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V A K Á C I Ó! ! !
„Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.”
/Csukás István/

PEDAGÓGUSOK NAPJA
Június első vasárnapja a pedagógusok napja. Ebből az alkalomból a Megyeházán
kitüntetéseket adták át a város óvónői, tanítói, tanárai és nevelői részére. Az idén
Kiemelkedő pedagógiai munkájáért kitüntetésben Baranyiné Kósa Ágnes iskolánk tanítója részesült. A tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munka elismeréseként Horvát József iskolánk fizika-kémia szakos tanára vehetett át elismerést.
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HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN
A hetedik évfolyam április végén a határtalanul pályázatnak köszönhetően ötnapos kiránduláson volt a Felvidéken.
A korai indulás után Mikszáthfalván álltunk meg, ahol Mikszáth Kálmán gyermekkori
házát tekintettük meg. Aztán egy Rapp nevű városba érkeztünk, ahol egy 35 fős magyar iskolát látogattunk meg. A füleki vár tetejéről gyönyörű panoráma tárult elénk.
Később elfoglaltuk szállásunkat Iglón. Másnap a Szürkeszakáll-hegy tövében, Szepesváraljai minigejzírnél voltunk, majd felmentünk Szepes várába is. Megtekintettük a
világ legnagyobb gótikus oltárát. Jártunk Lőcsén és Késmárkon is. Azután a MagasTátrában tettünk egy rövid túrát a Csorba-tóhoz.
A harmadik napon Igló városát néztük meg, megkongattuk a kis harangot és elindultunk a 2. szállásunk irányába. Megcsodáltuk a Szlovák Paradicsom tájait, hegyeit. A
Szepescsütörtöki templomba tértünk be, ahol éppen mise zajlott. A poprádi plázában is
megálltunk egy órára, mielőtt a Gombaszögi-barlangba indultunk volna. A kőbarlang
nagyon csodálatos és hangulatos volt. Szállásunk Rozsnyó mellett volt.

Kirándulásunk leghosszabb túráját a Szádelői-völgyben tettük meg. Ezután Rozsnyóban
sétáltunk és fagyiztunk. A szállásra érve egy íjászbemutatón vehettünk részt, és persze az íjakat ki is próbálhattuk. Az utolsó nap Andrássy gróf mauzóleumát néztük meg.
Kassa belvárosában is sétáltunk, II. Rákóczi Ferenc sírját és a rodostói ház mását is
felkerestük. Utolsó programunk a kassai pláza volt, majd megkezdtük utunkat hazafelé. Összességében nagyon fárasztó és élménydús kirándulásban volt részünk.
Vigh Dorina – Nyíri Sára (7.b)

NEGYVEN ÉV AZ ISKOLÁBAN
40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
vehetett át iskolánk pedagógusa, Pólya Sándor.
Tanár úr a Bánki Dónát Műszaki Főiskolán szerzett diplomát,
tanári munkáját szakoktatóként kezdte. Később végezte el a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán a technika szakot. 1996
szeptemberétől tagja iskolánknak, technikát, informatikát és az
alsó tagozaton úszást tanított a gyerekeknek. Fontos számára a sport, rendszeresen
úszik, kerékpározik és túrázik, ahová gyakran elviszi a diákjainkat is, akár a hegyekbe,
(Mátra, Bükk, Bihar-hegység), akár a környékre (Szentes-Csongrád gáttúra).

KOLI ÉS FOCI
A Református Pedagógiai Intézet „Koli és foci” címmel olvasópályázatot hirdetett
5. és 6. osztályos tanulók számára. A szeptembertől májusig tartó versenyben két
ifjúsági regényt olvastak el a versenyzők. Havonta újabb és újabb játékos feladatlapokat töltöttek ki, valamint kreatív szövegalkotási és rajzos munkákat alkottak. Az ország református intézményeiből összesen 120 csapat kapcsolódott be az olvasásba,
iskolánkat 6 csapat képviselte: Czibulya Kevin és Szarka Nándor (5.a); Fülöp Dorina
és Vidovenyecz Adél (5.b); Nagy Péter és Tóth Zalán (5.b); Ponicsán Anna és Tomcsányi Péter (6.a); Balog Vanda, Magyar Csilla, Mihalik Anna és Pintér Sára (6.b).
Ők mindannyian a középmezőnyben végeztek, munkájukért értékes ajándékokat vehettek át június 8-án Budapesten a Duna Palotában. Garai Gergő és Szalai Sára (5.b) kitartó munkájukkal a legjobbak közé kerültek: a 13. helyet szerezték meg. A helyezés
szerencsét hozott, hiszen négynapos olvasótáborban vehetnek
részt a Seholsziget Élményparkban Nőtincsen. A táboron és az
ajándékokon kívül még különdíjban is részesültek.
A csapatok felkészítő tanárai: Farkas Márta, Tomcsányiné
Lucz Szilvia, Karikó-Tóthné Puskás Gabriella.

