Pillanatképek a Kunmadarasi Általános Iskolából

A 2017/2018. 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 a délután zenés
mulatsággal zárult, melyen szülő és gyermek is egyaránt jól érezte magát.
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. Az ajándék, leselejtezett könyvekkel nagy örömet
szereztek diákjainknak.
Március 14- én méltó módon emlékeztünk meg Nemzeti Ünnepünkről iskolai szinten,
köszönjük a 7. és a 8. évfolyam 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.
Alsó tagozaton megrendeztük a szépírók találkozóját, ahol tanulók megcsillogtathatták
gyöngybetűiket, valamint matematikai tudásukat is összemérhették.
Márciusban a felső tagozat drogprevenciós előadáson vett részt a Művelődési Házban, majd a
7-8. évfolyam tanulói konfliktuskezelési módszerekkel ismerkedhettek meg.
A közeledő húsvéti ünnep alkalmából az alsó tagozat nyuszi-bulit tartott, ahol tojásvadászatra
és zenés mulatozásra volt lehetőségük a gyerekeknek.
A hosszú szervezési munkának köszönhetően áprilisban 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.
A tavaszi szünet után részt vettünk a községi szavalóversenyen, ahol szép sikereket értünk el:
Gratulálunk tanulóinknak: Botos Natália 1.b, Simon Boglárka 2.a, Varga Abigél 2.a, Bari
Viktor 2.a, Karsai István 4.a, Lólé Sarolta 4. a, Tóth Vivien Melánia 4.a, Dinya Zsolt 5.b,
Nagy Miklós 7.b, Farkas Inez 8.a, Botos Lajos 8.a. Köszönjük a pedagógusok felkészítő
munkáját: Kneifelné Szaszkó Judit Zsófia, Gőz Imréné, Lantosné Póka Ágnes, Batáné
Kun Beatrix.
Áprilisban is színes programokkal vártuk tanulóinkat. Az alsó tagozat a Művelődési Házban
interaktív színházi előadást tekintett meg, melynek témája környezetünk védése és
egészségünk megóvása volt.

Leendő elsőseink számára iskolanyitogató foglalkozásokat szervezett Lantosné Póka Ágnes
tanító néni.
A felső tagozat megtekintette a templomban megnyitott Holocaustról szóló kiállítást.
„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 udvarrendezés növényültetéssel egybekötve, plakátkészítés az egészséges életmód,
valamint a környezetvédelem jegyében, virágültetés és az iskola udvarának szépítése,
aszfaltrajzverseny, „sétáljunk együtt a biztonságért” közlekedési sétát tettünk Tóth Éva rendőr
törzszászlós vezetésével Kunmadaras főterén, külön figyelmet fordítva a biztonságos
gyalogosátkelésre.
Májusban a 6. és a 8. évfolyam tanulói idegen nyelvből, valamint matematika és szövegértés
területén országos kompetenciamérésen vettek részt.
Megemlékeztünk május első vasárnapján az édesanyákról, az alsó tagozatosok apró, kedves
meglepetéssel készültek.
A tanév végén az alsó tagozat 1. és 4. évfolyamos tanulói Debrecenben az Agóra
Tudományos Élményközpontba, valamint az állatkertbe és a vidámparkba látogatott el.
Nyíregyházi kirándulásunkon az alsó tagozat legjobbjai vehettek részt, míg a felső tagozat
kiemelkedő tanulói Ópusztaszerre kirándultak.
Tanévünket a Diákönkormányzati nappal zártuk, melyen ugráló vár és Andi gondoskodott a jó
hangulatról.
A több elnyert pályázatnak köszönhetően pedagógusaink rengeteg képzésen vettek részt,
szervezésre kerültek a helyi és bentlakásos táborok, amelyekből igazán bővelkedünk a nyári
szünetben. Reméljük, hogy a terveknek megfelelően iskolánk belülről is megújul a nyár
folyamán, hogy szeptembertől még szebb és esztétikusabb környezetben tanulhassanak
diákjaink.
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