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Sikeres nyelvvizsgák Új játszóterünk
Iskolánk 4 tanulója 2014. szeptember 27-én és október 4-én 

sikeres alapfokú nyelvvizsgát tett angol nyelvbõl.
A bizonyítvány, melyet hozzávetõlegesen 30 nap múlva kap-

nak meg, kettõs értéket képvisel:

Csúszni, mászni, futni, bujkálni, ugrálni jó! Tanulóink, kicsik 
és nagyok, örömmel vették birtokba új játszóterünket az 
iskolaudvar parkjában.

Magyar Állami Alapfokú és a Közös Európai Referencia-
keretnek megfelelõ Nemzetközi B1-es szintû, Európa orszá-
gaiban használható nemzetközi alapfokú nyelvvizsga egyben.

Minden tanuló azt a vizsgarészt teljesítette, melyre jól átgon-
dolt elõzetes döntés alapján jelentkezett, így a következõ ered-
mények születtek:

Nagy Norbert 8.a - Komplex Alapfok
Ardai Zoltán 8.a - Szóbeli Alapfok
Balogh Menyhért 8.b - Szóbeli Alapfok
Tar Orsolya 8.b - Írásbeli Alapfok
Céljaink eléréséhez nagyban hozzájárult az iskolánkban Benkõ Gyula Országos Komplex 

mûködõ nyelvi csoportbontás, mely a haladó csoportokban Tanulmányi Verseny
lehetõvé teszi a nyelvi törzsanyag kiegészítõ ismeretekkel Október 18-án felsõ tagozatos diákjainkkal, Mezõtúron a 
bõvített feldolgozását. Teleki Blanka Gimnázium szervezésében komplex tanulmányi 

Köszönjük az intézménynek, hogy támogatja az idegen versenyen vettünk részt.
nyelvi képzés lehetõ leghatékonyabb fejlesztését. A verseny ünnepélyes istentisztelettel kezdõdött, ahol 

Felsõ Andrea tájékoztatást kaptunk a verseny menetrendjérõl és az azt követõ 
angol nyelvtanár programkínálatról.

Egyháztörténeti verseny A versenyfeladatok megoldására 60 perc állt rendelkezésre, 
2014. 10. 20-án Mezõtúron a Szegedi Kis István Református így tantárgyanként gyors szövegfeldolgozásra és nagyfokú 

Gimnáziumban rendeztek számunkra egy versenyt, amin az összpontosításra volt szükség.
egyházi történelmi tudásunkat mérethettük meg. Lukács Tanulóink a jól megszervezett és összedolgozott csapat-
Orsolya, Bodnár Fruzsina, Nagy Norbert, Csorna Bence, Szívós munkával magyar nyelv és irodalom és informatika tantár-
Bence és jómagam vettünk részt a versenyen. Délután fél egyre gyakból a legmagasabb pontszámokkal büszkélkedhettek. A 
érkeztünk meg, ahol a gimnázium könyvtárában egy kis verseny természettudományos tantárgyak feladatai elõl sem hátráltak 
elõtti nasival lazíthattunk. A verseny egy órakor kezdõdött. meg, hiszen 25 pontból 20 pontokat értek el.
Feladatlapot oldottunk meg, énekeltünk és képeket fejtettünk Az eredményhirdetésig különbözõ programok (táncház, 
meg, hogy mit ábrázolnak. Ezek hozták meg a pontokat. Amíg múzeumlátogatás…) várták a gyerekeket, melyeken a fáradtság 
mi törtük a fejünket, addig a tanárokat lefoglalta az iskola ellenére is nagy örömmel vettek részt. Az ünnepélyes 
kiállítása. Késõbb, amíg az eredményhirdetésre vártunk, minket eredményhirdetésen csapatunk a 6. helyen végzett, melyre 
is körbevezetett a fõigazgató, mintha nyílt napon lettünk volna. nagyon büszkék voltunk.
Végül az eredményhirdetésen a fiúk VII. helyen, amíg mi az V. Gratulálok Nektek! Szép teljesítmény volt!
helyen végeztünk a 14 csapatból. Azért az, nem olyan rossz. A versenyen szereplõ tanulók: Baranyai Boglárka, Incze 
Köszönjünk szépen Piroska néninek, hogy felkészített minket, Zoltán 5.o., Csízi Boglárka, Maróti Kristóf 6.o., Bodnár 
és hogy részt vehettünk ezen a versenyen. Nagy élmény volt Fruzsina, Lukács Orsolya 7.o., Csorna Bence, Gönczi János 8.o.
számunkra. A sofõröknek is köszönjük: Feri bácsinak és Pici 
bácsinak. Köszönjük a lehetõséget. Csománé Fehér Andrea

Somogyi Gréta
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