
Tisztelt Igazgatónő/Igazgató Úr! 

Kedves Kollégák! 

Kedves Gyerekek! 

A Gárdonyi Géza Emléknap alkalmából rendezvénysorozattal tisztelgünk 

iskolánk névadója előtt. Ebből az alkalomból október 17-28. között Gárdonyi-

heteket tartunk, melyre szeretettel várjuk a versenyezni kívánó diákokat! Az idei 

év különleges, Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulóját a Gárdonyi Géza 

Könyvtár és Kulturális Központtal együtt ünnepeljünk. A pályázatok facebookos 

felületen is megtekinthetők lesznek, valamit szavazási lehetőséget adnak a 

beküldött pályázatokra. (erről a későbbiekben küldünk értesítést).A szavazás 

hete október 17-24. között lesz, melyre szülők, barátok, ismerősök is leadhatják 

a voksukat.  

Programok: 

Levelezős versenyeinkre a pályázati anyagot október 17-ig kell elküldeni  

alsó tagozat  1-4.osztály rajzpályázat  

alsó tagozat 2-4. évfolyam szépen író verseny 

alsó tagozat 3-4. évfolyam online irodalmi vetélkedő 

felső tagozat 8. osztály címerkészítő verseny 

felső tagozat 5-8. osztály rajzpályázat  

felső tagozat 7-8. osztály makettkészítő csapatverseny  

    felső tagozat 7-8. osztály prezentációkészítő verseny 

 felső tagozat 5-6. osztály meseíró verseny  

felső tagozat 7. osztály riport/tudósítás írása 

felső tagozat 8. osztály csapatmunka eskü írása  

 



 

Rajzpályázat 

1. 2. 3. és 4. évfolyamos tanulók részére 

Verseny témaköre: Gárdonyi a meseíró 

Feladat: A versenyre nevező gyerekek készítsenek A4-as méretben olyan rajzot, 

festményt, mely Gárdonyi Géza meseírói munkásságával foglalkozik. Lehet ez 

egy meseillusztráció, vagy akár egy olyan alkotás, ahogyan a gyerek képzeli 

Gárdonyit mesealkotás, meseírás közben. 

Szabadon választott technikával dolgozzanak. 

A plakátokat 2022. október 17-ig juttassák el iskolánkba! 

Cím: Gárdonyi Géza Általános Iskola 

 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/b 

  



 

Szépen író verseny 

egyéni verseny 2-3-4. évfolyamos tanulók részére 

 

Verseny témaköre: Gárdonyi Géza szövegrészletek másolása. 

A szövegeket e-mailben juttatjuk el a jelentkezőkhöz. Ezeket a szövegeket (akár 

egy írás óra keretében) másolják le, majd postai úton juttassák vissza hozzánk. 

Jelentkezési határidő: 2022. október 7. 

Cím: Gárdonyi Géza Általános Iskola 

 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/b 

Jelentkezés módja: e-mailben borosnico@gmail.com címre 

Boros Nikolettánál 
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Irodalmi vetélkedő online feladatokkal 

Alsó tagozat 3-4 évfolyam 

„Gárdonyi és a gyerekek”  

című játékos csapatverseny 2 fős csapatok részére 

 

Verseny témaköre: 

o Gárdonyi Géza szövegeinek, meséinek, verseinek felhasználásával 

játékos feladatok megoldása, rejtvények, kvízek elvégzése páros 

munkában. 

o Nevezés után az érintett csapatokat értesítjük, hogy melyik 

versekből készüljenek! 

A verseny helyszíne:  Gárdonyi Géza Általános Iskola 

     2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/b  

Jelentkezési határidő: 2022. október 10. 

A verseny ideje: 2022. október 18. kedd 14.00- kb. 15.00 

 

Jelentkezés módja: e-mailben borosnico@gmail.com címre 

Boros Nikolettánál 
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Prezentációkészítő verseny 

Évfolyam: 7-8.osztályosok 

Témakörök: 

1. Gárdonyi Géza a polihisztor (Gárdonyi Géza élettörténete, munkássága) 

vagy  

2. Az egri vár ostroma (Az 1552. évi ostrom bemutatása) 

A digitálisan beküldött munkákat oklevéllel jutalmazzuk. A legjobb alkotások 

készítőit külön is díjazzuk. 

Tájékoztató a prezentáció elkészítéséhez: 

 A pártatlan elbírálás miatt jeligét kérünk az összes résztvevőtől. 

 A fájlnév tükrözze a tartalmat és jeligét. 

 Használt program: Microsoft Power Point, bemutató formátumban (ppt, 

pptx) 

 Min. 10 diából álljon. 

 Az első dián szerepeljen a bemutató címe és a készítő jeligéje. 

 Tartalmazzon képet, szöveges magyarázatot. 

