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Tarnamérai Általános Iskola
3284 Tarnaméra Dobó István utca l./b

Tel/fax: 36-419-Ia9
Email: tarnamera.iskola@8mail.com

www. tarnamera-iskola.hu

pLl,vÁzATI KIíRÁs
Arany Lász|ő Megyei Meseíró Versenyre

A Tarnamérai Általános Iskola azEgri Tankerületi Központ támogatásával
Arany Lászlő emlékére 28. alkalommal ír ki meseíró pályázatot Heves
megye általános iskolai és gimnáziumi tanulőiszámára.

A pályéaatok elbírálása két szinten zajlk. A tanulók a következő
korcsoportokban vehetnek részt akézzel írott, maximum három oldalas
mesével.

1. korcsoportban
2. korcsoportban
3. korcsoportban
a gimnázium

a 3 - 4. évfolyamos tanulók
az 5 - 6. évfolyamos tanulók
a 7 - 8. évfolyamos tanulók

5 - 8. évfolyamos tanulói

ApáIyaző tanulók azalábbijellegű önálló alkotású meséket készíthetik el:

1. Hagyományos mese
2. Modern mese

A mesék stílusukban a tartalomhoz igazodjanak. Az alkotások tartalmazzák
a mese kellékeit. Cselekményük pozitív emberi gondolatokat sugalljon.
A mesék első szűrője, első szinten a helyi íntézmény legyen.

A legjobb pályaműveket küldjék el a következő címre:

Tarnamé rai Altalános Iskola
3284 Tarnaméra Dobó István utca 1./b

Beküldési határidő : 202l. március 26.



Tarnamérai A|talános Iskola
3284Tarnaméra Dobó István utca l.ib

Tel/fax: 36-479-109
Email: tarnamera.iskola@ grnail.com

www. tamamera-iskola.hu

A beküldött mesék a következőknek feleljenek meg:

- A meséket 5 példányban (1 eredeti + 4db fenymásolat) korcsoportonként és
jelige feltüntetésével kérjük

- Külön borítékban mellékeljék apáIyéaó tanulók adatait, iskolájuk nevét, címét,
email címét.
- Nevezési díjat nem kérünk.

A fenti kiírásnak megfelelő mesék vesznek részt a 2. fordulóban, a megyei
fordulón.
A zsűri az általa legjobbnak ítélt, korcsoportonkénti 10 mesét rangsorolja.

A vírushelyzetre való tekintettel ebben a tanévben nem tervezünk §zemélye§
jelenléti meseírást, ezért a zsűri által korcsoportonként rangsorolt meseírók
közül az 1-3. helyezettet oklevéllel és könyvjutalommal, 4-t0. helyezettet
oklevéllel j utalmazzulc

Eredményhirdetés 202I. április 26.

Szeretettel várj uk a páIy aműveket !

Tarnamér a, 2027.0 1 .28.

Tisztelettel:
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