Pillanatképek a Kunmadarasi Általános Iskolából

A 2016/2017. tanév második félévében is igyekeztünk tanulóinkat gazdag és változatos
programokhoz juttatni, a mindennapos iskolai életet színesítve. Az alsó tagozat nagyszabású
farsangi mulatságot rendezett a Művelődési Házban, melyhez segítséget kaptak a szülőktől
sütemény és üdítő formájában. Ezúton szeretnénk megköszönni az MTBSZSZ dolgozóinak a
finom fánkokat. A rengeteg ötletes jelmezes felvonulását követően Zoli bohócé volt a
főszerep, aki lufi hajtogatással kápráztatta el a kicsiket. A délután zenés mulatsággal zárult.
A hosszú szervezési munkának köszönhetően végre megkezdődött 4. és 5. évfolyamon a
várva várt úszásoktatás. Iskolánk tanulói 9 héten át Karcagon az Akácliget Gyógy-és
Strandfürdőben sajátították el az úszás alapjait. Köszönjük Faragó Krisztián és Balla Zsolt
testnevelő tanárok munkáját.
Az alsó tagozat több alkalommal járt a Községi Könyvtárban, ahol mindig örömmel és
kitüntetett figyelemmel várnak bennünket. A látogatások alkalmával különböző témákban
gazdagodott a diákok ismeretanyaga.
Március 14-én méltó módon emlékeztünk meg Nemzeti Ünnepünkről iskolai szinten,
köszönjük a 7.a és a 8. b osztály tanulóinak műsorát, valamint iskolánk énekkarának
szereplését és a felkészítést Jáger Edit és Dr. Aunerné Fodor Györgyi pedagógusoknak. A
községi ünnepségen a 3. évfolyam tanulói és osztályfőnökei vettek részt.
A közeledő húsvéti ünnep alkalmából az alsó tagozat nyuszi-bulit tartott, ahol tojásvadászatra,
sorversenyekre és zenés mulatozásra volt lehetőségük a gyerekeknek. A felső tagozaton sulibulit rendeztünk, ahol a finom sütemények mellett a táncé volt a főszerep.
A tavaszi szünet előtt részt vettünk a községi szavalóversenyen, ahol szép sikereket értünk el:
1-2. évfolyamon III. helyezést ért el Simon Boglárka 1. a osztályos tanuló (felkészítő tanító:
Gőz Imréné), Simon Zsolt 2. a osztályos tanuló (felkészítő tanító: Szabó Gabriella) pedig
különdíjat kapott.
3-4. évfolyamon II. lett Karsai István 3.a osztályos tanuló, III. helyezést ért el Duka
Krisztina 3.a osztályos tanuló (felkészítő tanító: Lantosné Póka Ágnes), Botos Nóra Katrin
4. b osztályos tanuló (felkészítő tanító: Kneifelné Szaszkó Judit Zsófia) különdíjat kapott.
A felső tagozatos tanulóknál I. helyezést ért el Nagy Miklós 6. b osztályos tanuló, II.
helyezett lett Tóth Angéla 8. b osztályos tanuló, különdíjat kaptak Farkas Inez és Duka
Sándor 7. a osztályos tanulók. Felkészítő pedagógus: Jáger Edit.
A jó idő beköszöntével ismét előkerültek a pályázatokon nyert rollerek, tollasütők, melyeket a
testnevelés órákon, valamint a délutáni foglalkozásokon maximálisan ki is használunk.

A tavaszi szünetről visszatérve máris színes programokkal vártuk tanulóinkat. Az alsó tagozat
a Művelődési Házban a Gubanc, a virágmezők őre című színházi előadást tekintette meg, ahol
a nevetés és a közös torna mellett a környezetvédelemre hívták fel a gyerekek figyelmét.
A felső tagozat Holocaust-napi vetélkedőt és filmnézést tartott, köszönjük Sántáné Kurucz
Rozália tanárnő munkáját.
„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”
Április utolsó hete a Fenntarthatósági Témahét jegyében zajlott, ahol iskolai szinten
változatos és színvonalas délutáni foglalkozásokat biztosítottunk tanulóinknak. A programok
között volt hulladékgyűjtés, ölyvbemutató és reptetés, vetélkedő, plakátkészítés az egészséges
életmód, valamint a környezetvédelem jegyében, séta az öreg tölgyfához, sportvetélkedő,
virágültetés és az iskola udvarának szépítése, rajzpályázat az egészségvédelemről, a helyes
kézmosás fontosságának hangsúlyozása, kézműves foglalkozások újrahasznosítható
anyagokból. A hét legszebb pillanata a programok mellett mégis az volt, hogy átadásra került
az alsó tagozat közös összefogásával létrehozott udvari pihenősziget.
Köszönjük a támogató és segítő együttműködést:
-

Guba László polgármester úrnak
Makai Tamás MTBSZSZ intézményvezetőnek
Dudás Dóra intézményvezetőnek
Kapás Imre asztalosnak
Lantos Sándor vállalkozónak
alsós szülői munkaközösségnek.
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