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Összefoglaló az „Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe.” – avagy ki 

tud többet a húsvétról? elnevezésű országos online versenyről  

A verseny  

megrendezésének időpontja: 2021. 03. 12. 

rendező intézményének neve: Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, Debrecen 

szervezőjének neve, beosztása: Fehérné Szóráth Márta, szaktanácsadó, tanító, munkaközösség-vezető 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Kálmándi Zoltánné, szaktanácsadó, tanító 

támogatója, a támogatás módja: Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen, könyvjutalom 

felajánlása 

résztvevőinek száma: 50 fő  

A verseny helyezettjei: 

A verseny 

kategóriája 

I. helyezett tanuló neve, 

iskolája, felkészítő tanára 

II. helyezett tanuló neve, 

iskolája, felkészítő tanára 

III. helyezett tanuló neve, 

iskolája, felkészítő tanára 

3. osztályos 
korcsoport 

Baráth Zsuzsanna Jázmin és 

Kállai Zsombor 

  

Fehérgyarmat, Kölcsey Ferenc 

Református Általános Iskola és 

Óvoda  

Felkészítő pedagógus: Pálfy 

Tünde 

 

Varga Zádor és Nagy 

Boldizsár  

Tiszafüred, Bán Zsigmond 

Református Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola, AMI 

és Óvoda 

Felkészítő pedagógus: Szabóné 

Varkoly Zsuzsanna 

Bondor Henriett Szonja és 

Lovas Maximilián  

 

Kőröstetétlen, Ceglédi 

Református Általános Iskola és 

Óvoda  

Felkészítő pedagógus: Roják 

Angéla 

 

Gonda Magdolna és Hanász 

Hanna 

Nyíregyháza, Jókai Mór 

Református Általános Iskola 

 

 

Felkészítő pedagógus: Sápi 

Tamásné 

Bácsi Dóra 

 és Nagy Letícia  

 

Hajdúböszörmény, Baltazár 

Dezső Református Általános 

Iskola 

Felkészítő pedagógus: Szabó 

Judit 

 

4. osztályos 
korcsoport 

 Szabó Bálint és Tóth Szabolcs 

 

Báthory Anna Református 

Általános Iskola és Óvoda, 

Nyírbátor 

Felkészítő pedagógus: Fazakas 

Eszter 

 

 

 Bánki Botond és Bohács 

Zsombor 

Kölcsey Ferenc Református 

Általános Iskola és Óvoda, 

Fehérgyarmat 

Felkészítő pedagógus: Pálfy 

Tünde 

 Kanyó Réka és Jakab Lili  

 

Kölcsey Ferenc Református 

Általános Iskola és Óvoda, 

Fehérgyarmat 

Felkészítő pedagógus: Fecske 

Vince 
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Összefoglaló a versenyről, annak programjáról  

      2021. március 12-én rendeztük meg szaktanácsadó kolléganőmmel, Kálmándi Zoltánnéval az „Eljött a 

szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe.” – avagy ki tud többet a húsvétról? elnevezésű országos 

versenyt. A 3-4. osztályosok köréből 2 fős csapatok jelentkezését vártuk református intézményekből 2021. 

február 26-ig a megadott e-mail címre. A Redmenta felületére terveztük a versenyt online formában és 

nevezési díjat nem kértünk.  

Amikor idén januártól szaktanácsadó lettem, elgondolkodtam az esetlegesen vállalandó teendőkön és akkor 

ötlött föl bennem a gondolat, hogy az ünnepeinkhez kapcsolódóan hiánypótló lenne egy verseny. Felvetettem 

az ötletet a szaktanácsadó társamnak és tetszett neki is, amelyben szívesen társult velem. A Református 

Pedagógiai Intézet képviselőjét is megkerestem az ötlettel, aki támogatta és tájékoztatott a teendőkről.  

A versennyel az elsődleges célunk az volt, hogy hozzájáruljunk mások ünnepi felkészüléséhez, 

együttgondolkodjunk érdekes szövegeken, feladatokon keresztül.  