ELISMERÉS A SEGÍTŐKNEK
A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete a Vöröskereszt Világnapjához kapcsolódóan kitüntetéseket adott át
azoknak a segítőknek, támogatóknak, akik a mindennapok során
sokat tettek a szervezetért. A Vöröskeresztes Munkáért Ezüst
fokozatú elismerést kapta meg iskolánk pedagógusa, Négyesi
Judit tanárnő.
A Magyar Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó verseny Csongrád megyei fordulójában iskolánk diákjai II. helyezést
értek el. Csapattagok: Agócs Vince, Kotvics-Varga Viktória,
Bottyán Blanka, Komár Martin és Sultis Bianka 8. osztályos tanulók. Felkészítők:
Barna Péter mentőápoló, Négyesi Judit.

TÖRTÉNETEK A BIBLIÁBÓL
A XX. Országos Bibliai Történetmondó Verseny döntője április 26-án volt Gyulán, a Magvető Református Általános Iskolában. Az idei téma a hálaadás és az
emlékezés volt.
A
versenyre
olyan igékkel készültek a gyerekek,
melyek bemutatják
az egyén, a család, a
gyülekezet, a nép és
a mi megváltó Krisztusunknak az Isten
iránti hálaadását.
A verseny rajzpályázatán 2. helyezést ért el Bodnár
Hanna (3.b). A fogalmazási pályázaton kiemelt minősítést szerzett Ökrös Zénó (3.a). Történetmondásban 5. helyezett
lett Törőcsik Laura (4.b). Az erős mezőnyben nagyon szépen szerepelt Dancsó Milán
(1.b), Kiss Károly (2.b), Sebesi Fanni (3.a), Szalai Sára (5.b) és Péter Vivien (6.a) is.
Felkészítők: Baranyiné Kósa Ágnes, Varga Emília, Nyíri Dániel, Cseh Lajosné, Almásiné
Szaszkó Edit, Karikó-Tóthné Puskás Gabriella és Tomcsányiné Lucz Szilvia.

CSALÁDI VASÁRNAP – ANYÁK NAPJA A 2.B-VEL
Május másodikán az édesanyákért, családunkért imádkoztunk és adtunk hálát ünnepi szolgálatunkkal. Szívből szóló szavaink, dallamaink, mozdulataink megmelengették a
szíveket. Egyik kisdiákunk így fogalmazott: „Láttuk, hogy az anyukánk nem szomorúságtól sír, hanem örömében.” Másnap a Református Idősek Otthonában is köszöntöttük
a lakókat. Az egyik nénitől a mi általunk is idézett vers sorai visszaköszöntek hozzánk.
Meglepett és meghatott bennünket a kedves fogadtatás.
„Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!”
Dsida Jenő

VÉRADÁS
Iskolánk második alkalommal rendezte meg közösen a Magyar Vöröskereszt
szentesi szervezetével és a Vérellátó
állomással a véradónapot.
Május 13-án 29-en jöttek el segíteni, köszönet nekik! A legtöbb szülőt
mozgósító osztályok jutalomban részesültek, így a 3.b és az 5.a osztály egyegy tortát kapott. Az ízletes édességet, amit a gyerekek gyorsan meg is
ettek, a május 18-i II. Fater Kupa és
családi napon adta át Simon Alma, a
Vöröskereszt helyi vezetője. (képünkön)

JUTALOMKIRÁNDULÁS
Azokat a gyerekeket, akik kiemelkedő számban vesznek részt istentiszteleti alkalmakon, minden tanév végén kirándulással jutalmazzuk. Május 21-én Budapestre utaztunk a hittanos jutalom kirándulás keretében. A Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, Tropicarium-Óceanáriumot látogattuk meg a közel 100
gyermekkel. Megismerhettük
az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a
trópusok
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volt a gyerekeknek a Gellérthegyi csúszdapark: izgalmas csúszdákkal, szuper játszótéri eszközökkel: függőhíddal,
mászóvárral, hintákkal, trambulinnal, kilátótoronnyal. A nagyobbakkal egy kellemes
felfelé vezető sétával megtekintettük a Szabadság-szobrot, és az onnan nyíló csodálatos panorámát is.

