
A mai napon nagyon jól éreztük magunkat, mivel megtudtuk a nóniusz ménes 

eredetét. Eljött hozzánk egy nagyon kedves festő, aki bemutatta egy pár festményét. 

Beszéltünk a művészeti stílusáról és elmesélte, hogy mi is az a realista művészet. 

Nagyon tetszett nekünk a palacsintasütés, ezután elmentünk a számítástechnika 

terembe, ahol egy lovas keresztrejtvényt oldottunk meg. A mai napon rengeteget 

foglalkoztunk a lovakkal, reméljük, hogy más osztályok is ugyanolyan jó kedvvel 

végezték a feladatokat, mint mi.  
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A mai nap egy csapatmegbeszéléssel kezdődött az iskola udvarán. Ezt követte egy 

előadás, amiben lehetőségünk volt megnézni a Noniusról egy filmet. A nap 

folyamán palacsintát is sütöttünk. Összesen nyolc állomás volt a mai napon. Az 

állomásokon izgalmas feladatokkal várták a diákokat. A sok program miatt nagyon 

érdekes volt ez a mai nap. 
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A mai nap a ló napja volt. Elsőnek megnéztünk a Noniusról egy ismeretterjesztő 

filmet. Nagyon érdekes volt számunkra. Aztán megtekintettünk egy festmény 

kiállítást a könyvtárban. Utána elénekeltünk egy Kossuth Lajos táborában című 

nótát Melinda nénivel és Rózsika nénivel. Aztán Éva nénivel palacsintát sütöttünk, 

ami ízletesen sikerült. A következő állomás a számítástechnika teremben volt és 

lóval kapcsolatos feladatot oldottunk meg. Később továbbálltunk az angol 

teremhez, ahol angol zenét hallgattunk meg a lóról. Eközben Erika néni ránk várt a 

következő feladatokkal. Utána átgyalogoltunk Kati nénihez keresztrejtvényt és 

kirakót csinálni. Később felmentünk az emeletre, ahol Ildikó nénivel totóztunk. 

Egy kis idő múlva lesétáltunk a termünkbe és logikai feladatokkal zártuk a napot. 

Sok mindent tanultunk és jól éreztük magunkat.  
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A szerda délelőttöt lovakkal kapcsolatos feladatokkal töltöttük. Először 

megismertük a Nóniusz lovak történetét. A mezőhegyesi előadónő, Krucsóné 

Gergely Erzsébet néhány szóban ismertette Mezőhegyes és a lósport történetét, 

majd megnéztünk egy DVD filmet.  Ezután a könyvtárban meghallgattuk 

Gergelyné Szőcs Erzsébet előadását és megnéztük festményeit. Rövid tízórai szünet 

után versenyfeladatokat oldottunk meg. A feladatok érdekesek és izgalmasak voltak, 

s örültünk, hogy volt olyan feladat, amit meg lehetett enni. Élvezetes programokban 

gazdag délelőtt volt. Olyan tudást is kaptunk, amit eddig nem ismertünk. 
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Ez a nap a lovakról szólt. Sok érdekes feladattal találkoztunk a nap folyamán. A 

kiállításon egy mezőhegyesi festőművész mutatta meg a csodálatos festményeit. Sok 

feladat közül a kedvencünk a palacsintakészítés és a recept leírása volt. Történelmi 

tudásunkat egy lovas kvíz segített előhozni. De törhettük a fejünket olyan angol 

mondatokon is, amik a csodálatos négylábúról szóltak. Könnyen megoldható 

közmondásokat raktunk ki a magyar állomáson. Az informatikai állomáson pedig 

kirakót és egy kvízt oldottuk meg. A mezőhegyesi ménesbirtokról vetített filmet 

látva szívesen sétálgattunk volna a híres magyar lovak, a Noniuszok között. Ez a 

nap nagyon jó volt és sok mindent tudtunk meg a lovakról. 
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