ISKOLA

Hírek a Petőfi Sándor
Iskolaközpontból


írásbeli vizsgatételeket írják meg a
tanulók. Már a próbaérettségi vizsgák
tisztaságát
és
szigorúságát
az
osztálytermekben felszerelt kamerák
biztosítják.
Iskolánk tanulói rendszeresen részt
vesznek
különböző
versenyeken,
tantárgyversenyeken. Decemberben az I.
és II. osztályos tanulók kitűnően
szerepeltek
a
Szépen,
magyarul
elnevezésű
szavalóversenyen,
Balánbányán. Az I. osztályosok közül 3.
helyezést ért el Simon Nóra, 2. lett Geréd
Ádám, a II. osztályosok közül pedig 2.
helyezést ért el Süket Tamás-Előd.
Február
24-én
rendezték
meg
Csíkmadarason az I.-IV. osztályosok
számára a Páll Lajos Matematikaverseny
körzeti szakaszát. Iskolánkat 8 tanuló
képviselte, kiváló eredményeket elérve.
Az I. osztályosok közül ketten, Gál
Márton-Károly és Zsók Ákos dicséretben
részesültek, a II. osztályosoknál Both
Péter 1. helyezést, Szabó Dávid 2.
helyezést, Süket Tamás-Előd 3. helyezést
értek el, Gál Mátyás dicséretet kapott, a
III. osztályt Lukács Szilvia és Bálint Dávid
képviselte, utóbbi dicséretben részesült. A
matematikaverseny döntőjén, ugyancsak
Csíkmadarason, Felcsíkot képviseltük 3
tanulóval a II. osztályból. Itt 1. lettek Both
Péter és Süket Tamás-Előd, valamint 2.
Szabó Dávid.

A háromhetes élményekben gazdag,
karácsonyi vakáció után január 16-án
kezdődött el a II. félév. A diákok és a
pedagógusok kipihenve az első félév
izgalmait és fáradalmait, lelkesen,
megújult erővel láttak neki a tanulásnak,
tanításhoz.
Februárban
nagy
eseménynek
örülhettek
a
gyerekek.
Február
huszonegyedikén vagyis húshagyókedden
rendezte meg a szokásnak megfelelően a
két kilencedik osztály a farsangtemetést,
Kajtár Edith tanárnő irányításával. A
diákok izgatottan készültek a régi
népszokás
felelevenítésére
és
bemutatására. Február a farsang és a
mulatozás hónapja. A farsang változó
hosszúságú időszak, vízkereszttől vagyis
január 6-tól kezdődik és a húsvétot
megelőző negyvennapos nagyböjt első
napjáig, hamvazószerdáig tart, az idén
február 21-ig. A farsangvégi téltemetés és
tavaszvárás szokása régi időkbe vezet
vissza. Ilyenkor szalmabábut készítenek,
amelyet Ilyésnek neveznek el, aki a telet
jelképezi. A halottsiratáshoz hasonlóan
zokogás, jajveszékelés közepette elsiratják
őt, majd elégetik. A kilencedik osztályos
diákok is hasonlóképpen elégették az idei
Ilyést, vagyis a „telet”.
A
jól
sikerült
farsangtemetést
az
ötletesebbnél
ötletesebb
jelmezek vetélkedése előzte
meg, a zsűri sok díjat osztva ki
a találékony diákoknak. A
farsangtemetést farsangi bál
követte, ahol a diákok
kedvükre
kitombolhatták
magukat a negyvennapos böjt
kezdete előtt.
Február 15-én több osztály
Szépen, magyarul szavalóverseny Balánbányán
is részt vett az idén Arany
Iskolánkban került sor a biológia körzeti
János
emlékére
szervezett
felolvasómaratonon. A tanulók Arany olimpiásznak a megszervezésére a VII.
János műveiből olvastak fel. Az olvasási osztályosok számára. Márciusban a
élményekkel való gazdagodás mellett verseny megyei szakaszán Felcsíkot
iskolánkból Ferencz Mónika képviselte. Az
jutalmuk egy-egy könyvjelző volt.
osztályosok
a
technológia
Idén is, akárcsak a tavalyi tanévben V-VI.
elméleti
szakaszán
megszervezésre kerül a végzős diákok tantárgyverseny
számára a próbaérettségi. Február 20 - 28 indultak sikeresen, március 8-án a
közötti időszakban vizsgáztak a XII. gyakorlati próbán vesznek majd részt.
Iskolánkban március 8-án felköszöntik a
nappali és XIV. esti osztályosok a magyar,
illetve a román nyelv és irodalom, az nőket, a gyerekek kézzel készített
informatika és a választható idegennyelv ajándékokkal lepik meg édesanyjukat,
szóbeli próbáján. Március 5 - 9 között a nagymamájukat.
Lázasan készülünk megemlékezni az
megyében
egységesen
összeállított
1848-49-es szabadságharcra március 15-

Csíkdánfalvi Harangszó

ÓVODA
én. Az I-IV. osztályok forradalmi
jelképeket hajtogatnak papírból, Petőfi
Sándorra emlékeznek egy szavalóverseny
keretén belül. A nagyobb diákok iskolánk
színjátszó csoportjával együtt ünnepi
műsort adnak elő a forradalom hőseire
emlékezve, Szabó Katalin és Zsók Izabella
tanárnők irányításával. Március 16-án
kerül sor iskolánk dísztermében az V.-VIII.
osztályosoknak
megrendezett
„Föltámadott a tenger...” című irodalmitörténelmi vetélkedőre, Szabó Katalin és
Salamon Lajos tanárok szervezésében,
ahol felcsíki és csíkszeredai iskolások
vesznek majd részt.
Zsók Izabella tanárnő

… és a Bóbita
Napköziotthonból
Bár a téli csapadék kissé váratott
magára, de megérkezett. Az óvoda
gyerekei a havas, hideg napokat
felhasználták arra, hogy megtapasztalják a
tél jellegzetességeit, szépségét, és nem
utolsó sorban a téli öltözködést is jó
kedvvel, észrevétlenül gyakorolják. Volt
amikor csak sétáltunk az udvaron,
hóember építésre, szánkózásra is sor
került, nyomokat néztünk a hóban vagy
éppen
a
nagy
hópelyhekben
gyönyörködtünk vagy a nagyobb pajtások
még a madarakról is gondoskodtak és
etetőket helyeztek el, eledellel ellátva az
itthon telelő madaraknak - télen is zajos
egy óvoda udvara.
Február 21-én, húshagyó kedden
megtartottuk
a télűző, tavaszváró
farsangi jelmezbált. Ez a nap talán azért is
jó volt, hogy a gyerekek az általuk kedvelt
mesehős, rajzfilmfigura vagy fontos
személyek vagy tárgyak jelmezét viseljék,
azok bőrébe bujjanak a szülők nagyszerű
együttműködésének, ötletességének és
odaadásának köszönhetően. Minden
csoport saját elképzelése szerint szervezte
a délelőtt egyik részét és közös programra
is sor került, ahol mindenki, mindenkit
megcsodált majd gyerektáncházzal „űztük
a telet” és farsangi fánkkal vártuk a
tavaszt.
Márciusban
minden
csoport
lehetőséget teremtett arra, hogy a nőnap
alkalmából a gyerekek édesanyjukat és
nagymamájukat verssel, dallal köszöntsék
és egy általuk készített ajándékkal
kedveskedjenek, amivel hálájukat fejezték
ki.
Kajtár Klára óvónő
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