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„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul a saját lelkéből olvasni.” 

Bruno Bettelheim 

Ikt.sz: 210/2017 

Kedves Igazgató Asszony / Igazgató Úr! 
 

Tizennegyedik alkalommal kívánjuk megrendezni a magyarországi református általános iskolák  
 

ORSZÁGOS MESEMONDÓ, MESEÍRÓ, KÉZMŰVES, SZÉPÍRÓ ÉS   

ANGOL / NÉMET FORDÍTÓ TALÁLKOZÓJÁT. 
 

A versenyeket különböző korcsoportokban szervezzük, mely az iskola web-lapján megtalálható. 

 Találkozónkkal szeretnénk ismét alkalmat biztosítani a református iskolák közötti testvéri 

találkozásra és tapasztalatcserére.  

 

A verseny időpontja: 2017. november 10. (péntek) 

Helye: Tiszakécske, Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium 
 

A részletes versenykiírások a honlapunkon a www.realisgimi.hu-n elérhetőek. 

A letölthető nevezési lapon, kérjük levelezési címünkre vagy a 

tiszakecskeirefiskola.verseny@gmail.com 

e-mail címre visszajelezni: 2017. október 20-ig. 

 

Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium 

6060 Tiszakécske, Templom tér 3. 

 

Kérjük, jelentkezésükkor kapcsolattartót és pontos e-mail címet mellékeljenek! 

Megjegyzés: Jelentkezésnél kérjük figyelembe venni, hogy a versenyeket egy időben rendezzük 

meg. A szépíró versenyre jelentkezők részt vehetnek a mesemondó versenyen is.  

A meseíró pályázat nevezése maga az elkészített mese. 

 

Tisztelettel kérjük a határidők betartását, a versenyzők és kísérőik pontos megnevezését! 

Nevezési díj – nincs. A diákok ellátása díjtalan. 

A kísérő nevelők és szülők étkezését térítési díj ellenében /600 Ft./ tudjuk biztosítani. 

 

A sikeres találkozó reményében szeretettel várjuk iskolája nevezését. 

Életére és a tantestület munkájára Isten áldását kérve, testvéri üdvözlettel: 

 
 

 

Tiszakécske, 2017.09.11. 

 Bohács Imre sk. 
 igazgató 

mailto:realisgimi@realisgimi.hu
http://www.realisgimi.hu/
http://www.realisgimi.hu/
mailto:tiszakecskeirefiskola.verseny@gmail.com
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„A mese az legyen, aminek lennie illik,  

tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és érez.” 

Kazinczy Ferenc 

 

 

Mesemondók találkozója 
 

Kedves Gyerekek! 

 

 

A világ - legmélyebb valóságában - ma is meséből van. 

Mesebeli varázserőből, és ami a legcsodálatosabb benne, az 

az, hogy ez a varázserő a legvalóságosabb erő, ami csak 

létezik a világon.  Ez a mesebeli varázserő ma is az 

igazsághoz vonz. 

 

Külföldi kalandozásunk során ebben az esztendőben az 

ÉSZAKI NÉPEK meséinek világába szeretnénk elkalauzolni 

benneteket.  

 

Válasszatok egy általatok kedvelt ÉSZAKI NÉPEK 

meséiből, s hozzátok el, és tanuljátok meg a találkozóra!  

 

Örömmel várunk benneteket. 

 
 

Korcsoportok: 

1. oszt. , 2. oszt., 3. oszt., 4. oszt., 5. oszt.,  6. oszt. 

 

Iskolánként és korcsoportonként 1-1 főt várunk! 

 

Értékelési szempontok: 

 Folyamatos szövegmondás 

 Érzelmi azonosulás 

 Megfelelő beszédtechnika 

 Kapcsolattartás a közönséggel, érdeklődés fenntartása 

 

Kapcsolattartó: Tóthné Bagán Ilona (30/565-5526) 

 

Nevezési határidő: 2017. október 20. /péntek/ 

A letölthető nevezési lapon e-mailben vagy levélben.  

 

Jó felkészülést kívánunk! 
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„ Az írás önkifejezés, természetes folyamat, s általa színesebbé tehetjük a világot.”  

P Szabó Ila 

Meseíró pályázat 
 

Kedves Gyerekek! 

 
 

Nils Holgersson nyomában 

A vadludakkal Lappföldre 

 

A különböző népek mesevilága nagyon hasonlít egymásra. Szereplőik csodálatos lények, 

koboldok, törpék, tündérek, boszorkányok. Különleges képességű állatok szerepelnek bennük, s 

az emberekkel is sok-sok varázslat történik.  

