HOGY JOBBAN MEGÉRTSÜK EGYMÁST

Április hónapja minden évben a szövegértési versenyek időszaka a miskolci Selyemréti
Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Sokéves hagyományról van szó, immár 13.
éve mérik össze tudásukat a vetélkedőn megjelent diákok. Az intézmény egyházi fenntartása óta
a résztvevők köre túlnőtte Miskolc határait, a megye több iskolájából érkeznek tanulók, hogy
összemérjék tudásukat.
A szövegértési versenyek célja elsősorban a szépirodalom mélyebb megismerése, az
olvasás megszerettetése. Ismerős tény, hogy a XXI. század gyermeke keveset és nem szívesen
olvas. Kényelmesebbé váltak az információszerzés forrásai. Minimális energia befektetésével
megkapható a különböző ismeretek tömege, elég egy gombot megnyomni elektronikus
eszközeinken. Az olvasáshoz bizony több figyelem, kitartás kell, és megfelelő idő. Ez utóbbi
hiányára gyakran hivatkoznak, és nemcsak a gyerekek. Pedig az olvasást nem helyettesítheti
semmi más. Miképpen a film megjelenése sem szorította háttérbe a színházat, a televízió sem
tette szükségtelenné a mozit. Mindegyik műfajra szükség van, mindegyik élményt szerez. Az
olvasás különleges előnye, hogy a befogadó egyedül van a könyvvel, nincsenek a megértést segítő
látványos tényezők. A leírt szót, mondatot kell megérteni, feldolgozni és élménnyé alakítani. „A
könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa” – vallotta Kosztolányi
Dezső. Az a diák, aki képes az értő olvasásra, mi több, szeret is olvasni, könnyebben eligazodik a
hétköznapok világában. Gazdagabb szókinccsel, árnyalt kifejezési formákkal hatékonyabban
kommunikál környezetével. És ezt a készséget fejleszteni a legfontosabb cél. Hogy jobban
megértsük egymást.
A Selyemréten három korcsoportban zajlanak a versenyek harmadiktól nyolcadik osztályig. Az
idén Wass Albert művei kerültek terítékre. A magyar szépirodalom kedvelőinek bizonyára
ismerősen cseng a szerző neve. A XX. századi magyar irodalom legnagyobbjai közé tartozik. Művei
központi témája a szülőföldje, minden mondat Erdélyről szól, még azok a művek is, amelyek távol
otthonától, a messzi Amerikában születtek.
A legkisebbek a Tavak és erdők könyve mesét olvasták, az 5-6. osztályos korcsoport a hunmagyar mondákkal ismerkedett, a legnagyobbak a Tizenhárom almafa című regényt dolgozták fel.
A művekben felfedezhető a magyar népmese világa, amely a magyar néplélek mélységének és
tisztaságának végtelen forrása. Az olvasmányok a jó győzelmét hirdetik a gonosz felett. Továbbá
buzdítanak az összetartásra, szeretetre, egymás segítésére. Létezhet-e ennél szebb üzenet?

Tamáska-Varga Ákos

Összefoglaló a Regionális Szövegértési versenyről
3-4. osztály
A verseny
témája: Wass Albert: Tavak és erdők könyve (mesék)
megrendezésének időpontja:2016. április 5.
rendező intézményének neve: Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
szervezőjének neve, beosztása: Palencsár Erika, tanító, alsós munkaközösség vezető
szervezőjének segítői, beosztásuk: Gulyás Ágnes, Erdei Gyuláné, Tóth Orsolya, alsós munkaközösség tagjai:
Csobi Réka, Alváriné Kuttor Valéria, Farkas Ildikó, Gábri Béláné, Berzi István, Papp Edit, Tarjányiné
Esztergályos Valéria, Törökné Kalász Zita, Varga Mariann, felsős munkaközösség tagjai: Papp Enikő,
Megulesz Mariann, Nagy Tamás, Balázs Ágnes Andrea, Harsányiné Szabados Beáta, Dr. Mariska Zoltánné,
Erdei Gyula, Berecz Istvánné, Csontos Róbert,Farkas Mónika, Nagy Károlyné
támogatója, a támogatás módja: szülő adomány, intézményi, fenntartói ajándék
résztvevőinek száma: 48 fő (16 csapat)
Összefoglaló a versenyről
Jó munkalégkörben, jó versenylégkörben zajló élvezetes verseny volt. A résztvevő diákok, kísérő
pedagógusok visszajelzése egyaránt pozitív volt. Nagyszabású rendezvény lebonyolítását tudhatjuk magunk
mögött, mivel összesen 48 gyermek mérhette össze a tudását.
A feladatok elvégzése több helyszínen, változatosan zajlott. Az előzetesen kiírt feladatok kivitelezése
minden csapat által színvonalas volt, ötletes, szép munkadarabokat jutattak el a versenyző csapatok
iskolánkba.
Az egész alsós munkaközösség együtt, közösen, jó hangulatban tevékenykedett, kiváló szakmai munkát
végzett.
Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:
A gyerekek motivációját jobban tudnánk támogatni, ha több jutalomban részesülhetnének, jó lenne több
szponzort bevonni a jövőben.
A módszertan, a feladatok típusai a jövőben is alkalmazásra javasoltak, átvihetők egy más, általunk közösen
kiválasztott téma, irodalmi mű kiválasztása után.

