Szépíró verseny
A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács Idén negyedik alkalommal szervezi
meg az Országos Szépíró Versenyt, melyet sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek számára hirdet. Céljuk a kézírás fontosságára való
figyelemfelhívás, a pozitív megerősítés. A tanulók öt kategóriában nevezhetnek:
I. kategória: általános iskola 1.-2. osztály
II. kategória: általános iskola 3.-4. osztály
III. kategória: általános iskola 5.-6. osztály
IV. kategória: általános iskola 7.-8. osztály
V. kategória: gimnáziumok, középiskolák, szakiskolák.
Fordulónként és kategóriánként az első három helyezett jut tovább.
Iskolánk tanulói a kezdetek óta részt vesznek a versenyen.
Az iskolai fordulóra 2014. december 1-jén került sor, az alábbi eredmények születtek:
I. kategória

1. hely:

Fodor Barbara

2.a

II. kategória
1. hely:
2. hely:
3. hely:

Tamaskó Erik
Rogács Levente
Bolvári Imre

4.a
3.a
4.a

Csaplár Szimóna
Polyák Dávid
Kapitány Fanni

6.b
5.b
5.b

Futó Violett
Sánta Vivien

7.a
7.a

III. kategória
1. hely:
2. hely:
3. hely:
IV. kategória
1. hely:
2. hely:

Részt vettek még: Varga Máté 4.a és András Andor 5.a

A járási fordulót Kalocsán tartották 2015.
február 4-én. Tanulóink igazán megmutatták
tehetségüket: a négy kategóriából - amelyben
indultunk - háromban mi szereztük meg az
első helyet:
II. kategória 1. hely:
III. kategória 1. hely:
IV. kategória 1. hely:

Tamaskó Erik
4.a
Csaplár Szimóna 6.b
Futó Violett
7.a

A megyei fordulóra 2015. március 4-én került sor Kiskőrösön.
rösön. Itt is bizonyítottunk: a III.
kategóriában Csaplár Szimóna szerezte meg az első helyet, így ő képviselte iskolánkat a
budapesti országos döntőben.

Az országos döntőre 2015. április 18-án
18
került sor Budapesten. Itt korcsoportonként minden
megye három legjobb
jobb versenyzője
versenyző mérte össze szépíró tudományát. A versenyzés mellett
számos színvonalas programban vehettek részt a tanulók. Szimóna helyezést ugyan nem ért
el, de kitartóan képviselte
pviselte iskolánkat, így büszkék vagyunk rá!

Minden résztvevőnek
nek gratulálunk! Bízunk benne, hogy lelkesedésük a következő
következ években is
megmarad!

Felkészítő
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