A verseny megtervezésével kezdtük a folyamatot. Részletesen kidolgoztuk a teendőket. Internetes felületeket, 

oldalakat kutattunk, húsvéthoz kapcsolódó történeteket olvastunk. Kiválogattuk a leghasznosabbakat és azok 

linkjeit tettük a versenykiírásba. Mindenképpen szerettük volna a húsvéti történetet az ajánlott szövegek közé 

betenni, ezért a Bibliából a János evangéliuma 20, 1-18. verseket is elolvasásra kínáltuk. Egy szépirodalmi 

szöveg is felkerült a listára: Móra Ferenc: A húsvéti tojások című műve. A linkek közé pedig olyanok kerültek, 

amelyek a húsvéthoz kapcsolódó népszokásokat, jelképeket mutatják be.  

Elkészítettem a versenykiírást és a nevezési lapokat, amelyeket a versenybejelentő lappal átküldtem az RPI 

munkatársának. Hamarosan meg is jelent a versenyfelhívás az internetes felületen. Ezután a nevezési lapokat 

fogadtam folyamatosan, majd a határidő lejártakor összesítettem és visszajeleztem a jelentkezőknek. A 

felmerülő kérdéseket rendre megválaszoltam. Összesen 16 iskola 35 csapata nevezett az ország minden 

területéről.  

Elérkezett a feladatlap összeállításának az ideje. Itt már kétfelé vettük a csapatot: a 3. osztályosokkal a 

kolléganőm, a 4. osztályosokkal én foglalkoztam tovább. Az évfolyamoknak megfelelően létrehozta ki-ki a 

maga e-mail-es csoportját, amelyen a továbbiakban kommunikáltunk. A Redmenta felületén található összes 

feladattípust elkészítettük a húsvéti témához kapcsolódóan. Így volt köztük „Feleletválasztós” (egy jó válasz), 

„Feleletválasztós” (több jó válasz), „Igaz-hamis”, „Kifejtős”, „Rövid válasz”, „Párosítós”, „Sorrend” típusú 

feladat. A feladatlapok elkészítése után leteszteltük egymásét, hogy minden a lehető legkorrektebb legyen a 

verseny napján. Elküldtük a verseny linkjét, amelynek a segítségével 2021. március 12-én 8 órától 14 óráig 

bármikor belépve a felületre 30 perc állt a versenyzők rendelkezésére. Megnehezítette a helyzetet, hogy a 

versenyünk időpontja előtt egy héttel megváltozott a járványügyi helyzet és digitális oktatásra álltak át az 

általános iskolák is, ami miatt több csapat visszamondta a lehetőséget. Változtattunk az eredeti kiíráshoz 

képest is, mert mivel nem vállalta föl mindenki, hogy összeüljön az iskolában erre a 30 percre, ezért opcióként 

lehetőséget adtunk a gyerekeknek az otthoni kitöltésre és a jobb eredményt számítottuk be. Folyamatos 

kapcsolattartásban voltunk a felkészítő kollégákkal.  

A verseny időpontja után egyesével kijavítottuk a feladatlapokat, létrehoztuk a rangsort. Megterveztem az 

okleveleket, amíg a kolléganőm szponzort keresett. Sikeresen beszereztük a jutalomkönyveket egy 

könyvkereskedő felajánlásával. Kinyomtattuk, megírtuk az okleveleket, borítékokat. Becsomagoltuk a 

jutalomkönyveket az oklevelekkel együtt és postára adtuk. Az e-mail-es csoportokban megosztottuk az 

eredményeket, amelyeknek nagyon örültek a kollégák és számtalan visszajelzést kaptunk a folytatásra 

biztatva. Az intézményvezetőnkkel is megosztottuk a sikeres verseny tényét, amellyel kapcsolatban 

gratulációját fejezte ki és megosztotta a tantestülettel a jó hírt.  

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban Az egész verseny alatt éreztük a református 

intézményekből jelentkező felkészítő kollégák pozitív hozzáállását, a telefonbeszélgetések alatt a kedves 

légkört. Volt, aki nagyon örült a kezdeményezésnek és annak, hogy pünkösdkor mindenképpen szeretnénk 

folytatni az ünnepekhez kapcsolódó sorozatunkat, hagyományt teremtve ezáltal. A távoli jövőben pedig a 

karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban is tervezünk egy versenyt. 


