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Tápi József Attila Általános. Iskola

Devecsery László

Fényvarázs
Napraforgó fényre fordul,
én te hozzád szólhatok:
- Édesanyám, hozok néked
messzi-égről csillagot.
Ám, ha őket el nem érem,
a szemedet keresem,
belenézek és megértem:
mily nagy kincs vagy énnekem.
Fénylőbb, szebb a csillagoknál,
minden égi ragyogásnál
az, amit én tőled kaptam:
e szépséges nagy titok,
HOGY A GYERMEKED VAGYOK!

Tankerületi magyar verseny – Táp - április 10.
Sok éves hagyományokhoz hűen ismét megrendeztük a környék felsős tanulói számára a magyar
versenyt. A költészet napja, egyben iskolánk névadójának születésnapja alkalmából rövid kis műsorral
kedveskedtek a nyolcadikosaink a megnyitón.
Hét iskolából (Écs, Bakonyszentlászló, Pannonhalma, Táp, Tápszentmiklós, Töltéstava, Veszprémvarsány), több mint negyven tanuló vett részt a versenyen, amely a tantestület összefogásának
köszönhetően zökkenőmentesen lezajlott. Minden településre elégedetten távoztak diákok, tanárok
egyaránt, hisz minden iskolából lettek dobogósok, akik szép jutalomkönyvvel a kezükben térhettek haza –
tapasztalatokkal gazdagodva és iskolánk hírnevét öregbítve.
Köszönet a szervezőknek, s mindazoknak, akik segítettek az előkészítésben és a lebonyolításban!
Köszönet a felkészítő tanároknak és a résztvevőknek!
Helyezettek:
5. osztály
6. osztály
7. osztály

1. helyezés:
2. helyezés:
2. helyezés
2. helyezés:

Kompis Lilla
Molnár Jázmin
Pál Mercédesz
Tóth Emese

Tanulmányi versenyek
Petőfi Sándor Általános Iskola - Écs
Szépíró verseny
Horvát Míra 1.o, Farkas Márton 1.o, Füredi Jázmin 2.o. Szipőcs Flóra 2.o,
Szavalóverseny alsó tagozatosoknak: Kántor Anna 1.o.
Anyanyelvi csapatverseny:
Csizmadia Ádám 3.o, Gyurkovics Dániel 3.o, Kántor Zalán 4.o, Kiss Klaudia 4.o.
Játékos sor-és váltóverseny: Tápi csapat 2. helyezett
Szavalóverseny felső tagozatosoknak: Kántor Zsanett 5.o.; Kompis Lilla 5.o.;
Molnár Jázmin 5.o.; Magai Valter 7.o.; 3.helyezett; Tóth Zsófia 8.o.
Rajzverseny: Csuti Krisztián 6. o. 2. helyezett; Varga Dzsenifer 8.o. 1.helyezett

Kunszigeti Keresztrejtvény verseny:
Csizmadia Ádám 3.o. 1. helyezett; Szabó Zoltán 5.o. 7. helyezett

Kenguru Matekverseny nyertesei: Csizmadia Ádám 11. helyezett
Logikai verseny: Zsoldos Bálint 1.o.; Csizmadia Ádám 3.o.

Tavaszi tanulmányi verseny – Töltéstava
Sikeres versenyen vettünk részt Töltéstaván, április 25-én, ahová busszal mentünk át Linda néni és Nelli
néni vezetésével. Sokfajta megmérettetésen vehettek részt a gyerekek. Volt ügyességi sportverseny,
német játékos nyelvi verseny, szépíró-, versmondó-, nyelvhelyességi verseny. Mindegyik számban értünk
el helyezést! Az alábbiakban felsoroljuk a résztvevő diákokat, s eredményeiket.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Bakos Attila
Bakos Erzsébet
Balkurasz Miklós
Kompis Lilla
Molnár Jázmin
Vas Virág
Kiss Klaudia
Kántor Anna
Orbán-Drávucz Bence
Csizmadia Ádám
Kántor Zsanett
Tóth Emese
Nagy Bianka
Magai Valter
Eőri Klaudia
Bognár Boglárka
Szipőcs Roland
Szipőcs Flóra
Füredi Jázmin
Paralla Zoltán
Paralla Tamás
Villám Richárd
Pusztai Sándor

