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Õsz szele zümmög… Szépolvasó és szépbeszéd verseny 
Meghívtuk és szeretettel vártuk a város összes leendõ elsõ Szolnokon

osztályosát szüleikkel együtt. November 20-án délután Szolnokra utaztunk a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolába, ahol a 3-4. osztályosok részére 
„Szépolvasó és szépbeszéd versenyt” hirdettek. Iskolánkat 
Pádár Zsuzsanna 3. o., Szegedi Sarolta 3. o., és Lovász Bence 4. 
o. tanulóink képviselték. Ez az intézmény már évek óta 
megrendezi ezt a megmérettetést november harmadik hetében, 
ugyanis itt ez a hét mindig az „Olvasás hete”, melynek 
zárórendezvénye ez a verseny.

Sok érdeklõdõ érkezett, akiket egy õszi dallal köszöntöttek a 
negyedikes énekkarosok. Az iskola rövid bemutatása után végig 
sétálva a folyosókon, bepillantottak a délutáni munkába. A 
szöszmötölõ foglalkozás fõszereplõje az õszi falevél volt. 
Lehetett színezni, nyírni, képet készíteni. Mindenki nálunk 
hagyta „kézlenyomatát”. Szép alkotások születtek. Vidáman 
telt az uzsonna is, s már ismerõsökként váltunk el egymástól.

Reméljük tetszett az iskolánk s január végén újra találkozunk! A gyerekeknek egy szabadon választott szöveget kellett 
Tanító nénik elõadni, majd rövid szünet után a hangos olvasás következett. 

Rövid felkészülés után a harmadikosok Varró Dánieltõl olvas-
Õszi matematika versenyek. tak fel egy szöveget, a negyedikesek egy a színházuk történeté-

rõl szóló írást olvastak fel.2014 novemberében iskolánk tanulói 2 matematika verse-
Sajnos helyezést nem értünk el, de sok tapasztalatot szerez-nyen vettek részt Szabó Józsefné, Gorzásné Nagy Judit, 

tünk. Jövõre is megpróbáljuk.Türmerné Gorzás Katalin és Négyesiné Gál Mónika segítsé-
Szabó Józsefnégével.November 27-én délután az országos Kockakobak ver-

seny elsõ fordulója 15 gyermekkel zajlott, ahol labirintustesztet 

Országos Adventi Szavaló- és 
Dicséreténeklõ Verseny

A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda 12. al-
kalommal rendezte meg az Országos Adventi Szavaló- és 
Dicséreténeklõ Versenyt. A rendezvényre az ország számos 
református általános iskolájából közel 130 tanuló érkezett, akik 
az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó versekkel, zsoltárokkal 
készültek a megmérettetésre.

A délelõtt rövid templomi ünnepséggel kezdõdött. Meghall-
gattuk Nagy Kálmán Nagytiszteletû úr igehirdetését, majd 
Magyar György Igazgató Úr köszöntõjét. Ezután kezdõdött a 
versenyzés. Zsûritagként elmondhatom, hogy minden ver-
senyzõ jól felkészülten állt a közönség elé, korának és szemé-
lyiségének megfelelõ mûvet választott. Az igen magas színvo-
nalú elõadások a zsûrit és a közönséget is elkápráztatták, meg-

ható pillanatoknak lehet-
tünk részesei. Igazi ünnepi 
hangulat uralkodott a ter-
mekben, hiszen minden töltöttek ki. A feladatmegoldás után egy emléklapot és egy 
vers és zsoltár a karácsony-ügyességei játékot küldtek a szervezõk a résztvevõknek. 
hoz kapcsolódó legfon-November 28-án Tiszaföldvárra indultunk egy népesebb 
tosabb gondolatról, a szere-csapattal. Az Országos Ószõlõi Matematika Versenyen 34 tanu-
tetrõl szólt. ló, 3-8. osztályig vett részt. Ez egy hagyományosabb verseny, 

A mi intézményünkbõl is ahol minél alaposabb feladatmegoldást, kidolgozást várnak a 
több lelkes diák vállalta a gyerekektõl az adott 1 illetve 2 óra alatt. Ez a verseny egy jó alap 
versenyzést, akik közül né-a felvételire készülõ diákoknak.Az utazás költségét az Orando 
hányan szép eredményt Et Laborando Alapítványnak tisztelettel köszönjük.Mindkét 
értek el.verseny kiértékelése zajlik, bizakodva várjuk az eredményeket.
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