMI pedagógiai célja,
egy olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol
minden tanulónak színvonalas oktatásban és személyes
képzésben legyen része. Arra törekednek, hogy a 21.
századi kompetenciák és pedagógiai módszerek
segítségével hatékonyan felkészítsék őket
a tudás
befogadására és jövőjük megalapozására. Az élményszerű
tanulás eléréséhez a játék vonzerejét hívják segítségül,
hiszen nagyon sok gyermeknek kedvenc játéka a Lego.
Valamennyien ismerünk olyan gyerekeket, akik nagy
lelkesedéssel építenek, szerelnek, konstruálnak, működő
szerkezeteket terveznek. Ők lehetnek a jövő mérnökei,
fejlesztői. Napjainkban az autóipartól az agysebészetig a
munkaerőpiac minden területén egyre nagyobb szükség
van a műszaki, informatikai, mérési és vezérlési
ismeretekkel felvértezett fiatalokra. A digitális
eszközökön felnövő gyermekek számára meg kell
teremteni annak a lehetőségét, hogy felfedezzék a
számítógép, a virtuális tér és a valós gyakorlati
problémák közötti összefüggéseket, hogy gyakorlatot
szerezzenek a valós fizikai problémák megoldásában.
Az esztári iskolában már 2010 óta szakkör formájában
foglalkoznak a programozással, Lego robot készítéssel.
Az
alsó
tagozatos
osztályok
körében
nagy
népszerűségnek örvend a WeDo 2.0 robot, mellyel már
a kisiskolás korban lerakható a robotika, a programozás
alapjai. Szenzációs élmény nyújt, játszva terveznek,
modelleznek, programoznak, precizitást, kombinációs
képességet fejlesztenek és nem utolsósorban a
csapatmunka szellemét alakítják a tanulókban.
Még novemberben a XI. Robotprogramozó Országos
Csapatverseny online versenyén 3. helyezést ért el 7.
osztályos korcsoportban három tanuló: Berekszászi
Dorina, Kádár Nóra, Tóth Orsolya Flóra. A verseny
feladatait az eddig megszokottól eltérően, minden csapat
a saját iskolájában, illetve otthonában oldotta meg. A
megváltozott körülmények nehezítették az amúgy sem
könnyű feladványokat. A kész programokat a Google
Classroomon keresztül jutatták el a zsűrihez a tanulók.
Értékes és érdekes tárgynyereményekkel lettek
gazdagabbak a versenyzők, melyeket postai úton
juttattak el a szervezők. Decemberben a Baptista

Szöveg helye
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Szeretetszolgálat által meghirdetett online versenyen 1
fő vett részt az intézményből, Tóth Orsolya Flóra, aki
ugyan helyezést nem ért el, de eredményesen szerepelt.
A megmérettetés a Virtual Robotics Toolkit online
platformon megoldott feladatból állt, melyet határidőre
kellett elkészíteniük a versenyzőknek.
Idén először beneveztek a First Lego League 2021-es
nemzetközi versenyre, melynek első fordulója
Debrecenben lesz, március 27-én. A felkészülést
támogatta a HelloWorld Oktatás és Fejlesztés Egyesület
közel 100 000 Forint értékben. Ez tartalmazza a
versenyre való felkészüléshez szükséges speciális
eszközöket és a nevezési díjat. A versenyre 7 szakkörös
tanuló nevezett be, egy csapatként indulnak: Szilágyi
Nagy Veronika, Zsiga Dóra, Jónás Milán, Szécsi Levente,
Berekszászi Dorina, Kádár Nóra, Tóth Orsolya Flóra.
Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális
kompetencia fejlesztése” című kiemelt projekt keretében
kapott Lego készletek még jobban segítik a szakköri
munka sikerét és a versenyekre való felkészülést. A két
esztári telephelyre összesen 8 db WeDo 2.0 készelet
akkumulátorral, 6 db EV3 készlet 3 töltővel és 4 db Lego
Spike készlet érkezett. A használatukhoz kaptak 22 db
Lenovo tabletet is.
Már nagyon kíváncsiak voltak az új készletekre, a Spike és
WeDo robotokhoz még nem volt szerencséjük. A WeDo
2.0 Lego robotépítő szett főleg alsóbb évfolyamok
számára készült. A kicsik örömmel vették birtokba az új
dobozokat és ismerkedtek meg az alkatrészekkel,

melyekből egyszerű gépek készíthetők és vezérelhetők
tablettel. Ezáltal sajátíthatják el a robotépítés és
programozás alapjait. A Spike Prime már egy
kifinomultabb, összetettebb
variációja
a Lego
készleteknek. Segítségével már komolyabb, bonyolultabb
gépek építhetők, melyek programozása is nehezebb
feladat, ezért sokkal inkább alkalmasak a felsőbb
évfolyamok számára. A First Lego League versenyen már
ezekkel a robotokkal fognak indulni.
Az esztári iskola és tagintézményeinek eszközbeli
bővülése a fenntartónak, a Berettyóújfalui Tankerületi
Központ hozzájárulásának köszönhetően valósult meg.

KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY
GYARAPODÁSA
A Kálvin Téri Általános Iskolában nagy figyelmet fordítanak a
tehetséggondozásra, amihez sokféle tevékenységi forma áll
rendelkezésükre. Többek között már hosszú évek óta beneveznek a
szegedi székhelyű „Bendegúz” levelező versenyek Tudásbajnokságaira
is több tantárgyból. Amellett, hogy a feladatok megoldása közben a
tanulók rengeteget tanulnak, a verseny szervezői lehetőséget
biztosítanak az aktív és rendszeresen nevező iskolák könyvtári
állományának gyarapítására is. A 2020/2021-es tanévben
megajándékozták a püspökladányi intézményt egy 30 000 Ft értékű
könyvkuponnal, melyet a „Könyvmolyképző” webáruházban lehetett
felhasználni.
A kupon beváltásához szükséges önrészhez a Berettyóújfalui Tankerületi
Központ jóvoltából jutottak.
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HONVÉDELMI ÖSZTÖNDÍJAK ÁTVÉTELE
A Honvéd Kadét programban résztvevő intézmények tanulóinak a honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh
Ádám középiskolai ösztöndíj és a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj elnyeréséről szóló oklevelek átadására
került sor január 13-án a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégiumban.
Az iskola honvédelmi tagozatos tanulói közül az alábbi pályázók részesültek ösztöndíjban:

Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjban részesült:
Nagy Dávid
12.a
Szántó Lajos
10.b
Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjban részesült:
Ajtai Dániel
10.b
Balogh Gábor
12.a
Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére eredetileg a budapesti Stefánia Palotába
tervezett, ünnepélyes keretek között történő ösztöndíj átadó rendezvény a
járványügyi helyzetre való tekintettel elmaradt, így Nagy József intézményvezető adta át az okleveleket a
tanulóknak.
Gratulálunk az ösztöndíjasoknak!

IDÉN MEGVÁLTOZOTT KÖNTÖSBEN A SZÉP
MAGYAR BESZÉD VERSENY
A 2020/2021-es tanévben a hagyományostól eltérő módon, online formában tartották meg a berettyóújfalui
általános iskolák diákjai részére a Szép Magyar Beszéd verseny területi fordulóját.
A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI Széchenyi István Tagiskolájában a február 9-ei vetélkedőn a
verseny megszokott formáját követve egy szabadon választott és egy kötelező 20-25 soros prózai szöveget kellett
felolvasniuk a résztvevőknek. Az 5-6. osztályosoknak „Benedek Elek: Nagy Lajos király”, míg a 7-8.-os korosztálynak
„Farkas László: Negédes anyanyelvünk” című írásával kellett megbirkózniuk a megmérettetésen.
Az intézményt az 5-6. osztályosok mezőnyében három fő: Demeter Réka, Nagy Dorina és Nagy Zsófia, a 7-8.
korcsoport részéről Gál Bíborka képviselte. Háromfős szakmai zsűri értékelését követően diákjaik az alábbi szép
eredményeket érték el: 5-6.-osok 11 fős mezőnyében Nagy Zsófia 6. d osztályos tanuló az előkelő 1. helyen végzett.
Emléklapot kaptak: Demeter Réka és Nagy Dorina 5. d osztályos tanulók. A 7-8. osztályosok közül Gál Bíborka 7. d
osztályos diák a 2. helyen zárta a versenyt.

