
Művészeti bemutató 

2019. június 05. 

 

A Művészeti bemutató hagyományos rendezény egyúttal a Nemzeti 

Tehetségprogram által támogatott, Tevékenységek, belső képek, fogalmi 

absztrakció pályázatunk zárása is egyben. 

A műhelymunka és a művészeti iskolánk vezetője, Cseh Németh 

László, aki a képzőművészeti alkotások elkészítésében segítette a 

diákokat. 

A tanév során Halak Evelin 7. osztályos tanuló a „170 éves a Magyar 

Honvédség” rendezvénysorozat keretében az „Ott lobog a trikolor, éljen a 

honvéd!” című amatőr képzőművészeti pályázaton  

3. helyezést ért el. Az „Utazás a tiszta levegő felé” pályázaton pedig 

különdíjban részesült. 

Takács Réka 6. osztályos tanuló Várva Várt Alapítvány rajzpályázatán 1. 

helyezést ért el. 

 

A tárlaton a tárgyformálásórákon készült alkotások is helyet kaptak, 

melyek Papp Katalin, Horváth Jánosné és Ács Klaudia irányításával 

készültek. 

A bemutatón néptánc, színjáték, bábozás, éneklés és versmondás volt a 

színpadi produkciók között. Az előadások felkészülését Laskay 

Annamária, Cseh Németh Zsuzsanna, Csiszárné Egyed Aliz, Dézsi Ágnes 

és Ács Klaudia segítette. 

 

 

 

 



Néptánc – Halászi táncok 1-8. o.  

 

 

 

 

Szeidli Katinka 8. o. 

Felső tagozatos diákjaink idén is eredményesek 

voltak a zalaszentgróti Pop Art versmondó 

versenyen. Különdíjban részesült Tóth Csenge 5. 

osztályos, Bogdán Barbara 6. osztályos és Léber 

Kiara 6. osztályos tanuló. Szeidli Katinka 8. 

osztályos diák 1. helyezést ért el. Ő Kosztolányi 

Dezső: Akarsz-e játszani? c. versét szavalta.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az 5. osztályosok előadásában tekinthettünk meg egy vidám jelenet, 

melynek címe: Bolondos királyság. 



Halak Evelin, Szeidli Katinka, Léber Kiara és felkészítőjük, Csiszárné 

Egyed Aliz énekelte együtt az Anima Christi dalt. Elsőáldozásra készültek 

ezzel a latin nyelvű egyházi darabbal, melynek legfőbb üzenet: Krisztus 

lelke, szentelj meg engem! 

 

 

Az EGYÜTTMŰKÖDVE - a szentgróti térségben a jövő nemzedékéért c. 

pályázat keretében iskolánkban bábszakkört működtetünk. A program 2. 

szakaszának zárásaként a 3. osztályosok a Mumus című darabot adták 

elő. 

 

 



Az EGYÜTTMŰKÖDVE program keretein belül furulyaszakkörre is 

járhattak tanulóink.  Az ott tanultakból kaptunk egy kis ízelítőt. Vitéz 

Andrea, Dézsi Márton, Hosszu Dorina, Léber Kiara, Bogdán Barbara, 

Takács Réka, Csiszár Viktória jóvoltából. 

 

 

 

Énekkar – Elhajóznék 1-8. o. 

 

 

 

 

 



Néptánc – Somogyi táncok 5-8. o. 

 

 

 

Énekkar – Búcsúzó 1-8. o. 

Énekkaros tanulóink idén is részt vettek megyei népdalversenyen, ahol 

szóló és csoportos produkciókat is bemutattak. Az alsósok alkotta 

Kisbokréta csoport ezüst minősítést, a felsősök Bokréta csoport arany 

minősítésben részesült. Szóló éneklésben Farkas Adrienn és Léber Kiara 

ezüst, Takács Luca és Csécs Csenge arany, Puklics Blanka pedig kiemelt 

arany minősítést nyert el. 

Az énekkar az Elhajóznék című dalt is elénekelte. 



Néptánc – Sárközi táncok 3-8. o.  

 

 

 

 

 


