Az Anyanyelv nemzetközi napja háziverseny a kazári Aba Sámuel
Általános Iskolában
Február 21-én ünnepeljük az anyanyelv nemzetközi napját, ebből az alkalomból háziversenyt
hirdettünk a kazári Aba Sámuel Általános Iskolában és tagintézményeiben. A versenyen két
kategóriában mutathatták meg a tanulók, hogy mennyit tudnak a magyar nyelvről. A feladatok
a járványra való tekintettel online formában rendeztük meg. Külön versenyeztek a 3-5.
osztályos és a 6-8. osztályos tanulók. A kazári diákok mellett a bárnai és a dorogházi általános
iskola tanulói is részt vettek a versenyen.
A 3-5. osztályosok feladata egy tankocka megoldása volt, amelynek a megfejtését le kellett
rajzolni a diákoknak. A sok szép munka közül különdíjasokat is választottunk.
A 3-5. osztályosok között az első három helyezett Bálint Anna Ágnes 5. osztályos kazári tanuló
lett az első, Sándor Viktória 3. osztályos kazári tanuló a második és Hámor Mirjam 5. osztályos
dorogházi tanuló a harmadik helyezett lett. Az ő rajzaik itt láthatók.

Különdíjban részesültek: Molnár Melani és Szabó Brigitta 4. osztályos bárnai tanulók és
Bakos Tibor, Csikós Hanna és Poroszkai Fatima 5. osztályos dorogházi tanulók. Ezek a rajzok
a dorogházi gyerekek munkái.

Az 6-8. osztályosok feladata szintén két részből állt. Egy Redmenta feladatlapot tölthettek ki
először, amelyben a magyar anyanyelvhez kapcsolódó kérdések voltak. A második része
pedig egy gondolattérkép készítése volt, amelynek a kulcsszava az anyanyelv szó volt. A
gondolattérképet készíthették papírra, de digitálisan is.
A 6-8. osztályosok között az első három helyezett: Kovács Simon 7. osztályos kazári tanuló
az első, Pusztai Lili 7. osztályos kazári tanuló a második és Róth Szonja 6. osztályos tanuló a
harmadik helyezett lett.
A verseny győztesei oklevelet, könyvjutalmat és édességet kaptak.
A győzteseknek gratulálunk!
3-5. osztályos tanulók:
I.
II.
III.

helyezett: Bálint Anna Ágnes
helyezett: Sándor Viktória
helyezett: Hámor Mirjam

Különdíjasok:
Molnár Melani
Szabó Brigitta
Bakos Tibor
Csikós Hanna
Poroszkai Fatima

6-8. osztályos tanulók:
I. helyezett: Kovács Simon
II. helyezett: Pusztai Lili
III. helyezett: Róth Szonja

