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&bdquo;Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,
megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltányosságban élnek,
megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
megtanulnak hittel élni.
Ha a gyerekek megerõsítve élnek,
megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!&rdquo;
Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben&hellip; - részlet
Mindannyian a holnapra vágyunk.... A holnapra, amely magában hordozza vágyainkat, álmainkat, életünk teljességét
jelentõ jövõnket.
Az iskolánk holnapja egy embereszmény: egy türelmes, önmagát elfogadó, önmagában bízni tudó, igazságot keresõ, a
világot szeretõ embertípus, aki tiszteli õseit, családja, iskolája, faluja, hazája múltját.
Mindannyian a holnapra vágyunk, és igyekszünk tenni érte&hellip;
Az iskolakezdés elsõ hónapjai a diákélet legnehezebb idõszaka. Könnyítünk ezen a próbatételen, nem engedjük el a
köldökzsinórt: már a nagycsoportos korszakban közös programokkal látjuk vendégül az ovisokat; az elsõ két évben,
iskolaotthonunkban erõsítjük egyéni képességeiket, közösségüket.
Éves versenynaptárunk a tudományok, a mûvészetek, a sport területén, valamint a nemzeti évfordulók kapcsán
nyújtanak lehetõséget az egyéni, és a csapat megmérettetésre. Az összehasonlítás megmutatja a témákban való
jártasságot, fogékonyságot, bátorítást kölcsönöz az iskolán kívüli versenyekhez, az adott mûveltségi területen való
további elmélyüléshez.
Szakköreink az érdeklõdés, a kíváncsiság folyamatos fenntartása mellett, megismertetik gyermekeinkkel
népszokásainkat, falunk ember alkotta környezetét, az ember és a természet harmonikus együttélését.
Iskolánk életét átszövi múltjának lelkisége, hagyományai: az ünnepségeken, a községi rendezvényeken való
részvétel, táborok, kirándulások, osztálydélutánok&hellip;.és még mennyi minden?! És a nyolcadik év végén a
zászló! Amely összekapcsol bennünket, szülõket és gyerekeket, idõseket és fiatalokat, tiszaszõlõsieket! A zászló, amelyen a
ballagó osztályok és osztályfõnökük névsorával ellátott szalagok õrzik a diákok, tanárok, az iskolai évek emlékeit
MINDÖRÖKRE!
Ballagáskor mind együtt vagyunk! Farsang az iskolában. Tekintse meg képgalériánkat.

http://tiszaszolos.hu

Támogató: Joomla!

Generálás: 27 July, 2017, 23:35

