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be: Csörgõ Zoé Sára, Tóta Rebeka és Holocsi Bence Norbert. Varga Patrik. Hortobágyi csajok: Doma Fanni, Gönczi Réka, 
Április 10-én az osz- Szász Csenge, Tóth Zsanett. Felkészítõ: Papp Bernadett. Ezen 

tállyal kirándultunk Bu- kívül szeretnénk megköszönni Szakáll Kinga „kistanítónéni” és 
dapestre. Nagyon kelle- Béres András segítségét is.
mes, élményekkel teli na- Mivel a nagy nap a szünetre esett, így egyénileg készültünk a 
pot töltöttünk együtt. megmérettetésre az elsõ két forduló feladatlapjaiból. 

Ebben a hónapban is Borongós szombati napon indultunk Hortobágyra, ahová 
folytatódtak a versenyek. nagy örömünkre elkísért minket osztályfõnökünk, Szabóné 
Április 11-én a Városi Török Éva néni is. Ezúton szeretnénk megköszönni Doma 

István és Fábián József szülõk segítségét, akik elvittek ben-
nünket a döntõ helyszínére. Mivel volt még idõnk a megnyitóig, 
felmértük a terepet: megnéztük a Látogatóközpontban a kiál-

Rajzversenyen Nagy Vik- lítást, átmentünk a Kilenclyukú Híd alatt, pásztorokkal fotóz-
tória Vivien 1. helyezést kodtunk, birkákat simogattunk, egyszóval nagyon jó hangu-
ért el. Délután 5 gyermek latba kerültünk a kezdésre, és ami még fontosabb: lett helyis-
Szolnokon a Tudásbaj- meretünk, aminek nagy hasznát vettük késõbb. 
nokság Országos Tanul- A köszöntõ után „kaptunk” kísérõket, Éva néni és Detti néni is 
mányi Verseny megyei más-más csapatokat kísért. 10 állomás volt, „forgószínpad-
döntõjén vett részt: Gyûj- szerûen” kellett haladni. Nagyon izgalmas feladatokat kaptunk 
tõ Gréta Lili, Nagy Vik- a különbözõ helyszíneken: agyagoztunk, kirakót raktunk ki 
tória Vivien, Tóth Réka, Szász Patrik Attila és Szász Zoltán idõre, népi ügyességi játékokat játszottunk, de a kedvencünk 
István. azok az állomások voltak, ahol a múzeumban kellett keresgélni, 

Április második fele sem maradt megmérettetés nélkül. Nagy kutatni. Mire minden feladatot teljesítettünk, kellõen 
örömmel értesültünk, hogy a Szivárvány Országos Tanulmányi elfáradtunk. Az eredményhirdetés elõtt kaptunk ebédet is: igazi 
verseny döntõjébe környezetismeret tantárgyból Gyûjtõ Gréta hortobágyi slambucot ettünk, málnaszörpöt ittunk hozzá. 
Lili és Kerekes András Máté jutott be. Anyanyelv tantárgyból Nagyon finom volt! Végre eljött az értékelés pillanata is: a közel 
Gyûjtõ Gréta Lili vehetett részt Budapesten a döntõn. 50 induló csapat közül a Fehér gólyák csapatának a 10. helyet, a 

A versenyeken a tanulók nagyon szépen szerepeltek, dicsé- Hortobágyi csajoknak pedig a 4. helyet sikerült teljesíteni. Mi 
retesen képviselték osztályukat, iskolájukat. persze nem voltunk maradéktalanul elégedettek, de Éva néni és 

Gratulálunk a gyerekeknek. Szeretnénk köszönetet mondani Detti néni azt mondták, hogy nagyon büszkék ránk, ráadásul 
a szülõknek, hogy biztosították a gyerekeknek a versenyre való nagyon jó napot tölthettünk együtt. Elhatároztuk, hogy jövõre 
eljutást. újra benevezünk erre a sokszínû, érdekes néprajzi vetélkedõre!

Reméljük jövõre is ilyen szép eredményeknek örülhetünk. Fehér gólyák, Hortobágyi csajok
Dománé Gabi néni és Szabóné Marcsi néni *   *   *

*   *   * Tisza-tavi Ki mit tud?
Pásztorok viselt dolgai Már-már hagyomány a Dózsa iskolában, hogy minden évben 

2014. április 26-án került megrendezésre a „Pásztorok viselt részt veszünk a Tisza-tavi Ki mit tud? természetismereti 
dolgai” címû vetélkedõ döntõje Hortobágyon. A felhívást még vetélkedõn, melyet a keleti országrészben hirdetnek meg. Idén 
februárban kaptuk meg, a Dózsás negyedikesek örömmel sem volt ez másképp: két csapattal neveztünk erre a 6 fordulós, 
neveztek két csapattal is. Meglepõen sokrétû volt ez a néprajzi igen összetett ver-

verseny: a senyre. Tisza-tavi 
v ise le t tõ l  süllõk tagjai: Péter 
kezdve az Patrik, Dányi Norbert, 
ételeken át Czövek  Leven te .  
a használati Tisza-tavi harcsák 
t á r g y a k  csapatának tagjai: 
elnevezé- Kiss István, Kastal 
séig min- Zoltán, Kis Csaba. 
dent átfo- Fe lkész í tõ :  Papp  
gott. Kitért Bernadett.

Az összetett kuta-
tómunka mellett a 
krea t ív  fe ladatok 

néhány feladat jelentettek számunkra 
erejéig irodal- kihívást: volt olyan 
mi témákra is. forduló, ahol hidat 
A sok utána- kellett tervezni, rajzot 
já rásnak és  kellett beadni, de a 
kutatómunkán legérdekesebb mégis 
ak meg is lett az volt, amikor társasjátékot terveztünk. 
az eredménye. A döntõbe sajnos nem jutottunk be, de nagyon jól éreztük 
A tavaszi szü- magunkat a felkészülés során, mely majdnem az egész tanévet 
net elõtti utol- körülölelte. Így a 117 csapat közül a Tisza-tavi süllõk a 24. 
só napon jött helyen, a Tisza-tavi harcsák pedig a 29. helyen végeztek.
az értesítõ: mindkét csapattal bent vagyunk a döntõben! Fehér Tisza-tavi süllõk, Tisza-tavi harcsák
gólyák: Budai Zsuzsanna, Fábián Ivett, Szelekovszky István, 
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