Nyíri Dániel
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DIÁKJAINK ELISMERÉSE
A Megyeházán köszöntötték azokat a diákokat, akik a tanév során megyei vagy országos tanulmányi versenyen eredményesen szerepeltek.
ALSÓ

TAGOZAT:

Bodnár Hanna (3.b), Kalapos Szonja (3.b), Bakai Lilla (3.a), Hol-

mann Patrik (3.a), Nagy Bátor András (3.a), Sipos Adél (3.a), Böszörményi Alíz (3.a),
Csarnó Dominika (4.a) és Kiss Robin (4.a).
FELSŐ

TAGOZAT:

Tomcsányi András (5.a), Tomcsányi Péter (6.a), Kozák Míra (5.b),

Ponicsán Anna Borsika (5.b), Varjú Marianna (5.b), Magyar Csilla (6.b), Kálló László
Péter (7.a), Bartha Levente (7.b), Bakai Petra (8.a), Kozák Maja (8.b), Szalaji Gábor
(8.b) és a Zengő Kórus tagjai.
Felkészítő tanáraik: Baranyiné Kósa Ágnes, Nyíri Dániel, Varga Emília, Molnárné
Bodnár Henrietta, Nagypál Julianna, Farkas Márta, Dimákné Sebők Veronika, Horvát
József, Négyesi Judit és Labádi Lajosné.

KISS BÁLINT-DÍJASOK
Iskolánk Kiss Bálint-díjat adományoz azoknak 4. és 8. évfolyamos diákoknak, akik
tanulmányaik során példás magatartás és szorgalom mellett kiemelkedő tanulmányi
eredményeket értek el az alsó, illetve a felső tagozatban.
A 4. évfolyam végén Kiss Bálint-díjban Kiss Robin (4.a) részesült.
Nyolcéves tanulmányi munkáját, versenyeredményeit, példamutató szorgalmát és
magatartását ismerte el az iskola a 8.a és 8.b osztály tanulóinak. A ballagási ünnepségen vehette át a Kiss Bálint-díjat Bakai Petra (8.a), Nagy Kincső Anna (8.b), Bartucz
László (8.b) és Szalaji Gábor (8.b).

ISKOLÁÉRT-DÍJ
Azok a diákok, akik a tanév során példamutató magatartás és szorgalom mellett tanulmányi vagy sportversenyen kiemelkedő eredményt értek el, Iskoláért-díjban részesülnek.
Iskoláért-díjat vehetett át az alsó tagozatban: Csarnó Dominika (4.a) és Törőcsik
Laura (4.b). Felső tagozaton Szalai Sára (5.b), Garai Gergő (5.b), Varjú Marianna
(5.b), Kozák Míra (5.b), Tomcsányi Péter (6.a), Bodri Csenge (7.a), Kálló László Péter
(7.a), Őze Virág (7.a), Bartha Levente (7.b), Agócs Vince (8.a) és Rácz Luca Kata
(8.a) kapta az elismerést.
Iskoláért Sportdíjban Tóth Emese (4.b), Olasz Gergő (4. b), Rónyai Csanád (7.a),
Komár Csaba Martin és László Dávid (8.b) részesült.

KONFIRMÁCIÓ
A pünkösd elnevezése a görög pentekosztész szóból származik, ami ötvenet jelent.
Ennyi nap telik el húsvéttól pünkösdig, amikor a Szentlélek kiáradását, Jézus Krisztus
ígéretének beteljesedését ünnepeljük. Iskolánk 7.-es tanulói ezen az ünnepen tettek
hitet Jézus Krisztus és az ő egyháza mellett, azaz konfirmáltak. Az ünnepi istentiszteleten a gyülekezet előtt fogadalmat tettek, majd úrvacsorában részesültek.