 Tartalmazhat multimédiás elemet.(hangfájl, videórészlet) 

 Animációt, áttűnést lehet használni, az áttűnések ne csak időre történjen 

 Beküldési határidő: 2018.10.14. 

 Pályázatokat az alábbi e-mail címre várjuk: 

gardonyi.g.iskola@gmail.com Hegedüs István  
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Felső tagozatos rajzpályázat 

Évfolyam: 5-6. osztályosok 

 

Téma: Illusztráció készítése Gárdonyi Géza egy szabadon választott 

állatmeséjéhez  

Méret: A/3-as vagy A/4-es  

Eszköz: szabadon választható technikával 

Beküldési határidő: 2022. október 14. 

címzett: Borsányi Zoltánné Andi néni  

Levelezési cím: 2483, Gárdony Bóné Kálmán utca 14/b. 

 

Évfolyam: 7. osztályosok 

 

Téma: Illusztráció készítése Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényhez 

Méret: A/3-as vagy A/4-es  

Eszköz: szabadon választható technika  

Beküldési határidő: 2022. október 14. 

címzett: Borsányi Zoltánné Andi néni  

Levelezési cím: 2483, Gárdony Bóné Kálmán utca 14/b. 

 

 



 

Évfolyam: 8. osztályosok 

Téma: Bornemissza Gergely címerének elkészítése. A játék kedvéért képzeljük 

el, hogy Bornemissza Gergely a sikeres ostrom után nemesi címet kapott a 

királytól. A korban szokás volt, hogy a nemesek maguk tervezik meg címerüket. 

Az általad készített címer utaljon Bornemissza szerepére, ostrom alatt tanúsított 

hősies, ötletes tevékenységeire! 

Méret: A/3-as vagy A/4-es  

Eszköz: szabadon választható technika  

Beküldési határidő: 2022. október 14. 

címzett: Borsányi Zoltánné Andi néni  

Levelezési cím: 2483, Gárdony Bóné Kálmán utca 14/b. 

 

Felső tagozatos makettkészítő csapatverseny  

Évfolyam: 7-8. osztályosok 

 

Téma : Makett készítése az egri várról a regényben szereplő 1552-es állapotnak 

megfelelően. Nézzetek utána, hogyan is nézett ki a vár a 16. században, és 

készítsetek róla egy makettet! 

Méret: A/3-as vagy A/4-es  

Eszköz: szabadon választható technika  

Beküldési határidő: 2022. október 14. 

címzett: Borsányi Zoltánné Andi néni  

A makettről e-mailen fényképet kérünk:  annavargamolnar@gmail.com  

(min. a vár négy oldaláról és felülnézetből) a nyertes maketteket kiállítjuk. 
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Felső tagozatos irodalmi pályázatok 

5-6. osztályosok részére 

Állatmesék Gárdonyi módra 

 

Gárdonyi Géza sok állatmesét írt, amelyben az állatokat emberi tulajdonsággal 

ruházta fel, ők így tanítottak bennünket, írd meg te is a te állatmesédet, legyen 

tanulságos! 

Formai követelmények: minimum 15 mondat, lehet kézzel írott is, vagy gépelt 

szöveg. 

Beküldési határidő: 2022. október 14. 

címzett: Csapó Botond 

cím: csapobotond1977@gmail.com 
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7. osztályosok részére  

Egri hírek, extra kiadás 

egy tudósítás/riport írása 

 

Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét olvastátok, amelyben a hősök igazi 

küzdelemben vettek részt, így tanítottak bennünket. Írj olyan tudósítást, amelyben 

te is ott voltál a csata helyszínén, te vagy a riporter, és riportot készítesz a 

helyszínen az egyik hőssel. Bornemissza Gergellyel beszélgess! Támaszkodj a 

regényben olvasottakra! 

Formai követelmények: minimum 25 mondat, lehet kézzel írott is, vagy gépelt 

szöveg 

Beküldési határidő: 2022. október 14. 

címzett: Varga-Molnár Anna  

cím: annavargamolnar@gmail.com 
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8. osztályosok részére csapatmunka (3-4 fős) 

 

Eskü írása 

 

Dobó István és az egriek a csata előtt felesküdtek a vár védelmére, ezzel mintegy 

felvértezve magukat a csatára. Ti is a felvételi előtt állva a nyolc év munkáját 

összegezve készültök a nagy „küzdelemre”. Készítsétek el a csapatotok esküjét, 

amelyben megfogalmazzátok, az elkövetkezendő időszakban mit fogadtok meg 

egymásnak és magatoknak.  

 

Formai követelmények: minimum 10 mondat, lehet kézzel írott is, vagy gépelt 

szöveg. 

Beküldési határidő: 2022. október 14. 

címzett: Varga-Molnár Anna  

cím: annavargamolnar@gmail.com 

 

Részletes tájékoztatásért keressenek bizalommal: annavargamolnar@gmail.com 

vagy a 06205859583 telefonszámon (14 órától hívható) 
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