A verseny helyezettei és fotói a következő oldalakon látható.
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A verseny helyezettei:

A verseny
kategóriája

3-4. évfolyam
Wass Albert:

I. helyezett tanuló neve,
osztálya, iskolája, felkészítő
tanára

Iván Máté
Tóth Lora
Tolnay Kamilla

II. helyezett tanuló neve,
osztálya, iskolája, felkészítő
tanára

Behina Dávid Máté
Dudás Dorka
Komáromi Adél Alexandra

III. helyezett tanuló neve,
osztálya, iskolája, felkészítő
tanára

Barra Emma
Áron Flóra
Sándor Lilla

Tavak és erdők 10. sz. Petőfi Sándor Általános
10. sz. Petőfi Sándor Általános
könyve
Iskola Rónai Ferenc
Iskola Rónai Ferenc
Tagiskolája
Tagiskolája
Avastetői-Széchényi Általános
Iskola
Felkészítő:

Felkészítő:

Sölleiné Bellus Rita
Pálné Boldizsár Erika

Sölleiné Bellus Rita
Pálné Boldizsár Erika

Fekészítő:

Madarasiné Kiss Ágnes
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Papp Enikő - szervező

6

Összefoglaló a Regionális Szövegértő versenyről
5-6. évfolyam
A verseny
megrendezésének időpontja: 2016. április 12.
rendező intézményének neve: Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
szervezőjének neve, beosztása: Tamáska-Varga Ákos magyar-történelem szakos tanár, a humán
munkaközösség vezetője
szervezőjének segítői, beosztásuk: Gulyás Ágnes igazgató, Erdei Gyuláné igazgató-helyettes, Tóth Orsolya
iskolalelkész, Békési Gábor irodalmi muzeológus, Balázs Ágnes Andrea történelem-ének szakos tanár, Csobi
Réka Erika hittantanár, Papp Enikő magyar szakos tanár, hitoktató, könyvtáros, Palencsár Erika, tanító,
Megulesz Mariann magyartanár, Erdei Gyula informatika szakos tanár, Berzi István tanító, angolinformatika szakos tanár, Balázs Iringó, Bede Márk, Béres Zsófia, Borcsik Ágnes, Győry Claudia, Kerékgyártó
Dóra, Végső Vanda 8.a osztályos tanulók.
háttérmunka, előkészítés: Csontos Róbert, Nagy Tamás, Berzi Istvánné, Harsányiné Szabados Beáta, Dr.
Mariska Zoltánné, Nagy Károlyné, Alváriné Kuttor Valéria, Tarjányiné Esztergályos Annamária kollégák.
támogatója, a támogatás módja: Chio Magyarország Kft. (vendéglátás), Generali Providencia Biztosító
(ajándék), Miskolci Vízügyi Igazgatóság (könyvjutalom), Papirusz Kft. Miskolc (füzetek, tollak), plusz
magánszemélyek (kollégák) felajánlásai.
résztvevőinek száma: 45 fő tanuló + kísérő tanárok
Összefoglaló a versenyről:
3 fős csapatok mérték össze tudásukat, adtak számot Wass Albert: Válogatott magyar mondák és
népmesék című könyvének ismereteiről. A versenyt immár 13. alkalommal rendezi meg iskolánk. Sokáig
városi szinten, de az egyházi fenntartást követően a rendezvény túlnőtte Miskolc határait, regionálissá vált.
A jó szervezésnek köszönhetően a vetélkedés kellemes hangulatban, zökkenők nélkül zajlott. A rendezvény
elején bevonult Atilla nagykirály udvarhölgyei (8. a osztályos tanulók) kíséretében.
A résztvevők meglepetés és derültség közepette állva köszöntötték az előkelő vendégeket. Atilla
mérte az időt, és kardjával szigorúan intett, ha be kellett fejezni a munkát. Az udvarhölgyek osztották-szedték
a feladatlapokat. A gyerekek megismerkedtek az ősi mondák, népmesék hőseivel. A szövegértésen túl
megmutathatták rajzos-képalkotási, táncos, színjátszós tehetségüket is. Eredményhirdetés, díjátadás és a
zsűri értékelése után fáradtan bár, de jókedvűen tért haza mindenki.
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Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:
1. Jó lenne a versenyeket úgy egy kézben tartani, hogy ne legyenek átfedések, torlódások.
2. A díjak, jutalmak, ajándékok tekintetében (versenyzők, kísérő tanárok, külsős zsűri tag stb.) igen szerény
kondíciókkal rendelkezünk. Jó lenne, ha a jóváhagyott versenyekre kellő költségvetést is tervezhetnénk.
A verseny helyezettei: (3 fős csapatok)