A konfirmandusok névsora: Bajczár Anasztázia, Balogh Imola, Bartha Levente, Bodri
Csenge, Csákó-Balogh Veronika, Dajka Dorka, Drahota-Szabó Dóra, Fazekas Barbara, Fábrik
Emőke Laura, Gulyás Kende, Katona Benjámin, Kiss Levente, Kovács Bálint, László Bianka,
László Csongor, Lesku Dominik, Márton Bella, Mezei Dusán, Móga Alexandra, Nagy Napsugár, Nyíri Sára, Őze Virág, Pataki Lili, Remzső Lara, Rónyai Csanád, Rózsa Bettina, SarkadiSzabó Anikó Bella, Simon Anna, Szebegyinszki Márton, Szin Panna, Tabajdi Zétény, Táborosi Ákos, Tamáskovits Gyula, Varga Dániel, Varga Kornél és Zsigó Dávid.

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
99 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá az I. világháborút lezáró békeszerződést Franciaországban, a Párizs környéki Trianon palotában. Mivel a háborút az
Oszták-Magyar Monarchia elveszítette, büntetésünk elkerülhetetlen és kegyetlen lett.
A nagy Magyarország 2/3-át idegen országokhoz csatolták, több mint 3 millió magyar
került a határon túlra. Az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította ezt a napot a nemzeti
összetartozás napjának. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a Kárpát-medencében
élő magyarság akkor is egységet alkot, ha nem egy országban élnek. Az eseményre a
7.-esek rádiós műsorával emlékeztünk.

ÓZDI KIRÁNDULÁS
Kedves olvasók! Most egy kicsit elkalandozunk a testvériskolánk városába, Ózdra és
a közelben lévő kis községre, Szilvásváradra.
Korán reggel indultunk
és dél körül

értünk

oda. Csodálatos fogadtatást kaptunk a helyi
iskolásoktól!

Meghall-

gathattunk
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csodák

az
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Óz,
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a
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musicalból. A köszöntés után sétálni indultunk az ózdiakkal egy
kis városnézésre. Ebéd
után elmentünk egy Fizika csodái nevű kiállításra, ez nagyon érdekes volt. Második nap
az ózdi iskolában kezdtük, elbúcsúztunk a barátainktól, és az utat Szilvásvárad felé
vettük. A hegyre kis vonattal mentünk fel és lefelé sétálva megnézhettük Szalajkavölgy csodáit. Itt készül a csoportkép is. Kellemes időben, gyönyörű napsütésben túráztunk. Sajnos ebéd után már Szentes felé vettük az irányt. Nagyon jól éreztük magunkat és köszönünk mindent Szilvi néninek és Saci néninek! 

Szunyi Lilla (7.b)

BÉKEFUTÁS - PEACE RUN
Az alapító Sri Chinmoy a békefutást a szeretet, béke és egység jegyében indította
útjára 1987-ben. Magyarország az idén 20. alkalommal kapcsolódott be az európai
országokat összekötő váltóba. A Peace Run a világ legnagyobb váltófutása, amelynek
célja, hogy összekovácsoló ereje által fejlessze az egyének, közösségek és nemzetek
közti békét és barátságot. Május 20-án haladt át Szentesen keresztül egy futódelegáció, amelyhez népes számban iskolánk is csatlakozott, mi képviseltük városunkat. A
Zengő Kórus és az ugróköteleseink műsorral fogadták a futókat, akik egy képet ajándékoztak nekünk, csatlakozásunk emlékére. A fáklyát, amely az egység, a szolidaritás,
barátság szellemét jelképezi, kézről kézre adták a gyerekek, futás közben is vihették.
A Szentes tábláig kísértük a futókat, ahonnan útjára engedtük őket, hogy teljesítsék
küldetésüket.

DMSZ

KISMATEMATIKUSOK…
Iskolánk alsó tagozatán két házi fordulóban mérettettek meg a legügyesebbek,
hogy kiderüljön, kik képviselik iskolánkat a városi versenyeken. A városi matematikaversenyre minden évfolyamból 4 tanulót indítottunk: Ágoston Ádám, Mazula Erik (2.a),
fk: Urbancsokné Tóth Ildikó. KisHajdú Janka és Nagy Dávid (2. b),
fk: Forrainé Garai-Sz. Julianna. Rádóczi Richárd, Vígh Simon, Repka
Marcell, és Kalapos Szonja (3.b), fk:
Baranyiné Kósa Ágnes. Csarnó Dominika és Kálmán Kamilla (4.a) fk: Kukoveczné Nánai Olga; Baranyi Lili és
Losonczi Bence (4.b) fk: Nyíri Dániel. Losonczi Bence és Vígh Simon a városi versenyeken évfolyamukon 1. helyezést értek el. Képünkön a 4. osztályos csapat.

