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tanulókat:
Versmondás:     II. kcs. 2. hely Fehér Attila
     I. kcs. 3. helyTóta Jázmin

Dicséreténeklés:  III. kcs. különdíj Kolozsvári Milán
Eredményeikhez szeretettel gratulálunk!
Az eredményhirdetés ünnepi hangulatát felemelővé tette az a 

néhány hagyományőrző pillanat, amikor a IV. korcsoport 
győztes versmondói felidézték verseik legfontosabb 
gondolatait, üzeneteit, vagy amikor felcsendült a nyertes 
éneklők tiszta, nemes átéltséget tükröző már-már angyali 
hangja. 

A produkciók láttán köszönetet kell mondanunk a felkészítő 
tanároknak, akik lelkes tanítványaikat magas színvonalú 
előadásra sarkallták. Reméljük lelkesedésüket megtartva, 
készítik tovább diákjaikat, s az elkövetkezendő években 
hasonló színvonalas produkciókban gyönyörködhetünk.

Tóthné Danisovszki Ágnes és Gál Piroska
szervező

Rajzverseny
Iskolánk Évszakok c. rajzversenyt hirdetett alsó tagozatos 

diákok részére, melynek témája az Ősz volt. A pályaművek 
készülhettek bármilyen eszközzel, bármilyen technikával.

A győztes rajzok az 
iskola folyosóját díszítik.

Ké t  korc sopor t ba n 
döntött a zsűri:

1-2 osztály
I. Kabai Nóra Gréta 2b
II. Gráczer Hanna 2. a
III. Böjtös Larina 2.b
IV. Budai Zsolt 2 b

3-4. osztály
I. Nagy Janka, Gonda 

Viktória 4.a
II. Tokai Bence 3.o.
III. Budai Bella 3.o
IV. Rézsó Róbert 4.b

Fekete Budai Borbála
tanító néni

Könyvajánló kreatívoknak
Most az önfeledt kikapcsolódás jegyében ajánlom Keri Smith 

könyveit. Aki nem fél a bátor dolgoktól és szeret valami újat, 
mást alkotni annak felejthetetlen élményekben lehet, része 
miközben megalkotja a saját naplóját  

Nyírd ki ezt a naplót! / Keri Simth
M i n d i g  a z t 

mondták, hogy 
vigyázz a köny-
v e i d r e ?  M o s t 
felejtsd el! Ha van 
benned egy kis 
romboló hajlam, 
hogy összegyűrj, 
szétvágj, átlyu-
kassz vagy össze-
koszolj egy köny-
vet, el jött a te 
időd. Végre itt egy 
napló, amivel azt 
tehetsz, amit csak 
akarsz. Sőt utasí-
tanak rá.

K e r i  S m i t h 
zseniális alkotása, 
mely több millió 
példányban kelt el 
már világszerte, 
megmozgatja a 
fantáziádat, elra-
gadja a  képze-

letedet, és úgy érezheted, te is képes vagy valami hihetetlen 
dolgot létrehozni.

Győzd le a félelmedet az üres oldalak iránt, és tapasztald meg 
az igazi kreativitást!

Nyírd ki ezt a naplót mindenhol / Keri Smith
Keri Smith ismét próbára teszi a kreativitásodat. Már 

kinyírtad a naplót? Tedd meg újra! Imádni fogod ezt a könyvet 
is, mert csupa meglepetés. Vadonatúj, izgalmas, szórakoztató, 
vicces és meghökkentő feladatokkal csábít, hogy elkészítsd a 
saját könyved. Tedd próbára a fantáziádat, és add át magad a 
képzeletnek! Alkoss vagy tedd tönkre, a lényeg, hogy kedvedet 
leld benne. És ez a csoda most végre a zsebedben is elfér!

Több mint egy könyv / Keri Smith
Ez a pár oldal nélküled nem létezik. Általad lesz teljes ez a 

könyv. Légy bátor, használd a képzeleted, és engedd szabadjára 
a fantáziád! A feladatok mellett vicces és kreatív képek is 
inspirálnak. Lépj ki a hétköznapok megszokott világából, és 
fedezd fel magadnak ezt a páratlan lehetőséget! Olvasd el az 
utasításokat, és tedd, amit éppen érzel!

A végeredmény csak rajtad múlik. VIGYÁZAT! Csak 
gyakorlott Nyírd ki ezt a naplót! Felhasználóknak.

Gonda Katinka
6. osztályos tanuló

A Kunhegyesi Református Általános Iskola 
és Óvoda karácsonyi műsorai 

Városi műsor a szökőkútnál:
2016.december 14. (szerda) 16 óra

A Sarepta Idősek Otthonában:
2016. december 20. (kedd) 10 óra

Az Ápolási osztályon:
2016. december 24. (szombat) 14 óra

A református templomban:
2016. deecmber 24. (szombat) 15 óra

A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda 
karácsonyváró műsora:
2016. december 21. (szerda)


