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„Gondja van az Úrnak az útra, amelyen jártok.”

A Bán Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
AMI és Óvoda
SZÉPÍRÁS LEVELEZŐS VERSENYT szervez
2-6. osztályos tanulók számára

Versenyünk célja a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás, az iskolás gyermekek pozitív
megerősítése, iskolák közötti kapcsolatok ápolása.
A tanulók feladata egy általunk kijelölt (a mellékletben megtalálható) szöveg másolása.
Az I-II. kategória versenyzői grafit ceruzával, a III-IV. kategória versenyzői kék színű tollal
másoljanak!
A pályamunkákat levélben várjuk, a beérkezési határidő: 2020. november 13.
Versenyünkre nevezési díj nincs, a nevezés a pályamunkák beküldésével valósul meg.
Levélcím: 5350 Tiszafüred, Fő utca 2.
Az elért eredményekről értesítést küldünk és a megérdemelt jutalmakat 2020. nov. 30-ig
postázzuk az iskolák számára.
Kategóriák:
I. kategória: általános iskola 2. osztály
II. kategória: általános iskola 3. osztály
III. kategória: általános iskola 4. osztály
IV. kategória: általános iskola 5-6. osztály
Minden kategóriába iskolánként 4-4 tanuló munkáját várjuk! Kérjük, hogy a gyermekek az
iskolafokuknak megfelelő vonalazású papírlapra dolgozzanak, melynek hátuljára (a verseny
tisztasága érdekében) csak egy általuk kiválasztott jeligét írjanak!
Az elért helyezések jutalmait postai úton küldjük el az intézmények számára.
A versennyel kapcsolatban felmerülő kérdéseket Kozák Ilona szervezőnek címezve a
banzsigmond.versenyek@gmail.com címen tehetik fel.

Sok sikert kívánva, szeretettel várjuk iskolájuk tanulóinak munkáit!

Melléklet
A lemásolandó szövegek kategóriánként:

I.

kategória, ált. isk. 2.osztály:

Zelk Zoltán: Új mese a négy vándorról
Minden évben egyszer találkozik négy testvér a világ végi réten. Tudjátok-e, ki ez
a négy testvér? A négy évszak: a tavasz, a nyár, az ősz és a tél. Fáradtan
leülnek, hosszan beszélgetnek. Mit vetettek, mit arattak, mi jót-rosszat tettek?
Odagyűl köréjük a nap, a hold, a csillag, a szellő, s őket hallgatja a megpihenő
felhő.
II.

kategória, ált. isk. 3.osztály:

Lukács Elvíra: Az erdei tornaverseny
A kis erdei állatok nagyon jól érezték magukat, jólesően elfáradtak a sok
mozgásban, örültek az elért eredményeknek, büszkén viselték megérdemelt
érmeiket, csak azt sajnálták, hogy Lusta Lajhár kimaradt ebből a jó kis mókából.
-Gondolkodjunk, mi az, amiben ő a jó, senki más…Tudom már! A kapaszkodás!
A versenyszámot meghirdette a medve, a lajhár észre sem vette, s az
aranyérmet meg is nyerte, s visszajött az életkedve.
III.

kategória, ált. isk. 4.osztály:

Romhányi József: A bűnbánó elefánt
Az elefánt elmélázva
a tópartra kocogott,
és nem vette észre lent a
fűben a kis pocokot.
Szerencsére agyon mégsem
taposta,
csak az egyik lábikóját
egyengette laposra.
-Ej, de bánt, ej, de bánt!
-sopánkodott az elefánt.
-Hogy sajnállak,
szegényke!
Büntetésül te most tízszer
ráhághatsz az enyémre!

IV.
kategória, ált. isk. 5-6. osztály:
Az alábbi csupa nagybetűvel írt betűhalmazt tagoljátok mondatokra, majd írjátok le írott
betűkkel! Ahol szükséges, pótoljátok a kötőjeleket, vesszőket, mondatvégi írásjeleket!
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