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Tanulmányi versenyen jártunk
2017. október 27-én, pénteken Országos Református Tanulmá-

nyi Versenyen vett részt iskolánk 11 tanulója Debrecenben.
A versenyt áhítat előzte meg a Nagytemplomban, melyet Dr. 

Fekete Károly püspök úr, a Tiszántúli Református Egyház 
püspöke tartott. Ezt követően Ember Sándor, a Kölcsey Ferenc 
Református Gyakorló Általános Iskola igazgatója köszöntötte a 
gyerekeket és elmondta, hogy már 21. alkalommal kerül meg-
rendezésre e rangos verseny. A versenyen 35 intézmény közel 
500 diákja vett részt.

Iskolánk tanulói a következő szaktár-
gyi versenyeken mérték össze tudásukat.

Informatikából Incze Zoltán 8. osztá-
lyos tanuló 3. helyezést ért el. A z illuszt-
rációs versenyen az 5-6. osztályos kor-
csoportban Gonda Viktória 5. a osztályos 
tanuló 1. helyen végzett, Koncz Tímea 8. 
osztályos tanuló eredményesen szere-
pelt.

A matematika területén versenyre kelt Rézsó Róbert 5. b oszt., 
Tóth Imre Marcell 6. oszt., Rézsó Nóra 7. oszt., Bőr Judit 8. 
osztályos tanuló – ők a középmezőnyben végeztek.

A komplex természettudományos vetélkedő páros versenyén 
Lovász Bence 6. oszt. és Csoma Nándor 8. oszt. tanuló a 11. 
helyen végzett.

A kicsik is derekasan helyt álltak, ők a 2. osztályosok 
komplex tanulmányi csapatversenyén 13. helyezést értek el- 
Nagy Hanna, Kiss András.

A szaktárgyi versenyeket finom ebéd követte, majd a verse-
nyek helyszínein tanulóink részt vettek az eredményhirdetésen. 
Jókedvűen, elégedetten tértünk haza a versenyről.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük az „Orando at Labo-
rando” Alapítványnak, hogy fedezte az utazás költségeit, és a 
felkészítő tanárok munkáját- Türmerné Gorzás Katalin, Négye-
siné Gál Mónika, Csománé Fehér Andrea, Szabó Józsefné.

Göncziné Koch Ibolya
kísérő- és felkészítő pedagógus

„Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem”
200 éve született Arany János, a Toldi trilógia alkotója. Az 

évfordulón az Ilosvai Művelődési Ház egy előadást szervezett a 
felső tagozatos gyerekek részére. A meghívott színészek úgy 
adták elő a Toldit, hogy azok a diákok - akik közül sokan nem 
ismerték még a művet – is megértették a történetet, ámulattal 
figyelték az egész előadást: a színészek mozdulatait, ruháit, a 
díszleteket, az aláfestő zenét. Nagy figyelemmel hallgatták a 
híres verssorokat (”Ez volt ám az ember, ha kellett a gáton”) jót 

nevettek a humoros jeleneteken. Az előadást követően minden-
ki kapott egy ajándékot, az Arany János–emlékév 2017. kereté-
ben megjelent aranyszínű gyönyörű kiadványt.

Az előadást követően a magyarórákon megbeszéltük a 
felmerülő gondolatokat, megfogalmaztuk a mű tanulságait. 

Nagyné Smányi Hedvig

Hat rangos helyezés Tiszakécskén
Iskolánk kis csapata november 10-én Tiszakécskén járt. A 14. 

Országos Mesemondó, Meseíró, Szépíró Találkozón vettünk 
részt, amelyre hazánk református általános iskoláinak diákjait 
várták. 

11 refis kunhegyesi tanuló mérettette meg magát ezen a ran-
gos versenyen (35 iskola 400 diákja között) A találkozó rövid 
áhítattal és közös énekléssel kezdődött az város református 
templomában. Ezután rangos zsűri előtt mutatta meg minden 
kisdiák a tehetségét. A finom ebéd után ismét izgalmas 
pillanatok következtek a templomban, hiszen megtudhattuk a 
verseny eredményeit. Nagyon büszkén ültük végig az 
eredményhirdetést, hiszen 6 dobogós helyezést kaptunk.

A mesemondók közül arany minősítést kapott Farkas Anikó 
(4.o) és Fehér Attila(5.o.) felkészítő tanár: Kunné Pádár 
Gyöngyi), bronz minősítést szerzett Nagy Lilla Hédi (6.o) 
(felkészítő tanárok: Kunné Pádár Gyöngyi és Nagyné Smányi 
Hedvig). Szépíróink közül Nagy Hanna (2.o) ezüst minősítést  
(felkészítő tanár: Szabó Józsefné) Rézsó Róbert (5.o) bronz 
minősítést tudhatott magáénak. A meseírásban Apostol Inez 
(7.o) jeleskedett, ő ezüst minősítésben részesült. Szépen szere-
pelt még Gráczer Hanna (3.o) szépíró, Tokai Bence (4.o) szép-

író, Gonda Viktória (5.o), 
Gonda Katinka (7.o), Deák 

Hanna (4.o) meseíró. (Felké-
szítő tanáraik: Hadnagyné 
Csomor Andrea,  Kunné 
Pádár Gyöngyi, Nagyné 
Smányi Hedvig). Szép, eredményes, élményekben gazdag 
napot töltöttünk Tiszakécskén. 

Köszönjük az Orando et Laborando Alapítvány támogatását!
Nagyné Smányi Hedvig


