
 

 

 

 

„Így írok én” irodalmi pályázat 

 

Középiskolánk irodalmi pályázatot hirdet 

diákjaink részére a költészet napja alkalmából. 

A pályázat témája kötetlen. 

Kategóriák: vers, mese, rövid elbeszélés. 

A pályázatokat az alábbi címre várjuk: 

zmgsz.szigetvar@gmail.com  

A pályaműveken kérjük feltüntetni az alkotó 

nevét és osztályát! 

 

Beküldési határidő: 2017. április 10. 
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Könyvcsere 

 

Hozd el régi, megunt, nem használt vagy több 

példányos könyvedet, és gyűjtsd be mások 

kincseit ingyen! 

Ahány könyvet hozol, annyit vihetsz! 

Hogy mindenki boldogan távozzon, csak jó 

állapotban lévő könyveket fogadunk el. 

 

A cserélni kívánt könyvek leadási napja: 

2017.április 10., a középiskola 104-es terme. 

 

A könyvcsere ideje: 2017. április 12. 8-12.30. 

Helyszíne: aula. 

 



 „Az én kedvenc versem” rajzpályázat 

 

Középiskolánk a költészet napja alkalmából játékos 

rajzpályázatot hirdet. A feladat az, hogy kedvenc versedről 

olyan képet készíts, melyben megmutatod, miért szereted a 

kiválasztott művet.  

A pályázatra legfeljebb két művel jelentkezhetsz, a 

rajzokat A4-es vagy A3-as méretben készítheted el. 

Technikai megkötés nincs, a zsűri elsősorban a kreativitás 

alapján választ. 

A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni a beküldő nevét és 

osztályát! 

A pályaműveket a lerajzolt verssel együtt 2017. április 10-ig 

várjuk. 

 



 

Szavalóverseny 

 

A költészet napja alkalmából 2017. április 12-én megrendezzük 

hagyományos versmondó versenyünket. 

Téma: József Attila válogatott versei 

Nevezni a listán szereplő versek egyikével vagy annak 

részletével 2017. április 10-ig lehet a magyartanároknál. 

 

A versek listája: József Attila: 

 

1. Anyám 

2. Holt vidék 

3. Külvárosi éj 

4. A hetedik 

5. Téli éjszaka 

6. A város peremén 

7. Elégia 

8. Óda 

9. Eszmélet 

10. Levegőt! 

11. Kései sirató 

12. Gyermekké tettél 

13. A Dunánál 

14. Mint a mezőn 

15. Kész a leltár 

16. Ars poetica 

17. Születésnapomra 

18. Tudod, hogy nincs bocsánat 

19. Talán eltűnök hirtelen 

20. Íme, hát megleltem hazámat 



 

 

 

 

Szavalóverseny 

 

A PSZC Zrínyi Miklós Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája rendhagyó szavalóversenyt 

rendez a költészet napja alkalmából! 

A Költészet napi forgatag nevű rendezvényünkre 

ellátogatva bárki elmondhatja kedvenc versét, 

és mi cserébe megajándékozzuk egy sütivel! 

 

A verseny időpontja: 2017. április 12.,11-12.30. 

Helyszíne: a középiskola aulája. 

 

Jelentkezni a helyszínen lehet,korhatár:4-99 év! 

 

Szeretettel várunk minden kedves versbarátot! 

 


