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Óriási montághos siker

Sajtóreferens, 2019 június 19 szerda - 10:37:57

2019. május 31 és június 1. között került megrendezésre a XLIV. Országos Komplex
Tanulmányi Verseny a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, KészségfejlesztQ Iskola és Kollégium rendezésében
Kisújszálláson.

A verseny célja a tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását

ellátó általános iskolák tanulóinak tehetséggondozása, a versenyzQk kiemelkedQ
képességének bemutatása és a pályaorientáció segítése. A négy fQs csapatok résztvevQi
hatodik és hetedik osztályos tanulók. A Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda és Általános Iskola csapatát két hatodik osztályos tanuló: Kali Endre
Attila, Telek Tibor Tamás, illetve két hetedikes diák: Lipák Róbert és Kovács József
erQsítette. A házi forduló után a megyeiben a montághos gyerekek gyQzedelmeskedtek, így Qk
képviselték Pest megyét.

Az országos döntQnek helyt adó intézmény egy-egy termében egy-egy

állomás várta az érkezQ diákokat, akik körülbelül fél órás idQintervallumok után
forogtak a különféle helyszínek között a délelQtt során. A Magyar irodalom témakörében
Arany János életével, munkásságával, leghíresebb mqvével, a

Toldival, illetve az

elbeszélQ költemény ismérveivel kapcsolatban kellett különféle kreatív feladatokat
(puzzle, gondolattérkép, kvíz) megoldaniuk. A történelmi állomás az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc 170. évfordulója elQtt tisztelgett. Magyar nyelvbQl egyéni versenyt
megrendezésére került sor, melyen Kali Endre Attila országos elsQ helyezést nyert. Az
Életvitel és gyakorlati ismeretek állomása a biztonságos közlekedés szabályait vette
górcsQ alá: a kerékpáros közlekedést, a kerékpár részeinek ismeretét, a
tömegközlekedést, menetrendi tájékozódást. Az elméleti fejtörQk mellett egy gyakorlati
KRESZ pályás biciklis feladat is próbára tette a gyerekeket. A földrajz témaköre a hazai
természeti értékeket emelte ki. A természetismeret idei központi eleme a víz volt, illetve az
ahhoz köthetQ állat- és növényvilág, környezettudatosság.

Az ország huszonöt legjobb

csapata versengett egymással. Végül a Montágh iskola növendékei egészen a második
helyezésig tornázták fel magukat, amely óriási teljesítmény!

A kísérQtanár Kovács Edina

volt. A felkészítQ tanárok nélkül nem sikerült volna elérnie a csapatnak ezt az eredményt.
Andrási István, Dóra Anikó, Falusi Mónika, Kovács Edina, Nagy Andrea és Lendvai Attila
Szabolcsné oroszlánrészt vállalt ebben a munkában. Sós Zsanett rendQr törzsQrmester és
Kapás Béla rendQr fQhadnagy értékes közlekedési ismeretekkel gyarapították a diákokat
tudását, akik így könnyedén vették az életviteli és gyakorlati ismereteket. Köszönet
illeti továbbá a szülQket is, akik ugyancsak erQt és fáradtságot nem kímélve támogatták
gyermekeiket iskola után a felkészülésben.

Nagyon fontosak ezek a versenyek, mert

sikerélményt adnak a gyerekeknek. Nagyon büszke vagyok a tanulóinkra. A sok munka meghozta a
gyümölcsét

összegezte az eredményt az intézmény vezetQje, Nagy Andrea.

Kisújszálláson

a gyermekek a verseny után változatos programokon vehettek részt Büszkén és élményekkel
gazdagon tértek haza Abonyba, öregbítve ezzel az intézmény és a város hírnevét is.
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Cikk: Jandácsik Pál

(A fotók nagyításához kattintson a képre!)

