Dányi Dorina – 8.b osztály

Dorina iskolánk nyolcadik osztályos, végzős tanulója. Második osztályos kora óta jár
intézményünkbe, azóta minden évben kitűnő bizonyítvánnyal és számos dicsérettel zárja a
tanévet.
Az iskolában való teljesítését a szorgalom, az alázat, a szerénység és a tudásvágy ösztönözte.
Eredményeit lelkiismeretes munkájával, kitartó szorgalmával és példamutató magatartásával
érte el.
Érdeklődése rendkívül széleskörű, ezt bizonyítja az is, hogy számtalan tanulmányi versenyen
vett részt: matematika, földrajz, biológia, természet- és környezetismeret, angol nyelv és
magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. Nem csak az iskolai, hanem a kerületi versenyeken is
szép sikereket ért el. A Simonyi Zsigmond iskolai és kerületi helyesíró verseny rendszeres
résztvevője, kerületi matematika verseny 2. helyezés. Kaán Károly természet- és
környezetismereti versenyek és a Herman Ottó Kárpát-medencei biológia versenyek kerületi és
budapesti fordulóin 2-3. helyezések. Az iskolai meseíró versenyen /Arany ceruza/ két
alkalommal is különdíjat kapott, az országos meseíró pályázaton pedig első helyen végzett.
Lankadatlan szorgalommal készült a versenyekre, legyen az egyéni vagy csapatverseny.
Megbízható tudására minden kolléga biztonsággal számíthatott.
Tanáraival szemben mindig tisztelettudóan, illedelmesen viselkedik. A rábízott feladatokat
megbízhatóan teljesíti, szívesen vállal tanórán kívüli feladatokat is.
Tanulmányi sikerei mellett igazi közösségi ember. Osztálytársai szeretik és becsülik őt
segítőkészsége, kreatív ötletei, olvasottsága, műveltsége miatt. Javaslatait, építő, jó szándékú
kritikáit mindig elfogadják tőle. Véleményét vállalva sokszor állt ki társaiért.
A közösségért, az osztályért és az iskoláért minden pillanatban igyekszik a tőle telhető legtöbbet
megtenni.
5. osztályos kora óta aktívan vesz részt a diákönkormányzat tevékenységében. Immáron
harmadik éve ő az iskolai diákönkormányzat vezetője – munkája mindig megnyugtató volt –
önállóan dolgoztak, remek ötletekkel gazdagítva a közösségi tevékenységet. Az iskolai
papírgyűjtés megszervezésében és lebonyolításában mindig aktívan részt vett.
A programok szervezésében és lebonyolításában rendszeresen jelen van. Ötleteivel, pozitív és
kritikus meglátásaival előre viszi a megoldandó feladatokat. A gyerekek, a társai hallgatnak rá,
elfogadják véleményét. Remek szervező, munkáiban mindig pontos és precíz. Az
iskolai/kerületi versenyek lebonyolításának négy évig tevékeny segítője volt. A kerületi
diáktanács munkájában rendszeresen vett részt, minden esetben képviselte iskolánkat.
Tanulmányait a József Attila Gimnáziumban folytatja.
Példás magatartása, kitartó szorgalma és kiváló tanulmányi eredménye követendő példa minden
iskolánkban tanuló diák számára.

Versenyeredményei:
Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan: iskolai 2. hely, kerületi részvétel-2018-19
Országos angol nyelvi verseny: részvétel-2020
Kerületi angol csapatverseny: 7. és 4. hely-2018
Iskolai meseíró: különdíj, arany ceruza-2017, 2019
Országos meseíró verseny: 1. hely- 2017
Simonyi Zsigmond helyesíró verseny iskolai forduló: 1. hely, kerületi forduló: részvétel-2018
Simonyi Zsigmond helyesíró verseny iskolai forduló: részvétel-2016
Kalandos verseny- Szalay Könyvek: részvétel- 2016-17
Bolyai Matematika Csapatverseny--Kőbánya-Zugló körzeti forduló: részvétel- 2017, 2018,
2019
Kerületi matematikaverseny: 2. hely- 2019
Medve szabadtéri matekverseny: részvétel- 2018
Iskolai matematika verseny: 1. hely- 2019 Matematika háziverseny: 1. hely- 2017/8
Herman Ottó Kárpát-medencei biológia verseny kerületi forduló: 3. hely- 2019
Herman Ottó Kárpát-medencei biológia verseny Budapesti fordulója: részvétel- 2019
Kaán Károly környezet-és természetismeret verseny kerületi forduló: 3. hely- 2018
Iskolai biológia verseny: 3. hely-2018
Kaán Károly országos természet-és környezetismereti verseny középdöntője: részvétel-2017
Kaán Károly országos természet-és környezetismereti verseny középdöntője: részvétel- 2018
Természetismeret verseny iskolai forduló:1. hely - 2017
Természetismeret verseny iskolai forduló: 1. hely - 2016

