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ADVENT
Az idén december 3-án kezdődött
és december 24-ig, vasárnapig tart a
négyhetes várakozási időszak, az advent. Maga az advent szó is eljövetelt,
Jézus Krisztus eljövetelét jelenti.
Ilyenkor készül el az adventi koszorú,
mely a várakozás, a reménység, a folytonosság és teljesség jelentését is
magában hordozza.

ÜNNEPI

ISTENTISZTELETEK

DECEMBER 24-ÉN, vasárnap délelőtt 10 órakor és délután 3 órakor lesz ünnepi istentisztelet. A délutáni alkalmon iskolánk diákjai szolgálnak, karácsonyi műsorral lép fel a
Csengettyűs csoport, a gyermek énekkar és a 2.a osztály.
DECEMBER 25-ÉN és 26-ÁN az úrvacsorás karácsonyi istentisztelet délelőtt 10 órakor
kezdődik. DECEMBER 31-ÉN Óévi hálaadó,

JANUÁR

1-JÉN Újévi hálaadó (úrvacsorával)

istentisztelet lesz délelőtt 10 órakor a református nagytemplomban.

CIPŐS DOBOZ - AJÁNDÉK
Iskolánk az idén is meghirdette a karácsonyi szeretetcsomag
akciót. Cipős doboznyi ajándékokat gyűjtöttünk, hogy szebbé tehessük a nehéz helyzetben élő kárpátaljai gyerekek
karácsonyát. A csomagokba játékot, írószereket,
könyvet, édességet tettünk, remélve azt, hogy sok
szőlősgyulai kisgyereknek okoztunk ezzel örömet.

A REFORMÁTUS EGYHÁZ LÉTREHOZÓJA
Idén ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját. Az esemény ugyan Luther
Márton névhez köthető, a református egyház létrejötte azonban egy másik hitújító, Kálvin János nevéhez fűződik.

„Bárhová is veti az ember tekintetét, nincs a világon oly
parányi hely, melyen (Isten) dicsőségének legalább valami
is szikráját ne látnánk ragyogni.” /Kálvin/
Kálvin János, eredeti francia nevén Jean Caulvin,
1509. július 10-én született a franciaországi Noyonban
egy gazdag ügyvéd fiaként. Édesanyját hároméves korában vesztette el. Felnőve Párizsban teológiát, más források szerint bölcseletet tanult, noha édesapja a jogi tanulmányokat támogatta.
Párizst 1533-ban hagyta el, mert a párizsi egyetem rektora Luther tanait is megfogalmazva mondta el tanévnyitó beszédét. A katolikus párizsiakat felháborította a
beszéd, a lektort elmozdították állásából. Egyes források szerint azonban a szöveget
maga Kálvin írta meg, így a lektor távozásával neki is el kellett hagynia a várost.
Bázelbe költözött, ahol hozzá kezdett fő művének megírásához, melynek címe:

Institutio Christianae Religionis, vagyis A keresztény vallás rendszere. A könyv először 1536-ban jelent meg, majd a későbbi kiadások során az oldalak egyre bővültek. A
végső változatot 1559-ben adták ki, és tulajdonképpen a protestantizmus összefoglalójának tekinthető. Magyarra Szenczi Molnár Albert
fordította le 1624-ben.
Az egyház megújítására hozott reformjait nehezen fogadták el. Létrehozta az egyháztanácsot, a
lelkészek és világi vezetők képzésére a Genfi Akadémiát, tiltotta a templomok díszítését, ugyanakkor
előírta zsoltárok éneklését az istentiszteleteken.
Genfet irodalmi központtá tette, kórházat, árvaházat,
szegényházat alapított. Magyarország református
egyházai a kálvini elvek szerint jöttek létre.
1564. május 27-én hunyt el, végrendelete szerint
Genfben jeltelen sírban temették el, feltételezett
nyughelyén emléktábla áll.

VÁRAKOZÁS
Az adventi időszak nemcsak a kis Jézus megszületésére való várakozást jelenti,
hanem lelki elmélyülésre is késztet. Ekkor készítjük el az adventi koszorút, melyen
három lila és egy rózsaszín gyertya található. A színes gyertyák szimbólumok is egyben, a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik. A négy vasárnap fontos
üzenetet hordoz, a karácsonyi felkészülés nem az ajándékok felhalmozását, a vásárlást
jelenti, hanem a lélekben való megtisztulást.