„Szeretettel gratulálunk a szép eredményekhez, és Aranyiné Csalánosi Csilla tanárnő felkészítő munkájához!”
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NAGYSZÜLEINK HAGYATÉKA

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Kecskeméti Médiacentrum „Nagyszüleink hagyatéka”
címmel országos irodalmi és rajzpályázatot hirdetett. A
pályázat célja az volt, hogy olyan alkotások szülessenek,
amelyekből kiderül, hogyan él tovább az idősebb generáció
szellemi vagy tárgyi hagyatéka, milyen emlékképeket őrizünk
róluk, mi mindent tanultunk tőlük, és hogyan érvényesül
életünkben a nagyszülők, dédszülők életfelfogása,
értékrendje.
A zsűri döntése alapján a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola Bocskai István Tagiskolájának két diákja:
Gaál Blanka Kincső a felső tagozatos kategóriában I. , Balogh
Erik Richard felső tagozatos kategóriában II. helyezést ért el.
Az iskola három másik pályázó tanulója elismerő oklevélben
részesült. Nyereményüket a járványügyi előírások alapján
januárban postai úton vették át.
Gratulálunk a kezdeményezéshez és helyezésekhez!

TRAMBULINT KAPOTT A KÖVY
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által az EFOP-1.5.3
projekt keretében meghirdetett „Mozgásban a megye”iskolai közösségek ügyességi csapatversenyén a Kövy Sándor
Általános Iskola és AMI csapata I. helyezést ért el. Az oklevél
és az elismerő szavak mellé ajándékba egy nagy méretű
trambulint kaptak.
Gratulálunk a kiváló eredményhez!
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„LÁSSUK A FOLYTATÁST” - KOMPLEX
RAJZVERSENYEN VETTEK RÉSZT
Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet a Művelt Ifjúságért Alapítvány támogatásával
"LÁSSUK A FOLYTATÁST" címmel országos komplex vizuális művészeti versenyt hirdetett az általános iskolák alsó és
felső tagozatos évfolyamain tanuló diákjai számára.
A verseny célja az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok életkori sajátosságait
figyelembe vevő, sokszínű alkotófolyamat támogatása, a művészeti előképek és különféle tudásterületek
megismerésének elősegítése. Lehetőség van az egyes témák változatos feldolgozására - az iskolai alkotófolyamatok
során az együttműködési készség fejlesztésére, a csoportos tevékenységek támogatására. A versenyt három
korcsoportban hirdették meg: 2-4., 5-6. és 7-8. évfolyamban.
Az Irinyi Károly Általános Iskola és AMI grafika tanszakos tanulói mindhárom
kategóriában képviseltették magukat az első fordulóban. A feladatban Joan Miro ,
Marc Chagall egy - egy művének kicsiny részletét kellett átdolgozni oly módon,
hogy egészen új mű szülessen. A kép egy részletét tetszőleges méretben, a
rajzlapon kiválasztott helyre kellett beilleszteni, majd folytatni, kiegészíteni és saját
fantázia segítségével befejezni. Több mint 200 versenyző közül sikerült a döntőbe
jutniuk: a 2-4. évfolyamos korcsoportban Kárándi Péter és Szána István 2. osztályos
tanulók, a 7.-8. évfolyamon Csősz Dorina és Tóth Orsolya Flóra 7. osztályos tanulók
versenyeztek tovább.
Az első feladatot hamar megoldották, egy festmény ihlette történetet kellett
közösen folytatniuk egy egységes, kerek egésszé. A kezdő mondatot a pályázat
kiírója adta meg, majd tetszőleges sorrendben (az előző versenyző által beírtakhoz
igazodva) kellett három mondatot beilleszteni, ezzel alakítva a történetet. A döntő
második feladataként a saját szövegrészletüket kellett illusztrálniuk,
korcsoportonként más-más módon. Az erről készült jó minőségű felvételt
feltöltötték az adott tárhelyre. Az alsós évfolyamosoknak A/4-es méretű illusztrációt,
a 7.-8.évfolyamosoknak 3 fázisból álló képsorozatot kellett alkotni.
A járványügyi előírásoknak megfelelően a verseny teljes egészében online került
lebonyolításra.
A döntő eredményét a következő lapszámban olvashatják.

A KISMARJAI„ISKOLA
IS A DÖNTOBEN!
A versenyt három korcsoportjából a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola Bocskai István Tagiskolája a 2. kategóriában
sikerrel szerepelt, Szabó Lara 5. évfolyamos és Mona Gréta 6.
évfolyamos tanulók révén bejutott a döntőbe.
A következő forduló első feladatában Marc Chagall
festményének átírásában vettek részt, majd ezt illusztrálták
képregényes formában.
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BESZÁMOLÓ A TESTVÉRTELEPÜLÉSI
PÁLYÁZATRÓL
Létavértes önkormányzata az Arany János Általános
Iskolával közösen nyújtott be pályázatot a Bethlen
Gábor Alapkezelő
Zrt. által hirdetett „Testvértelepülési
programok
és
együttműködések”
keretében. Ez a pályázat lehetőséget biztosít
Székelyhíd és Létavértes iskoláskorú gyerekeinek
találkozójára, közös programok megvalósítására,
kapcsolatok erősítésére. A 2021-es program címe
Nagysándor József gondolatai: „Alázatosan borulok
Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává
tett.” Céljuk a reformkor és az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc két településhez kötődő
eseményeinek bemutatása közös programokon
keresztül, amelynek megvalósítása a virtuális térre
korlátozódott.
A program első felében három részes történelmi
vetélkedőre került sor. Az első fordulóban Petőfi
Sándor és Arany János barátságát kellett
feldolgozniuk. A másodikban rövid képregény formájában a ’48-as történelmi eseményeket mutatták be. Harmadik
rész feladata pedig egy tömör, képes kulturális programajánlat összeállítása volt a településről.
A vetélkedő díjazottjai:

I.
helyezés:
Gödér Viktória, Széll Ábel – székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum, 6. osztály
II.
helyezés:
Bertóthy Tamás, Oláh István – Létavértesi Arany János Általános Iskola, 7. osztály
III.
helyezés:
Hasznosi Katalin, Tatai Dorina – székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum, 6. osztály
Különdíj:
Deák Csenge Lilla, Molnár Miranda – székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum, 6. osztály
A program második felében a reformkor jeles személyeinek, nagyszabású alkotásaiknak, tetteiknek képi
megjelenítésére rajzpályázatot hirdettek, amelyre harminc alkotás érkezett. A gyerekek munkái a létavértesi
iskola aulájában kerültek kiállításra, melynek szakmai értékelését Máté József rajztanár segítette.
Eredmények:

I.
II.
III.
Különdíj:

helyezés:
helyezés:
helyezés:

Milbik-Lantos Péter
Balogh Dominik
Tóth Orsolya
Ágoston Lilla

A programok előkészítői, szervezői: Nagy Dezsőné, Milotai József
Gratulálunk a pályázat megvalósításához!