A verseny
kategóriája

5-6. évfolyam

Wass Albert:
Válogatott magyar
mondák és
népmesék

I. helyezett tanuló
neve, osztálya,
iskolája, felkészítő
tanára

II. helyezett tanuló
neve, osztálya,
iskolája, felkészítő
tanára

III. helyezett tanuló
neve, osztálya,
iskolája, felkészítő
tanára

Kapusi Ádám,
Kovács Réka,
Oláh Bianka
5. o.

Bodnár Milán,
Szabó Kende,
Radi Attila
6. o.

Fülöp Jázmin,
Nagy Vivien,
Szögedi Tímea
6. o.

Avastetői-Széchenyi
Általános Iskola,
Miskolc,
dr. Lukácsné Forgács
Beáta

Ilosvai Selymes Péter
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola, Abaújszántó,

Bársony János
Általános Iskola,
Miskolc,

Czimbalmosné Váraljai
Angéla

Szatmáriné Egyed
Gabriella

2

Külön díjat nyert
tanuló neve, osztálya,
iskolája, felkészítő
tanára
Bubnó Judit,
Kóródi Luca,
Rábavölgyi Réka
6. o.
Selyemréti
Református Két
Tanítási Nyelvű
Általános Iskola,
Miskolc,
Megulesz Mariann

Atilla király és kísérete
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Békési Gábor – a zsűri elnöke

Tamáska Varga Ákos – versenyszervező
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Összefoglaló a regionális szövegértő versenyről
7-8. évfolyam
A verseny
megrendezésének időpontja: 2016.04.19.
rendező intézményének neve: SELYEMRÉTI REFORMÁTUS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
szervezőjének neve, beosztása: MEGULESZ MARIANN magyartanár
szervezőjének segítői, beosztásuk: ZSŰRI: Békési Gábor (irodalomtörténész), Tóth Orsolya (iskolai ref.
lelkész), Gőz Brigitta (Vörösmarty Művelődési Ház igazgatója), Balázs Ágnes Andrea (történelem-ének
szakos tanár), Tamáska-Varga Ákos (magyar-történelem szakos tanár)
SEGÍTŐK: Erdei Gyuláné (igazgatóhelyettes), Erdei Gyula (matematika-fizika-informatika), Berecz Istvánné
(matematika-technika)
támogatója, a támogatás módja: Chio Magyarország Kft. (vendéglátás), Generali Providencia Biztosító
(ajándék), Miskolci Vízügyi Igazgatóság (könyvjutalom), Papirusz Kft. Miskolc (füzetek, tollak), plusz
magánszemélyek (kollégák) felajánlásai.
résztvevőinek száma: 24 tanuló (8 csapat) + 5 fő felkészítő tanár
Összefoglaló a versenyről
Mivel mindössze 8 csapat jelentkezett, így a többi versenytől eltérően nem az aulában, hanem iskolánk
tárgyaló helyiségében bonyolítottuk le a vetélkedőt, meghitt, családias légkörben.
A verseny helyezettjei:

A verseny
kategóriája

7-8, évfolyam
Wass Albert:
Tizenhárom almafa

I. helyezett tanuló
neve, osztálya,
iskolája, felkészítő
tanára
Klaj Kitti Patrícia
Pajtók Petra Nikolett
Tátrai Boglárka Kinga
8. o.
AVASTETŐI SZÉCHENYI
ÁLTALÁNOS ISKOLA,
MISKOLC
Felkészítő:
Lukácsné Forgács
Beáta

II. helyezett tanuló
neve, osztálya,
iskolája, felkészítő
tanára
Elek Kitti
Ferenczi Rebeka
Tamás Orsolya
8. o.
MISKOLCI PETŐFI
SÁDOR ÁLTALÁNOS
ISKOLA
Fekészítő:
Naftz Istvánné
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III. helyezett tanuló
neve, osztálya,
iskolája, felkészítő
tanára
Tóth Dorina
Behina Bálint
Onda Botond
7. o.
AVASTETŐI SZÉCHENYI
ÁLTALÁNOS ISKOLA,
MISKOLC
Felkészítő:
Papp Ágnes

Külön díjat nyert
tanuló neve, osztálya,
iskolája, felkészítő
tanára
Balázs Iringó
Borcsik Ágnes
Végső Vanda
8.o.
SELYEMRÉTI
REFORMÁTUS KÉT
TANÍTÁSI NYELVŰ
ÁLTALÁNOS ISKOLA,
MISKOLC
Felkészítő:
Papp Enikő
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Békési Gábor – a zsűri elnöke

Megulesz Mariann - versenyszervező
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