
A mesevetélkedő
Az egész az iskolában kezdődött. 
Legelőször a  című mesét Papucsszaggató királykisasszonyok

olvastuk el. Ezt követően még  három új mesével ismerkedtünk 
meg: , A király, aki nem akarta férjhez adni a lányát A szegény 
ember kilenc tyúkja és a kakasa, Előbb a tánc, aztán a lakoma. 
Sokat gyakoroltunk, meg is lett az eredménye, továbbjutottunk 
a következő fordulóba.

Ezután újabb meséket kaptunk: Pelikánmadár, Prücsök, A 
kékfestőinas. Erre a fordulóra is nagyon készültünk, de sajnos, 
én beteg lettem, ezért nem mehettem el. A csapatom nagyon 
ügyes volt, így megint továbbjutottunk. 

Ekkor jöttek a következő mesék: Gyöngyvirág Palkó, Holló 
Jankó, A kerek kő. Ezekre is elszántan készültünk, és hatalmas 
öröm volt számunkra, amikor megtudtuk, hogy megint 
továbbjutottunk – most már a megyei döntőbe.

És jöttek az új mesék!  A mindentjáró malmocska, Pinkó, 
Marci és az elátkozott királykisasszony. Rengeteget készültünk 
rá, de sajnos, nem jutottunk tovább az országos döntőbe. 
Nagyon szomorúak voltunk, de engem anya azzal vigasztalt: 
„Ne légy szomorú, nagyon jó eredményt értetek el, büszke 
vagyok rátok.”
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Mesevetélkedő – megyei döntő
Április 11-én Szolnokon került sor a „ 7 mérföldes csizmában 

heted 7 határon át…” elnevezésű országos mesevetélkedő 
döntőjére.

December óta tart a versenysorozat. A Verseghy Ferenc 
Könyvtár gyermekkönyvtárában kilenc csapat mérte össze 
tudását. A hét feladatot tizenhárom meséből állították össze. 
Nehezek voltak, de igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint 
megoldani azokat.

Az eredményhirdetést nagy izgalommal vártuk. Kimondha-
tatlan örömmel vettük át az első helyezésért járó kupát. 
Bebizonyosodott, amit a tanító nénink mondott, hogy 
szorgalmunknak, kitartásunknak meglesz az eredménye.

Az országos döntő május 8-án Veszprémben lesz!
a csapata 4. a osztályKirályok 

Osztálykirándulás
Végre elérkezett a tavasz, és tervezhettük az osztálykirándu-

lást. Negyedik osztályban sokat olvastunk Budapestről, a 
koronázási ékszerekről. Környezetismeret órán tanultunk 
többek között a Föld mozgásairól és annak következményeiről. 
Ezért is tűztük ki úticélnak fővárosunkat.

Április 27-e nagyon mozgalmasan telt. Az első állomásunk a 
Planetárium volt, ahol ,  című előadást Az élet bolygója a Föld 
néztük meg. A vetítés alatt elvarázsolt bennünket az élet 
kialakulásának folyamata, a bolygók mozgása. A következő 
program a Parlament megtekintése volt. 

Először kívülről jártuk körbe ezt a csodálatos épületet, majd a 
benti látogatásra került sor. Nagyszerű élményt jelentett 
mindenki számára a látvány, amelynek részesei lehettünk. A 
koronázási ékszereknél még egy őrségváltást is láthattunk. A 
Parlamentből a Citadellához indultunk. A Szabadság-szoborhoz 
tartó séta közben nagyszerű kilátás nyílott szép fővárosunkra. A 
napot a Mc Donald's-ban zártuk.

Hazafelé a buszon megbeszéltük aznapi élményeinket. 
Nagyon jól sikerült kirándulással zártuk alsós éveinket.

4. a osztályos tanulók

Dózsás sikerek Jánoshidán
„A magyar nyelv olyan, mint egy hangszer: aki játszani akar 

rajta, annak minden áldott nap gyakorolnia kell.” – írta egyszer 
valahol Lénárd Sándor író, költő és orvos. A gondolatban lévő 
igazságot iskolánk tanulói maguktól is felismerték, hiszen igen 
nagy számban jelentkeztek a gyerekek önként a magyar-
tanároknál a jánoshidai Petőfi Sándor Általános Iskola szerve-
zésében indult helyesírási versenyre. Külön említésre méltó, 
hogy nem csak a kiváló helyesírók neveztek be a versenyre, 
hanem azok a tanulók is, akik úgy érezték, van még gyakorolni 
valójuk a helyesírás terén.
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