7. c osztály
7. b osztály
7. b osztály
7. b osztály
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EGÉSZSÉGÜGYI VETÉLKEDO EBESEN
Az Ebesi Arany János Magyar - Angol Két Tanítás Nyelvű
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában megrendezésre
került a házi egészségügyi vetélkedő, osztályonkénti
bontásban a környezetismeret órák keretein belül. Az
eredmények a következők lettek:
2. évfolyamon első helyezést ért el: Nagy Dávid 2. b
osztályos tanuló,
3. évfolyamon első helyezést ért el: Vágner Barna 3. b
osztályos tanuló,
4. évfolyamon első helyezést értek el: Egri Csenge, Czövek
Hanna és Makai Csanád 4.b osztályos tanulók.
Az esemény Zakar Csilla és Varga Fruzsina
közreműködésével valósult meg.
Gratulálunk a győzteseknek és minden résztvevő tanulónak!

JANUÁRI VERSENYEK KABÁN
A járványhelyzetben is igyekeznek a Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI pedagógusai a megszokott versenyzési
lehetőségeket biztosítani tanulóiknak, sort kerítenek arra, hogy a talpraesett diákjaik megcsillogtathassák tudásukat
és tehetségüket. Januárban két versenyt szerveztek a felső tagozatosok számára.
A reál beállítottságú gyerekek az Alapműveleti matematikaversenyen mérték össze tudásukat január 12-én.
A 37 versenyző közül a legjobbnak bizonyultak:

5. évfolyamon:
6. évfolyamon:
7. évfolyamon:
8. évfolyamon:

Papp Gréta és Kovács Fruzsina
Fazekas Nóra
Stefán Dóra
Korcsok Adrienn

5. b
6. b
7. b
8. c

Évfolyamonként a verseny első három helyezettje a megyei vetélkedőn
teheti próbára később a tudását. Néhány éve még a Zrínyi
matematikaversenyre jelentkeztek sokan, azonban egyre nagyobb az
igény az Alapműveleti matematikaversenyre és nagyon várják, hogy
megmutathassák milyen jól tudnak számolni. Annál is inkább, mivel tavaly a járványhelyzet miatt nem volt
lehetőségük részt venni ezen a versenyen.
A humán beállítottságú gyermekek számára Szépkiejtési versenyt rendeztek január 27-én. A tudáspróba
lebonyolítása nem volt könnyű, hiszen figyelniük kellett a járványügyi szabályok betartására. A versenyzők maszk
nélkül olvasták fel a kiválasztott szöveget (Mácz István: Szíveket gyűjtök), így a gyerekek nem hallgatták meg egymás
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előadását és az eredményt is csak az iskolarádión keresztül hirdették ki, ezzel megelőzve a keveredést a különböző
osztályokból érkezett tanulók között. Csupán a verseny előtti tájékoztatásra, illetve a felkészülés rövid idejére gyűltek
össze a gyerekek.

5-6. évfolyamon:
7-8. évfolyamon:

Szabó Réka Piroska
Pap Noel

6. a
8. b

Ők képviselik a kabai iskolát a következő, püspökladányi fordulóban, ahol évről évre nagyon szép eredménnyel
szoktak szerepelni a diákok és jutnak tovább az országos döntőbe.
Gratulálunk a versenyek lebonyolításához!

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD VERSENY
A BÁRDOSBAN
2021. január 26-án délután került megrendezésre a
tradicionális
egészséges
életmód
verseny
a
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolában. Az
alsós osztályokból 3 fős csapatok jelentkeztek a
tudáspróbára. Az elméleti feladatokban voltak
tisztálkodással kapcsolatos igaz-hamis állítások, téli
ruházat kiválogatása, keresztrejtvény, emberi vagy állati
figura rajzolása zöldségekből és gyümölcsökből,

egészséges és egészségtelen ételek-italok szétválogatása.
Humoros gyakorlati próbák is színesítették a versenyt:
teljes kiőrlésű kekszevés tányérból kéz és evőeszköz nélkül,
dióbél pakolása két hurkapálca segítségével, terítési
bemutató. A győztes csapatok oklevelet, a többiek
emléklapot kaptak. Izgalmas és tanulságos másfél órát
töltöttek el a versenyzők.
A következő eredmények születtek:

1-2. osztályos tanulók eredménye:

I.
II.
III.
IV.

helyezett
helyezett
helyezett
helyezett

Szilva csapat
Málna csapat
Citrom csapat
Barack csapat

1. a osztály
2. b osztály
2. a osztály
1. b osztály

3-4. osztályos tanulók közül:

I.
II.
III.
IV.

helyezett
helyezett
helyezett
helyezett

Körte csapat
Eper csapat
Dió csapat
Alma csapat

3. a osztály
4. b osztály
4. a osztály
3. b osztály

Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak!
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HYPERIÓN ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI VERSENY
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara a 2020-21-es tanévben is megrendezte a Hyperión Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyt a görög-római kultúráról. HyperQuest kategóriában 234 csapat (összesen 627
diák) nevezett a versenyre, és a maximális 90 pontból legalább 60 pontot elért csapat jutott tovább az országos
döntőbe.
A Hőgyes Endre Gimnáziumból hat csapat mérette meg tudását a versenyen, melyek közül a 9.D osztályból országos
döntőbe jutott Okváth Hédi, Baranyi Levente és Kiss Dorián. Felkészítő tanáruk Józsa-Kóródi Renáta volt. A
járványhelyzet miatt az országos megmérettetés online formában kerül lebonyolításra 2021. február 26-án.
Az eredmények megtekinthetőek az alábbi linken:
https://klf.btk.pte.hu/hu/hirek/hyperion_verseny_2020_21_dontobe_jutottak_nevsora
Az elért eredményhez gratulálunk, további sikeres versenyzést kívánunk!

SIKERES NYELVVIZSGÁT
SZERZETT
A Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola 8. osztályos tanulója, Ecsedi
Norbert angol nyelvből sikeres alapfokú nyelvvizsgát tett. A kitartó
munkájának és tanulásának meglett az eredménye. Szeptemberben már tervei
szerint a középfokú nyelvvizsgát is bemutatja az új középiskolájában.
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

RAJZOLJ ÉS FOGALMAZZ!
A jelen időszakban a vírushelyzet átszövi a mindennapokat
Magyarhomorogi
Szabó
Pál
Általános
Iskola
Körösszegapáti Tagiskolájában. Sokat beszélgetnek a
gyerekekkel a kialakult helyzetről, elővigyázatosságra, a
szabályok betartására nevelik őket. Ebben a nehéz
időszakban összefogásra sarkalva hirdette meg a ,,Foaia
Romănească” román újság a „Rajzolj és fogalmazz!”
pályázatot, melyre felső tagozatos tanulók nevezhettek.

A megmérettetésen olyan általános iskolák vettek részt,
melyek román nyelvet oktatnak: Gyula, Méhkerék, Elek,
Pocsaj, Battonya, Kétegyháza és Körösszegapáti.
Örömükre szolgált, hogy 62 gyermek közül Bertalan
Alexának, az iskola 8. osztályos tanulójának rajza és
fogalmazása harmadik helyezést ért el, valamint Nagy
Mátyás László 6. osztályos tanuló különdíjas lett. Az ő
rajzuk és fogalmazásuk bekerült az újság januári számába.
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TOVÁBBJUTOTTAK A MEGYEI
„
MATEMATIKAVERSENY DÖNTOJÉBE
A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI jelentkezett a Megyei Matematikaversenyre, ahol a következő
eredmények születtek:

5. osztályosok:
1.
Porkoláb Ferenc
2.
Csizmadia Gábor
6. osztályosok:
1.
Simon Petra
2.
Arany Zoltán
3.
Újfaludi Dániel
4.
Molnár Simon Tamás
7. osztályosok:
1.
Kiss Anna
2.
Ács Attila
3.
Kiss Réka
8. osztályosok:
1.
Kovács Attila
2.
Kovács Zsombor
3.
Kovács Péter
Felkészítő nevelőjük Fogarasiné Tamási Piroska volt.

