
Tiszakécskén versenyeztünk
2016. október 11-én nyolc órakor gyülekeztünk az iskolában 

azért, hogy elinduljunk Tiszakécskére, ahol 13. alkalommal 
rendezték meg a református általános iskolák Országos 
Mesemondó-, Meseíró-, Szépíró-, Kézműves Találkozóját. Az 
iskolánkból 15 tanuló indult ezen a versenyen.

Az utazás hosszúnak tűnt, de ennek ellenére nagyon jól 
éreztük magunkat. Megérkezvén a tiszakécskei refibe 
elfoglaltuk a számunkra kijelölt termet, majd elindultunk  
feltérképezni az iskolát, kíváncsiak voltunk, hogy milyen is egy 
másik refis iskola. Ezután vendégül láttak bennünket egy finom 
reggelivel. A református templomot is megtekinthettük, hiszen 
a rendezvény egy rövid istentisztelettel kezdődött. A találkozón 
29 református iskola 280 növendéke vett részt.

Mi tizenöten jöttünk, és igyekeztünk tudásunk legjavát adni.
A meseírók már korábban beküldték pályázataikat az 

illusztrációkkal, így ők már csak az eredményhirdetésre vártak. 
A többiek más-más termekben mérték össze tudásukat az ország 
sok-sok refis diákjával. Délben mindannyian elfogyasztottuk a 
finom ebédet, majd következett az eredményhirdetés, amelyet 
újra a templomban hallgathattunk végig. A vendéglátó iskola 
diákjai színes műsorral enyhítették izgalmunkat. Büszkék 
voltunk, hiszen nagyon szép eredménnyel gazdagítottuk 
iskolánk hírnevét.

Az alsós diákok közül  (2.o.) szépírásból 1. Gráczer Hanna
helyezést ért el. Felkészítője: Hadnagyné Csomor Andrea. 
Rézsó Róbert szintén szépíró, ő is 1. helyen végzett a 4. 
osztályosok között.

3. helyezést ért el  (4.o.), aki mesét mondott. Fehér Attila
Felkészítőjük: Tárnokné Szilágyi Beáta.

A felsősök közül  folytatta a sort, aki az Nagy Lilla Hédi
ötödikes korcsoportban mesemondásával a 3. helyet szerezte 
meg. Felkészítője: Nagyné Smányi Hedvig.

A meseírók közül  1. helyezést,  3. Apostol Inez Gonda Katinka
helyezést érte el a 6. osztályosok között.

A 2. b osztályból Tárnok Zalán mesét mondott. Felkészítője: 
Tárnokné Szilágyi Beáta. Kiválóan helyt állt a harmadikosok 
közül  mesemondó,  és Deák Panna Barkóczi Klaudia Budai 
Bella meseíró, akiknek Kunné Pádár Gyöngyi segített a 
felkészülésben.

A negyedikes lányok közül  meseíró, Farkas Barbara Kun 
Vivien kézműves (4.b) indult a versenyen, őket Tárnokné 
Szilágyi Beáta segítette, a 4. b osztályból pedig Nagy Janka 
Daniella Gonda Katinka és  kézműveskedett, Viki mesét is írt. 
Felkészítőjük: Tóthné Danisovszki Ágnes. 

Ötödikesként indult Barta Hella, aki a szépírást választotta. 
Felkészítője: Nagyné Smányi Hedvig.

A tanulók jutalmazása után az iskolákat is rangsorolták. A mi 
iskolánk az előkelő 3. helyen végzett. Eredményes, szép napot 
töltöttünk Tiszakécskén. Köszönjük tanáraink segítségét és 
iskolánk támogatását!

Apostol Inez
6.o.

Ószőlőn Versenyeztünk
Hagyományainkhoz híven minden tanévben részt veszünk az 

Ószőlői Országos Matematika Versenyen Tiszaföldváron. Az 
idén november 25-én 52 tanulóval indultunk útnak harmadik 
osztályos tanulóktól 8. osztályos tanulókig. Nagy szeretettel 
fogadtak minket is a szervezők, a gyerekek már ismerősként 
üdvözölték az iskola épületét, hiszen van olyan, aki már 3 
osztályos kora óta minden évben benevez erre a versenyre is. Az 
eredmények december végén várhatóak. Köszönjük az Orando 
et Laborando alapítvány támogatását. Következő megmé-
rettetésünk a Mikulás napi Matematika Házi verseny, ahol a 7-8. 
osztályos tanulók versenyeznek, készülve ezzel is a januári 
felvételire. Köszönjük a matematikát tanító pedagógusok 
munkáját és a szülők támogatását!

Négyesiné Gál Mónika és Türmerné Gorzás Katalin

Szöszmötölő
November 15-én tartottuk első iskolahívogató foglalkozá-

sunkat. Az „Állati jó”együttléten megismerkedtünk az iskola 
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