BESZÁMOLÓ A TÉRSÉGI BAKSAI MESEVETÉLKEDŐRŐL
Helyszín: Baksai Általános Iskola
Időpont: 2022. április 27. szerda, 13.30
Résztvevők: Pellérdi Általános Iskola, Kémesi Általános Iskola, Görcsönyi Általános Iskola,
Kétújfalui Általános Iskola, Baksai Általános Iskola, Sellyei Általános Iskola 3. és 4.
évfolyamos tanulói
A versenykiírás az alsós tanulók két korcsoportjának szólt, így ezen a 3. és 4. évfolyamos
tanulók vehettek részt. Iskolánként 1 csapatot lehetett indítani, így a mi iskolánkat Bodonyi
Ferenc (4.b), Vincze Sára (4.b), Ács Péter Zétény (3.b), és Halász Adél (3.b) osztályos
tanulók képviselték.
Felkészítő tanáraik: Botykainé Lőrincz Anita és Baloghné Bodor Zsuzsanna voltak.

A nevezés feltétele egy igényesen, tetszőleges technikával elkészített A/3-as méretű
csapatrajz elkészítése volt valamelyik előzetesen elolvasásra bocsájtott Mátyás-monda közül,
valamint a csapatnév kiválasztása. Mi a helyi jellegünkhöz is igazodva az Ormánsági
Legendás Négyes nevet választottuk.
A versenyt hosszas készülődés előzte meg: délutánonként és minden kis szabadidőt elcsípve
szorgalmasan készítettük a rajzot, valamint olvasgattuk a meséket/mondákat. Ezek a
következők voltak: A gyevi törvény, A palotai varga, A solymári csóka, A vadkörtés ember.
A verseny helyszínére személygépkocsival utaztunk. A tanulókat mindkét osztályfőnök
elkísérte, hiszen kíváncsiak voltunk a gyerekek szereplésére. Fél órával a kezdés előtt
gyülekeztünk, megnéztük a baksai iskolát és kicsit beszélgettünk.
A Mesevetélkedő ismerkedéssel indult: minden csapat elmondta a csapatnevét, lelkesen
megtapsolták egymást, bemutatták az elkészített meseillusztrációkat, majd kedvcsinálóként
egy közös éneklés következett. Ezt követően indultak a valódi feladatok, melyeket egy
háromtagú zsűri pontozott. A szervezők igyekeztek a feladatokat változatosan összeállítani:
szókereső, kosárból kihúzott tárgyak felismerése, mesefelismerés, szereplők megnevezése is
sorra került. A változatosság kedvéért és a figyelem fenntartása érdekében mozgásos
feladatokat is kaptak a gyerekek a délután során: külön erre a célra kinevezett teremben
„Ötödölő”-n , és sorversenyen is részt vehettek. Úgy gondolom, valamennyi feladatot nagyon
élvezték.
A feladatok után egy kis szünet következett, amíg a zsűri összeadta a pontokat, és rangsorolta
a csapatokat. Addig megvendégeltek bennünket egy kis enni-, és innivalóval, majd izgatottan
vártuk az eredményhirdetést.
Tanulóink nagyon ügyesen szerepeltek, hiszen sikerült „Ezüstkorona díj”-ban részesülniük.
Büszkén vették át a II. helyezésért járó oklevelet. Boldogan indultunk haza. Másnap
természetesen megkapták a jól megérdemelt jutalmukat: mind a négyen osztályfőnöki
dicséretben részesültek.

Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat ezen a délutánon, és örömünkre szolgált, hogy
tartalmas, kellemes időt tölthettünk el együtt ezen a baksai Mesevetélkedőn.

Készítette: Baloghné Bodor Zsuzsanna és
Botykainé Lőrincz Anita

