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Mozgalmasan indult lelkes diákjaink és elkötelezett felké-
szítő tanáraik számára ez a tanév. 

A sok felkészülésnek országos elismerés lett a jutalma.

2015. október 4. Kecskemét

Természettudományos Szakkiállítás és Diákszimpózium
Iskolánk diákjai a Kecskeméten megrendezésre került 

Természettudományos Szakkiállítás keretében meghirdetett 
tudományos diákszimpóziumra jelentkeztek. A szekciójukban 
elhangzott 14 előadás közül a mi diákjaink 4 színvonalas 
előadása nyitotta a rendezvényt.

Czégény Lívia - Fábián Ágnes: A Tisza erdélyi eredetű 
mellékfolyó

Győri Vivien: A mezei veréb DNS-ének izolálása
Győri Vivien - Szathmári Dóra: A nagy szentjánosbogár 

és a kocsányos tölgy

hangosítással és egyéb technikai eszközök használatáról. 
(projektor, vetítővászon, mikrofon, stb.)

A hosszas várakozásteljes időszak végén elkövetkezett a 
,,Nyúlcipő” felvételének napja. A gyermekek izgatottan 
készülődtek. Mindegyik óvoda rendelkezésére bocsájtotta a 
szükséges eszközöket, az iskolavezetés egy-egy külön termet 
ahol átöltözhettek a gyerekek. Ezután elfoglalták a helyüket a 
teremben és kezdődhetett a fergeteges játék.

Közös zenés mókatornával indítottuk a délelőttöt. A 
technikusok segítségével a kivetített zenés tornát utánozták a 
gyerekek és a felnőttek is. Ezután következett az oldott hangu-
latú, vidám versengés. A feladatokat először mindig bemutat-
tuk, majd a kicsik, és nagyobbak 6-6 fős csoportja szállt ver-
senybe a győzelemért. Nagyon sokat nevettünk az apróságok 
csetlő-botló, de bizonyítani akaró versenyzésén. A sorverse-
nyek között szerepelt ugráló labdán bójamegkerülés, talicskába 

rakott labdával való ügyeskedés, karikával vonatozás, külön-
böző gyorsasági és ügyességi játékok. 10 óra felé tartottunk egy 
rövid, pihentető szünetet, majd következett az agytorna.

Minden csapat kapott egy kosárban képeket, amelyen zöldség 
és gyümölcsfélék voltak láthatóak. Ezt követően találós 
kérdéseket tettünk fel, aki kitalálta a helyes választ és megtalálta 
a hozzá illő képet, annak ki kellett vele szaladnia egy óvó 
nénihez, aki a leggyorsabbakat egy-egy gyümölccsel 
jutalmazta. A délelőtti mozgásos játékokat kötélhúzó 
versennyel zártuk, aminek nagy sikere volt, főleg amikor a 
felnőttek versenyeztek. A délelőtt végén értékeltük a napot. 
Mindenki győztes lett, hiszen egy játékos, érdekes délelőttöt 
kapott.

De nemcsak szóbeli értékelés volt. Az óvodák kaptak egy 
oklevelet, valamint egy-egy kosarat, amelyet zöldség és 
gyümölcsféleségekkel pakoltunk meg.

Ezen felül még különböző feladatlapokat, amelyek témája az 
egészséges életmód, az egészségmegőrzés. 

Végül a ,,Nyúlcipők” a kis hátizsákokba kerültek, és nagyon 
vidáman, de jól eső fáradsággal indult mindenki vissza az 
óvodájába.

Szerintünk felejthetetlen délelőtt volt.
Köszönet a szervezésben és a lebonyolításban a 

következőknek:
• Kossuth tagintézmény vezetőjének és munkatársainak
• A technikusoknak
• A szülőknek 
• Az óvónőknek és dajka néniknek
• És minden további segítőnknek

Turi Gézáné
Óvónő


