A szavalóversenyek folytatódnak tovább
Az idei Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Verseny Budakalászon megrendezett megyei
fordulójára bejutott diákjainkra nagyon büszkék vagyunk. A versenynek rengeteg résztvevője volt,
korcsoportonként 15-20 diák versenyzett. Felkészültebbnél felkészültebb produkciókat hallottunk és
szebbnél szebb népviseleteket, hajviseleteket láttunk a versenyzőkön. Bár az országos döntőbe idén
nem sikerült továbbjutni, de tapasztalatokkal gazdagodni igen, és így tudatosabban készülünk már
most a jövő évre. Az verseny első öt helyezettje jut az országos döntőbe. A mi diákjaink a
következő helyezéseket érték el:
Kenéz Ádám
Maruzsa Anna
Tököli Zsolt

2.d osztály
4.a oszály
6.a osztály

10. hely
6. hely
8. hely

felkészítők:

Bodonyi Ildikó
Lénártné Németh Mónika
Lénártné Németh Mónika

Ádámnak ez volt az első megmérettetése, így az elért eredménye fantasztikus! Annának egy ponton
múlt a továbbjutás! Zsolt pedig szintén idén debütált.

A versenyzés mellett jutott idő kikapcsolódásra is, mert a budakalászi iskola csodálatos
programokkal várta a diákokat. Volt kézműveskedés, német mesefilm-vetítés, és meglátogattuk a
közelben lévő tájházat is.
De a versenyek itt korántsem értek véget, mert

Szigetszentmiklóson is jártunk.
2016. április 8-án került sor Szigetszentmiklóson, a József Attila Általános Iskolában a X.
jubileumi Kistérségi Idegen Nyelvi Vers- és Prózamondó Versenyre, valamint e jeles
alkalomból idegen nyelvi versíró pályázatot is hirdettek 3 témakörben. Idén is több csoportban,
angol és német, valamint nemzetiségi német nyelv kategóriában zajlott a verseny.
Még februárban meghirdettük iskolánk 4-8. évfolyamos tanulóinak a versenyt, akik jelentkeztek is
szép számmal. A szaktanárok több alkalommal meghallgatták a kiejtésüket, hangsúlyozásukat,
előadásukat. Így a verseny napjára 16 fő maradt, akik vállalkoztak a délutáni megmérettetésre önszorgalomból jelesre vizsgáztak a gyerekek!
Nagy izgalommal indultunk útnak. A verseny hamar lezajlott, nagyon sok izguló, de remek előadást
nyújtó tanulót láttunk. Amíg az eredményhirdetésre vártunk, diákjaink találgatták, hogy ki lehet az

esélyes. A szervező tanár dicsérő szavai után megtudtuk az eredményeket; sok különdíjat és
megosztott helyezést is kaptak a kistérségből jelentkezett diákok.
Kimagasló eredményeink:
- Zsilák Zsófia 5.a: angol 3. helyezett az 5. évfolyamos kategóriában
felkészítő tanára: Gábor-Csicsai Ildikó
- Maruzsa Anna 4.a: nemzetiségi német 3. helyezett a 4-5. évfolyamos kategóriában
felkészítő tanára: Lénártné Németh Mónika
- Török Lilla egy általa írta angol nyelvű verssel lett az évfolyamán oklevéllel és ajándékkal
díjazva. Mentorálta: Gábor-Csicsai Ildikó
Természetesen a többiek is szépen teljesítettek, dicséret illeti őket.
A résztvevők:
Nemzetiségi német:
5. évfolyam: Gedeon Zsófia, Zsilák Zsófia, Bakó Jázmin
6. évfolyam: Herbély Brigitta, Kenéz Diána
7. évfolyam: Decsov Julianna, Horváth Janka
8. évfolyam: Fülöp Nóra
Angol:
4. évfolyam: Gáspár Lili
5. évfolyam: Nemes Réka
6. évfolyam: Havasi Kitti, Barna Dóra
7. évfolyam: Terdik Vivien, Incze Réka, Decsov Julianna
Öröm volt nézni a lelkes diákokat! A verseny végeztével a jól megérdemelt fagyizás sem
maradhatott el.

Lénártné Németh Mónika
német szaktanár

Gábor-Csicsai Ildikó
angol szaktanár

