
Országos KRESZ verseny és kirándulás  

Május 30-án, pénteken Budapestre az ORSZÁGOS PINDUR-PANDÚR KRESZ 

versenyen vett részt iskolánkból 3 csapat az 1. és 2. osztályosok közül 24 fő, ahol 

csapatonként – 4-en tesztlapokat oldottak meg, 4-en ügyességi pályán kerékpároztak.  

Az eredményhirdetést követően a Tropicariumba szerveztem kirándulást mindössze 1 

felnőtt segítséggel, amelyen a KRESZ szakkörösök valamennyi tagja részt vehetett. 

A verseny alatt a mindennapi gyakorlatunknak megfelelően a felsős mentorok 

segítségével szerveztem meg a felügyeletet, a kicsik irányítását, a kis drukkolók 

csapatait, s azok felügyeletét, segítését. 

A versenyen mind az elméleti, mind a gyakorlati és a többi mentorok kiválóan segítették 

a munkánkat a kollégám pedig a koordinálást, a tízóraiztatást és az ebédeltetést.  

A versenyen valamennyi csapat kiválóan teljesített mind az elméleti, mind a gyakorlati 

versenyben. Kettő csapat a 124 pontból 123 pontot ért el, egy csapat pedig 122-őt. 

A sikeres versenyzés után sok-sok ajándékkal indultunk a Tropicariumba. Ott szintén a 

mentorok segítségére volt szükség, akik 2-3 kisebb tanuló felügyeletét látták el, hogy 

azok el ne kóboroljanak a csapatunktól és mindent meg tudjanak nézni, és el is olvassák 

az állatok jellemzőit. 

A legkedveltebb és legnézettebb állatok a hüllők, a cápák és a ráják voltak, mert az 

utóbbiakat egészen közelről lehetet megfigyelni, és simogatni is lehetett őket.  

A vízi állatok megtekintése, megfigyelése után vásárlási lehetőség is volt. 

Ezt követően az ott lévő McDonald's – ban ebédeltek a gyerekek, majd fagylaltoztak. 

A közös fotózás után az autóbuszon elosztottuk a versenyen nyert játékokat ahhoz 

mérten, ki milyen eredményeket ért el a versenyen. A McDonald's –ban kapott menühöz 

járó ajándékkönyveket folyamatosan olvasták és cserélték egymás között a hazautazás 

alatt. 

A McDonald's – os vacsora után hazaindultunk. Hazaérve büszkén mutogatták az 

eredményeiket és az ajándékokat a szüleiknek. 

A sikeres nap után dicséretet kaptak mind a versenyzők és mind a mentorok. 

Köszönjük a lehetőséget az elutazásra és a Tropicarium látogatására! 
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