Legjobb tanuló serleg

Keszte Panna 4.c

Panni már 4. éve tűnik ki szorgalmával és tanulmányi eredményeivel, valamint
szerény, kedves egyéniségével.
Számára örömöt jelent minden egyes iskolai feladat, örömöt jelent a tanulás,
ismeretszerzés. Szabadidejében rengeteget olvas, s erről gyönyörű rajzokkal
illusztrált önművelés füzetében be is számol.
Szívesen, rendszeresen részt vesz az iskolai és egyéb versenyeken. Idén például
matematikából a Kenguru, a Bolyai és Zrínyi, magyarból a Nyelvész és a Bolyai
versenyen ért el sikereket. Négy éven keresztül sikerült a Károlyi pályázat
valamelyik kategóriájában 1. helyezést elérnie.
Fogékony a művészetek iránt is. A rajzszakkör kreatív tagja, szabadidejében
zongorázni tanul, a számítástechnika szakkörön ügyeskedik, tornázni jár az
UTE-be.
Panni egy valóságos földre szállt angyal. Pontosan tudja, mi a helyes és mi a
helytelen, eszerint viselkedik. Társaival megértő, türelmes, segítőkész.
Tanítói voltak a négy év során: Kárpáti Beatrix, Varga Zsoltné, Kovács Beáta és
Bagi Anikó

Legjobb tanuló serleg
Németh Martin 4. b
Martinnak 1. osztályos kora óta kimagasló a szorgalma és a feladattudata. Soha
nem hiányzott házi feladata, felszerelése. A szorgalmi feladatokat minden
tantárgyból szívesen készítette. Sőt, önállóan is utána olvasott és információkat
gyűjtött az órán elhangzottakkal kapcsolatban. Az órákon aktívan vett részt
tantárgytól függetlenül. Tanulmányi eredménye minden évben kitűnő volt.
Részt vett iskolai, kerületi és országos versenyeken is.
A művészet területén is jeleskedett. 3. osztályban megnyerte az iskolai
rajzversenyt, a kerületi rajzversenyen pedig 2. helyezést ért el. A jeles napi
műsorokhoz, a Fesztiválok műsoraihoz színvonalas játékkal járult hozzá.
Kedves,

barátságos,

segítőkész

természete,

példás

magatartása

miatt

osztálytársai is példát vehetnek róla. Tanítói: Solymos Andrea és Dévai Anikó

Legjobb tanuló serleg

Dömötör Réka 3.b

Réka első osztálytól kiemelkedő szorgalommal vesz részt az iskolai
tevékenységekben. A tanulmányi eredménye minden területen, minden évben
kitűnő. Az órákon szorgalmas, megbízható, aktív. Munkái igényesek, pontosak.
Szívesen végez kutatómunkát, készül kiselőadásokra, bemutatókra.
Minden évben részt vett a tanulmányi versenyeken, pályázatokon, melyeken
szép eredményeket ért el. A tehetsége sokrétű. Humán és reál területen
egyaránt megállja a helyét, de a művészetekben és a sportban is kiemelkedő
eredményei vannak. Tanítói: Kuhmann Emese és Fésüs Sándorné

Legjobb közösség
A 4.a osztály az idei évben bizonyította be látványosan azt, amit már évek óta
sejtettünk, hogy nagyon jó közösséggé tud alakulni. Összetartóak, egyre
önállóbbak, odafigyelnek egymásra, érdeklődőek, fegyelmezettek a tanítási
órákon. A tanórákon kívüli tevékenységek szinte minden területén részt
vesznek. Rendkívüli a szociális érzékenységük. Jól alkalmazkodnak az új
tanítókhoz, helyettesítőkhöz, a közösségbe került új tanulókat gyorsan
elfogadják. A pedagógusok szeretetéért hálásak, saját érzelmeiket ki merik és ki
tudják mutatni. Mindez a szüleiknek is köszönhető, akik az évek során sokat
segítettek a barátságok kialakulásában. Osztályfőnökük Dittrich Márta, tanítóik
Garamszegi Anett, Kárpáti Beatrix.

