
 

 

 

6060 TISZAKÉCSKE, TEMPLOM TÉR 3. 

TEL./FAX. 76/441-052, 76/540-012 

e-mail: realisgimi@realisgimi.hu 

www.realisgimi.hu 

 
 

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

Bruno Bettelheim 

Ikt.sz: 219/2016 

Kedves Igazgató Asszony/Úr! 
 

Tizenharmadik alkalommal kívánjuk megrendezni a magyarországi református általános iskolák  
 

ORSZÁGOS MESEMONDÓ, MESEÍRÓ, KÉZMŰVES, SZÉPÍRÓ  

ÉS  ANGOL / NÉMET FORDÍTÓ TALÁLKOZÓJÁT. 
 

A versenyeket különböző korcsoportokban szervezzük, melyről mellékelten tájékoztatót 

küldünk. 

Találkozónkkal szeretnénk ismét alkalmat biztosítani a református iskolák közötti testvéri 

találkozásra és tapasztalatcserére.  

 

A verseny időpontja: 2016. november 11. (péntek) 

Helye: Tiszakécske, Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium 
 

Az iskola részvételi szándékát témakörönként, korcsoportonként a letölthető nevezési lapokon 

(www.realisgimi.hu) kérjük levelezési címünkre vagy a 

tiszakecskeirefiskola.verseny@gmail.com 

e-mail címre visszajelezni: 

2016. október 20-ig, levélben vagy e-mailben. 

Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium 

6060 Tiszakécske, Templom tér 3. 

 

Kérjük, jelentkezésükkor pontos e-mail címet mellékeljenek! 

A részletes versenykiírások a honlapunkon (www.realisgimi.hu) elérhetőek. 

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, 2016. szeptember 12. 

 Bohács Imre sk. 
 igazgató 

mailto:realisgimi@realisgimi.hu
http://www.realisgimi.hu/
http://www.realisgimi.hu/
mailto:tiszakecskeirefiskola.verseny@gmail.com
http://www.realisgimi.hu/
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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 után ebben az 

esztendőben ismét a MAGYAR 

NÉPMESÉK világába szeretnénk elvezetni 

benneteket.  

 

Válasszatok egy általatok kedvelt 

MAGYAR NÉPMESÉT, 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: 2016. október 20. /csütörtök/ 

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! 

 
 

Ó, régi szép idők…, amikor még Meseország 

királya azért hívta össze a királyfiakat, legényeket, 

hogy szomorú lányát felvidítsák. Meseországba is 

elérkezett a XXI. század, s bizony más 

problémákkal kell megbirkóznia az uralkodónak.  

A jelenlegi király egyetlen, gyönyörűséges lánya 

nem szeret tanulni. A legjobb iskolákba járatják, 

tanárokat fogadnak mellé, de ő csak az interneten 

lóg, a facebookon nyomogatja a likekokat, de leckét 

írni, azt nem akar.  

Ezért, Meseország királya kihirdeti, hogy aki lányát tanulásra bírja, megszeretteti vele a 

tudományokat, az irodalmat, s minden mást, mi műveltté teszi, annak adja a lánya kezét, s fele 

királyságát /persze szigorúan csak a nagykorúság betöltése után/! 

Rajtatok, s a fantáziátokon múlik, hogy ez sikerül-e? 

 

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: 2016. október 20. /csütörtök/ 

 

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! 
 

Közhírré tétetik, hogy meseország királya, annak adja birodalma legféltettebb kincsét, aki ismeri 

a mesemondók varázslatos titkát a meseszövést. 

 

A versenyfeladata: 

5-6. osztály 

Tervezzetek óriás PLAKÁTOT egy általatok szabadon választott meséhez! 

 

Szőjetek, vagy fonjatok otthon varázslatos SZALAGOT, FONATOT. Ezt a titkos összetevőt a 

versenyen készített plakátba kell beilleszteni a kép részeként, hogy a meseszövés tovább 

folytatódjon. 

A plakát mérete A/1-nél kisebb nem lehet. Használjatok olyan technikát, ami számotokra 

legjobban kifejezi a mesét. /például: deqoupage, festés, vegyes technika/ 

Ügyeljetek arra, hogy figyelmet felkeltő, színes 

és messziről is jól látható legyen a kész munka. 

 

A versenyfeladata: 

 

3-4. osztály 

A meseszövés másik titkos összetevője a 

hármas szám. Aki ismeri ezt, megszerezheti 

meseország királyának legféltettebb kincsét, 

egyetlen leányát.  

Hogyan? 

Keressetek olyan mesét, melynek címében szerepel a hármas szám. 
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Készítsetek SÍKBÁBOT! 

A három főszereplőt ábrázoljátok a választott meséből. Papír alapra dolgozzatok a választott 

technikával. A bábok lehetnek több pl. pálcásak, mozgatható végtagúak. 

Ügyeljetek arra, hogy ne legyenek egyformák a szereplők, kis eltérés még az azonos karakterek 

között is legyen. /pl. A három kismalac/ 

 

 

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: 2016. október 20. /csütörtök/ 

 

Jó felkészülést kívánunk! 
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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: 2016. október 20. /csütörtök/ 

 

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 első ízben várjuk azokat a diákokat, 

akik szeretnék kipróbálni fordítói tehetségüket a mesék világában. 

 

Első alkalommal hirdetjük meg fordító versenyünket az általános iskola 7-8. osztályos tanulói 

számára.  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: 2016. október 20. /csütörtök/ 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

 

 

Jó munkát kívánunk! 
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K é z m ű v e s  t a l á l k o z ó  

 

N e v e z é s i  l a p  
 

 

 

Iskola pontos neve, címe, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó neve, e-mail 

címe: ......................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

3-4. osztály 

3 fő/ csapat 

 

1. név: ………………………………. 

2. név: ………………………………. 

3. név: ………………………………. 

 

 

5-6. osztály 

3 fő/ csapat 

 

1. név: ………………………………. 

2. név: ………………………………. 

3. név: ………………………………. 

 

 

Kísérő pedagógusok:  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

Ebédet ……. fő kísérő részére kérünk. 

 

 

 ………………………….. 
    Intézményvezető 
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M e s e m o n d ó  t a l á l k o z ó  

 

N e v e z é s i  l a p  
 

 

Iskola pontos neve, címe, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó neve, e-mail 

címe: ......................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

1. osztály /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

2. osztály /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

3. osztály /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

4. osztály /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

5. osztály /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

6. osztály /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

Kísérő pedagógusok:  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

Ebédet ……. fő kísérő részére kérünk. 

 ………………………….. 
    Intézményvezető 
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S z é p í r ó  t a l á l k o z ó  

 

N e v e z é s i  l a p  
 

 

Iskola pontos neve, címe, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó neve, e-mail 

címe: ......................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

2. osztály /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

3. osztály /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

4. osztály /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

5. osztály /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

6. osztály /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

Kísérő pedagógusok:  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

Ebédet ……. fő kísérő részére kérünk. 

 

 ………………………….. 
    Intézményvezető 
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A n g o l  /  N é m e t  f o r d í t ó  t a l á l k o z ó  

 

N e v e z é s i  l a p  
 

 

Iskola pontos neve, címe, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó neve, e-mail 

címe:  .....................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

 

7. osztály ANGOL nyelv /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

7. osztály NÉMET nyelv /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

 

8. osztály ANGOL nyelv /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

8. osztály NÉMET nyelv /1 fő/ 

név: …………………..………………………………… 

 

 

Kísérő pedagógusok:  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

Ebédet ……. fő kísérő részére kérünk. 

 

 ………………………….. 
    Intézményvezető 


