
A Starter korcsoport csapatversenyében Erdős Play and Win! 
Emese (5. b) és Kocsis Dominika (5. b) országos I., míg Starter 
egyéni versenyben Szilágyi Lara (5. b) országos III. lett. A 
három versenyző meghívást kapott Gödöllőre, ahol 2016. 
június 10-én szóban is próbára tehetik tudásukat. 

A Kids korcsoport csapatversenyében Play and Win! 
Hornyák Viktória (7. a), Majzik Anna (7. b) és Takács Judit (7. a) 
országos XIV. helyezést értek el.

Köszönöm a közös munkát, az iskola és a szülők támogatását. 
Remélem, hogy az elért eredmények egyre több diákot fognak 
arra buzdítani, hogy idegen nyelvi versenyekre is jelentkez-
zenek. 

Tóth Mónika angoltanár

Szilágyi Lara, Erdős Emese, Kocsis Dominika, Házi Dorka

Ki a legjobb szövegértő?
A kompetencia alapú oktatásért munkaközösség az idén 8. 

éve szervez szövegértési versenyt iskolánk tagintézményei 
között. A felső tagozatos diákok számára lehetőség a 
megmérettetésre, melyen eldől: ki a legjobb szövegértő a 
korcsoportjában? Természetesen más - burkolt - célja is van a 
versenynek: a feldolgozott történetek által közelebbről 
megismertetni a gyerekekkel a magyar történelem egy-egy jeles 
eseményét, egy-egy kiváló alakját, s nem mellesleg, készülni az 
országos kompetenciamérésre.

Az idei, nemes versengés legjobbjai a következők lettek:
5-6. osztályos korcsoportban:
	 	I. helyezett: Varga Patrik 6. o.
	 	II. helyezett: Bodnár István 6. o.
	 	III. helyezett: Gönczi Réka 6. o.
7-8. osztályos korcsoportban:
 I. helyezett: Molnár Lajos Attila 7. o.	
	 	II. helyezett: Szilágyi Eszter Virág 7. o.
	 	III. helyezett: Kalmár Anna 8. o.
Gratulálunk a győzteseknek, a többieknek pedig kitartást, és 

további gyakorlást kívánunk!
	 A kompetencia alapú munkaközösség magyartanárai

Az 5-6. osztályosok dobogósai

A 7-8. osztályosok legjobb szövegértői

Célba értünk, a dobogón végeztünk a 
„Hétmérföldes csizmában”…

Bő féléves munka végéhez értünk el májusban.
Tavalyi mesevetélkedős sikereinken felbuzdulva csapataink 

elhatározták, hogy az idén, ha nem is az üveghegyre, de az 
országos döntőre 
„bejutnak”.

Próbáról-próbára, 
versenyről-verseny-
re haladva, egymást 
is méltó ellenfélként 
legyőzve egyre kö-
zelebb kerültek a 

gyerekek a célhoz. 
Mivel nem volt sem 
hétmérföldes vilá-
got átlépő csizmá-
juk és a csodák is 
csak a mesékben re-
pítik el a szereplő-
ket a győzelemig, 

nekik sokat kellett tanulniuk. Tucatjával olvasták, böngészték, 
memorizálták a meséket. Az akadályokat Rácz Hilda, Szívós 
Netti, Tóth Petra, és Varga Dominika győzték le.

Idén a 20. mesevetélkedő országos döntőjét a szlovákiai Duna-
szerdahely – Vásárúton rendezték meg. A Tündérliliomok 
csapata képviselhette Jász-Nagykun-Szolnok megyét. Az elmúlt 
években országosra csak szolnoki csapat került be, így külön 
gratuláció járt a lányoknak, hogy kunhegyesiként Szolnok 
megyét képviselték a Kárpát-medencei „nagy” döntőben.

A hosszú úton vándorolva a mesék birodalmában a jó elnyeri 
méltó jutalmát: a dózsás  érték el.Tündérliliomok a 3. helyezést

Büszkék vagyunk a lányokra! Jó volt veletek dolgozni!
Végsőné Edit néni és Tóbiásné Emese néni

Zöldszíves nevelők

Osztálykirándulás a Mátrában
Elérkezett május közepén a várva várt kétnapos kirándulás. 

Szerencsére a kiszámíthatatlan, változékony időjárás közepette 
remek kirándulóidőt fogtunk ki. 

Első napi programunk a Mátrafüred és Mátraháza közötti 
Sástó melletti szállás elfoglalásával kezdődött. Megismertük a 
tábort, felfedeztük a környéket. Délután fellépcsőztünk a 
kilátóra, majd kipróbáltuk az Oxigén Adrenalin Kalandpark 
játékait. Remekül szórakoztunk, csakúgy, mint éjszaka a 
szobákban. Előkerültek a zseblámpák, az alvással töltött órák 
száma igen-igen lecsökkent a nevetgélés, játék idejéhez képest.

Másnap felkapaszkodtunk a Kékes-tetőre, mi voltunk az 