TUDÁSVÁSÁROS KIRÁNDULÁS
A tanév utolsó hónapjában, amiben tanulunk, egy
szerdai napon a Tudásvásár résztvevői egy kis „kikapcsot” kaptak az iskolától. Ugyanis betekintést
nyerhettek a Magyar Televízió világába. A tévé székházában fogadtak minket, és két turnusban jártuk
végig a termeket, a stúdiókat.
Először megnéztünk egy kisfilmet, mely a magyar
televíziózás legfőbb emlékeit, jeleneteit mutatta
meg. Mindenki felismerte a régebbi meseszereplőket, azokat is, akiket még a szüleink
néztek. Ezek után a kamerákat néztük meg, mennyit fejlődtek az elmúlt években. Az
M4 csatorna stúdiójába mentünk, ez engem nagyon érdekelt. Összesen 5 kamera volt,
4 kivetítő és egyetlen nagy tévé. Ezek után a jelmeztárba látogattunk, amiben az M1
és M2 csatornáin lévő műsorok, mesék és filmek készítéséhez használt ruhákat tárolják. Láttuk az igazi Süsüt is. Mára már csak kölcsönzésre szolgál a jelmeztár. Az utolsó helyszín egy olyan stúdió volt, amiben már mi is riportokat készíthettünk, kipróbálhattuk, milyen a stúdióban kamerák előtt beszélni! Jó érzés volt időjárásjelentőnek
lenni, illetve értelmetlen dolgokról beszélni, mintha mindenki komolyan venné. Aki ott
volt, annak hatalmas élmény volt!

Agócs Vince (8.a)

DIÁKOLIMPIA - FOCI
Ha tavasz, akkor labdarúgó
diákolimpia. Idén nem lehetett
okunk panaszra, mert a területi
fordulóban magunk mögött tudva
másik három csapatot az I. korcsoportban a dobogó tetejére
léphettünk. Ugyanezen a városi
fordulón II. korcsoportban az
ötödikek lettünk. Az elsős és
másodikos fiúkból szerveződött
kis csapat képviselte térségünket a megyei elődöntőn, ahol a
negyedik helyen végeztünk.
A képen a győztes csapat látható: Ökrös Zénó, Repka Marcell, Harkai Csanád,
Horváth Noel, Ladányi-Tibrik Viktor, Bárkai Roland, Tigyi Zétény, Holman Patrik,
Kérdő Zénó. Gratulálunk fiúk a szép játékhoz!
Szölősi-Lukács Adrienn

MESEVETÉLKEDŐ
Május végén, immár 2. alkalommal rendeztük meg iskolánk 3-4. osztályosai számára
a Mesevetélkedőt!
Ebben a tanévben Kányádi Sándor életével és történeteivel ismerkedtek a gyerekek! A 4 fős csapatok
lelkesen, jó hangulatban
dolgoztak!

Ismét

egy

vidám, hasznos délutánt
töltöttünk
gyerekek

együtt,
nagy

s

a

örömére

fagylaltozással fejeztünk
be!
Jövőre folytatása következik!
Bucskó Mónika

A

HŐSÖKRE EMLÉKEZVE
Május utolsó vasárnapja a hősök napja is egyben. Ebből az alkalomból városi megem-

lékezéseket tartanak az Erzsébet téri I. és a ligeti II. világháborús emlékműnél. A
műsort iskolánk Zengő Gyermekkórusa és 6.-os diákjai adták. A dalok mellett azokat a
hősöket méltatták a versek, akik az évszázadok alatt életüket áldozták hazánkért. A
megható méltatás után iskolánk és egyházunk is elhelyezte koszorúját és mécsesést.

