
Református Iskolák XX. Országos 
Tanulmányi Versenye

Október 28-án, pénteken fél nyolckor volt indulás az iskola 
elől.

Miután mindenki felszállt a buszra, elindultunk. A járműn 
mindannyian szórakoztunk, beszélgettünk vagy éppenséggel 
izgultunk, de nagyon jól éreztük magunkat. Egy órás út után 
megérkeztünk Debrecenbe. Bementünk a Nagytemplomba és 
részt vettünk egy rövid Áhítaton, utána az igazgató úr 
ünnepélyes megnyitót tartott. Ezután átvonultunk az iskolába és 
a tanító nénik segítségével megkerestük az öltözőtermet és a 
versenyünk helyszínét. Tizenegy órakor elkezdtük a verseny 
feladatunk megoldását. Fél egykor mindannyian lementünk a 
földszintre, és beálltunk a hosszú sorba, ami az ebédlőhöz 
vezetett. Miután megebédeltünk vissza kellett mennünk a 
termünkbe eredményhirdetésre.  Megtudtuk az eredményeket, 
volt, aki elégedett volt vele, volt, aki kevésbé. Aztán elmentünk 
a ruhatárunkhoz, felöltöztünk és elgyalogoltunk az autóbuszhoz 
és útnak indultunk.

Öt órakor hazaértünk és élménybeszámolót tartottunk.
Rézsó Róbert

4.o.

Nagykátán jártunk!
2016. október 22-én szombaton részt vettünk az idei tanév 

első sakk versenyén, az V. Nagykáta Kupán, mely országos 
rendezésű gyermek, középiskolás és felnőtt egyéni verseny 
volt. Több mint 200 fő nevezett a megmérettetésre.

A mi iskolánkból Madarasiné Váradi Anna néni három tanulót 
készített fel a versenyre. Ketten a 3. osztályosok közül az „A” cso-
portokban indultak. Rózsa Viktória 13 lány közül a 6. helyezést 
érte el, míg Rózsa Dániel 33 fiúból 15. lett. Összesítésben pedig 
47 gyermek közül Viki a 16., Dani 23. helyezett lett.

A harmadik résztvevő Rézsó Róbert 4. osztályos tanuló volt. 
Ő a” B „csoportban mérette meg magát, ahol 37 fiú között a 25. 
lett. Összesítésben Robi 55 diák között a 44. helyezést érte el.

Hosszú, fárasztó nap volt ez számunkra, de a sok élmény és 

mese lett, amit vidáman, sok 
kacagással, beöltözve el is 
dramatizáltunk számtalanszor.

A környezetünk szépségét is 
felfedeztük az elmúlt hónapok 
során. Gyűjtögettünk színes 
falevelet, gesztenyét, diót, mak-
kot, mogyorót. Mindezeket 
megérinthették, megkopog-
tathatták, és alkothattak belőle. 
Ötletes gesztenyebabák, állat-
kák, termésbábok készültek 
folyamatosan. A csoportszo-
bánk is a gyönyörű, őszi év-
szaknak megfelelő alkotásoktól 
pompázik, melyeket az ügyes, 
szorgos gyermekeink munká-
jának köszönhetünk. Ezúton 
szeretnénk megköszönni a 
szülők aktív részvételét gyerme-
kük gyűjtőmunkájában. 
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