MIKULÁSRA

VÁRVA…

A Mikulás az idén sem okozott csalódást a gyerekeknek,
megrakott zsákjával és persze rosszcsont Krampuszával
járta körbe az alsós osztályokat. Mindenhol szeretettel fogadták, verssel, mesével
köszöntötték, örömmel ülték körbe a piros ruhás őszszakállút.

CSALÁDI

VASÁRNAP

Jézus örök országába csak újjászületett
szívvel lehet belépni. Ez a mottója a harmadik

osztályosok

karácsonyi

műsorának,

melyben különböző jeleneteket mutattak be.
Ezek a jelenetek a Jézushoz való közeledésről, a jézusi élethez való igazodásról
szólnak. Hiszen az örök élet Isten saját
élete, amely a miénk is lehet.
A műsort több alkalommal is bemutatták,
nem csak a díszteremben, hanem a családi vasárnap alkalmával a templomban is.

KÉT INTÉZMÉNY – EGY PÁLYÁZAT
Az EFOP keretében megvalósuló „Óvodai és iskolai szociális munka megvalósulása Szentesi Járásban” című projektnek köszönhetően az iskolánkba járó gyermekek az alábbi programokon vettek/vehetnek részt:
A 7. és 8. évfolyamos tanulók október első felében A köztes átmenetek − a drog
című drogprevenciós interaktív kiállításon voltak. Az alsó tagozatos diákok számára

Barátság-együttműködés, míg a felsősöknek Serdülőkori kihívások címmel csoportfoglalkozások lesznek a tanév során. Nekik ezen felül rendhagyó osztályfőnöki órákat is
tartanak a Családsegítő Központ munkatársai. A pályázat részeként kulturális és sport
programokat is szerveznek: az alsósok egy alkalommal a moziban nézhetnek meg egy
mesefilmet, míg a felsősök a Szevasz színtársulat egy színdarabját tekinthetik meg.
Sportprogramok tekintetében focikupák, tájékozódó futás, evezés, túrázás, valamint
biciklitúra várja a mozgásra vágyó gyermekeket.
A szülőknek tematikus csoportfoglalkozásokat kínál a Családsegítő Központ Ag-

resszió- és konfliktuskezelés címmel. A programokról bővebb információt az iskolai
szociális munkás, Lázár Mariann tud adni a 06-70/324-67-11-es telefonszámon.

MESETALÁLKOZÓ
Egy kis csapattal indultunk el a XIV. Országos Református Mesetalálkozóra,
Tiszakécskére.
Már a regisztrációnál jó volt a hangulat, mert az ottani diákok és tanárok közül is
többen mesés jelmezben fogadtak bennünket. Három kategóriában lehetett indulni a
versenyen: mesemondó, kézműves és szépíró. Én mesemondóként indultam. Az idén
északi népek meséiből kellett választani, ebben segítségemre volt tanító nénim, Molnárné Bodnár Henriett. Kicsit izgultam, de a verseny jó hangulatban telt, sok szép
mesét mondtak el a gyerekek. Amíg vártunk az eredményhirdetésre, finomat ebédeltünk, és lehetett télapót készíteni vagy gyöngyöt fűzni.
Azután átmentünk a templomba az eredményhirdetésre. A mesemondó kategóriában aranyminősítést értem el. Nagyon boldog voltam! Vártuk a többiek eredményét is,
és nem hiába, mert kézműves csapatunk és a szépíró csapatunk is aranyminősítést,
mesemondó társam ezüstminősítést kapott! Örültünk egymás sikerének! Akik nem kaptak díjat, azok is nagyon ügyesek voltak! Jövőre ők is biztosan nyernek majd. Ez egy
nagyon szuper nap volt!