tovább jutott a megyei döntőbe
tovább jutott a megyei döntőbe
tovább jutott a megyei döntőbe
tovább jutott a megyei döntőbe
tovább jutott a megyei döntőbe
tovább jutott a megyei döntőbe
tovább jutott a megyei döntőbe
tovább jutott a megyei döntőbe
tovább jutott a megyei döntőbe
tovább jutott a megyei döntőbe
tovább jutott a megyei döntőbe
tovább jutott a megyei döntőbe
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A Curie Matematika Emlékverseny területi fordulóját február12-én rendezték meg a Derecskei Bocskai István
Általános Iskola és AMI - ban. A verseny területi döntőjének feladatlapjait a helyzetre való tekintettel mindenki a
saját iskolájában írta meg. Évek óta részt vesznek az intézmény legjobb matekosai ezen a megmérettetésen. A
területi döntőt egy háromfordulós feladatlap előzi meg, amit a kitöltés után postán kell visszaküldeniük. Ezen a
versenyen nem vonnak le pontot a rossz válaszok után, hanem a legjobb megoldásokat beküldők jutnak tovább.
A Curie Matematika Emlékverseny levelezős fordulójának eredménye:
A következő tanulók nyertek meghívást a területi döntőbe: Simon Petra, Molnár Simon Tamás, Arany Zoltán,
Újfaludi Dániel. Felkészítőjük Fogarasiné Tamási Piroska volt.
„A hatodikosok közül 4-en indultunk a versenyen: Arany Zoltán, Simon Petra, Újfaludi Dániel és én, Molnár Simon.
Mindannyian nagyszerűen szerepeltünk, hiszen mind a négyen tovább jutottunk, aminek a felkészítő tanárunk,
Fogarasiné Tamási Piroska tanár néni is nagyon örült. Ötödikes korunkban hárman az országos döntőn is részt
vehettünk. Reméljük az idén is minél többen bejutunk az országos megmérettetésre. A verseny eredménye, két héten
belül várható, de azt gondolom, hogy már arra is büszkék lehetünk, hogy eljutottunk idáig.”- nyilatkozott Molnár
Simon 6. c osztályos tanuló

Simon Petra

Molnár Simon Tamás

ÚJRA ÉRMESEK A
LÉTAVÉRTESI ÖTÖDIKESEK!
A Derecskei Gyereksegély Iroda „Járási Vándor Kupa”
játékos online vetélkedőn mindig örömmel és aktívan
vesznek részt a Létavértesi Irinyi János Általános
Iskola 3. és 5. osztályos növendékei. A felső tagozatos
diákok a legutóbbi versenyzés során kiemelkedő
teljesítményükkel első helyezést értek el. A
következő fordulóban a létavértesi intézmény
büszkélkedhet a kupával.

Újfaludi Dániel

Arany Zoltán
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TÖRTÉNELMI TUDÁSUKRÓL ADTAK SZÁMOT
Az Országos Történelem verseny iskolai fordulójára még tavaly év
végén került sor, melyet az Ebesi Arany János Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI 7. és 8. osztályosai számára
rendeztek meg. Az 1700-1900-as évek egyetemes és magyar
történelem eseményeiről szóltak a feladatok. Az ebesi intézmény 12
tanulója vett részt a versenyen, melyen a táblázatban található
eredmények születtek.
Az első helyezettnek pár pontra lett volna szüksége ahhoz, hogy
bejusson a megyei fordulóba. Felkészítő tanárok: Tálas Enikő és
Szabóné Tóth Katalin. Gratulálunk nekik!

I.
II.
III.

helyezés:
helyezés:
helyezés:

Erdős Fanni és Orosz Fanni
Dávid Tamás
Piskó Péter

8. a osztály
7. a osztály
7. a osztály

„MOZGÁSBAN A MEGYE” ÜGYESSÉGI
CSAPATVERSENY EBESEN
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
a „Humán szolgáltatások fejlesztése
Balmazújvárosban és térségében”
című
EFOP-1.5.3-16-2017-00043
azonosító számmal nyilvántartott
projekthez kapcsolódóan rendezte
meg a „Mozgásban a megye” – Iskolai
közösségek
ügyességi
csapatversenyzése
elnevezésű
programot.
Az Ebesi Arany János Magyar - Angol
Két Tanítás Nyelvű Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola csapata a
„Mozgásban a megye” elnevezésű
ügyességi váltóversenyen a 2.
helyezést szerezte meg. A verseny
különleges volt, hiszen minden
csapatról a saját iskolájában készült el az a videofelvétel, amelynek időeredménye döntötte el a helyezéseket. Az
ebesi gyerekek végig nagyon koncentráltan és lendületesen hajtották végre a különböző labdás és gyorsasági
feladatokat, nyereményük egy sportszercsomag volt.
A csapat tagjai: Pálóczi Katalin, Pusztai Hunor, Krivács Zsófia, Fodor Szabolcs, Egri Kincső, Makai Botond, Kun Viktória,
Balogh Balázs.
A csapat felkészítő pedagógusa Kása Sándor volt.
Gratulálunk a csapat kiváló eredményéhez!
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MESEÍRÓK VERSENYE LÉTAVÉRTESESEN
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hagyományait átalakítva 2021-ben mesemondó verseny helyett meseíró
pályázatot hirdettek alsó tagozatos tanulóik számára. 2-4. osztályig jelentkezhettek a gyerekek egy általuk kitalált,
kézzel írt történettel. 16 pályamunka érkezett az „IRINYIS MESEÍRÓ” címre. A legjobbnak ítélt alkotók jutalomban
részesültek:

2. osztályos gyerekek eredménye:
I.
helyezett
II.
helyezett
III.
helyezett
3. osztályos gyerekek eredménye:
I.
helyezett:
II.
helyezett:
III.
helyezett:
4. osztályos gyerekek eredménye:
I.
helyezett:
II.
helyezett:
III.
helyezett:

Tóth Bernadett Éva
Varga Péter
Varga Jázmin
Tóth Andrea
Kertész Marietta
Tóthfalusi Balázs
Nagy Márk
Vályi Zsófia
Fekete Hunor

Gratulálunk a díjazottaknak!

SIKER AZ IDEGEN NYELVI VERSENYEN
A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tankerületi idegen nyelvi versenyt hirdetett január hónapban. A
gyerekeknek kreatív angol videót kellett készíteniük az online tanulás
időszakáról. A pályamunkákat tetszés szerinti technikákkal készíthették el
és szemléletes bemutatóval, vagy hangulatos zenei aláfestéssel
gazdagították.
Mindhárom helyezett az Ebesi Arany János Magyar - Angol Két Tanítás
Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolából került ki:

21
I.
helyezés
Beke Lilla
II.
helyezés
Kovács Anna
III.
helyezés
Molnár Maja
Felkeszítőjük Csiháné Pàlinkàs Krisztina tanárnő volt.

7.a osztály
8.b osztály
7.a osztály

Gratulálunk a verseny megvalósításához és az ebesi tanulók teljesítményéhez!

V. MEGYEI FUVOLÁS TALÁLKOZÓ DERECSKÉN
A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI – ban a 2020/2021-es tanévben is sikerült megvalósítaniuk a
Megyei Fuvolás Találkozót január 30-án, viszont most csak online formában. Sokáig nem tudták, hogy lesz- e
lehetőségük személyes találkozóra, így készültek a digitális megoldásokra. Végül ennél a formánál kellett maradniuk, de
szerencsére azt tapasztalták, hogy ez nem okozott gondot és szívesen mutatták be elkészült anyagaikat videófelvétel
formájában is. A jelentkezők létszámát tekintve nem volt nagy visszaesés az előző évekhez képest, így a zsűri is
kiegyenlítetten tudta kiosztani a minősítéseket.
Idén a megye kilenc intézménye képviseltette magát a Megyei Fuvolás Találkozón 19 növendékkel és 8
pedagógussal. A bírák összesen három korcsoportban értékelték a produkciókat, 4 bronz-, 5 ezüst-, 7 arany-, valamint
három kiemelt arany minősítést osztottak ki.
A derecskei intézményt Dávid Dóra képviselte, aki a III. korcsoportban arany minősítést szerzett. Ezúton is gratulálunk
neki és felkészítő tanárának, Jónizs-Földi Nikolettnek.
Szeretettel köszönik a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak és a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI
vezetésének, pedagógusainak a támogatást és segítséget!
Gratulálunk a minősítésekhez!

