
Mézédes napok 

Az alsó tagozatos munkaközösség az idei tanévben az egészségnevelési hét témájának a mézet 

választotta. Ehhez kapcsolódnak az október 18-22-i héten megrendezett programok. Előzetes 

feladatként vers- és meseíró pályázatot hirdettünk, melynek témája a méh és a méz volt. Nagyon 

aranyos, kedves hangulatú mesék és versek érkeztek a 2-4. osztályosoktól. Nem volt könnyű a 

könyvtárosok dolga, hiszen ők értékelték a gyerekek munkáit. Nem maradhatott el a 

rajzpályázat sem, melynek témájául két méhecskés mesét választottunk. A szép rajzok az iskola 

folyosóit díszítik, fokozva a méhecskés hangulatot. A Méh-Ész vetélkedőn az egészséges 

életmóddal kapcsolatos játékos, logikai feladatok mellett a mozgást is előnyben részesítettük. 

A kialakított vegyes korosztályú csapatok összehangolt munkájából kitűnt, hogy milyen 

ügyesen tudják egymást segíteni, kiegészíteni a különböző korosztályú versenyzők. A 

kézműves foglalkozásokon készültek méhecskés hűtőmágnesek, ceruzatartók, bögrék, melyek 

emlékeztetik a gyerekeket a hétre. Nagyon várták diákjaink, hogy ne csak meséljünk, rajzoljunk 

a mézről, hanem meg is tapasztalhassák azt teljes valójában. Ebben segítségünkre Nagy Gábor 

méhész és felesége voltak, akik megismertették a gyerekekkel a méhek életét, a mézkészítés 

folyamatát, a méhészek használati tárgyait és a méz jótékony hatását. Valamint természetesen 

a különböző mézfajtákat meg is kóstolhatták a kisiskolások. A legtöbb gyerek többféle mézet 

is megízlelt, a kedvencükké a gesztenyeméz vált. Célunk az volt a héten megtartott 

programokkal, a tanórai és azon kívüli beszélgetésekkel, - mint minden évben és nap, mint nap, 

- hogy a gyerekek figyelmét az egészséges életmódra még fokozottabban ráirányítsuk és egy-

egy fontos táplálékról még több információt adjunk át, akár kézzelfogható formában is. Nagyon 

élvezték tanulóink a hetet, és új ismeretekkel is gazdagodtak.  

A vers- és meseíró pályázat helyezettjei:  

2. évfolyam 

1. helyezett: Máté Dóra 

2. helyezett: Nagy Málna 

3. helyezett: Csuka Olivér 

 

3. évfolyam 

1. helyezett: Krötzl József 

2. helyezett: Magusics Milos 

3. helyezett: Komoróczy Erik 

 

4. évfolyam 

1. helyezett: Denkler Dávid 

2. helyezett: Molnár Médea 

3. helyezett: Somogyi Viktória 

 

Rajzpályázat helyezettjei 

1.a osztály: 

1. helyezett: Haller Míra 

2. helyezett: Kékesi Csenge 

3. helyezett: Licz Márk 

 

 



1.b osztály 

1. helyezett: Krancz Zsófia 

2. helyezett: Barát Melissza 

3. helyezett: Covita Fanni 

 

2.a osztály: 

1. helyezett: Szabó Szófia 

2. helyezett: Németh Luca 

3. helyezett: kerekes Levente 

 

 

2.b osztály 

1. helyezett: Krucsó Dóra 

2. helyezett: Máté Dóra 

3. helyezett: Nagy Málna 

 

3.a osztály: 

1. helyezett: Dömötör Miranda 

2. helyezett: Krötzl József 

 

3.b osztály 

1. helyezett: Kovács Panna 

2. helyezett: Kisfaludy Péter 

3. helyezett: Bálint Nóra 

 

4.a osztály: 

1. helyezett: Giczi Nóra 

2. helyezett: Nyári Virág 

3. helyezett: Bodorkós Dóra 

 

 

4.b osztály 

1. helyezett: Berényi Márk 

2. helyezett: Horváth Luca 

3. helyezett: Nagy László 

 

Gratulálunk a díjazottaknak! 