Jó sportoló közösség
A JÓ SPORTOLÓ KÖZÖSSÉG vándorserleget a fiú és a lány tornacsapat
megosztva nyerte el. Már tavaly bebizonyították, hogy igazi, összetartó
csapatként képesek helytállni a kerületi tornaversenyen. A lányok és a fiúk
lelkesen, kitartóan, fáradságot nem ismerve, együtt készülnek a versenyekre.
Jobbító szándékkal kritizálják, ösztönzik, biztatják egymást. Az idén kissé
nehezített körülmények között, de talán kétszer akkora akaraterővel
gyakoroltak, és megnyerték újra a versenyt. Felkészülésükben segítségükre
voltak Szigeti Zsuzsanna, Kuhmann Emese, Dittrich Márta tanítók.

Legjobb sportoló (megosztott díj)
Martinák Emese 4. a
Paál Eszter

4. a

Gulácsi Dorka

4. a

Köteles Krisztián 4. a

Iskolánk az újpesti diákolimpián rendszeresen kimagasló eredményeket ér el,
mert nagyon sok rátermett, tehetséges és szorgalmas diákunk van, különösen a
4. évfolyamon. Például többszörös újpesti tornabajnokok, a budapesti CSIVITverseny győztesei. Ők nemcsak jó adottságuknak, hanem a kitartó, szorgalmas
gyakorlásnak, felkészülésnek is köszönhetik eredményüket. A sok jelölt közül
azokat díjazzuk most a serleggel, akik sporttevékenységük mellett ráadásul még
a tanulásban is jeleskednek, példamutató a szorgalmuk. A LEGJOBB SPORTOLÓ
vándorserleget megosztva adományozzuk Martinák Emesének, aki iskolán kívül
is rendszeresen sportol, atletizál, Paál Eszternek, aki a kosárlabda-csapat
ígéretes tagja, Gulácsi Dorkának, aki versenyszerűen lovagol, díjugrató, Köteles
Krisztiánnak, akinek rendkívüli állóképessége, kitartása a sporton kívül az énekés matematika-versenyeken is megmutatkozik. Tanítójuk Dittrich Márta.

Legjobb sportoló
Veres Panka

3.a

Hollós Hanna

3.a

Debreczeni Nóra

3.c

A negyedikesek több jelöltje mellett azonban feltűnnek már a harmadikosok
legjobbjai is, akiknek teljesítményét szintén nem hagyhatjuk szónélkül.
Panka, Hanna és Nóra első osztályos koruk óta rendszeresen és eredményesen
vesznek részt az iskolai és kerületi sportversenyeken. CSIVIT csapattagok, sorés váltóversenyek, atlétikai csapatversenyek, futófesztiválok aktív, sikeres
résztvevői.
Harmadik éve mutatnak példát társaiknak abban, hogyan lehet a kimagasló
sportteljesítményekért végzett munkát összehangolni a kiváló tanulmányi
eredménnyel és a példamutató magatartással.
Ez évi eredményeik: Panka kerületi mezei futóverseny csapattagjaként 2.
helyezést ért el, ugyanezen a versenyen egyéni 2. helyezést hozott el, tavasszal
a kerületi váltóversenyben csapattagként 2. helyezést ért el, kerületi
váltófutásban csapatversenyzőként a 6. helyet szerezte meg. Hanna a mezei
futóversenyen egyéniként a 3. helyezést érte el, ugyanezen a versenyen
csapattagként a 2. helyezést, a kerületi többpróba összetett versenyében
egyéniként 1. helyet ért el, ugyanezen a versenyen csapatversenyben is elsők
lettek. Mindketten az UTE Atlétikai Szakosztály leigazolt versenyzői.
Nóra tagja volt az I. helyezett tornacsapatnak, a Szolnoki Honvéd
Sportegyesület Gumiasztal szakágában versenyszinten sportol.
Panna és Hanna testnevelő tanítója Buday Vera, Nóráé pedig Bódiné Rémiás
Tünde.