ARANY MINOSÍTÉST KAPOTT
A ZICHY GÉZA MUVÉSZETI ISKOLA KÉT NÖVENDÉKE
A IV. Megyei Fuvolás Találkozón vett részt a Zichy Géza
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Eddig Derecske adott
évről évre otthont az eseménynek, mely idén az online
térben valósult meg. Két hajdúszoboszlói tanítványuk,
Csicsek Nóra az I. korcsoportban és Vitéz Dóra a II.
korcsoportban kiemelt arany minősítést kapott a
zsűritől.
Felkészítő tanár Griger Judit, zongorán közreműködött
Ficsor Erika.
Gratulálunk kiemelt minősítésükhöz!
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NYELVÉSZ ANYANYELVI TANULMÁNYI VERSENY
A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia idén is megrendezi többfordulós nyelvÉSZ anyanyelvi tanulmányi
versenyét. Az iskolai fordulót 2021. január 15-én írták meg a megmérettetésre jelentkezett Ebesi Arany János Magyar
- Angol Két Tanítás Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
A tanulmányi versenyen indult tanulók és eredményeik:

Illés- Dudás Annabell
1.a osztály
megyei fordulóba jutott
Oláh Máté
1.a osztály
megyei fordulóba jutott
Nagy Dávid
2.b osztály
megyei fordulóba jutott
Kovács Franciska
3.b osztály
megyei fordulóba jutott
Zétényi Eszter
4.a osztály
megyei fordulóba jutott
Felkészítők pedagógusok: Nagy Anita, Dzsudzsák Natália, Bálintné Bagdi Ibolya, Galgóczi Éva.
Kapcsolattartó pedagógus: Nagy Anita.
A megyei döntőt 2021. február 21-én rendezték meg.
A jelenleg is fennálló járványhelyzet miatt a regionális
bázisiskolák nem fogadhatnak külső iskolákból diákokat,
ezért mindenki a saját iskolájában teljesítette a
megyei fordulót is, melynek részleteiről később kapnak
tájékoztatást.

További sikereket kívánunk!

MESEMONDÓ VERSENY FURTÁN
A Furtai Bessenyei György Általános
Iskolában hagyomány, hogy a
Magyar
Kultúra
Napjához
közeledve az alsó tagozatosok
számára mesemondó versenyt
szerveznek. Ilyenkor a szülőket is
meghívják, hogy megnézhessék a
gyermekeiket. Sajnos ebben az
évben a járványhelyzet veszélye
miatt teljesen zártkörű volt a
rendezvény.
2021. január 28-án nyolc alsós
tanuló mérte össze tudását, hogy ki
tudja
szebben,
ügyesebben

elmondani a begyakorolt mesét.
Sokféle történetet hallgatott meg a
zsűri. Nagyon nehéz volt a döntés. A
hallottak között volt népi, verses és
modern mese is. Végül a következő
4 tanuló eredményét díjazták
jutalomkönyvvel, illetve egy kis
édességgel:
Fodor Gréta, Csabai Botond László,
Kanalas Hanna, Mezei István.
Gratulálunk a szép szereplésekhez
és
köszönjük
a
felkészítő
pedagógusok munkáját!
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REJTVÉNYFEJTO VERSENY
LEVELEZO FORMÁBAN
A Debreceni Fazekas Mihály
Általános
Iskola
idén
is
megszervezte a Megyei idegen
nyelvi rejtvényfejtő versenyét,
mely ebben a tanévben rendhagyó
módon levelező formában valósult
meg. A versenyben 15 iskola vett
részt és összesen 55 tanuló oldotta
meg az angol és német nyelvű
rejtvényeket. 24 órájuk volt

elkészíteni és visszaküldeni a
feladatlapokat. A holtversenyek
esetében a beküldés időpontja
döntött.
Az Ebesi Arany János Magyar Angol Két Tanítás Nyelvű Általános
és Alapfokú Művészeti Iskolából
Pálóczi Borbála és Pálffy Anna
Boglárka 7. b osztályos tanulók
indultak a versenyen. Mindkét diák

sikeresen
megoldotta
a
feladatlapokat.
Pálffy Anna Boglárka a 7.
évfolyamosok
angol
nyelvi
versenyében 2. helyezést ért el,
oklevélben és jutalomcsomagban
részesült. Felkészítő tanárnő Trefán
Gabriella Krisztina.
Gratulálunk a szép helyezéshez!

„A KONDÁSFIÚ ÉS AZ ÉGIG ÉRO FA”
A Vojtina Bábszínház
2021. január 6-i beküldési
határidővel rajzpályázatot
hirdetett meg Benedek
Elek: „A kondásfiú és az
Égig Érő Fa” című
meséjéhez kapcsolódva. A
feladat a következő volt:
Képzeljék el vajon hogyan
sikerül a Kondás Fiúnak
felmásznia az Égig Érő Fára
és kiszabadítania a király
leányát.
A számos beérkezett
alkotásból az előadásban
szereplő
színészek
választották ki a számukra
a legkedvesebbet. Az
Ebesi Arany János Magyar
- Angol Két Tanítás Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolából több diák is pályázott, közülük ketten
díjazásban részesültek: Koós Árpád 6.b és Földi Dávid 7.b osztályos tanulók. Felkészítő szaktanár Komócsinné Soós
Judit. Nagy örömükre jutalmul egy 3 fős családi belépőt nyertek egy tetszőlegesen kiválasztott vasárnapi előadásra,
melyet december 31-ig használhatnak fel, illetve egy dedikált fotómontázst is kaptak a darabból.
A nyerteseknek ezúton is gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
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„

ALAPMUVELETI MATEMATIKAVERSENY
NAGYHEGYESEN
Január utolsó hétfőjén próbára tették magukat a
Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola diákjai egy
online módon megszervezésre kerülő helyi
matematikaversenyen, melynek feladatainak alapjául
az Alapműveleti matematikaverseny feladványai
szolgáltak. A verseny lebonyolítása a korábbi évekhez
képest változott a járványhelyzet miatt. A feladatokat
a Redmenta oldalon keresztül oldották meg a
versenyzők.

Az alábbi eredmények születtek:

4. osztály:
I. helyezett:
II. helyezett:

Rácz Farkas
Harangi Luca és Kovács Jázmin

4. a osztály
4. a osztály

5. osztály:
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

Virágos Lotti
Tóth Zsombor
Májer Vivien

5. b osztály
5. a osztály
5. b osztály

6. osztály:
I. helyezett:
II. helyezett:

Takács Petra
Katona Karina és Harangi Máté

6. a osztály
6. a osztály

7. osztály:
I.helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

Fehér Alexandra
Fiók Patrik
Bertók Bence és Szabó- Király Farkas

7. a osztály
7. a osztály
7. a osztály

8. osztály:
I.helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

Dobi Ábel
Katona Konstantin
Bara Gréta

8. a osztály
8. a osztály
8. a osztály

Gratulálunk a gyerekeknek az eredményes munkához!
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JANUÁRI ESEMÉNYEK A BIHARKERESZTESI
BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kazinczy
– díj alapítvány - Péchy Blanka emlékére
kuratóriuma a 2020/2021. tanévre meghirdette az
általános iskolák 5-8. osztályos, valamint a
középiskolás tanulóknak a Kazinczyról elnevezett
„Szép magyar beszéd” versenyt. A városkörnyéki
fordulónak a hagyomány szerint minden évben a
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola ad
otthont. A járványhelyzet miatt idén online
hirdették meg a versenyt és az elképzelés szerint a
pályázók videófelvételt jutattak volna el az
iskolába. A díjazottak a háziverseny résztvevői
közül kerültek ki.
Gratulálunk!