Kiss Robin (3.a)

XI. JÓTÉKONYSÁGI EST
November 18-án rendeztük meg iskolánk alapítványának, a Kiss Bálint Iskoláért Alapítvány XI. Jótékonysági Estjét.
A hagyományokhoz híven most is a Megyeháza adott otthont ennek a szép eseménynek. Az Est megnyitásaként Karikó-Tóth Tibor igazgató úr és Bencs Ferenc, az
Igazgató tanács elnöke, a Nagytemplomi Református Egyházközség elnöke mondta el
gondolatait a jelen lévő 140 vendégnek. Ezt követően a 8. osztályosok nyitótáncában
gyönyörködhettünk, amit Czakó–Szepesi Judit, a Szilver Táncsport Egyesület pedagógusa tanított be a gyerekeknek. Majd kezdetét vette a hajnalig tartó tánc, amihez a
Just Showband biztosította számunkra az igazán színvonalas zenét. Éjfélkor a tombolasorsolás során több mint 100 értékes ajándékkal gazdagodhattak a szerencsések. Az
Est sikeréhez a résztvevőkön kívül számos vállalkozó és szülő is hozzájárult, akiknek
ezúton is köszönjük a felajánlott segítséget, tombolatárgyat és a pártolójegyekből
befolyt összeget. Hiszen mindez jótékony céllal került megrendezésre. Az est bevételeként összegyűlt 390.000 Ft-ot tanulóink tanulmányi munkájának támogatására, valamint szabadidős és sportprogramok megvalósítására szeretnénk fordítani.
Támogatóink voltak: Hódi József, Dr. Bacsa Éva, Ledóné Darázsi Hajnalka, FélegyháziTörök János, Karikó-Tóth Tibor, Vida-Szűcs Norbert, Tompos Erika, Cselőtei István, Tokaji
István, Kokovecz Mónika, Bácskai Szilvia, Sebők Edit, Nyíri Dánielné, Kérdő Szabolcs, Lantos
Ákos, Dr. Dömsödi József, Ábrahám Erika, Németh Andrea, Urbancsokné Tóth Ildikó,
Kukoveczné Nánai Olga, Szegedi Zoltán, Ponicsán Péter, Holman Krisztina, Urbán Anett.

DEBRECENBEN VERSENYEZTEK
Október 27-én rendezték meg Debrecenben a XXI. Országos Református Tanulmányi Versenyt, melyen 38 iskola, több mint 500 tanulója vett részt. Szép eredményeket értek el diákjaink: NÉMET NYELV: 1. Vígh Doris - Jancsovics Dóra (8.a) (Fk.: Dimákné
Sebők Veronika). MATEMATIKA: 1. Szalaji Gábor (7.b) (Fk.: Labádi Lajosné), 7. Balog
Vanda (5.b), 11. Csatlós Vencel (8.b) (Fk.: Horvát József). KOMPLEX
MÁNY:

TERMÉSZETTUDO-

1. Bakai Petra (7.a) - Rácz Huba (8.b) (Fk.: Négyesi Judit és Horvát József).

MAGYAR ÉS KÖNYVTÁR MŰVELTSÉGI VERSENY: 7. Béni Zsófia (7.b)-Molnár János (6.b), (Fk.:
Antalné Koncz Éva - Karikóné Puskás Gabriella). TÖRTÉNELEM: 11. Bartha Levente (6.b) -

Kiss Lehel (7.a) (Fk.: Vanó Éva). KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY: 12. Sipos Adél (2.a)-Vígh
Simon (2.b) (Fk.: Varga Emília -Balogh Gáborné). Nagy Dorka (8.b) különösen szép akvarellt készített a versenyen, de sajnos nem lett helyezett. Bodri Csenge (6.a) és Szalai

Sára (4.b) is becsülettel helyt állt a rajzversenyben (Fk.: Horvát Mária-Seres Anita).

BÜSZKESÉG ÉS BALÍTÉLET
A fenti két szó Jane Austen regényének címe. A Klauzál iskolában
megrendezett angol nyelvű műfordító versenyen ebből a műből kellett egy oldalnyi részletet magyarra fordítaniuk a 7.-8. osztályos
versenyzőknek. Diákjaink remekeltek, hiszen elhozták az első három helyet. 1. Mikó Balázs (8.a), 2. Prievara Zsolt (8.a)
és megosztott 3. hely: Nyíri Boglárka (8.b). Felkészítő tanáruk dr. Bacsa Éva.

