2018. Május

Kunhegyesi Híradó

9

amikor szembesültek a közelgő feladattal. Amíg nem tapasztalja meg az ember a saját bőrén – mindenféle verseny esetén –
nem tudja, hogy milyen nagy feladat szembeállni az ellenféllel.
Újra és újra odaállni, összeszedni magát és a lehető legtöbbet
kihozni magából. Ők még csak 9-10 évesek. És nyolcszor ültek
le és szedték össze magukat és hozták ki magukból a legtöbbet.
(Mihály Péter-szülő)

 Az olimpián való részvétel olyan emlékként fog a gyermekek lelkében élni, amelyet talán soha nem felednek el. Óriási
élmény, izgalom és számos inger érte a versenyen a tanulókat.
Ismerkedhettek egy nagyvárossal, a középiskolai kollégiumi
körülményekkel, tanulhatták az egymáshoz való alkalmazkodást, megélték a versenyhelyzeteket. Mind a játék elvesztése,
s mind a győzelem pozitív megtapasztalása motiváció lehet a
későbbi fejlődéshez, gyakorláshoz. Az összes elérhető 24 pontos csapatversenyen, a mi csapatunk pontszáma csupán 4,5

ponttal maradt alul a bronzérmes csapattól, amely hűen
tükrözte, hogy nagyon szoros volt a mezőny. Apró hibák
eldöntötték egy parti végkimenetelét. Büszke vagyok a
lányokra, gratulálok nekik!
Az iskola és a szülők által nyújtott segítséget ismét megköszönöm.
Madarasiné Váradi Anna

7 mérföldes csizmában heted 7 határon át
Országos Mesevetélkedő
„A mese játék, csoda, hit és lélek. Mosoly mindenki lelkére. A
mese az gyógyír, az befele és kifele is gyógyít.”
Csernik Szende
Nagyon szeretjük a meséket. Jó hallgatni, nézni és olvasni
egyaránt. A mesevetélkedő ennél azért több. Nem elég ismerni a
történetet, mindent tudni kell róla. Fordulónként új meséket
ismerhetünk meg, amelyekben hasonló szereplők, események,
helyszínek vannak. A megyei verseny az ötödik forduló volt
2018. 04. 12-én Szolnokon a Verseghy Könyvtárban. Osztályunk két csapata is ott lehetett.
13 meséből hét feladat során kellett számot adnunk tudásunkról. Volt olyan feladat, amelyben 73 pontot lehetett szerezni. Szoros
versenyben a
Rátóti Legények az V. helyen, az Unikornisok a X.
helyen végeztek.
Előzetes
feladat is volt.
Egy illusztrációt kellett
készíteni
valamelyik

mese egyik jelenetéről. A Rátóti Legények egy tortát nyertek, az
ő alkotásuk tetszett legjobban a zsűrinek.
Elfáradtunk, de a verseny után még volt erőnk a McDonald's
kínálatát tesztelni.
A hetekig tartó felkészülés során sokat tanultunk, sokat
nevettünk. Egyszerre versenyeztünk és segítettünk egymásnak.
Nehéz, de jó buli volt. Ajánljuk minden meseszeretőnek!
Szabóné Török Éva

BENDEGÚZ – TUDÁSBAJNOKSÁG
Megyei döntő
Közeledik a tanév vége. Ezt mutatja a tanulmányi versenyek

