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Negyven csapatból hetedik a Kinizsi csapata! Házi Patrik csapatkapitány beszámolója a kislődi
Szeresd a magyart! elnevezésű versenyről.

2013. május 10-én reggel 8.45-kor indultunk a kislődi Sobri Jóska kalandparkba 4 tanulóval:
Nagy Bettina 8. osztály, Hujter Valentina 7. osztály, Nagy Tamás 7. osztály és Házi Patrik 7.
osztály. A verseny 10.00- kor kezdődött, és 15.00-kor ért véget, közben rengeteg élményben
volt részünk.
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Minden csapatnak volt egy sorszáma, mi a 8-as számot kaptuk, ami azt jelentette, hogy a 8-as
állomásról kellett indulnunk, majd sorban a következőkre.

Nekünk 3 „első” feladatunk volt: az első hogy a megadott ételek hozzávalói közül melyik volt a
kakukktojás, majd utána 8 hozzávalóból kellett összerakni két ételt, és az utolsó pedig az egyik
étel elkészítésének módját elmondani dióhéjban. A következő állomáson újabb 2 feladat várt
ránk: állatok lábnyomait kellett felismerni, közben a csapat másik fele pedig növények terméseit
hasonlította össze a fával.

A 11. állomáson egy, a tavalyi olimpiával kapcsolatos kvízt kellett kitöltenünk, majd
továbbmentünk a 12. állomásra, ahol a megadott leírásokból kellett kitalálni a városokat, és
utána el kellett helyezni őket a térképen.
Ezután a következő állomásokon ezeket a feladatokat kellett végrehajtanunk: 1. állomás:
különböző képekről felismerni a magyar hungarikumokat és épületeket,
2. állomás: igazi csapatmunka: ketten hajtják a tutajt, egy valaki minél hosszabb almahéjat
pucol, a negyedik csapattag pedig egy keresztrejtvényt fejtett,
3. állomás: 100 kérdésből 10-et kellett kiválasztani, majd azokra helyesen válaszolni,
4. állomás: egy nagy térképen Magyarország megyéinek kirakása,
5. állomás: magyar irodalmi szövegrészletek címének kitalálása,
7. állomás: Magyarország - kvíz.
A verseny után szabadidőt kaptunk a kalandparkban, ami azt jelentette, hogy mindent ingyen
kipróbálhattunk. Mi kipróbáltunk egy drótkötélpályát, a hófánkot, és a vízibiciklit. Utána
következett az ebéd. Minden csapat kapott helyben főtt paprikáskrumplit. Az ebéd és játék után
következett az eredményhirdetés. Minden csapat izgatottan várta már a helyezéseket. Mi a
hetedik helyezést értük el a tizenkét csapatból. (Bár lehetett volna jobb is, 1,5 pont híján
negyedikek lettünk volna… :( ) Az első helyezett nyereménye egy egyhetes táborozás volt a
kalandparkba, a második- és harmadik helyezett pedig egy-egy napot tölthet el itt. A többi
helyezett ajándékcsomagot nyert, melynek tartalma: a csapat által készített címer képe
hűtőmágnesen, igazolványtartó, pohár, toll. Ezután már csak a hazautazás várt ránk Viktor
bácsival.
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Nagyon jó volt eljönni erre a versenyre! :)

Házi Patrik

A felkészítő tanár (Gyenes Viktor) megjegyzése: a verseny első fordulójára Veszprém
megyéből 40 csapat jelentkezett, amelyből a 12 legjobb jutott a döntőbe, és ebből a 12
csapatból értük el a 7. helyezést! Külön gratuláció illeti Házi Patrikot, aki a csapat kapitánya
volt, és a verseny kezdetétől fogva összetartotta a csapatot! Patrik édesapját (Házi Csaba) is
köszönet illeti, hiszen a gyerekeket reggel ő szállította a verseny helyszínére. Végül, de nem
utolsó sorban, köszönet a kislődi iskola tanárainak és diákjainak a színvonalas és izgalmas
versenyért, a szép díjazást, és azért, hogy évről évre felvállalják ezt a feladatot! Köszönjük!

Képbeszámolónk:
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