ZSOLTÁR ÉS VERS
15. alkalommal rendezték meg Kunhegyesen az országos adventi dicséreténeklő és
szavaló versenyt. Szerencsére iskolánkból is voltak diákok, akik indultak ezen a versenyen. Nagyon nehéz volt a zsűri döntése, mert nagyon sok szép előadást hallhattunk.
Versmondóink: Csarnó Dominika és Risai Lara (3.a), Melkuhn Máté és Papp Martin (6.a),
valamint Agócs Vince (7.a). Éneklőink: Péter Vivien (5.a) és Molnár Róza (6.b), aki évfolyamában az első helyen végzett, és aki e sorokat írta.

TÜNDÉR LALA
A református írónő, Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából a
Tündér Lala című meseregényt dolgozta fel projekt formában a 4.b osztály és az
5/1. csoport.
Ráhangolásként Szabó Magda életéről hallhattunk
érdekességeket. Egy másik alkalommal az ötödikesek
közül néhányan részleteket olvastak fel a negyedikeseknek a történetből. A következő órákon a negyedikesek lapbook-ot készítettek, az ötödikesek játékos
interaktív feladatokat oldottak meg.
A legizgalmasabb azonban az az óra volt, amikor
az okostelefonokat behozhatták az iskolába, és azok
segítségével oldották meg feladatokat. Hat csoportot
alakítottunk ki, színek szerint. A csoportoknak az
iskola folyosóin elrejtett, saját színükkel jelölt 4-4 QR-kódot kellett megkeresni,
melyeket a telefonjukkal beolvastak. Az így megnyíló rejtvények megoldásai kulcsszavakat rejtettek, ezekből tudták meg, milyen feladatok várják a csoportokat.
A projekt zárása a
díszteremben volt, ahol
minden csoport bemutatta, hogyan oldották
meg a kapott feladatokat.

Volt

tündértánc

(képünkön), rejtvényfej-

tés

tündérnyelven,

és

Tündér Lala szárnyát is
ékesebbé tették. Megtudtuk, milyen tantárgyakat tanulnak a tündérgyerekek Omikron
tündériskolájában, azaz elkészítették Omikron tündér órarendjét. Készült egy társasjáték is Írisz királynő birodalmáról, a Tündér Lala történetére
építve. A kis Gigit a negyedikesek tantermében található tárgyakból kellett megépíteni, és egy versikét írni.
Hamarosan újabb izgalmas kalandra invitáljuk tanítványainkat, de
ez legyen még meglepetés!

Tomcsányiné Lucz Szilvia és Cseh Lajosné

VETÉLKEDŐ A BJG-BEN
A humán tantárgyak iránt érdeklődő gyerekeknek rendezte meg a csongrádi
Batsányi János Gimnázium történelmi vetélkedőjét november közepén.
A verseny témája a dualista Magyarország volt. Az iskolánkat képviselő két
7.-es csapat előzetes feladatként egy
ppt-bemutatót készített, egyikük Baross Gábor, a „vasminiszter” életét és
munkásságát, másikuk a millenniumi
Budapestet mutatta be. A diákok 3
helyszínen mérték össze tudásukat,
változatos feladatokat oldottak meg.
Volt képrejtvény, szófelhő, adattippelő, képfelismerő, találmánykereső, triminó játék és interaktív feladat is.
A résztvevő 14 csapat között Arany oklevelet kapott az Agócs Vince, Őze Levente,

Tonomár Zoltán és Szeri Benedek alkotta csapat (képünkön – fotó BJG), míg a
Félegyházi-Török János, Pataki János, Komár Martin és Szalaji Gábor alkotta csapat
Bronz oklevélben részesült. Felkészítőjük Vanó Éva.

A VÁLASZT KERESD A KÖNYVTÁRBAN!
December 5-én a Gyermekkönyvtárban töltöttünk néhány órát. Vetélkedőn voltunk!
Először egy feladatlapot oldottunk meg, amiben sok trükkös kérdés volt mindenféle
meséhez. Utána online-katalógusban kellett keresgélni mesék adatait. Végül az olvasóteremben igazi szótárakban kutakodtunk. A meglepetés az eredményhirdetésen következett: Mi lettünk a legügyesebb könyvtárhasználók! Persze sok hasznos dolgot nyertünk, büszkén jöttünk ebédelni.