BOZSIK-PROGRAM
Néhány évvel ezelőtt a Magyar Labdarúgó Szövetség újra elindította a Bozsikprogramot mind egyesületi, mind intézményi szinten. Iskolánk immár második tanéve
részese az Intézményi Bozsik-programnak, melynek célja mindenekelőtt a játék megszerettetése, a csapatjátékra nevelés, valamint a tehetséges gyerekek labdarúgó
egyesületekbe való irányítása alsó és felső tagozaton egyaránt.
A program az alsó tagozaton kevésbé összpontosít a versenyzésre, inkább a játék
került előtérbe, míg a felső tagozaton mérkőzések zajlanak különböző iskolák csapatai
között. Ebben a tanévben is négy alkalommal rendeztek számukra úgynevezett football-fesztivált a műfüves pályán. Lelkesedésünket mi sem bizonyítja jobban, minthogy
idén már kétszer annyi a regisztrált tanulónk, mint tavaly.
Fotónk az alsós eredményhirdetésen készült, ahol a gyerekek megkapták megérdemelt jutalmukat, egy aranyérmet és egy emléklapot.

Sz-L. A.

CSENGYÜTTES
Iskolánk

csengettyűsei

május

18-án Besnyőn jártak, a Szironta
Együttesnél, hiszen Szironta volt
a házigazdája 13. CsengőFeszt
rendezvénynek. A jelenlévő 20
csoport közösen szólaltatta meg
Beethoven Örömódáját, és ezzel megdőlt a tavalyi rekord, az idén 307 csengő és harang szólaltatta meg az ismert dallamot. Az Európai Harang-és Csengettyűegyüttesek
Szövetsége minősítése 2 dimenziós, ezen belül 4 sávos és 15 szintű. Az 1-4 szint a
koncertezők szintje. Az iskolai csoport a Technikai dimenzióban a 7. szintű minősítést
kapta a műsoráért. A rendezvény hatására az együttes nevet is talált magának: Campanella Csengyüttes. A Csengyüttes felsős diákokból áll, vezetője Farkas Márta.

DIÁKOLIMPIA - ATLÉTIKA
Iskolánkból is részt vettek diákok a városi atlétika diákolimpián, melyet május első
hetében rendeztek meg. A csapatversenyben egy csapatunk az 5-6.osztályos korcsoportban indult. A többpróba bajnokság 60 m
síkfutásból, távolugrásból, kislabdahajításból, 600 m-es síkfutásból áll, melyet minden
versenyzőnek teljesítenie kellett. Versenyzőink sikeresen vették az akadályokat, így a
3. helyet szerezték meg.
Csapattagok: Őze Csanád (5.a), Garai Gergő (5.b), Borbás
Amand (5.b), Bartucz Bálint (6.a), Dancsó Bence (6.a) és Inokai-Tóth Martin (6.a).
Egyéni versenyszámban Bakai Petra, 8.a osztályos tanuló
(képünkön) távolugrás versenyszámban indult, ahol az 1. helyet

szerezte meg a megyei versenyen is (4,91 m) Hódmezővásárhelyen. Így ő képviselte iskolánkat az országos döntőn, melyet
Székesfehérváron rendeztek meg. Itt, az atlétikai diákolimpián
korosztályában a 4. helyet szerezte meg.

FATER FOCI ÉS NAPRAFORGÓK CSALÁDI NAP
„Süt a nap, nehogy
szomorú

légy....”

hangzik a jól ismert dalban, ami
lehetett volna akár
a II. Fater focikupa és családi nap
szlogenje is.
Ugyanis szuper
idő és vidám hangulat jellemezte a
kilenc

csapatos

tornát, amelyet az
5.a osztály (képünkön) apukái nyertek meg, a 7.a és a 3.b osztály apukái előtt.
A lelkes szurkolótábort az anyukák
és

a

jelenlévő

gyerekek alkották,
akik a mérkőzések
mellett a Napraforgó Evangéliumi
Játszóházban

is

kikapcsolódhattak.
A

gyerekek

jóhangulatú,
teraktív

egy
in-

koncer-

ten vettek részt, ugrálhattak ugrálóvárban, ámulatba ejtő bűvészmutatványokat figyeltek, a sok játék közben arcfestést és lufihajtogatást is kipróbálhatták.
Kiss Bálint Református Általános Iskola
Szentes, Kossuth tér 2.
Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva
Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor
megjelenik 2 havonta 500 példányban

