Becsengettek!
Hosszú hetek csendje után, vidám zsibongás töltötte meg a kazári iskolát. Gyermekek indulnak
el ismét a nyári szünidő után hátukon iskolatáskával, csillogó tekintettel, türelmetlen
várakozással, őszinte gyermeki kíváncsisággal az iskolába. Ilyenkor fogékonyak minden újra,
szépre.
2019. szeptember 2-án megkezdődött az új tanév az Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában. Reggel 8 órakor becsengettek 213 diáknak és 27 pedagógusnak.
Ünneplőbe öltözött gyerekek gyűltek össze
tanáraikkal, hogy versekkel, tánccal köszöntsék az új
tanévet. A szokott menetrend szerint a tanévnyitó
ünnepséget az iskola udvarán tartották. Domonkosné
Nagy Magdolna tanítónő köszöntötte a megjelenteket,
külön kiemelve a vizslási és bárnai új tanulókat,
pedagógusokat, szülőket. Ezt követően Horváthné
Berze Marianna igazgatónő mondott beszédet. Ünnepi
köszöntőjében elmondta, hogy az átszervezések
kapcsán a Bárnai Általános Iskola is tagiskolája lett a
kazári iskolának. Az idei tanév sok újdonságot,
változást hoz gyerek, szülő, tanár életében egyaránt.
Kiemelte egy új módszer, a Komplex Alapprogram
idei tanévben történő bevezetését. Az iskola tanulóit
arra intette, hogy soha ne azzal mérjék magukat, amit
elértek, hanem amit képességeikkel, szorgalmukkal,
kitartásukkal elérhetnek. Elmondta, hogy az igazgatói
iroda és a tanári szoba ajtaja mindig, mindenki
számára nyitva áll.
A tanévnyitó ünnepség középpontjában az első osztályosok álltak, akik bizonytalan léptekkel
érkeztek szüleikkel, nagyszüleikkel az iskolába. Kicsit megszeppenve, de kíváncsi tekintettel
ültek a tanító nénik mellett a nekik kihelyezett tornapadon. Számukra egy teljesen új élet
kezdődik azzal, hogy iskolások lettek, minden megváltozik körülöttük, de tanítóik
gondoskodása, biztatása, átsegíti őket a kezdeti nehézségeken. Az 5. osztályosok ajándékkal
kedveskedtek, füzeteket, ceruzákat, radírt, faragót és órarendet adtak át a legkisebbeknek.

A tanévnyitó mellett mást is ünnepeltek. Az igazgatónő átadta Fekécs
Zoltán tanárúrnak, Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere
által aláírt Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Ezúton is gratulálunk
neki, és kívánjuk, hogy még sokáig legyen közöttünk.
A tanévnyitó ünnepséget az iskola aerobic csapatának bemutatója
zárta, melyen látványos torna elemeket is bemutattak Varga Viktória
tanárnő közreműködésével. Ezt követően a diákok tanáraikkal együtt
elvonultak tantermeikbe, hogy felkészülhessenek a következő naptól
kezdődő tanulásra.
Igazgató nő minden iskolásnak és pedagógusnak erős hitet, sikeres,
boldog tanévet kívánt. „Hajtson mindenkit a tudásvágy, 180 tanítási
napon át” ezzel zárta gondolatait és megnyitotta a 2019/2020-as
tanévet.
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