Czibolya Kevin és Szarka Nándor (4.a)

A 17. alkalommal megrendezett könyvtárhasználati vetélkedőn iskolánkat 23 csapat
képviselte 3 kategóriában. Diákjainkat Antalné Koncz Éva iskolai könyvtáros-tanár
készítette fel: 3-4
TÁLY:

OSZTÁLY:

I. helyezett: Czibolya Kevin és Szarka Nándor. 5-6.

II. helyezett: Bajczár Anasztázia és Bácskai Laura (6.a). 7-8.

lyezett: Jancsovics Dóra és Tarján Viktória (8.a).

OSZTÁLY:

OSZ-

III. he-

LEGYÉL TE IS VÉRADÓ!
A 3. a osztály környezet órákon az egészségről, a testünk működéséről, az elsősegélynyújtásról tanult. Az
egyik fiú, Nagy Zsombor apukája, (képünkön) aki a sürgősségi osztályon dolgozik, rendhagyó órát is tartott. A
gyerekek sebet kötöztek, ájult beteget láttak el, beszélgettek az otthoni betegápolásról és arról is, mit kell tenni
rovarcsípés esetén. Az osztály a Mentőállomásra is ellátogatott az újraélesztés napján. Ezért is volt nekik könynyű feladat a Vöröskereszt megyei szervezete által kiírt

Legyél Te is véradó című rajzpályázat. Olyan pályaműveket vártak, melyek a véradást népszerűsítik. Az osztály által készített remek alkotásokat oklevéllel és egy 5.000 Ft-os játékokra beváltható vásárlási utalvánnyal köszönték meg a szervezők.

EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT…
A városi munkaközösség kérésére ebben a tanévben iskolánk rendezte meg az 1-2.
és 3-4. évfolyamos városi-területi mesemondó versenyt. Két délutánt töltöttünk el a
mese jegyében, szebbnél szebb meséket hallottunk hangulatos, élményszerű előadásokban. Közhelyként hangozhat, hogy „a zsűrinek mindig nehéz dolga van…”, de valóban
nagyon nehéz volt a döntés, hiszen minden mesemondó iskolája legtehetségesebb mesélőjeként érkezett hozzánk. Természetesen, mint minden verseny, ez is egy rangsor
felállításával zárult.
Az 1-2. évfolyamon Bakó Eszter 1.a osztályos tanuló különdíjban részesült, felkészítője Izbékiné Csige Hajnalka. A 3-4. osztályosok versenyében 1. helyezést ért el

Pintér Zoltán, 2. helyezett lett Kiss Robin, mindketten a 3. a osztály tanulói, felkészítőjük Molnárné Bodnár Henrietta.
A megyei mesemondó versenyt a Deák iskola rendezte meg, itt egyedüli szentesiként Pintér Zoltán az 5. helyen végzett.

Szőlősi-Lukács Adrienn

AMIT MÁR MINDENKI VÁR…
A téli szünet december 27-től 2018. január 2-ig tart. Az utolsó tanítási nap december 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd). A szünet után

A héttel folytatjuk a tanulást. Az I. félév 2018. január 26-ig tart.

ZÖLD KARÁCSONY – Tippek a környezettudatos ünnepléshez
Karácsonykor rengeteg dologra kell figyelnünk: a takarítástól a
dekoráción át egészen az ajándékozásig számtalan dolog köti le az
energiánkat. A nagy készülődés közepette gyakran bele sem gondolunk, hogy mindeközben mennyi mindennel károsítjuk a környezetünket, pedig egy kis odafigyeléssel karácsonykor is óvhatnánk a környezetet.
A karácsonyfa
Magyarországon körülbelül 3 millió háztartásban van szükség az ünnep legnagyobb
jelképére. Ez ugyanennyi fa kivágását jelenti! A legjobb és legkreatívabb az lenne, ha
mi magunk alkotnánk fenyőt! Ha valakinek hiányzik a fa illata, párologtasson erdei fenyő illóolajat!
A dekoráció
Legyünk kreatívak és készítsük el mi magunk az ünnepi
dekorációt! A házban kallódó régi papírokból gyönyörű
díszeket készíthetünk, de a természet is tartogat számunkra alapanyagot: tobozok, magvak és letört faágak is
díszíthetik otthonunkat!
Ajándékozás
Nem az ajándékok száma határozza meg az ünnepet!
Figyeljünk arra, hogy egy személynek szánt darabokat
közös csomagolásba rejtsük! Használjunk dísztasakokat vagy díszdobozokat, hiszen ezek más alkalommal
is felhasználhatók!
A világítás
Az új LED- lámpák a hagyományos égők energiájának mindössze 10%-át használják fel.
Kevésbé melegednek át, így a tűzesetek számát is csökkentik. A gyertyafény is része a
karácsonynak. A méhviasz gyertyákat részesítsük előnybe a
paraffinból készültekkel szemben!
Az idő
Ez a legfontosabb! Tartsuk szem előtt azt az időt, amit az
alapanyag- és energiaigényes sütés-főzés, csomagolás és
egyéb készülődés helyett a szeretteinkkel tölthetünk. Ebben rejlik ugyanis a karácsony igazi lényege! Nem a tárgyakban, nem a külsőségekben, hanem az együtt töltött idő minőségében, a szeretetben.