A helyszínek azonban nagyon különböznek. Amíg az afrikai mesék sokszor a dzsungelekben, 

vagy a sivatagban játszódnak, az északi népek meséinek szereplői a fagyos, zord hegyekben, 

vagy az Északi-sarkon küzdenek egymással. 

 

Most egy csodálatos, ám hideg utazásra 

hívunk Benneteket. 

Szeretnénk, ha a vadludakkal Te is elutaznál 

Lappföldre. 

Lehet, hogy téged is elvarázsoltak, vagy 

éppen léghajóval, repülővel követed őket? 

Ezt a te fantáziádra bízzuk. 

Meséld el utazásod, kalandjaid történetét! 

 

Írhatjátok kézzel, géppel és illusztrálhatjátok is. 

Várjuk meséiteket, biztosan rengeteg ötletetek lesz! 

 

Meseíró pályázatunkat 5 korcsoportban hirdetjük meg: 

 

3. oszt.  4. oszt.  5. oszt.  6. oszt.  7-8.oszt. 

 

 

Kapcsolattartó: Tóthné Bagán Ilona (30/565-5526) 

 

Iskolánként és korcsoportonként 3 mesét várunk! 

Feltétlenül írjátok rá a saját neveteket és iskolátokét is! 

 

Az elkészült művek beküldési határideje: 2017. október 20. /péntek/ 

 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

 

Jó munkát kívánunk! 
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„Tudomásul kell vennünk, hogy a bennünk rejlő képesség az alkotásra nem más, 

 mint Isten alkotóereje.”  

Joseph Chilton Pearce 

 

 

  Kézműves találkozó 
 

Kedves Gyerekek! 
 

 

Persze Lars vagyok, a csenő manó. Tudom, hogy emlékszel rám.  

Hát persze, igen, én voltam!!! Emlékszem a radírodra, amit óra előtt vettem el (micsoda illata 

volt)! Hát még a fél pár zoknidra (na persze azt nem az illata miatt, hanem a csodás színe, 

mintája miatt muszáj volt elemelnem iskolába menés előtt a szekrényedből. Persze, hogy én 

vagyok a legjobb barátod. 

 Mit tagadjam, bajban vagyok segítened, kell! 

 

A verseny feladata: 

 

 

 

A szüleim szerint ideje lenne a saját lábamra 

állnom, és saját manó házat építenem − mintha az 

olyan könnyű lenne! Szerintük csak ki kell 

nyitnom a varázsdobozt és a benne található 

alapanyagok felhasználásával, a ti segítségetekkel 

némi festékkel ragasztóval, természetben gyűjthető 

titkos összetevőket felhasználva (csigaház, dióhéj, 

termések, ágacskák kavicsok, moha) kész is lesz. 

 

Segítsetek Persze Larsnak a csenő manónak házat építeni! 

A cipős dobozt, ami a ház részeit rejti nálunk hagyta, amíg ide nem értek vigyázunk rá! 

A festéket, ragasztót (cellux, folyékony) a természetben található természetes anyagokat, díszítő 

elemeket, ollót nektek kell hoznotok magatokkal, így biztosan ötletes, figyelmet keltő lesz a kész 

munka. 

 

Jó tanács:  

Ügyeljetek arra, hogy kedvére tegyetek Larsnak, nehogy még több holmitok tűnjön el.  

 

Figyelem!  

A ház külső részét kell díszítened!  

  

5-6. osztály 
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A felnőtté válás egy manó életében persze nem olyan egyszerű. Hogy létezzen egy manó zoknik 

nélkül? A régiek ugyanis elkoptak. Hogyan tudnék így igazi csenő manóvá válni? Tudjátok, 

minden varázslathoz szükségem van színes, mintás, csillogó és főként páratlan zoknikra. 

 

Segítsetek Persze Larsnak manó zoknikat készíteni, szám szerint öt darabot. 

Papír alapra dolgozzatok a választott technikával, Tudjátok a szín, a minta, nagyon fontos a 

varázs zokniknál! 

Ügyeljetek arra, hogy ne legyenek egyformák! 

Sablont hozhattok magatokkal, a feladatotok, hogy kellően díszes legyen! A díszítéshez 

szükséges anyagokat, ragasztót, ollót hozzátok magatokkal! 

