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Nyelvvizsga eredmény
Incze Zoltán 8. osztályos tanuló sike-

res komplex, magyar állami és nemzet-
közileg elfogadott középfokú nyelv-
vizsgát tett angol nyelvből. Egy hónap 
telt el általános iskolai tanulmányainak 
utolsó évéből, amikor szeptember 30-
án, egy napon belül megszervezett írás-
beli és szóbeli vizsgán vett részt a ceg-
lédi Euroexam Nyelvvizsgaközpont-
ban. Mint a legtöbb nyelvvizsgázó, ő is 
egy hónapot várt munkájának értékelésére, azonban így is jóval 
a középiskolai felvételi eljárás kezdete előtt szerezte meg 
bizonyítványát, melyet tovább vihet a rá váró következő nagy 
megmérettetésekre. 

Sikerének legfontosabb elemei – egyben tanulságai vizsgázó 
kedvű diáktársai számára – az idegen nyelvvel történő találko-
zási lehetőségek folyamatos keresése, ismereteinek napi 
rutinjába beépített használata. 

Intézményi szempontból, az iskola arculatának formálása 
során megfogalmazott magas színvonalú idegen nyelvi képzés 
megszervezésének, célkitűzéseinket támogató tanulási környe-
zet kialakításának eredménye a jelenlegi vizsga. 

Tavasszal, a középiskolák által szervezett felvételi vizsgákat 
követően Zoli több osztálytársa szeretné hozzá hasonlóan pró-
bára tenni tudását B2, B1 szintű (közép- és alapfokú) nyelv-
vizsgákon. Természetesen lesznek olyanok is, akik általános 
iskolában még nem nyelvvizsgáznak. Sikernek számít véle-
ményünk szerint, és ugyanilyen fontos az is, ha tanulóink felis-
merik, hogy a nyelvtudás segíti az önálló ismeretszerzést, vala-
mint minden szakterületen vitathatatlanul hasznosan járul 
hozzá terveik megvalósításához. Örömmel éljük át, hogy ezeket 
a gondolatokat meg tudjuk osztani egymással és fontos 
számunkra, hogy tanulóink szeretik az angol nyelvet. Sikereink 
erre a szemléletre épülnek, ebből formálódnak.

Szívből gratulálunk Zoli teljesítményéhez!
Kocsis Gáborné és Felső Andrea

felkészítő tanárok

Szöszmötölő a Református Iskolában
Ilyenkor a magamfajta negyedikes tanító néniknek az egyik 

szeme sír, a másik meg nevet. Miért is!
Mert hamarosan, pár hónap múlva búcsúzni kell attól az 

osztályközösségtől és szülői körtől, akikkel négy éven keresztül 
jóban-rosszban együtt voltunk.

Nevetni pedig azért nevet, mert már látja maga előtt azokat a 
csillogó tekintetű apróságokat, akik hamarosan átveszik a 
„nagyok” helyét a padokban.

Ennek jegyében tartottam meg első „Szöszmötölő” foglalko-

zásomat november 15-én délután. Szép számmal érkeztek a 
„trónkövetelők” és nagyon jó volt, hogy név szerint ismertem 
őket, hiszen a refi oviból jöttek, akikkel rendszeresen találkoz-
tunk már azokon a foglalkozásokon, amelyeket hetente tartok 
nekik. A többi oviból érkezettek közt is sok ismerős volt. Sokan 
elhozták a rajzaikat is, amelyek elárulták, hogy mi is érdekli 
őket. A rajzokon voltak állatok, növények, traktorok, autók, 
szép házak, családok, hóemberek, sőt még engem is lerajzoltak!

Először Magyar György igazgató Úr köszöntötte az egybe-
gyűlteket és bemutatta iskolánkat. Ezek után felfedező útra 
indultunk, és bebarangoltuk iskolánkat. Megnéztük a nyelvi 
labort, a gazdasági irodát, az alsós és felsős tantermeket, a könyv-
tárat, a tornatermet. Visszatérve a tantermünkbe letelepedtünk a 
„varázsos meseszőnyegre”, ahol Budai Bella negyedikes tanuló 
előadásában Sün Balázs története elevenedett meg. Nagyon 
tetszett a kicsiknek a mese, és nagy tapssal jutalmazták Bellát.

Már a mesében is elhangzott, hogy a sünik téli álmot alszanak, 
ezért szükségük van búvóhelyre. Nosza hát! Ennek elkészíté-
séhez fogtunk rögvest hozzá! Csodálatos színű leveleket nyírtak 
és ragasztottak a szorgos kezecskék, és almát meg körtét is a 
süni raktárába. A táblán lévő aranyos sünit Apostol Inez hete-
dikes tanuló rajzolta, amit nagyon köszönünk!

Az elkészült kép előtt készítettünk egy közös fotót is, majd 
kézmosás után jöhetett a finom uzsonna. Bizony elfáradtak és 
megéheztek a kis „gólya” jelöltek.

A viszontlátás reményében köszöntünk el egymástól, hiszen 
januárban lesz a második, és majd tavasszal a harmadik fog-
lalkozás! A januári foglalkozás „sportos” lesz, rengeteg szuper 
játékot fogunk kipróbálni.

Várlak Benneteket! Boldog karácsonyt!
Kunné Pádár Gyöngyi

tanító néni

Tehetséggondozó verseny Kisújszálláson
Az Illésy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és 

Szakközépiskola a reformáció születésének 500. évfordulója 
alkalmából tehetséggondozó versenyt hirdetett, amelyre isko-
lánkból is jelentkeztek 3 fős csapatok. Az első fordulóban egy 
bibliaismereti, irodalmi és történelmi feladványokat tartalmazó 
feladatlapot kellett kitöltenünk. A sikeres írásbeli forduló után 
november 10-én sor került a szóbeli megmérettetésre, amelyen 
iskolánkból 2 csapat vett részt. A kisújszállási iskolában nagyon 
kedvesen fogadtak bennünket, szendvics és üdítő várta a csapa-
tokat. A megvendégelés után az iskola igazgatója megnyitotta a 
rendezvényt, majd 
ezután kezdetét 
vette a verseny. 
Először az előre 
elkészített felada-
tot kellett prezen-
tálnunk. Egy álta-
lunk készített tab-
ló segítségével a 
választott refor-
mációs eseményt ismertettük. Ezután az előzetes reformációs 
ismeretekre épülő különböző típusú feladatokat oldottunk meg. 
Volt teszt, igaz-hamis feladat, életrajzi  feladat. A verseny utolsó 
feladata kreativitást igényelt. Néhány soros közleményben 
kellett a pápa vagy Luther szemszögéből alátámasztani, 
értékelni a protestálást, a búcsúcédulák árusítását, a börtönbe 
zárást. Nagyon jól éreztük magunkat ezen a versenyen, az 
eredményhirdetés után boldogan indultunk haza, hiszen az 
egyik csapatunk (Apostol Inez, Gonda Katinka, Rézsó Nóra) 2. 
helyezést ért el. 

Köszönjük Gál Piroska tanár néni felkészítését!
Apostol Inez, Gonda Katinka, Rézsó Nóra

7.osztály