HALKALAND
A Koszta József Múzeum hirdette meg a Halkaland
című pályázatát, amely a hallal, halászattal kapcsolatban várt alkotásokat. Bármilyen technikát lehetett
alkalmazni, így akár lehetett festeni, grafittal, színes
ceruzával, zsírkrétával rajzolni. Az osztály egy közös
pályamunkát is készített, egy nagy papírakváriumot,
melyben a gyerekek által rajzolt halacskák „úsztak”.
A pályázatra 250 alkotás érkezett, ezekből kiállítást is szerveztek, itt minden KissB-s pályamunka
látható volt. Egyéni kategóriában az 1.-2. osztályosok között Baranyi Lili (2.a) 3. helyen
végzett.

NÉMET SZÉPKIEJTÉSI VERSENY
November 16-án a Klauzál Gábor Általános Iskolában került sor a Területi Német
Szépkiejtési Versenyre. A 6-8. évfolyam tanulói mérhették össze tudásukat. A már
ismert szöveg elolvasása után egy ismeretlen szöveget is kellett a tanulóknak olvasniuk.
Tanulóink az alábbi eredményekkel térhettek haza: 6. évfolyam: Kálló László Péter
(6.a) 1. helyezés, Molnár Róza (6.b) 4. helyezés. 7. évfolyam: Agócs Vince (7.a) 4. helyezés. 8. évfolyam: Vígh Doris (8.a) 1. helyezés, Jancsovics Dóra (8.a) 4. helyezés.
Felkészítő tanáruk: Dimákné Sebők Veronika.

ROBOT SZAKKÖR
Az iskolai alapítvány támogatásával ebben az
évben is elindult a tehetségfejlesztő robot
szakkör. A tanulók saját fejlesztésű sumo robotokat programoznak, melyeket a telefonjukkal
tudnak távirányítani. Elkészült a speciális küzdőtér is, így szabályos mérkőzéseket is vívhatnak a
robotok. Januárban egy nyilvános bemutatón
szeretnénk megmutatni az eddig elért eredményeket, ahová mindenkit szeretettel várunk!

EGYHÁZI NÉPÉNEK VERSENY
Kétévente rendezi meg iskolánk az országos egyházi népéneklő versenyt, az idén
VIII. alkalommal fogadtuk az egyházi iskolák versenyzőit az első osztálytól a 12. osztályig. A korábbi évekhez hasonlóan szóló és páros kategóriában is megmutathatták
énekhangjukat a 11 református és katolikus iskolából érkezett versenyzők. Iskolánkból Kalapos Szonja (2.b) az 1.-2. osztályosok, Molnár Róza (6.b) az 5.-6. osztályosok
között lett első helyezett.

REJTVÉNY KICSIKNEK
Fejtsd meg a rejtvényt (segítenek a képek), és add be a megfejtést Saci néninek!
A helyes választ megoldók között egy tábla csokoládét sorolunk ki!

5.
1.

7.

9.

SZ

11.

3.

2.

4.

1. A Mikulással jár, ijesztgeti a gyerekeket

6.

8.

10.

