
 

 

„NÁDUDVAR KRÓNIKÁSA” DÍJ 

A TEHETSÉGES 8. ÉVFOLYAMOSOKNAK 

 

I. A díjat a Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Humán 

munkaközössége és a Jövő Nemzedékéért Alapítvány alapította a Kövy Sándor 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. évfolyamot 

legeredményesebben elvégző tanulói részére.  

II. A pályázat célja:  

1. A cselekvőképes tudás, a kiemelkedő tanulmányi munka erkölcsi elismerése.  

2. Anyanyelvünk ápolása, a magyarságtudat, a haza-, és a szülőföld iránti szeretet 

és tisztelet erősítése.  

III. Nevezés  

1. A „Nádudvar krónikása” díjat az intézményvezetőnek nyilvánosan kell 

meghirdetnie!  

2. A pályázati szándékot minden év április 10-ig jelezni kell a Kövy Sándor 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója felé.  

3. A tanulónak a teljes pályázati anyagát minden év május 10-ig kell leadnia 

az osztályfőnökének.  

4. A tanulók pályázatát az iskolai kuratórium (intézményvezető, felsős igazgató 

helyettes, magyar és történelem szaktanárok, 8. osztályos osztályfőnökök) bírálja 

el.  



IV. Értékelési szempontok a pályázat elbírálásához  

1. A tanuló tanulmányi átlaga felső tagozatban 4,00-nél nem lehet rosszabb.  

2. Magatartása és szorgalma a felső tagozatban jó.  

3. A tanuló által készített pályamunka (maximum 40 pont, melyből az 1. rész 20 

pont, a 2. rész 10 pont, a formai követelmények 5 pont, küllem 5 pont)  

4. A végső értékelés során fellépő pontegyenlőség esetén a történelmi vagy 

helytörténeti rész pontszáma dönt. Amennyiben itt is pontegyenlőség van, a 

pályamunka Miért szép? részének pontja fog dönteni.  

 

V. A pályamunka részei:  

 

1. Nemzeti történelmünk vagy nemzeti irodalmunk vagy helytörténetünk 

Választható témái:  

A) Nemzeti történelmünk valamelyik kiemelkedő eseményének 

problémaközpontú bemutatása (1848. március 15. 1956. október 23. stb.)  

B) Nemzeti történelmünk valamelyik kiemelkedő személyének a bemutatása  

C) Nemzeti irodalmunk határainkon innen és túl (jellemzés, értekezés, bemutatás)  

D) Anyanyelvünkről (sajátossága, szépsége, egy-egy részterület elemzése)  

E) Helytörténeti munka, mely tartalmazhatja egy Nádudvar szülötte híresség, 

vagy híres nádudvari tárgy, étel, hagyomány stb., vagy egy helytörténeti téma 

feltáró bemutatását. 

A kézzel írott pályázat ne tankönyvek vagy egyéb kiadványok kiollózott és 

egymás mellé tett másolata, hanem kutató, elemző munka eredménye legyen.  

Terjedelem: 6-10 oldal  (max. 20 pont).  

Nemzeti történelmünk vagy nemzeti irodalmunk vagy helytörténetünk 

szabadon választható, csak az egyiket kell kidolgozni. 

  



2. Miért szép?  

A tanuló kézírással önálló gondolatait, érzéseit mutatja be az adott tanévre 

megadott mottó, idézet, bölcsesség tartalmához kapcsolódva. Terjedelem: 1-2 

oldal (max. 10 pont).  

 

A 2020/2021-as tanév gondolatébresztő mottója a Miért szép? részhez: 

  

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” 

/Tamási Áron/ 

 

 

VI. A pályázat pontozási rendszere:  

A tanulmányi és sportversenyeken elért legjobb helyezések a 4. évfolyamtól 

számítanak. A sportversenyeken elért pontszám nem haladhatja meg az összes 

verseny pontszámának a felét.  

A határidőn túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 

 

VII. A pályázat díjazása:  

 

I. díj „Nádudvar krónikása” Emlékplakett és díszoklevél  

II-VI.”Nádudvari íródeák” díszoklevél  

Könyvjutalom.  

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a ballagási ünnepségen 

kerül sor. A díjakat az iskola igazgatója adja át a tanulónak.  

 

VIII. Aki elnyerte a „Nádudvar krónikása” díjat, a következő tanévben 

október 23-án vagy március 15-én ültessen egy facsemetét az iskola udvarán 

vagy a településen! A faültetésről fotó készül a pályázat albumához.  


