
A „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság az NKA támogatásával 
2015. március 23-26. között rendezte meg a „Nyelvében él a nemzet” című 
versenyét a Fazekas Utcai Általános Iskola diákjai számára. A versennyel a Társaság 
célja volt a magyar nyelv szeretetének elősegítése az ifjúság körében. Ezt 
kisgyerekkorban kell elkezdeni és tudatos odafigyeléssel, folyamatosan kell ápolni, 
bővíteni.  

A korosztályoknak megfelelően három versenyfelhívást tettünk közzé, ahová a 
tanulók jelentkezhettek. A legkisebbek a 2.-3. osztályosok az írásukról, a 4.-5. 
osztályosok a szép kiejtésükről tettek tanúbizonyságot.  A 6.-7.-8. osztályosok 
szavalatukkal mérettették meg magukat. Öröm volt látni a felkészült gyerekeket, 
akik nagy izgalommal készültek a versenyre és vártak az eredményhirdetésre.  

A döntők után a diákoknak vendéglátással kedveskedtünk, amit lelkesedéssel 
fogadtak. A tanulók felkészültségét bizonyítja az a háttérmunka, amit a pedagógusok 
és a szülők nyújtottak. A zsűrinek komoly feladatot jelentett a rangsor felállítása. A 
versenyen minden induló emléklapot és kisebb ajándékot, míg az eredményt elért 
tanulók oklevelet és értékes könyveket kaptak jutalmul.  

Gratulálunk a győzteseknek, köszönjük a felkészítő tanárok és a zsűri munkáját, 
valamint minden közreműködőét, akik hozzájárultak a sikeres verseny 
lebonyolításához.   
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„Nyelvében él a nemzet” 

Általános iskolások nyelvi versenyének 

        Győztesei 
 

   Szépírás verseny 

    2. osztály 
1. helyezett   Iván Hanga 

2. helyezett   Kerékjártó Boglárka 

3. helyezett    Érsok Réka 
 

   Szépírás verseny 

    3. osztály 
1. helyezett   Divinyi Gréta 

2. helyezett   Magyar Milla 

3. helyezett   Dobos Julianna 

 

   Szép kiejtés - olvasó verseny 

    4-5. osztály 
 

1. helyezett  Siposs Máté    4.a. 

2. helyezett  Palásti Diána Léna 4.a. 

3. helyezett  Gaál-Répássy Attila 5.a. 

4. helyezett  Orvos Laura  5.c. 

5. helyezett  Czibik László  5.b. 

6. helyezett  Székely Borbála 4.c. 
 

   Szavalóverseny 

    6.-7.-8. osztály 
 

1. helyezett   Veres Boglárka 8. o. 

2. helyezett   Kerékgyártó Zsófi 6. o. 

3. helyezett  Pethő Dorka  6. o. 

4. helyezett  Szabó Marcell  7. o. 

5. helyezett  Tömpe Jakab  6.o. 

6. helyezett  Tóth Szántai Kata 6.o. 


