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KERESZTESI HÍREK

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI

ELSŐSÖK AVATÁSA

MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉS 1956-RA

2007. szeptember 26-án került sor az első osztályos
tanulók iskolapolgárrá avatásának ünnepségére szülők,
hozzátartozók, iskolatársak jelenlétében.
Az 1.a és 1.b osztály külön kis műsorral köszöntötte a
jelenlévőket. Ezután került sor a fogadalomtételre. (Néhány éve hagyomány, hogy az iskola új diákjai fogadalmat tesznek.) Az eskü szövegét Nagy Zoltánné igazgatónő után ismételték meg a tanulók. Valamennyien ennek
bizonyságául emléklapot vehettek át. Végül a Diáktanács
tagjai felkötötték az iskolapolgárrá fogadott elsősöknek
iskolánk jelképét a sálat és a nyakkendőt, amelyen intézményünk emblémája található.
Köszönjük a Gyermekek Egészséges Fejlődéséért
Alapítványnak, hogy a sálak és nyakkendők megvásárlásával (38.000 Ft) támogatta az elsősök ünnepét. S köszönjük azoknak az első osztályos tanító néniknek, akik
nagy-nagy szeretettel terelgetik a kis iskolások életét!
Köszönet Gáll Sándornénak, László Zoltánnénak,
Kacsur Erzsébetnek, Fórián Gyulánénak, Némethné Kiss
Mariettának.

Az intézményi megemlékezések sorában mindig
kiemelt helyet kap az 1956-os forradalom hőseire
való múltidézés.Az 1965-os forradalomról gyerekeknek, fiataloknak beszélni nem könnyű. Lehetőséget kell adni nekik, hogy műsort adjanak, szerepeljenek! A megtanult versek, szövegek elmélyülnek, s egyfajta alaptudássá válnak ’56 kapcsán.
1956 mártírjai között voltak tizenévesek is. Az tette
széppé ezeket a fiatal hősöket, hogy jobbak, erősebbek tudtak lenni, mint a fennálló igazságtalan
rendszert kiszolgálók.
Az igazságért, a szabadságért mindig ki kell állnunk! A családunk, a szűkebb közösségünk és végső soron a hazánk, a nemzetünk szabadsága mindennél fontosabb. Nekünk pedagógusoknak, itt,
ebben a kicsinyke haza kicsinyke városában kell
gyermekeinket elődeink, őseink tiszteletére nevelni, s féltve kell őrizni kis unokáink angyalarcú
álmát békében, nyugalomban, szeretetben, biztonságban. Most és mindörökké!
Köszönetet mondunk a lírai megemlékezés
megálmodóinak és megalkotóinak: Nagy Zoltánnénak, Nagyné Kiss Emíliának és Szántó Zsigmondnak, valamint a műsorban szereplő tanulóknak: Czina Edinának, Szabó Zitának, Körmendi
Eszternek, Kovács Zoltánnak, Balogh Zoltánnak,
Far Jánosnak, Kolumbár Jánosnak, Átyin Vandának, Vajas Krisztinának, Kalmár Mercédesznek,
Balogh Nikolettnek, Szabó Fruzsinak, Bíró Évának.

Az elsősök fogadalomtétele
Én, az iskola új diákja fogadom, hogy pontosan érkezem
minden reggel. Ügyelek a táskám rendjére. Tanítómnak
szót fogadok. Könyveimre, füzeteimre vigyázok. Az órákon nem izgek-mozgok. Figyelmesen dolgozok. Megtanulok írni, olvasni, számolni. Szívesen énekelek, rajzolok.
Ügyesen hajtogatok papírt. Frissen tornázom. Betartom a
szabályokat. Barátkozom társaimmal. Vidám, igyekvő
diák leszek, méltó a „Bocskaisok” nevére.

EGY HASZNOS SZAKMAI DÉLELŐTT TANULSÁGAI
Október 27-én szombaton egy nagyon jól használható, gyakorlati megoldásokkal teli továbbképzésen vettünk
részt.
Az előadó Petkes Csaba volt, aki az Apáczai Kiadó jóvoltából jutott el hozzánk Biharkeresztesre. Rajtunk kívül a bojti és a nagykereki tagintézmények is képviseltették magukat.
A tanulási képességek fejlesztésével foglalkozott az előadó, de ezen belül is kifejezetten a memóriatechnikákat ismerhettük meg. A projektor használatával konkrét feladattípusok sokaságát mutatta meg számunkra, melyekkel a megfigyelőképességet, koncentrációt, lényegkiemelő és rendszerező képességet, valamint az emlékezőképességet fejleszthetjük. A feladatokban az a ragyogó, hogy bármely korosztálynál, bármely tanítási órán
alkalmazhatóak, s mindössze néhány percet igényelnek az órákból. A néhány perc busásan megtérül a későbbiekben!
Néhány konkrét memóriatechnikai feladatot (módszert) velünk is kipróbáltatott. Megismertük a kampós memóriatechnika, a lánc memóriatechnika alkalmazását, valamint ezek vegyes alkalmazásának lehetőségeit.
A másfél óra úgy repült el, hogy észre sem vettük. Ez a sok-sok humorral teli, érdekes, konkrétumokat felvonultató előadó mindannyiunk tetszését elnyerte. Van 30 órás akkreditált továbbképzése is, melyen az ott jelenlevők közül mindenki szívesen részt venne.
Elérhetőségei: petkes.csaba@apaczai.hu; petkescs@externet.hu
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