6. December 6-án várják a gyerekek
7. Déli gyümölcs

2. Fűszer, az ezzel ízesített „csiga” a

8. Ebben a városban szüle-

gyerekek kedvence

tett Jézus

3. A karácsonyfa ékessége

9. Ródli

4. Ez hullik az égből télen

10. A karácsonyfa csemegéje!

5. Téli sporteszköz

11. Kedvelt karácsonyi sütemény

REJTVÉNY – NAGYOKNAK
Fejtsd meg a rejtvény, majd a számokhoz tartozó betűket írd az ábrába! Jó
megoldás esetén Dsida Jenő versének egy részletét olvashatod. Küldd be a vers
címét és a verssorokat! A megfejtők között egy csokoládét sorsolunk ki!
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MEGHATÁROZÁSOK
A napfény városa: 19 37 47 21 53 3
Szabó Magda gyermekeknek írt meséje: 5 12 15 20 31 52

35 2 46 18

Alagsor: 61 26 60 56 67
Január 6-án van napja, a farsang kezdete: 38 7 37 34 23 32 27 57 30 5
Cecília becézve: 14 6 46 17 44 4
Ebben az országban lakik a Mikulás: 8 39 13 40 48 52 29 37 54 22
Finom karácsonyi csemege: 11 36 37 27 51 9 50 35 55 56 65
A Tüskevár írója: 28 4 34 58 33 23

41 62 33 25 55 63

Otthontalan, világutazó: 10 64 50 24 50 49 43 16
Magyar költő (1877-1919): 45 3 1

42 59 20 32 68

KEMENCE KLUB
Ajándékba

kapott

a

Kemence Klub 2 üveg mézet egy kedves szülőtől.
Adta magát az alkalom,
hogy megkóstoljuk! Így a
nagylánykákkal

mézes

puszit sütöttünk.
Bár nem kelt a tészta,
így dagasztani sem kellett, de ez a csemege is gyorsan a lányok kedvence lett. A hozzávalókat már menet közben lehetett kóstolgatni, a tésztából is lehetett csípni, s
pillanatok alatt „össze lehet dobni” a hozzávalókat. Ráadásul nem maradt utána sok
mosogatni való sem! A mennyiségre sem lehet panasza senkinek, igencsak kiadós adag
sült ki az alapanyagokból. Sok kéz hamar kész ― tartja a mondás, ami most is beigazolódott. A végeredmény pedig egy finom, puha puszedli lett, amit percek alatt „bepusziltak” a lányok.

Csó Jánosné

FUTSAL LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA
Idén hat csapat részvételével zajlott a Városi Sportcsarnokban a körzeti futsal
labdarúgó diákolimpia. Két csoportot sorsoltak, mi az erősebbek közé kerültünk. A
Koszta csapatával 2:2-t játszottunk, a Klauzáltól 2:0-s vereséget szenvedtünk. Csoport másodikként kerültünk ki, ahol a
Fábiántól kikaptunk 2:1-re, úgy már csak
a 3-4. helyért játszhattunk. Szegvár
ellen nyertünk 5:0-ra. Izgalmas, színvonalas mérkőzéseknek voltunk szemtanúi.
A 7.-8. osztályosok az előkelő harmadik helyet szerezték meg. Csapattagok: Horváth Mihály, Sebők Csanád,
Arató Bence, Garai Máté, Kocsis Péter,
Komár Martin, Félegyházi-Török János,
Márton

Ferenc

(képünkön)

és

Tonomár

Zoltán.

MIKULÁS

NAPI AEROBIK ÉS FOCI

December elején zajlott a már ha-

Az idei Mikulás foci kupán minden

gyományosnak mondható aerobik party,

osztály képviseltette magát felső ta-

melyen

gozatban.

kább

idén
csak

tagozatos

inalsó

Színvonalas,

sportszerű

mérkőzéseket láthattunk végig.

diákok

EREDMÉNYEK:

5-6.

osztályosok:

1.

vettek részt. Jó

Cheledel (6.a), 2. Arany Ászok (5.a), 3.

zenére, nagyon jót

Fogkefék (6.b), 4. Arany csapat (5.b).

tornáztunk ismét,

7-8. osztályosok: 1. Buldózerek (7.b),

a gyerekek nagyon

2. Gütyüli Gang (8.b), 3. O.M.CS.CS.

élvezték és becsü-

(8.a), 4. Láma City (7.a)

lettel végig csinál-

A vándorkupát egy évig a Cheledel (6.a)

ták a 45 perces tornát.

