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Alsó tagozat 

Legjobb tanuló 

 TURÁN-SCHNITTA ANDRÁS 4.A 

Andris tanulmányi eredménye első osztályos kora óta kiemelkedő. Szorgalma példás, tanulmányi 

eredménye több tantárgyból is kitűnő. Iskolai, kerületi, körzeti és országos versenyeken is eredményesen 

szerepelt. 

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulójában 1. helyezést ért el csapatával, majd az országos 

döntőben a 12. helyen végeztek. A Bolyai Természettudományos versenyen is tagja volt a csapatnak, a 

körzeti fordulóban 8. helyen végeztek.  

Sikeresen szerepelt az iskolai versmondó versenyen, kerületi népdaléneklő találkozón arany minősítést 

szerzett csapatával. A kerületi német nyelvű versmondó versenyen második lett. Részt vett a Zrínyi és a 

Kenguru matematika versenyeken is. A Károlyi fesztiválon és az osztályműsorokban előadásmódja 

rendkívül kifejező.  

A fiú énekegyüttes egyik meghatározó tagja. A kerületi Erkel Gyula Zeneiskolának is növendéke.  

Mindezek mellett a sport terén is sikereket ér el, idén a taekwondo diákolimpián 2. helyezést szerzett. 

Sokoldalúsága példamutató. 

Tanítói: Csábi Ágnes és Tari Magdolna 

HORVÁTH LILI 4. B 

Lili a 4. b osztály meghatározó egyénisége, a közösség szíve, lelke, motorja. Kedves, barátságos természete 

miatt népszerű társai körében. Megbízható, intelligens viselkedésével, érett, felelősségteljes 

gondolkodásával első pillanattól kezdve jó benyomást alakított ki magáról. Tanítóival nyitott, őszinte, 

együttműködő a kapcsolata, minden helyzetben lehet rá számítani.  

Első osztályos kora óta magas színvonalon látja el iskolai feladatait, kimagasló tanulmányi munkát végez. 

Kitartó, egyenletes teljesítményét kitűnő bizonyítványai jelzik. Tehetséges, rendkívül sokoldalú és nagy 

teherbírású kislány.  Aktív résztvevője a tanulmányi, művészeti és sportversenyeknek.   

Idén a Bolyai természettudományi csapatversenyen 4. helyezést ért el társaival, a kerületi váltóversenyen 

aranyérmet, az atlétikai versenyen pedig ezüstérmet szerzett csapatával. Az évek során eredményesen 

szerepelt versmondó- és énekversenyeken is. 

Meghatározó tagja a lánykórusnak és a színjátszó társulatnak. Szabadidejében rendszeresen táncol.  

Lili elismerésre méltó munkájával sok örömet szerzett tanítóinak a négy év során. Büszkék vagyunk rá, és 

kívánunk neki további szép sikereket a felső tagozaton is! 

Osztályfőnöke: Szigeti Zsuzsanna 

 

 

 



KESZTE ÁDÁM 4.C 

Ádám elsős kora óta minden közismereti tantárgyból kiváló. Az iskolában meghirdetett tanulmányi versenyek 

mindegyikén indult és eredményesen szerepelt. Ott volt a Bolyai csapatversenyen matematika, magyar és 

természetismeret tárgyból is. matematikából is remekelt a Zrínyi és a Kenguru versenyen is. 

Évről évre színvonalas alkotásokat nyújtott be a Károlyi-pályázatra. Az idén először megrendezett prezentációs 

versenyen saját digitális anyagát mutatta be nyilvánosság előtt kimagasló színvonalon. Az iskolai versmondó 

versenyek állandó résztvevője.  

Zeneileg is képezi magát. Hallhattuk trombitálni a Zene világnapján és az osztály rendezvényein is. 

E mellett intenzíven sportol: kosárlabdázik. Elsős kora óta képviseli iskolánkat a kerületi sportversenyeken.  

Nagymértékben hozzájárult a dobogós sporteredményekhez. 

Magatartása, szorgalma, céltudatossága és kötelességtudata példamutató. 