5-6. osztályosok eredményei:
I.
helyezett:
II.
helyezett:
7-8. osztályosok eredményei:
I.
helyezett:
II.
helyezett:

Varga Martin
Varga Lilla
Horváth Kíra
Balogh Vivien

ROBOTÉPÍTO VERSENY A FURTAI ISKOLÁBAN
A Furtai Bessenyei György Általános Iskola a tavalyi év végén az EFOP-3.2.4-162016-00001 azonosító számú „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt
uniós projekt keretében 40 darab tabletet és 61 darab Lego robotot kapott.
A félévi értekezlet délutánján Deme Dávid bemutatót tartott az intézményben
tanító pedagógusoknak az érkezett robotokkal kapcsolatban. A tantestület
minden tagja ki is próbálta őket, ami nagy élményt nyújtott számukra is. Az okos
eszközökkel hamar elkezdték ismertetni a tanulóikat. Az egyik foglalkozás
alakalmával már versenyt is rendeztek nekik. A Spike Prime Lego konfigurációval
a fiúk építettek egy békát, míg a WeDo 2.0-val a lányok egy csigát.
Az izgalmas versenyt a lányok nyerték, mivel hamarabb lett működőképes az
eszközük. Nagyon nagy öröm volt látni, hogy a gyerekek milyen ügyesen rakják
össze a „békát” és „csigát”, illetve, hogy milyen élmény volt amikor az állatok
elkezdtek mozogni.
A zsákai intézmény pedagógusai sok hasonló foglalkozást akarnak tartani, egyre
több órai tevékenység során szeretnének használni a robotokat, illetve a
notebookokat.
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA
BARSI DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA
Január 22-én ünnepelték Komádiban a Magyar
Kultúra Napját. A Barsi Dénes Általános Iskola
alsó és felső tagozatos tanulói játékos formában
emlékeztek meg e jeles napról. A kisebbeknél
volt bábozás, felolvasás, mesehallgatás, puzzle
és színezés. A 7. és 8. osztályosok könyvtári
témájú feladványokat kaptak, melyet Fehér
Péter, az iskola könyvtárosa állított össze. Akik
a legügyesebben oldották meg a kultúrtörténeti
totót, rejtvényeket, azok jutalomban részesültek.
Ezúton is gratulálnak Szondi Krisztián Zsigmond
7. osztályos és Tébi Zita 8. osztályos tanulóiknak!

SÁRÁNDI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A magyar nemzet Himnuszának születésnapja január 22. Már 1989-óta a Magyar Kultúra Napjaként ünneplik. Minden
évben Kölcsey Ferenc költeménye és a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezik meg Sárándon a Szépkiejtési
versenyt.
Idén online történt a megmérettetés megvalósítása a járványügyi szabályok betartásával. Jelentkezni - szinte minden
korosztálynak - második osztálytól nyolcadik osztályig lehetett. Az alsósoknak az osztályfőnöküknél, felsősöknek a
magyar szakos tanáruknál. A jelentkezési határidő 2021. január 15. volt.
Évfolyamonként más és más szöveget kellett szöveghűen és kifejezően elolvasniuk. A videókat január 22-ei
határidővel küldték el a jelentkezők. Ebben a feladatban a szülők, nevelők segítségét kérték. A felolvasásokat
háromtagú zsűri értékelte, tagjai Lugosiné Illés Margit igazgatónő, Makrai Józsefné és Gyönyörűné Erdei Judit tanító
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nénik voltak.
Minden osztályból jelentkeztek a versenyre, összesen 17 gyermek vett részt a megmérettetésen. A zsűri arany-,
ezüst-, bronz oklevéllel és tárgyjutalommal díjazta a versenyzőket. A Kazinczy Szépkiejtési Verseny online iskolai
fordulójának eredményei:
Alsó tagozaton 4 arany-, 1 ezüst- és 3 bronz-, felső tagozaton 2 arany-, 3 ezüst- és 4 bronzminősítés született. Nagyné
Dankó Anikó és Gyönyörűné Erdei Judit volt a verseny szervezője.
Gratulálunk a helyezetteknek, köszönjük a szülők segítségét és a felkészítő tanárok munkáját!

NAGYHEGYESI VERES PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola igazán
különleges módon emlékezett meg ebben a tanévben a
Magyar Kultúra Napjáról. Videófilmet forgattak, amely
felkutatja a Himnusz születésének körülményeit.
Emellett segít abban, hogy a gyerekekben tudatosodjon,
hogy a kultúra nem valami elvont fogalom, hanem egy
velük élő, mindennapokat átható erő, s a művészeteken
kívül a tudomány, sőt akár a hétköznapi gasztronómia
része. A hatodikos tanulók a pedagógusokkal
szerepeltek a klipben. Egy fiktív bemutató készítése
okán kiemelték a magyar művelődéstörténet fontos

állomásait. A tanárok segítségével felidézték a
természettudományok nagyjait, elcsípték egy énekóra
pillanatait, megtekintették az elkészült rajzokat. Külön
büszkeség az intézménynek, hogy rögzíthették saját
néptáncbemutatójukat. Felemelő érzés volt hallaniuk a
Himnuszt a kórus előadásában. Január 22-én reggel
minden osztály megtekintette az elkészült kisfilmet,
ami a „Közös kincseink” címet kapta.
A
videó
elérhető
az
https://youtu.be/RXnj9wicXjc

alábbi

linken:

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2021. január 22-én a
Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskolában osztályszinten szerveztek
programokat az ott tanító pedagógusok. Az alsó tagozatosok egy-egy
mesét élhettek át a tanítóik előadásában, amiről rajzot is kellett
készíteniük. A felső tagozatos tanulók a „Himnusz regényes története”
című dokumentumfilmet tekintették meg, majd a magyar irodalom
legszebb verseit hallgatták megzenésítve. Végül egy internetes irodalmi
kvízt töltöttek ki.
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DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
A Derecskei Bocskai István Általános Iskola művészeti tagozata az idén zenével
is megünnepelte a Magyar Kultúra Napját, igazán rendhagyó módon, a
közönség személyes jelenléte nélkül. Az iskola hangszeren játszó tanulói által
előadott zeneszámokat a derecskei Művelődési Ház nagyterméből az online
közvetítés során láthatták az érdeklődők január 22-én.
A Magyar Kultúra Napján felléptek:

Máté Sára
- zongora
Arany József
- kürt
Csizmadia Vivien
- cselló
Dávid Dóra
- fuvola
Csizmadia Rege
- hegedű
Szabó Dávid Sámuel
- trombita
Zongorán közreműködött Szamosközi Gergő.

tanára Szamosközi Gergő
tanára Krucsó Zoltán
tanára Péntekné Bíró Edit
tanára Jónizs-Földi Nikolett
tanára Rabb Luca
tanára Krucsó Zoltán
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SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
ZICHY GÉZA TAGISKOLÁJA
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rajzpályázatot hirdetett a Sári Gusztáv
Általános Iskola és AMI Zichy Géza Tagiskolája. A magyar költők műveihez
készítettek illusztrációt a tanulók. Négy korcsoportban is értékelték őket. A
legnépszerűbb alkotásnak „József Attila: Altató” című verse bizonyult, ehhez
érkezett a legtöbb pályamunka. Nagy László, Arany János, Ady Endre, Petőfi
Sándor, Rába Ildikó művei is megihlették a gyerekeket.

