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Cecei sulibörze
A magyar népmese ünnepe

Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a magyar népmese nap-
ját. A magyar népmesékét, melyek sok száz változatban élnek,
szájról szájra terjednek, s tanító mondanivalójukkal példákat ad-
hatnak a nemzedékeknek, kicsiknek és nagyoknak. Hiszen a me-
séket fiatalok és idõsebbek is nagyon szeretik.

Cecén minden évben igyekeznek megemlékezni errõl a napról.
Ebben az évben az alsó és felsõ tagozatosok átmenetét segítõ
programmal próbáltak a mesék szeretetére nevelni. A felsõ tago-
zat diákjai közül néhányan ellátogattak az alsó tagozatosokhoz,
akiknek magyar népmeséket olvastak, melyekrõl a kisebbek me-
seillusztrációkat készítettek. A pedagógusokkal együtt beszélget-
tek a népmesék jellemzõirõl, mesei fordulatokról, mesebeli szá-
mokról stb., kicsit mesebeli iskolává változtatva az intézményt.

Október 6-ai megemlékezés

Október 4-én, pénteken, 11 órától rendezik meg az iskolában az
aradi vértanúk emlékezetére rendezett ünnepi mûsort. Idén az
intézmény 5. évfolyamos diákjai készülnek a nemzeti gyásznap
hõseinek emlékezetére, Ráczné Pincési Julianna és Ferenczi Ro-
land pedagógusok segítségével.

Mindenki közlekedett!

Mindenki közlekedik címmel témahetet szerveztünk iskolánk-
ban, mely a TÁMOP 3.1.4.-08-02-2008-0019 azonosító számú pá-
lyázat fenntartásában került megrendezésre. A témahét egyik
nagy sikerû eseménye volt a hetedik évfolyam diákjainak szerve-
zett budapesti kirándulás, mely a Kõrengetegi iskola c. jó gyakor-
lat hagyományaihoz kapcsolódott. A diákok kizárólag tömegköz-
lekedési eszközöket vettek igénybe az utazáshoz, ismerkedve ez-
zel egy fõvárosi diák mindennapjaival. Autóbusz, vonat, metró,
villamos szállította a kirándulókat a Közlekedési Múzeumba,
ahol a fõváros jelenlegi zajos és zsúfolt forgalmával szemben bele-
cseppentek a múlt csendes szemléletébe. Majd ismét a városi for-

gatagba kerülve a Kristálycentrumban ismerkedtek az ásványok
és kõzetek világával, csodálták a kristályok szépséges formáit,
színeit. Néhányan elõre készültek a kristályok gyógyító hatásából
és tudatosan választottak maguknak a marokkövek, karláncok és
medálok közül.
A kirándulást az osztályfõnökök: Kiss Tiborné és Nagy Ferencné
szervezték.

„Kõrengetegi” kirándulás
Iskolánk 8. a és b osztálya a TÁMOP 3.1.4.-08-02-2008-0019 azo-
nosító számú pályázat keretében rendezett 1 hetet meghaladó
projektje kapcsán Budapestre utazott. Mivel a projekt témája a
közlekedés volt, ezért a diákok minden a fõvárosban jellemzõ

közlekedési eszközt igénybe vettek vagy láthattak. Az utazás vo-
nattal történt, majd a Liszt Ferenc-reptérre metróval illetve
busszal mentünk ki. A reptéren a teraszról kinézve megcsodálták
a le- és felszálló gépóriásokat. A következõ program a Közlekedé-
si Múzeum volt, ahol sok régi vasúti, légi és szárazföldi jármûben
gyönyörködhettek. A Városligeten átsétálva a Hõsök terén meg-
nézték a haza hírességeinek szobrait, majd a Földalatti vasúttal és
metróval indultak vissza a pályaudvarra. A nagyváros egy kõren-
geteg a falun élõ diákoknak, akik nem mindennap használnak
mozgólépcsõt, metrót, villamost. Ennek érzékelésére is jó alka-
lom volt a kirándulás!
Szervezõ és kísérõ: Balázsné Aranyos Judit

Cecei Általános Iskola

Tehetséggondozás
a Petõfi Sándor Gimnáziumban

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM számos területen támogatja a tehetséges fiata-
lokat. Iskolánk „Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését segítõ idegen nyelvi nyári tá-
borok támogatása” címû pályázati kiíráson 1.187.000 Ft-ot nyert. Az idegen nyelvek iránt
érdeklõdõ lelkes diákok számára több programot is szerveztünk a nyári szünet végén: há-
rom angol és egy olasz nyelvi tábort, valamint francia és orosz tehetséggondozó foglalko-
zásokat. Összesen 43 diák vett részt a különféle programokon, melyek keretében eredeti
verzióban néztek meg és dolgoztak fel idegen nyelvû filmeket és dalokat, változatos for-
mában gyakorolhatták a hallás utáni szövegértést, és alaposabban megismerték a célnyel-
vû országok kultúráját és történelmét, valamint nyelvtani ismereteiket is bõvíthették.
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