Bemutatkozik az 1. osztály
Idén szeptemberben izgatottan várta 15 apró elsős a tanévkezdést. Nagy változás ez az ő
életükben, hiszen az óvodából iskolába való átmenet nem egyszerű sem a szülőknek sem a
gyerekeknek. Két tanító néni várta őket szeretettel, Háló Anikó és Nemes Anita.
Szept. 3-án kezdtük meg közös életünket az iskolában. Az első hónapok meghatározóak a
későbbi iskolai élet szempontjából. Előkészítő időszak ez, sok-sok türelmet igényel gyerektől,
pedagógustól, szülőtől egyaránt. Az első napokban, hetekben ismerkedtünk egymással, az
iskolával, annak szabályaival. Fő célunk ilyenkor mindig az, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek
az iskolába. Igyekszünk szeretetteljes, elfogadó légkört kialakítani, ahol mindenki jól érzi
magát, barátokra talál. Osztálytermünket kedvessé, barátságossá varázsoltuk.
Szem előtt kell tartanunk, hogy fő tevékenységük ilyenkor még a játék, bőven kell erre időt
hagyni. Később szépen, fokozatosan átveszi a szerepet a tanulás. Különös hangsúlyt fektetünk
arra, hogy mindenki elfogadja a másikat, senki ne legyen kirekesztve. Az általunk felállított
szokásrendet és szabályokat elfogadták, igyekeznek azokat ügyesen betartani. Segítik egymást,
órákon fegyelmezetten, szorgalmasan dolgoznak.
Közös érdekünk, hogy jó osztályközösség alakuljon ki. Színes osztályprogramok, szabadidős
tevékenységek szervezésével segítjük ezt elő.
Szeptember végén kézműves foglalkozáson voltunk a Vas Gereben úti óvodában. Október
elején a Községi Könyvtárban töltöttünk el egy délutánt Terjékiné Kisnémet Ágnes
meghívására. Farkas Dezső képviselő úr és családja meghívására először házi sajtot
készíthettünk, majd kilátogattunk a közeli tanyájukra, ahol a tanyasi élet szépségeivel és
nehézségeivel ismerkedhettünk meg. Részt vettünk az állatok gondozásában, etetésében,
kipróbálhattuk a traktorokat, lovagolhattunk, bálát mászhattunk. Októberben zenei kultúránkat
is fejlesztettük, hiszen Jászberénybe utazott az osztály, ahol filharmóniai előadás keretében népi
hangszerekkel ismerkedhettünk meg.
Közösen Halloween-tököt faragtunk és elvittük a Millecentenáriumi udvarba.
Az őszi szünet után nyílt tanítási órákat tartottunk, ahol a szülők megfigyelhették
gyermekeiket tanulás közben.
Részt vettünk az óvoda által szervezett Márton-napi felvonuláson is.

November 16-án kiváló mézes reggelivel lepett meg minket Borbás László helyi méhész.
Röviden bemutatta a méhek életét és munkáját, a méhészkedéshez szükséges eszközöket.
Ezután több fajta mézet is megkóstolhattunk.
A programok ideje alatt nagyon jól érezték magukat a gyerekek, amit a mellékelt képek is
igazolnak.
Jelenleg a decemberi programok szervezése folyik.
Háló Anikó és Nemes Anita első osztályos tanító nénik