I.
helyezettek lettek korcsoportonként:
Odor Gergő, Koszorús Brigitta
2. osztály
Gerda Zétény
4. osztály
Ramos Ivó
5. osztály
Karakóczi Noémi
7. osztály

József Attila: Altató
Nagy László: Balatonparton
Petőfi Sándor: János vitéz
Arany János: A fülemile

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA
KÖRÖSSZEGAPÁTI TAGISKOLÁJA
A Magyar Kultúra Napjáról alsó és felső
tagozatos diákok is megemlékeztek
Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola
Körösszegapáti Tagiskolájában.
A kisebbek magyar népmeséket tekintettek
meg, ami nagyon elnyerte a tetszésüket. Ezt
követően megbeszélték a látottakat és
illusztrálták a mese történetét. A
legtalálóbb, legötletesebb megvalósítások
jutalmat kaptak.
Felső tagozatos tanulók közül a 7.
osztályosok kötötték csokorba és mutatták
be nemzetünk kultúrájának sokszínűségét. A
meséken, verseken, dallamokon keresztül
világítottak rá, hogy milyen fontos ismerni,
értékelni múltunkat, jelenünket és törekedni
kell arra, hogy mindezt megőrizzük és
továbbadjuk a jövő nemzedékének. A
műsorukat a nemzeti ima, a Himnusz közös
éneklésével kezdték és közös elszavalásával
zárták. A program végén minden tanuló
megtekintette a teremben kifüggesztett, a
magyar kultúráért oly sokat tevékenykedők
arcképeit és a Magyarország nevezetességeit
bemutató kisfilmet.
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BERETTYÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS AMI
A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában egy teljes hétig a magyar
kultúrával, annak sokszínűségével és egyediségével
foglalkoztak. Arra törekedtek, hogy minél többféle
módon közelebb hozzák tanulóikhoz a témát.
Volt a feladatok között hungarikumokhoz kapcsolódó
szókincskereső, kultúra napi és kultúrtörténeti totó,
interaktív kvízfeladatsor, énektanulás, filmnézés /HajdúBihar megye értékei, A Himnusz regényes története, „100
évvel Trianon után - Él Bihar élteti szent hite…”/ . Felsős

tanulóik
közül
többen
kultúra
napi
online
szavalóversenyen vettek részt. Nagy örömükre szolgál,
hogy a diákok közül sokan napi szinten ápolják a magyar
hagyományokat, hiszen közülük sokan zeneiskolába és a
helyi néptánccsoportokba is járnak.
A Magyar Kultúra Napjáról összefoglalót készítettek, az
alábbi linken megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?v=YEZpAmIF6I&feature=emb_logo

KÁLVIN TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA
2021. január 22-én, a Himnusz születésének
évfordulóján új formában ünnepelték meg
a Magyar Kultúra Napját. A püspökladányi
Kálvin Téri Általános Iskola felső
tagozatosai ez alkalommal műveltségi
vetélkedőn vettek részt. Interaktív, játékos
feladatok várták őket a kora délutáni
órákban. Magyar irodalom, történelem és
művészet témakörben mutatták meg
tudásukat. Memóriajáték, puzzle, totó,
szókereső, híres magyarok és hungarikumok
felismerése volt a feladatuk. Közel 30 diák,
a járványügyi óvintézkedések betartása
mellett, vállalta a feladványok elvégzését.
Emléklappal, édességgel és magyar
tantárgyból egy ötössel jutalmazták a
résztvevőket.
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IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
Az intézményben ebben a tanévben rendhagyó módon
emlékeztek meg a Magyar Kultúra Napjáról a járványhelyzet
miatt. A kialakult helyzetre való tekintettel január 25-én az
Irinyi Károly Általános Iskola és AMI főépületének előterében
lett megszervezve az ünnepi megemlékezés, melyen a
művészeti iskola zenetanárai színvonalas műsort adtak elő az
intézményvezető, igazgatóhelyettes, az iskola tanárai és
tanulói jelenlétében.
Az
ünnepi
műsor
bevezetőjeként
Tóth
Johanna
zongoratanárnő a Magyar Kultúra Napjának eredetéről,
jelentőségéről és az ehhez kapcsolódó eseményekről beszélt
az egybegyűlteknek. Ezt követően Abuczki Norbert Csaba és
Henye Ákos készült két előadással: Frank Sinatra: Fly me to the
moon, Pharrell Williams: Happy. A gitártanárok igen jól
ráéreztek a két zeneszám hangulatára és stílusára így vidám és
kellemes perceket szereztek a hallgatóközönség számára. Az
együttzenélés során a ritmikai pontosság, az egymás közötti
kommunikáció, valamint a dallam és a kíséret közötti dinamikai
egyensúly megtartása mind olyan elengedhetetlen elemek,
melyeket a tanárok nagyszerűen megoldottak, ezzel is
bizonyítva magas fokú szaktudásukat.
Tóth Johanna zongoratanárnő elsőként „Pjotr Iljics
Csajkovszkij: Diótörő című” balettjéből egy részletet adott elő.
A bemutató nagy technikai felkészültséget és virtuozitást
igényelt, a diákok csodálattal és fokozott figyelemmel
hallgatták pergő zongorajátékát. A második zenemű „Franz
Schubert: Pisztráng” volt. Ez a dal a romantikus dalirodalom
kiemelkedő remekműve, melynek szövegét Christian Daniel
Schubert írta. Johanna dinamikailag árnyalt és kifejező énekét
hallgatva szinte megelevenedett a hallgatóság előtt a fürgén
ficánkoló pisztrángok mozgása. A dal zongorakíséretét
ugyancsak a tanárnő előadásában hallhatta a közönség. Ebben
a műben a zongorakíséret egyenrangú a dallal, és így egymást
kiegészítve illusztrálják a zene eszközeivel a patak csobogását.
Az utolsó, harmadik zenedarab, melyet Tóth Johanna
előadott, „Bródy János : Micimackó” című dala volt. A tanulók
körében nagy sikere volt az igényesen előadott szerzeménynek,
melyet kitörő tapssal köszöntek meg a jelenlévők.
A műsort Törökné Csörsz Csilla igazgató dicsérő és bátorító
szavai zárták. Később ismételten előadták a zenetanárok az
alsó tagozatos tanulók között is, illetve az Esztári Epreskert
Óvodában.

A esztári Magyar Kultúra Napja megtekinthető az alábbi linkre
kattintva:
https://drive.google.com/file/d/1CbZ5lDastgiMCWJeIo_GAU8bre7FMb9/view?usp=sharing
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JANUÁRI PROGRAMOK
ÚJ ÉVI KÖNYVADOMÁNY GYUJTÉS
A DERECSKEI BOCSKAIBAN
Kovács Flóra, a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI könyvtárosa 2020 decemberében és 2021
januárjában könyvadomány gyűjtést szervezett az intézmény alsó és felső tagozatán. A könyvtár állományának
frissítése és korszerűsítése volt a cél. A sikeres kezdeményezés során 20 gyermek és pedagógus hozott olvasmányokat.
Adományoztak mesekönyvet, ismeretterjesztő irodalmat és regényeket is. 60-80 db felajánlás érkezett. Ezáltal a
gyerekek még több szerzeményt találhatnak meg a könyvtárban, amely számukra érdekes lehet. Cserébe kis apróságot
kaptak.
„Köszönjük a felajánlásokat minden kedves szülőnek, tanulónak és pedagógusnak!” – Kovács Flóra

A NÉVADÓ NAPJA
A Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI Zichy Géza Tagiskolájában a hagyományosan nagyszabású település szintű,
mind a négy tagintézményt érintő rendezvényeket ebben az évben újragondolták. Január 14-én reggel, iskolagyűlés
keretében emlékeztek meg névadójukról. Az ünnepi beszéd után Háló Dorina „Zichy Géza: 1876. szeptember 24.”
című versét adta elő.
Az egész napos vetélkedő ebben az évben elmaradt, helyette olvasópályázatot hirdettek, melyre háromfős csapatok
nevezhettek. A gyerekeknek változatos feladatsorból álló olvasónaplót kellett készíteniük, amely Zichy Géza egyik
komédiájához, a Tízparancsolathoz kapcsolódott. Nagy örömöt okozott, hogy a csapatuk a 2. helyen végzett. Az
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első helyet kabai, a harmadik helyet sápi tanulók érték el.
Az emlékfalat 2021. január 14-ei keltezéssel csak egy koszorú díszíti, az iskolai közösségé. Ez jelképesen
emlékeztetője a jelenlegi veszélyhelyzetnek is. A közösség összetartozását a tavalyi évben elhelyezett koszorúk
jelképezik.
A jelenlegi korlátozások betartása mellett igyekeztek méltóképpen megemlékezni Zichy Gézáról, iskolájuk
névadójáról, a félkarú zongora virtuóz gazdag munkásságáról. Aki rendkívüli élethelyzetekben a kitartást, a
szorgalmat és az elhivatottságot példaként állíthatja ma is gyermekek elé.

