
megbirkózzunk a feladványokkal. Izgultunk a pontszámok 
miatt, hiszen az első fordulóban is szoros mezőny alakult ki.

Két nap várakozás után a tanító nénik kihirdették az 
eredményt. Heten örülhettünk a döntőbe jutásnak:

ź Szilágyi Lara
ź Varga Dominika
ź Házi Dorka
ź Jámbor Kitti
ź Kupai Boglárka
ź Kocsis Dominika
ź Holocsi Noémi
Készülhetünk a döntőre, várjuk az érdekes feladatokat.

Holocsi Noémi
4.a osztályos tanuló

Februárban a Tisza élővilágának emléknapja alkalmából 
Szegediné Magdi néni előadást tartott a Tisza-tóról. A bemu-
tatón minden zöldszíves tanuló részt vehetett. Sok érdekességet 
láttunk és hallottunk a Tisza-tó növény- és állatvilágáról. A fog-
lalkozás végén igaz-hamis játékkal adtunk számot a látottakról.

Március hónapban a Víz Világnapja alkalmából rajzoltunk, 
festettünk. Olyan alkotásokat készítettünk, amelyek témájuk-
kal, hangulatukkal a vízhez kapcsolódtak. Ezen a délutánon 
szép festmények születtek.

Készülünk a következő havi zöldszíves programra! Dománé 
Gabi néni és Vajdáné Anikó néni továbbra is várnak Bennünket!

A zöldszívesek nevében: 
Holocsi Noémi és Szilágyi Lara

4. osztályos tanulók

Február 26-án délután a Városi Sportcsarnokban a 
testnevelőtanáraink terematlétikai versenyt szerveztek a felső 
tagozatosok számára. Mivel ez volt iskolánkban az első 
„ilyesfajta” rendezvény, kíváncsian vártuk, milyen is lesz ez.

A tájékoztatás a programról és a menetrendről rövid ideig 
tartott, és már kezdődött is a bemelegítés. Akadtak, akik profi 
módon készítették föl izmaikat a megmérettetésre, és voltak 
olyanok, aki félszegen próbálták utánozni őket. Szükség is volt 
erre, mert az első versenyszám – a 30 méteres síkfutás –, nagyon 
igénybe vette mindenki lábizmát. Már itt megkezdődtek a 
„vérremenő” csaták.

A program második részében egyszerre három versenyszám 
zajlott különböző helyszíneken. A távolugrást a helyből 
távolugrás helyettesítette, a kislabda helyett kézilabdát 
hajítottunk, és a súlylökést a háromkilós medicinlabda-dobás 
váltotta ki. A verseny utolsó részében az „ingafutás” 
következett, ami tulajdonképp a hosszú távú futás volt. Ez a 
feladat szerepel a „NETFIT” országos felmérésben is, az 
állóképességet méri. Húszméteres távolságon kell oda – vissza 
futni, a cd-lejátszó segítségével adott ütemben.

Úgy tűnt, hogy a kezdeti bizonytalanság ellenére mindenki 
nagyon élvezte a versenyzést. Itt az egyéni számokban az is 
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