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REGIONÁLIS SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY 

 

A miskolci Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

hagyományos regionális szövegértő versenyeit a 2017-2018-as tanévben a REFO 500 

szellemében hirdeti meg. 

Ebből az alkalomból olyan műveket választottunk, amelyek választékos irodalmi stílussal 

hagyományos keresztyén értékrendet hordoznak. Törekedtünk rá, hogy mind a szépirodalom 

kritériumainak, mind pedig a gyerekek megváltozott igényeinek, érdeklődési körének, életkori 

sajátosságainak megfeleljenek. Továbbra is az a célunk, hogy a gyerekek szívesen olvassanak, 

átéljék a kreatív képzelet alkotóerejét, felfedezzék az élet alapértékeit. 

 

A versenyre három kategóriában jelentkezhetnek általános iskolás tanulók három fős 

csapatokkal Miskolc város és a Tiszáninneni Református Egyházkerület egész területéről. 

 

A verseny előfeltétele: Az előre megadott művek ismerete 

Nevezés: Mindhárom kategóriára a jelentkezés az előzetes feladat és a 

Jelentkezési lap beküldésével történik (személyesen, postai úton 

vagy e-mail címen)  

A JELENTKEZÉSI LAP minta a "Versenyek" menüpont alatt az iskola 

honlapján megtalálható. 

Egy iskola legfeljebb két csapattal nevezhet. 

Nevezési díj: 1000.-Ft/csapat 

 

 „A” kategória  3 – 4. osztály 

Kötelező olvasmány: Carlo Collodi: Pinokkio  



Internetes hozzáférés: 

http://www.18pedagogia.hu/sites/default/files/node/attachments/

carlo_collodi_-_pinokkio.pdf 

Előzetes feladat:  Egy kiválasztott mesefigura megjelenítése szabadon választott 

technikával (tabló, rajz, báb, stb.) Az előzetes feladatot a 

jelentkezési lappal együtt 2018. 04. 04-ig kell iskolánkba 

eljuttatni. 

Határideje:  2018. 04. 04. 

A verseny időpontja: 2018. 04. 10. 

 

„B” kategória  5 – 6. osztály 

Kötelező olvasmány: Lewis Wallace: Ben Hur  

Internetes hozzáférés:  http://mek.oszk.hu/12300/12321/pdf/12321.pdf 

Előzetes feladat:  Tablókészítés a cselekmény és a történelmi kor tükrében, 

bármilyen technikával. Az előzetes feladatot a jelentkezési 

lappal együtt 2018. 04. 11-ig kell iskolánkba eljuttatni. 

Határideje:  2018. 04. 11. 

A verseny időpontja: 2018. 04. 17. 

 

„C” kategória  7 – 8. osztály 

Kötelező olvasmány: Henryk Sienkiewicz: Quo vadis 

Internetes hozzáférés: http://mek.oszk.hu/02500/02518/02518.pdf 

Előzetes feladat:. Illusztrált könyvborító tervezése kreatív fülszöveg megírásával, 

bármilyen technikával. Az előzetes feladatot a jelentkezési 

lappal együtt 2018. 04. 04-ig kell iskolánkba eljuttatni. 

Határideje:  2018. 18. 18. 

A verseny időpontja: 2018. 18. 24. 

 

http://www.18pedagogia.hu/sites/default/files/node/attachments/carlo_collodi_-_pinokkio.pdf
http://www.18pedagogia.hu/sites/default/files/node/attachments/carlo_collodi_-_pinokkio.pdf
http://mek.oszk.hu/12300/12321/pdf/12321.pdf


Kérjük a jelentkező csapatokat, hogy pontosan jelöljék meg az iskolájuk, a 

résztvevő diákok és felkészítő tanáruk nevét! 

 

További információ:  Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,  

3527 Miskolc, Éder György u. 1.  

Tel/Fax: 06 – 46 / 799– 223 

selyemreti.iskola@chello.hu 

http://www.selyemretiiskola.hu/ 

 

Eredményes felkészülést kívánunk! 

 

A verseny szervezői: 

Megulesz Mariann 

Palencsár Erika 

Papp Enikő 

Tamáska-Varga Ákos 
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