
Rajz 
 

 
1. Jókai Mór Városi Könyvtár fotópályázatán: 
    Dicsérő oklevél: - Somogyi Dorina      /2. a osztály/ 
 
2. Mocsai Arany János Általános Iskola rajzpályázatán: 
  1. helyezett: -  Molnár Petra               /3. a osztály/ 
  1. helyezett: - Halász Péter                 /7.  aosztály/         
  3. helyezett: - Máté Léna                           /3. a osztály/ 
  Különdíj:       - Vida Vendel                       /5. c osztály/ 
 
 
3. „ A tökéletes gyermeknap” címmel meghirdetett városi rajzpályázaton 
elismerésben részesültek: 
Dicsérő oklevél: - Lázár Alexander        /1. a osztály/ 
Dicsérő oklevél: - Hanák Kira                  /1. c osztály/ 
Dicsérő oklevél: - Zseni Réka                   /2. a osztály/ 
Dicsérő oklevél: - Bán Zara                       /3. a osztály/ 
Dicsérő oklevél. - Horváth Lili                / 3. a osztály/ 
Dicsérő oklevél: - Csöppüs Lola              /4. a osztály/ 
Dicsérő oklevél: - Kovács-Oláh Nóra    /4. a osztály/ 
 
 
 
  
4. A tatabányai Móra Ferenc Általános Iskola „ A könyvvé vált 
kakas”meseillusztrációs pályázatot hirdette meg, melyen három tanulónk 
részesült díjazásban: 
1. helyezett: - Mészáros Olivér                /1. a osztály/ 
3. helyezett: - Féli Roberta                        /1. a osztály/ 
3. helyezett: - Butyka Martin                    /2. a osztály/ 
 
 
5. A „Téli csodavilág” országos rajzpályázaton: 
    5. helyezés: – Lázár Dóra                       /4. a osztály/ 
 
 
6. A Víz Világnapja alkalmából meghirdetett megyei rajzpályázaton: 
3. helyezett: - Domján Vanessza             /6. b osztály/ 
                
 



 
 
7. A „ Te, a papírlap és a ceruza” címmel kiírt pályázati felhívásra a Jókai 
Mór Gyermekkönyvtár várta az alkotásokat első osztályos gyermekektől. 
Tanulóink eredményei: 
3. helyezett: - Legáth Tícia                        /1. a osztály/ 
3. helyezett: - Molnár Nóra                       /1. c osztály/ 
4. helyezett: - Hájas Melitta                      /1. a osztály/ 
4. helyezett: - Lázár Anasztázia             / 1. a osztály/ 
4. helyezett: - Majernik Bálint                 /1.  c osztály/ 
4. helyezett: - Mészáros Olivér                /1. a osztály/ 
  
8. A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola a „Balaton télen-
nyáron” címmel írt ki rajzpályázatot. Két tanulónk részesült elismerésben: 
Különdíj: - Holczer Lilla                             /2. a osztály/ 
Különdíj: - Rigla Regina                             /5. a osztály/ 
  
9. Autó nélkül a városban” Komárom város pályázatán: 
  Horváth Nelli                   / 2. a osztály/           I. hely 
  Mojzes Anna                    /2. a osztály /          II. hely 
  Virág Nóra                       /8. a osztály /             I.hely 
  Halász Péter                     /8. a osztály/           II hely 
  Kusica Nadin Natasa      /7. b osztály /         III. hely 
  Borbély Gitta                  / 5. c osztály/        különdíj 
 
 
 
10. A tatai Talentum iskola idei pályázata „ Ég és föld között” címmel került 
meghirdetésre. A pályázaton díjazásban részesül december 15-én  
 
  Nagy Anna Mária  /6.a osztály/ 
 
 
11. Az ógyallai testvér iskolánk „Ha én király lehetnék…” címmel kiírt 
rajzpályázatán III. helyezést ért el 
 
 Balázs Mátyás  /1.c osztály/ 


