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Mesevetélkedő

Országos tanulmányi verseny döntőjében

A tavalyi tanévben a megszokott módon indult az alsó
tagozatos osztályok által nagyon várt mesevetélkedő. Az
osztályunkból három csapat vállalta a kihívást. Szorgalmasan
olvastuk a meséket, készültünk az iskolai fordulókra.

2020. szeptember 20-án rendezték meg a Herman Ottó
Országos Természetismereti Versenyt.
A szervezők eredetileg májusban tartották volna meg, de a
vírushelyzet miatt csak négy hónappal később tudták lebonyolítani. A felkészülés során az 5. és 6. osztályos tananyagot átismételtük és sok érdekességgel kiegészítettük. Herman Ottó életéről
és az év madaráról is új ismereteket szereztünk. A verseny feladattípusához hasonló feladatokat gyakoroltunk. Sokat tanultunk.

Kitörő örömmel fogadtuk a hírt, hogy a Méhecskék csapata
lett az első az iskolai megmérettetésen, így a 4. b és a 2.
osztályosok csoportjaival készültünk a következő fordulóra.
Sajnos, március közepétől minden máshogy alakult, mint
ahogyan terveztük, bizonytalan időre leállt a verseny. Nagyon
örültünk, amikor mégis arról kaptunk hírt, hogy csapatunk
számára folytatódhat a munka. Az online lehetőségeket
kihasználva, buzgón, lelkesen folytattuk a felkészülést.
Szeptember 10-én délután izgatottan vártuk, hogy
megérkezzen a megyei döntős feladatlap és kinyomtassák
számunkra. Nagyon furcsa volt, hogy csak a mi csapatunk van a
tanteremben, a versenytársak pedig más-más iskolában, de úgy
belemelegedtünk a munkába, hogy rövid időn belül erről el is
feledkeztünk.
Másnap már meg is lett az eredmény, 2. helyezést értünk el!
Nagyon örültünk, hogy ha nem is a megszokott módon, de
sikeresen zártuk a versenyt.
Bakos Kitti, Kónya Zorka, Tölgyesi Odett, Varga Achilles
4.a osztályos tanulók

A háromfordulós verseny döntőjébe a mi iskolánkból ketten
jutottunk be: Gorzás Zoltán 6. b osztályos tanuló és én. A verseny
Budapesten, az ELTE-n zajlott, ami már önmagában is hatalmas
élmény volt, hiszen az egyetemnek van valami hihetetlen
kisugárzása! Az ország minden iskolájából érkeztek diákok 3.
osztálytól 6. osztályig.
Több előadóteremben kellett ülnünk a megfelelő távolságtartás
miatt. 10.00 órakor kezdhettük el megoldani a feladatokat, és
10.45-ig dolgozhattunk. Én viszonylag gyorsan megoldottam a
harminc feladatból álló tesztet. Miután letelt a 45 perc, el kellett
hagynunk az épületet. Kb. egy óra múlva került sor az eredményhirdetésre: Gorzás Zoli 6. helyezett lett, én pedig 5. helyen
végeztem.
Úgy érzem, megérte a sok tanulás. Ezúton is szeretnénk megköszönni a felkészítést Kassayné Karmazsin Eszter tanárnőnek, aki
saját szabad idejét áldozta fel azért, hogy minél jobb helyezést
érjünk el.
Biró Balázs 7. a osztályos tanuló

Pályaorientációs nap a Refiben
Szeptember 28-án intézményünk pályaorientációs napot tartott. Ezt a napot minden évben fontosnak tartjuk, hiszen a programok lehetőséget adnak a diákságnak arra, hogy megismerkedjenek sok-sok szakmával és a szakmákat oktató középiskolákkal.
Az alsó tagozatos osztályok érdekes foglalkozásokon
vehettek részt az osztálytermekben, majd a játszótér felé vették
az irányt a tanító nénikkel.
Az 5., 6., 7. osztályosok napja feladatlapok kitöltésével
indult. Ezután minden osztály egy rajzot készített valamilyen
foglalkozással kapcsolatban. A délelőtt egy szabadtéri