Művészeti tevékenység

Salvador-Neto Perla

3.c

A művészeti tevékenység is erőssége iskolánknak. Sok egyéni és közös
produkció és képzőművészeti alkotás bizonyítja gyermekeink tehetségét. Most
két olyan tanuló kapja a serleget, akit az idén nagyon sokszor láttunk a
színpadon.
Perla nagyon sokszínű egyéniség. Különböző művészeti területeken és
tevékenységekben kiválóan megállja a helyét. Lelkes tagja az énekkarnak, a
színjátszó társulatnak, gyönyörűen furulyázik és fuvolázik.
Első osztályos kora óta számos iskolai és kerületi előadáson és versenyen ért el
kimagasló eredményeket. Zenében, színjátszásban, énekben, versmondásban
az összes lehetőséget kihasználva mutatta meg rátermettségét.
Legutóbb a kerületi versmondó versenyen elért kiemelt arany fokozatának
örülhettünk.
A fesztiválon színjátszó és zenei tehetségével is megörvendeztette a
közönséget.

Tanítói: Márkus Csilla és Bódiné Rémiás Tünde

Művészeti tevékenység
Kiesswetter Ágoston 3.a

Nyitott, vidám, sokszínű egyéniség.
Első osztálytól kezdve lelkes résztvevője minden osztály- illetve iskolai szintű
műsornak. A Károlyi Fesztiválon több műsorszámban is láthattuk a színpadon.
Aktív tagja a fiúkórusnak. Hetente kétszer gitárórákon is fejleszti zenei
tehetségét. Minden évben örömmel képviseli osztályunkat az énekversenyen.
Ebben a tanévben az iskolai- és a kerületi énekversenyen is arany minősítésben
részesült. A Károlyi pályázatra is rendszeresen készít alkotásokat. Idén meseírás
kategóriában I. helyezést ért el.
Színes, ötletes rajzai több kiállítás alkalmával is díszítették iskolánk folyosóját. A
tavalyi évben kerületi képzőművészeti pályázaton ért el I. helyezést.
Mese- és versmondását is többször hallhattuk.
2. osztályban az iskolai mesemondó versenyen arany minősítést kapott és
sikerrel képviselte iskolánkat a kerületi versenyen is.
Szórakozottsága, kedvessége üde színfoltja osztályunknak.

Tanítói: Buday Vera, Antal Gáborné Géczi Beáta

Csoportos Művészeti Tevékenység

Az alsó tagozaton minden osztály végez művészeti tevékenységet csoportosan
is. Az idén azonban nem tudtunk kiemelni egy osztályt sem, mert körülbelül
azonos mértékben mutatkoztak meg a különböző területeken.
Arra azonban mindenki felfigyelt, amikor a tanítók csoportja már karácsonykor
énekes, majd a fesztiválon énekes és táncos produkcióval kápráztatta el a
közönséget.
Fáradtságot nem ismerve, örömmel, lelkesen gyakoroltak nap, mint nap a
tanáriban vagy a néptáncteremben.
Évekkel ezelőtt egy búcsúztató ünnepély indította el a lelkesedés szárnyait,
majd évről évre újabb dalok, táncok, koreográfiák, fellépések, felkérések jöttek.
„Új és régi” tanítók, tanárok csatlakoztak a lelkes csoportokhoz.
Az elmúlt évek színvonalas műsoraiért tehát, ebben a tanévben a csoportos
művészeti tevékenységért járó serleg tulajdonosa a
- Tanítók Kórusa és
- a Hajnal Néptánccsoport.
Lelkesítőjük, vezetőjük: Antal Gáborné Géczi Beáta és Nagy Hajnal

