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A pályamunkákat gyűjti: Tóvizi Jenő József tanár úr.
A pályaművekből 2022. február 2-ától kiállítást rendezünk iskolánkban.
A kiállítást Besze Lívia tanító néni szervezi.
A legértékesebb pályamunkák fantasztikus élmény-jutalomban részesülnek.
A beérkezett pályamunkákat volt hermanos diákokból álló zsűri fogja
értékelni. Az értékelésnél a legfontosabb szempont az igényesség lesz.  
Eredményhirdetés és díjkiosztás 2022. március 1-én a Herman nap alkalmával.
Örömteli és sikeres pályázást kíván a Herman Ottó Általános Iskola tantestülete!
                       

2022. február 2-án lesz éppen 60 éve annak, hogy iskolánk 
megnyitotta kapuit. E jeles alkalomra pályázatot írunk ki, 
melyen minden jelenlegi- és valaha volt diákunk

és tanárunk részt vehet!

60
Versíró pályázat  • Írj ünnepi

köszöntő verset iskolánk tiszteletére! 

Riporter kerestetik!  • Készíts riportot iskolánk 
jelenlegi vagy volt diákjával, tanárával! A beszélgetést vedd fel videóra 

vagy rögzítsd írásban!  A beszélgetés időtartama min. 10 perc  legyen! A riport 
természetesen az iskolával kapcsolatos élményekről, emlékekről szóljon!

Miből lesz a cserebogár? •   Kutass! Keress híressé vált volt diákunkat! Készíts tablót, me-
lyen bemutatod eredményeit, büszkeségeit, hivatását!

60 év – 60 méter! •   Ebben a témában a testnevelés órákon elért időeredményeddel nevez-
hetsz 60 méteres síkfutásban. Az eredményt minden esetben a testnevelő tanárodnak hitelesí-
tenie kell!

Emlékek •   Ebben a kategóriában iskolánk eddigi történetéhez, múltjához szorosan kötődő tárgyi 
emlékek felkutatására, gyűjtésére biztatunk téged. Az összegyűjtött képeket, dokumentumokat, 
cikkeket, fotókat, okleveleket, emléklapokat, iskolai füzeteket, stb-t rendezd albumba, tablóra, 
vagy valamilyen kiállítható formába!

Jövendőmondó •  Képzeld el, milyen lesz iskolánk 60 év múlva! I e d A/3-as méretű, tetszőleges 
technikával készített rajzokat várunk.  

Ha a falak mesélni tudnának…  • Kutatás. Párhuzamos történelem az iskola falain kívül. Mik 
történtek az elmúlt hatvan évben Magyarországon, ill. a nagyvilágban? Készíts tablót, 
melyen bemutatod az elmúlt 60 év kimagasló történelmi, kulturális eseményeit, 
érdekességeit, szenzációit hazánkban vagy világszerte!

Szülinapi suli-süti ! •  Akinek van egy kis „sütnivalója”, bátran mutassa be konyha-
művészeti képességeit! Saját tervezésű- és készítésű süteményed receptjével 

pályázhatsz. Mellékeld hozzá az elkészítés menetéről készült fotókat is. 
Süteményednek adj fantázianevet, természetesen a pályázat 

mottójához illőt!

Pályázatok benyújtásának határideje: 2022. jan. 5. szerda.
Pályázni egyénileg, családilag, csoporttal, osztállyal

is lehet. Pályázatodat, ha mód van rá, készítsd
el digitális formában is!
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