Tanítói: Fónyad Judit és Kárpáti Beatrix 

 

Művészeti tevékenységért 

FLÓREA ZSOMBOR 4.A 

Zsombi négy éve az osztályműsorok, az iskolai és kerületi versmondó versenyek eredményes résztvevője. 

Kifejező előadói készsége magával ragadó. Minden szerepben lenyűgöző.   

A Károlyi fesztiválon előadott osztályprodukciókban hol vakondként, hol a magának feleséget kereső 

egérként, hol pedig Aromóként nyújtott felejthetetlen alakítást.  

A színjátszó társulat tagjaként Filkó szerepében is bravúros volt, megnevette a közönséget. A szerepek 

mellett az egyik fesztiválon műsorközlőként is közreműködött. 

Ősszel a kerületi bölcsődék ünnepén egy újpesti szoboravatás keretében versmondásával varázsolta el a 

felnőtt hallgatóságot. Idén a Nőnap alkalmából – egy hirtelen felkérésre – iskolánk hölgy pedagógusait 

köszöntötte igen nagy sikert aratva.  

Zsombi a sport terén is kiemelkedő eredményeket ér el, tanulmányi munkája jó, jeles, magatartása és 

szorgalma példás. További sok sikert kívánunk neki. 

Tanítói: Csábi Ágnes és Tari Magdolna. 

KOVÁCS MÁRK 4.C 

Márk korán kitűnt kézügyességével, esztétikai érzékével, ábrázoló tehetségével, így már elsős korától tagja 

a felsős rajzszakkörnek. A kezdetektől sikeresen vesz részt a kerületi képzőművészeti versenyeken, 

alkotásait számtalanszor különféle díjjal jutalmazták. Különböző rajzpályázatokra beküldött érzelem- és 

színgazdag rajzait, festményeit minden alkalommal kiállították. Többször szerzett elismerést még akkor is, 

amikor a pályázat idősebb korosztály számára volt meghirdetve.  

A művészeti vándorserleggel az elmúlt 4 év munkáját és sikereit szeretnénk elismerni, köszönjük neki, hogy 

alkotásaival iskolánk hírnevét öregbítette. Kívánunk további sikereket neki ezen a téren. 

Tanítói: Fónyad Judit és Kárpáti Beatrix  

 



Csoportos művészeti tevékenységért 

3.C OSZTÁLY 

A 3.c osztály tagjai már három éve rendszeresen képviseltetik magukat és a kerületben képviselik iskolánkat 
valamennyi művészeti ágban. Fellépéseikre, néptáncos produkcióikra nagy lelkesedéssel, kitartó 
gyakorlással, örömmel készülnek.  
Színvonalas osztályműsorral vettek részt a Károlyi Fesztiválon, a szülőknek rendezett osztályműsorokon. A 
színjátszó társulat tagjaként négyen csillogtatták meg tehetségüket a színjátszásban, egyikük bemondóként 
is közreműködött.  
Nagy sikerrel szerepeltek – felkérésre – az Ez a föld az én hazám című kerületi énekes-zenés rendezvényen. 

 
Idén a kerületi versmondó versenyen két tanuló első díjat ért el. Büszkék arra is, hogy a kerületi 
énekversenyen az osztályból 12 fő mérette meg magát, ahonnan arany és ezüst minősítéseket hoztak el. 
Hat kerületi, nívós rajzpályázaton értek el dobogós helyezést. Számos munkájuk került kiállításra. 
Az osztályból több gyerek lelkes tagja az iskola kórusainak. Négyen hangszeren tanulnak. 
Ebben a tanévben 18 gyerek nyújtott be kreatív munkát a Károlyi Pályázatra, akik közül 13 tanuló dobogós 
helyezést ért el.  
A prezentációs versenyen, – ami először került megszervezésre iskolánkban –, kilencen színvonalas 
kommunikációval és nagyon ügyesen mutatták be nyilvánosan is digitális prezentációjukat.  
A gyerekek eredményessége, lelkesedése példaértékű, ezért méltán érdemlik meg a művészeti 
tevékenységért járó vándorserleget. 

 
Tanítóik: Nagy Hajnal és Széll Beáta 

 

 