és a Buldózerek (7.b) csapata őrizheti.

MEZEI

FUTÓ DIÁKOLIMPIA

Novemberben nem kedvezett az időjárás a városi mezei futó diákolimpián. Esett az
eső, és bizonytalan volt, hogy egyáltalán megtartják-e a versenyt. A pálya végül alkalmassá vált az indulásra, így iskolánk diákjai népes számban elindultak a versenyen.
EGYÉNI

EREDMÉNYEK:

I. kcs fiú-lány: 1. Ökrös Zénó (2.a), 3. Horváth Noel László

(2.a), 3.Bakai Lilla (2.a). II. kcs fiú-lány: 1. Őze Csanád (4.a), aki továbbjutott a megyei
versenyre. 2. Simon Alma (4.a), aki továbbjutott a megyei versenyre. 3. Kozák Mira
(4.b). III. kcs fiú-lány: 1. Szabó Denisz (5.b), aki továbbjutott a megyei versenyre. 3.

Rónyai Csanád (6.a), 1.Őze Virág (6.a),aki továbbjutott a megyei versenyre. IV. korcsoport fiú-lány: 3. Jancsovics Dóra (8.a), 3. Komár Csaba Martin (7.b).
CSAPATEREDMÉNYEK: I. kcs fiú: 2. Horváth Noel, Ökrös Zénó, Bertus Máté, Dömsödi
Martin, Holman Patrik. I. kcs lány:1. Bakai Lilla, Sebesi Fanni, Bánfi Kinga, Sipos Adél,
Kása Petra. II. Kcs fiú: 3. Őze Csanád, Nagy Péter, Farkas Máté, Borbás Amand, VidaSzűcs Dávid. II korcsoport lány csapata 1. helyezett lett, ők képviselik iskolánkat a
megyei versenyen: Simon Alma, Kozák Mira, Arató Lili, Bottyán Boglárka, Nemes Nóra.
III. kcs fiú csapata 1.: Inokai-Tóth Martin, Szabó Denisz, Rónyai Csanád, Dancsó Bence, Kanfi-Horváth Levente, akik továbbjutottak a megyei versenyre. III. kcs lány csapata 1.: Őze Virág, Simon Anna, Nagy Kincső, Csákó-Balogh Veronika, Márton Judit,
tovább jutottak megyei versenyre. IV. kcs lány:2. Varga Dorina, Jancsovics Dóra, Füri
Laura, Kozák Maja, Kovácsi Zóra. A megyei verseny Szegeden lesz jövő év márciusában.

Dósai-Molnár Szilvia

MIKULÁS

ÉS

KRAMPUSZ

December 8-án rendezték meg isko-

fiú öltözött be Mikulásnak és Kram-

lánkban a fel-

pusznak.

sősök Mikulás

éneklés és a

ünnepségét.

Az

versmondások

Három órakor

után

kezdődött

osztály

a

minden
fel-

tornaterem-

ment a saját

ben, ahol min-

termébe, ahol

den

osztály

osztályszinten

egy kis műsor-

bulizhattak. A

ral kedveskedett a többieknek és a

tornateremben diszkó is volt.

Mikulásnak. Vicces volt, mert két 8.-os

Kovács Balázs (5.b)

NAGY VAGY!
December 9-én rendezte meg a Klauzál Gábor Általános Iskola a Nagy
Vagy! játékos sportvetélkedőt, melyet
az egyik kereskedelmi csatorna már 9
éve sugároz. Idén három csapat vett
részt. Nagyon szuper, ötletes játékok
voltak, sok területen próbálhattuk ki
ügyességünket.
magunkat,

és

Igazán
kellemes

jól

éreztük

élményekkel

gazdagodtunk. A versenyen a 3. helyen végeztünk.
Csapattagok: Holman Dóra (5.b), Szabó Denisz (5.b), Őze Virág (6.a), Papp Pongrác
(6.a), Kozák Maja (7.b), Garai Máté (7.a), Jancsovics Dóra (8.a), Pásztor Milán (8.a),
Papp Tibor, Kalamusz Tünde, Szegedi Zoltán és Dósai-Molnár Szilvia.
Kiss Bálint Református Általános Iskola
Szentes, Kossuth tér 2.
Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva
Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor
megjelenik 2 havonta 510 példányban

