SPÁTAY SÁRA
Sárika már a felvételinél felhívta magára a figyelmünket, hiszen a
legmagasabb pontszámmal első helyen jutott be. Az évek
folyamán kiderült, hogy ez nem egyszeri jó teljesítmény, hanem
kitartó színvonalas munka eredménye. Az eltelt hat év minden
napjára felkészülten érkezett, az órák aktív résztvevője volt. Külön
szeretem Benne, hogy nem csak megtanulni, hanem megérteni is
szeretné a tananyagot, ezért szívesen kérdez. Nem véletlen, hogy
kiemelkedő eredményeket ért el matematika és kémia
versenyeken. Kiválóan mutatja szorgalmát és az osztály hozzá
fűződő viszonyát, hogy amikor hetedikben egy év végi rajzórán
négyest adtam a munkájára és ő elszomorodott, az osztály azonnal
kérlelni kezdett, adjam meg az ötöst, hiszen ez lenne az első négyes
érdemjegye az évben.
Az évek múlásával sem változott a tanuláshoz való viszonya,
kitűnősége sohasem volt kérdés. Kitartó szorgalma példaértékű az
osztálytársai számára is. Szívesen vesz részt versenyeken, amelyekre
a felkészülést is nagyon komolyan veszi. A tanulás mellett mindig
jutott ideje a sportra is: a gimnázium csapatának „oszlopos” tagja.
Soha nem hátrált meg semmilyen feladat elől. Az osztályban
közkedvelt, bármikor segít a többieknek. Erős közösségi ember,
szívesen vett részt osztályprogramokban ötletgazdaként,
szervezőként egyaránt.
Három nyelvet tanult, amiből kettőt már nyelvvizsgára is váltott, és
németből középfokon érettségit tett.
Aránylag korán kiderült, hogy a kémiával szeretne továbbtanulni,
nagyon tudatosan készül az egyetemre.
Tanulmányit a BME Vegyészmérnöki karán szeretné folytatni.

Versenyei
7. évfolyam
Zrínyi Ilona Matematika verseny – az iskola legeredményesebb tanulója
Bolyai Term. Tud. csapatverseny megyei 1. hely
8. évfolyam
ZrInyi Ilona Matematika verseny /megyei– csapatban első
Bolyai Matematika csapatverseny – megyei második
Bolyai term Tud. csapatverseny – megyei első, országos 9. hely
Alapműveleti Matematika verseny - megyei 1. hely
10. évfolyam
Ady-matek 3. hely
Irinyi János kémia verseny – 4. helyezett
Röplabda:
( a teljesség igénye nélkül)
2017/18. megyei 3. hely
2018/19. Ady olimpia 2. hely
2019/20. körzeti 2. hely
2020. körzeti 1. hely