 

Amit magatokkal kell hozni:  

 Rengeteg ötletet. 

 Kézügyességet. 

 Az általatok eltervezett technika kivitelezéséhez szükséges anyagokat, ragasztót, 

eszközöket stb. 

 Mindazokat a kiegészítőket, amelyek segítségével elkészítitek a műveiteket. 

 

Csak a helyszínen elkészített műveket tudjuk elfogadni. Előre összeállított, ragasztott kivágott 

dolgokat nem használhattok fel! 

 

Műveteket tervezzétek meg előre, s a helyszínen 2 óra áll rendelkezésetekre a kivitelezésre! 

 

 

Értékelési szempontok: 

 ötletesség 

 kivitelezés 

 a munka tisztasága 

 esztétikus végeredmény 

 

 

Kapcsolattartó: Tóthné Bagán Ilona (30/565-5526) 

 

Iskolánként és korcsoportonként 3-4.oszt., 5-6.oszt., egy-egy 3 fős csapatot várunk! 

 

Nevezési határidő: 2017. október 20. /péntek/ 

 

Jó felkészülést kívánunk! 

3-4. osztály 
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Ősi hit szerint az írás az Istenek ajándéka,  

s a formák szépsége az ember hozzájárulása az isteni alkotáshoz. 

 

 
Szépírók találkozója 

Kedves Gyerekek! 

 

Országos Szépíró találkozónkon ebben az évben is várjuk azokat a diákokat, akik szeretnek és 

tudnak szépen írni. 

 

Kérjük pedagógus kollégáinkat, hogy az előzetes selejtezőt az évfolyamokon tartsák meg!  

Így írást nem kell beküldeni, minden iskolából és korcsoportból /2., 3., 4., 5., 6. osztály/ 1 fő 

jelentkezését várjuk. 

 

Előre is köszönjük!  

 

Iskolánkban 2x5 perces nyomtatott szöveg másolásával bizonyíthatják szépíró képességüket. 

 

 Értékelési szempontok: 

 Szabályos vonalvezetés, alakítás, kapcsolás. 

 Az írás teljesítményének szintje /5 perc alatt leírt szöveg 

mennyisége/. 

 Írástechnikai hibák. 

 Tetszetős, lendületes írás. 

 

A jelentkezési lapra kérjük, írják a tanuló nevét, osztályát. 

 

A Szépíró találkozó résztvevőinek lehetőségük lesz a Mesemondó találkozón is részt venni, a 

Kézműves találkozó munkájába azonban nem tudnak bekapcsolódni. 

 

Kapcsolattartó: Tóthné Bagán Ilona (30/565-5526) 

 

Nevezési határidő: 2017. október 20. /péntek/ 

 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

 

Jó munkát kívánunk! 
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„ A szavaknak varázserejük van,…” 

 

 
Angol / Német fordító verseny 

Kedves Gyerekek! 

 

Az Angol / Német fordító találkozónkon ebben az évben második 

alkalommal várjuk azokat a diákokat, akik szeretnék kipróbálni 

fordítói tehetségüket a mesék világában. 

 

Fordító versenyünket az általános iskola 7-8. osztályos tanulói 

számára hirdetjük meg.  Egy általunk kiválasztott mese részletét 

kell kb. 1 óra alatt átültetnetek magyar nyelvre. Fordításnál nem 

kell okvetlenül szóról-szóra fordítanotok. Érezzétek magatokat 

műfordítónak, s játsszatok szabadon a szavakkal, hogy a mesei 

fordulatok érdekesek, magyar nyelven élvezhetőek legyenek. 

 

Szótárt hozzatok magatokkal, tanuljátok meg a helyes 

szótárhasználatot! 

Ennek a versenynek az elbírálása hosszadalmas, ezért az 

eredményekről a találkozó után, levélben kaptok majd értesítést. 

 

 

Nevezni az Angol / Német fordító verseny nevezési lapján lehet. 

 

Iskolánként, korcsoportonként és nyelvenként / 7-8. osztály /  

1-1 fő nevezését várjuk, tehát  

iskolánként maximum 4 versenyzőt  

várunk! 

 

Kérjük pedagógus kollégáinkat, hogy az előzetes selejtezőt az évfolyamokon tartsák meg! 

  

Előre is köszönjük!  

 

Kapcsolattartó: Váraljai-Csitári Éva (30/636-5848) 

 

Nevezési határidő: 2017. október 20. /péntek/ 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

 

 

Jó munkát kívánunk! 