3. helyezés Német nyelvi verseny

2. helyezés Nyelvhelyességi verseny
2. helyezés Szavalóverseny
2.helyezés egyéni Sportverseny

3. helyezés egyéni sportverseny
1. helyezés egyéni sportverseny

Közlekedési Nap Tápon
Március 25-én, délután a gyerekek nagy
izgalommal várták a Győri Rendőrkapitányságról
érkezett
vendégeket,
akik
rendőr-autóval
érkeztek. Anikó néni építette fel az udvaron az
akadálypályát, amin a gyerekeknek kerékpárral
kellett végigmenniük. Kicsik és nagyok egyaránt
nagyon ügyesen hajtották végre a feladatokat. A
kerékpározás után tesztlapokkal mérték fel a
rendőr nénik a közlekedésről tanultakat. Jutalmul
még fényvisszaverős matricát is kaptak a
gyerekek. A vetélkedő után mindenki beülhetett a
rendőrautóba és meghallgathatták közelről a
szirénát. 
Gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat, s mindenki számára hasznosnak bizonyult ez a
délután.

Tavasz Kupa
Április 9-én került iskolánkban megrendezésre a Tápi Tavasz Kupa.
A felső tagozatosok részére rendezett versenyen három csapatot tudtunk kiállítani. Az 5-6. osztályosok
közül kikerült egy leány csapat, a 7-8. osztály tanulói között fiú-és leánycsapat is alakult. Az meghívott
falvak közül Töltéstava fogadta el a meghívást, ők két csapattal képviselték iskolájukat.
Az első mérkőzést az 5-6. osztályos lányok vívták, ahol Töltéstava győzedelmeskedett iskolánk kitartó
védekező és támadó játéka ellenére.
A második összecsapásra a 7-8. osztályos fiúk között került sor. Ebben a korcsoportban iskolánk fiai
arattak elsöprő győzelmet. Ahhoz képest, hogy ez a csapat először állt fel és játszottak együtt, külső
szemmel összeszokottságának köszönhetően a ,,nagy lányaink” 10:1 eredményű győzelmet arattak.
Utolsó megmérettetésként a töltéstavai fiúk álltak ki iskolánk 7-8.-os lánycsapat ellen. Nagy büszkeséggel
töltött el, hogy a lányok az első félidőben 4:2 ponttal vezettek. Végeredményként a töltéstavai fiúk
győzelmeskedtek, de mindössze egy góllal, ami véleményem szerint azt jelenti még azok számára is,
akik nem láthatták a mérkőzést, hogy a lányok hihetetlenül kietettek magukért.
Remélem a következő évben is alkalmunk nyílik ezt a barátságos kupát megrendezni, ezzel is emelve az
iskolák közötti jó kapcsolatot és lehetőséget adni a gyerekeknek a játékra.
Szalay Zsófia

Sportnap
A sportnap az iskolánkban 2014. április 24-én volt. Minden diák
részt vett rajta, és mindenki jól érezte magát. Nagyon sok jó dolgot
próbálhattunk ki, köztük volt a falmászás, ládarakás, valamint
mászás, bolond biciklivel is megpróbáltunk közlekedni,”betyárt” is
öltöztethettünk, és még kincset is kerestünk. A vetélkedőn 16
csapat versenyzett egymással. A kincskeresés abból állt, hogy
betűket kellett keresni az iskola egész területén, a helyes
megfejtés a Cuhavölgye Vendégház volt. Ennek a sportnapnak
már volt egy előzetese, ami a Bakonyban volt. Reméljük, hogy
mind a két eseményen mindenki nagyon jól érezte magát!
Katica, Nóra

Készítették: Balkurasz Miklós, Bognár Boglárka, Birbauer Réka, Dusza Gábor, Farkas Nóra, Imre Bianka, Kántor Zsanett , Kiss
Nikolett, Kompis Lilla, Kovács Klaudia, Mc Namara Katalin, Molnár Jázmin, Pál Mercédesz, Pusztai Anna, Tóth Viktor, Varga
Dzsenifer, Villám Richárd, Szalókiné P. Kornélia