EMLÉKEZÉS MIHAI EMINESCURA
A
Magyarhomorogi
Szabó Pál Általános
Iskola Körösszegapáti
Tagiskolája nyelvoktató
intézményként
fontosnak
tartja
a
román hagyományok és
kultúra
megismertetését,
átörökítését. A román
irodalom
egyik
kiemelkedő
alakjára,
Mihai
Eminescura
(Botosán, 1850. január
15. – Bukarest, 1889.
június 15.) emlékeztek
január 15-én, a
születése napján. Felelevenítették életének történetét, munkásságának állomásait, műveit. A költő tiszteletére
előzetesen rajzpályázatot hirdettek a felső tagozatos diákjaik számára, melyre szebbnél szebb munkák érkeztek.
Portrék a költőről, pillanatképek egy – egy műve alapján. Jutalom járt az igazán kreatív alkotásokért.
Az eredményhirdetés napján ellátogattak Körösszegapáti ortodox templomába, ahol már többször jártak, mégis a
gyermekek minden alkalommal rácsodálkoznak freskói sokszínűségére, berendezésének díszítettségére. Ezt követően a
templomkertbe vonulva Eminescu verseinek felolvasásával egybekötve elhelyezték a megemlékezés virágait a költő
mellszobránál.
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JÓTETT HELYÉBE JÓT VÁRJ!
A Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI Ökrös István
Tagiskolája ebben a tanévben kapcsolódott be a Boldog
Iskola Programba. A hónap pedagógusa címet a felső
tagozatos csoportokban Kovácsné Futó Dorina
érdemelte ki a Jobb Veled a Világ Alapítvány döntése
alapján.
”Jó cselekedet az, ami boldog mosolyt varázsol más
arcára” - Mohamed idézetének értelmezésével kezdték
el a foglalkozásokat ebben a hónapban. Először
beszélgetőkört alakítottak ki és mindenki a neve
kezdőbetűjével képzeletbeli tárgyat, egy érzést
fogalmazott meg, mellyel megajándékozták az osztályt és
mosolyt csaltak arcokra. Nagyon kreatívak voltak a
gyerekek, szinte mindenkinek a legnagyobb vágyára fény
derült. „Boldogító jó cselekedet” elnevezésű fénykép
készítő versenyt is hirdettek egy héten keresztül, amely
nemcsak érdekes, hanem izgalmas is volt a gyerekeknek,
mivel telefonjaikat vagy szüleik telefonjait használhatták
a feladatok végrehajtásához.
Ebben a hónapban is több tevékenységgel igyekeztek
fejleszteni személyiségüket: rejtvényt fejtettek, játszottak
Pozitivity társasjátékkal, megrajzolták az osztály
jótevőjét. A gyerekek voltak már szuperhősök is, akik
megpróbálták jobbá tenni a világot akcióterveikkel.

Minden Boldogságórás foglalkozás során meghallgatták
és elénekelték a hónap dalát. Ezen kívül most sem
maradhatott el a relaxációs és a meditációs gyakorlat,
mellyel nagy jól azonosulnak diákok. A záró kör során
már egyre jobban kifejezik érzéseiket, gondolataikat az
adott témával kapcsolatban. Jótett helyébe jót várjezzel a közmondással zárták ezt a hónapot.
Jó cselekedet – ÖRÖM
VELÜNK A VILÁG!

- mosoly – SZERETET – JOBB

BALÁZSOLÁS A PÜSPÖKLADÁNYI PETOFIBEN
A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola elsős kisdiákjai minden évben Balázs napján bejárják a város óvodáit,
hogy iskolába hívják, verbuválják a nagycsoportos óvodásokat. Már több mint 15 éve ápolják ezt a kedves szokást, a
balázsolást.
Ilyenkor a gyerekek felöltöznek erre az alkalomra varratott népviseletükbe. A kislányok magukra öltik a fehér blúzt, a
kékfestő szoknyát és a kis kötényt. A kisfiúk fehér inget és fekete mellényt kapnak. Irány az óvoda, ahová jó
visszamenni, újra találkozni az otthagyott barátokkal, kedves óvónénikkel, akik hatalmas szeretettel várják a kis
visszatérőket. Az újdonsült diákokat műsorukért bőséges vendéglátásban részesítik és jócskán megpakolják kosarukat
mindenféle finomsággal.
Ebben az évben sajnos a járványhelyzet miatt más formában került sor erre az eseményre. Nem tudtak elmenni az
óvodákba, de műsorukat videóra vették és eljuttatták a kicsiknek, és a Petőfi Sándor Általános Iskola honlapjára is
felkerült.
„Hihetetlen, hogy ezek a 6-7 éves gyerekek milyen nagy szeretettel, izgalommal készültek. Lelkesen tanulták a verseket,
dalokat és türelmetlenül várták a felvétel napját. Másnap tágra nyílt szemekkel, áhítattal, büszkeséggel telve nézték
vissza magukat. Reméljük így is sikerült átadni az üzenetet: Nagycsoportos óvodások! Gyertek iskolába! Szeretettel
várunk benneteket, mert iskolába járni jó!” – Ordasiné Mészáros Irén
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MERT MEGÉRDEMLEM!

Ebben az évben is meghirdetésre került a Létavértesi
Irinyi János Általános Iskola tanulói körében a „Mert
megérdemlem” iskolai pályázat, mely során minden
„Irinyis” diák lehetőséget kap arra, hogy példamutató
magatartásával, szorgalmával, közösségi munkájával, jó
tanulmányi eredményével és versenyeken való
szereplésével kitűnjön osztálytársai köréből.
A gyerekek a korábbi években egy ajándék délelőttöt
kaptak jutalmul, amely során együtt kézműveskedtek,
sportoltak, filmet néztek. Sajnos a jelenlegi tanévben a
járványhelyzet miatt ebben a formában nem volt
kivitelezhető a tanulók nyereménye, de idén sem

maradt el az elismerés. A reggel kuponok kihúzásával
kezdődött, amelyek a délelőtt folyamán különféle
kedvezményre jogosították fel a diákokat a tanítási
órákon: játékos feladatok táblagépen és laptopon,
rajzolás, színezés, evés-ivás, robotok összeszerelése,
programozása.
A
pedagógusok
emellett
apró
ajándékokkal
kedveskedtek, a kiemelkedő teljesítményt elérőknek,
akik jutalmul
zsákbamacskát kaptak. Joó-Tamás
Henrietta és Mihók-Szima Beáta pedagógusok
szervezésében valósult meg a januári program a
Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában.
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28

Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI Zichy Géza Tagiskolája

29

Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskolája

29

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI

30

Kálvin Téri Általános Iskola

30

Irinyi Károly Általános Iskola és AMI

31

JANUÁRI PROGRAMOK
Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI

32

Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI Zichy Géza Tagiskolája

32-33

Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskolája

33

Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI Ökrös István Tagiskolája

34

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola

34-35

Létavértesi Irinyi János Általános Iskola
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