Holló Noémi Petra
Holló Noémi Petra a BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény 2010- ben végzett
tanulója. Az itt eltöltött évek alatt személyisége, kiváló tanulmányi és versenyeredményei, a
közösségben végzett példamutató tevékenysége elismerést váltott ki diáktársaiban.
Noémi osztályközösségünk alakítását, fejlődését nagyon sok önként vállalt munkával,
kezdeményezéseivel, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével, nagymértékben elősegítette. Nyolc
éven át volt a diákönkormányzat képviselője, aktívan tevékenykedett iskolánkért és
osztályunkért. Közösségi munkájáért több évben is igazgatói dicséretet kapott.
Osztálytársaival mindig kedves, jóindulatú és segítőkész volt. Nevelőkkel, felnőttekkel szemben
példásan, tisztelettudóan és udvariasan viselkedett.
Tanulmányi munkája kiválónak értékelhető, mert nyolc éven keresztül kitűnő volt. Sokoldalúságát,
tehetségét, kreativitását, átlagon felüli képességeit sokféle országos, megyei, városkörnyéki
tanulmányi, művészeti és egyéb versenyeken is bizonyította.
2009-ben Bonyhád városa a „Völgység
környezetvédelmi tevékenységéért.

Tálentuma”

díjat

adományozta

elkötelezett

A Lotz János szövegértési- és helyesírási versenyen országos 7., megyei 3.
A Megyei Simonyi helyesírási verseny 7. helyezettje
Az Angol Nyelvi és Országismereti Verseny 2., a Megyei angol nyelvi verseny 7.
helyezettje
A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei/körzeti fordulójának, a Nemzetközi Kenguru
Matematika Verseny városi fordulójának résztvevője
A „Soha többé soá!”Alapítvány és a Max Nordau Magyar-Izraeli Baráti Társaság között
történelmi vetélekedőjén 1. helyezést elért csapat tagja
Az ECDL vizsga 4 modulját sikeresen megszerezte

A Pfizer Állategészségügy által meghirdetett országos Gyemekrajz pályázaton a legjobb
12 közé jutott.
A Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány „Barackvirág” rajzpályázatán munkája
3. lett.
A Völgység Iskolaszövetség kistérségi gyermekrajz pályázatán gyakran kiválóan
szerepelt.
A Tolna Megyei Környezetvédelmi Vetélkedő 1., később 3. helyezést elért csapatának
tagja
A bonyhádi Laurus Alapítvány „Miénk ez a város” című pályázatán 2., az „Öröm-bánat
térkép” pályázatán 2. helyezettje valamint az „Újra hasznos” című pályázat különdíjasa.
A Megyei Csecsemőápolási Verseny 2. helyezést elért csapatának a tagja, a
Vöröskeresztes levelező verseny 1. helyezett csapatának tagja.
A pécsi „Digitális mesekészítő verseny” 1. helyezettje,
Diákönkormányzatunk fotópályázatának első helyezettje.
A paksi „Tánc Ki Mit Tud”-on 2. helyezést elért angolkeringős csapat tagja.
Holló Noémi Petrát, sokoldalú tevékenysége, kiváló versenyeredményei, példaértékű magatartása
és szorgalma alapján a BONI Széchenyi István Általános Iskola nevelői és tanulói egyaránt
javasolják a „Széchenyi-díj” elnyerésére.

