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      Az Iskolaszanatórium Alapítvány ez alkalommal olyan műveket várt versenyére, melyek újrafelhasznált alapanyagból készültek. 
A kiírás aztán tanítóinkon/tanárainkon keresztül kissé módosult: kérésre és tekintetbe véve egyes egészségügyi intézmények speciális 
adottságait, az a megállapodás született, hogy rajzokat is be lehet küldeni (témamegkötés nélkül).  
 
Az alkotói versenyre összesen 23 gyerek küldött be pályamunkákat, egy részük több alkotást is. A gyerekek életkorban nagy szórást 
mutattak (a kis ovisoktól kezdve egészen a középiskolás korosztályig terjedt), ugyanakkor az alkotások elkészítési technikája is széles 
palettán mozgott. 
 
A zsűri tagjai iskolánk pedagógusai közül kerültek ki, így idén is sok apró, kedves hozzáfűznivaló hangzott el egy-egy pályamű kapcsán. 
A zsűri  tagjai végül, hosszas töprengés után, megegyeztek a helyezéseket illetően. Ez évben is voltak megosztott helyezések. 
A zsűri határozott a jutalmakról – mivel jól ismerték a gyerekeket, ezért igyekeztek úgy jutalmazni, hogy minden díjazott örüljön a 
maga meglepetésének. 
 
   Gratulálunk  mindenkinek,  aki  beküldött alkotást hozzánk alkotást! Nagyon szépek voltak, látszott rajtuk, hogy szívvel készítették 
azokat! Valamennyi  pályázónak egy csodaszép oklevelet is küldtünk emlékbe! 



1. HELYEZETT 
Az első helyezést egy kisfiú nyerte, 
aki egy robotot készített (papírból, 
kupakokból és ragtapaszból). 
A jutalma Lego-készlet. 



2. HELYEZETT (megosztott díj) 
Második helyezést ért el egy kislány , aki kartonpapírt, dekorgumit, kupakokat használt 
fel alkotásához. A jutalma hímzett párna.  



2. HELYEZETT (megosztott díj) 
Szintén második helyezést ért el kisfiú, aki három 
nagyszerű művét küldte be nekünk: egy montázst 
„Arcok” címmel, valamint egy kamiont és egy 
repülőmodellt. A jutalma hímzett törölköző. 



3. HELYEZETT (megosztott díj) 
A két harmadik helyezett közül az 
egyik lány tojástartóból készített 
hernyót. Jutalma: finom csoki. 
A másik lány, aki harmadik helyezett  
lett, zoknikból készített bábot, amit aztán 
gyöngyökkel , szalagokkal tett 
karakteresebbé. 
A  jutalma hímzett könyvjelző.  



4. HELYEZETT 
(megosztott díj) 
Negyedik helyezést ért el 
egy lány, aki papírcsíkokból, 
quilling technikával készített 
el egy madarat. Jutalma 
hímzett könyvjelző és egy 
ceruzakészlet. 
Egy fiú, aki szintén negyedik 
helyezést ért el, papírból 
hajtogatott ágyút. Az ő 
jutalma is könyvjelző és 
ceruzakészlet. 



KÜLÖNDÍJ 
A különdíj egy ifjú hölgyé lett, aki sokféle pályamunkát adott be: egy szalaghímzéssel 
díszített festett dobozt, egy másik szintén szalaghímzéses, csillag formájú papírmasé dobozt, 
egy gyertyatartót és egy papírmasé modellt (egy anime rajzfilm figuráját mintázta meg 
3D-formában). Szorgalmas munkáját a zsűri egy hímzett borítójú naplóval jutalmazta. 
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