2017. február 20-24.

SZELLEMI-, KULTURÁLIS- ÉS SPORTVETÉLKEDÔK A
SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS GIMNÁZIUMBAN
7-8. osztályos tanulók részére

Díjkiosztó gála: 2017. február 24.
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK SPORT
fizika - kémia - biológia - földrajz
atlétika - kézilabda - asztalitenisz - foci
NYELV
KULTÚRA
angol és német nyelv
vers- és prózamondás - ének
Nevezés: www.szlki-kisvarda.hu

A legjobb csapatok és felkészítô tanáraik értékes tárgyjutalmakat kapnak.
Jó felkészülést és sok sikert kívánnak a szervezôk!

ISKOLÁNK A JÖVÔD ZÁLOGA!

Legyél sztár a
természettudományokban

Biológia, fizika, földrajz és kémia vetélkedőre hívjuk azokat a 7. vagy 8.
osztályos tanulókat, akik szívesen végeznek látványos, érdekes, szórakoztató természettudományos kísérleteket, méréseket.
A versenyre 3 fős csapatokat várunk. (Egy iskolából többet is.) Minden
tantárgy egy állomás, ahol a sorsolással kiválasztott feladatokat kell elvégezni a csapatnak, amelyhez a szükséges eszközöket, anyagokat rendelkezésre bocsátjuk. Tollat, vonalzót, ceruzát, számológépet hozzatok magatokkal! Az állomásokon szerzett pontokat összesítjük, az 1-3. helyezettet
díjazzuk. A versenyre a felkészítő tanárokat is szeretettel meghívjuk.
I. Legyél sztár a biológiában!
„Az élet él és élni akar”
Ökológia, növénytan, állattan témaköréből választott kísérletek, feladatok
elvégzése.
II. Legyél sztár a fizikában!
„És mégis mozog a Föld”
Egyszerű kísérletek a mechanika és az elektromosságtan témakörében. A
tapasztalatok összegyűjtése, elemzése.
III. Legyél sztár a kémiában!

„Ismeretlen Ili találkája”

Látványos kísérletek elvégzése, a jelenségek magyarázata.
A feladat „ismeretlen” anyag kimutatása, azonosítása jellemző reakciókkal, kémhatás vizsgálattal. Egyszerű elméleti, számítási feladatok.
IV. Legyél sztár a földrajzban!

„Irány a Mars”

Jelenségek, események topográfiai adatok ismerete, felismerése digitális
eszközök használatával.
A verseny időpontja: 2017. február 20. (hétfő) 14.00 óra
Jelentkezési határidő: 2017. február 14.
További információ: Kosztya Gézáné, kgne57@freemail.hu
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TEDD PRÓBÁRA TUDÁSODAT
ANGOL / NÉMET NYELVBŐL
FELADATOK ANGOL NYELVBŐL (3 fős csoportok számára)

1. PREZENTÁCIÓ – MUTASD BE AZ ANGOL NYELVTERÜLET EGY ORSZÁGÁNAK FŐVÁROSÁT 5 percben
(használhatsz bármilyen segédeszközt: videó, képek, Smart tábla …)
2. KVÍZ JÁTÉK – FŐVÁROSOKBÓL – FOTOMONTÁZS
(az angol nyelvterület fővárosainak nevezetességei, híres emberek,
helyek, jellegzetes közlekedési eszközök, fesztiválok)
3. VILLÁM ANGOL - NYELVTANI TESZT (20 feladat)
Felkészülési segédlet mindkét idegen nyelvből a kerettanterv 5-8. osztályos ajánlása alapján.
A nyelvi versenyek időpontja: 2017. február 22. (szerda) 14 óra
Jelentkezési határidő: 2017. február 14.
További információ: Pappné Merő Ildikó, pmildi@freemail.hu
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FELADATOK NÉMET NYELVBŐL (3 fős csapatok számára)

1. PREZENTÁCIÓ – MUTASD BE A NÉMET NYELVTERÜLET
EGY ORSZÁGÁNAK FŐVÁROSÁT 5 percben
(használhatsz bármilyen segédeszközt: videó, képek, Smart tábla …)
2. KVÍZ JÁTÉK – FŐVÁROSOKBÓL - FOTOMONTÁZS
(a német nyelvterület fővárosainak nevezetességei, híres emberek, helyek, jellegzetes közlekedési eszközök, fesztiválok)
3. VILLÁM NÉMET - NYELVTANI TESZT (20 feladat)
Felkészülési segédlet német nyelvből a kerettanterv
5-8. osztályos ajánlása alapján.
A verseny időpontja: 2017. február 22. (szerda) 14 óra
Jelentkezési határidő: 2017. február 14.
További információ: Papp Angéla, pappangi23@gmail.com

Sportverseny FELHÍVÁS
1. A verseny célja:
Sportbaráti kapcsolatok elmélyítése
Iskolánkban folyó sportolás népszerűsítése
2. A verseny helyszíne:
Szent László Katolikus Gimnázium sportcsarnoka



3. A verseny résztvevői:
Általános iskolák 7-8. osztályos tanulói 4 fős csapatokban
Regisztráció: www.szlki-kisvarda.hu
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Kategóriák:
- fiú csapatok (4 fő)
- leánycsapatok (4 fő)
- vegyes csapatok (2 fiú, 2 leány)
4. A verseny feladatai:

- Atlétikai futó, ugró és dobószámok
- Rövidtávfutás
- Ugrás (távolugrás vagy helyből távolugrás)
- Kézilabda előkészítő játékok (Kidobó)
- Kézilabda ügyességi feladatok
- Szlalom labdavezetés
- Célba dobás

- Asztalitenisz ügyességi feladatok

- Labdarúgás, labdás ügyességi feladatok
- Szlalom labdavezetés
- Pontrúgás célra
5. A verseny értékelése:
Csapatverseny, pontozás alapján állapítjuk meg a helyezéseket.
6. Díjazás:
A kategóriák 1-3. helyezettjei tárgyjutalomban részesülnek.
A verseny időpontja: 2017. február 23. (csütörtök) 14.00
Jelentkezési határidő: 2017. február 14.
További információ:
Szankuné Ésik Gabriella, szankugabi@freemail.hu
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Eredményes felkészülést és jó versenyzést kívánnak:
a verseny szervezői
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KI MIT TUD?
SZTÁR LEHET, KI KREATÍV!
Tehetségkutató verseny 7-8. osztályos diákoknak

Szeretsz énekelni? Szépen mondasz verset vagy prózát?
Akkor itt a lehetőség, hogy megmutasd!

ÉNEKELJ! VERSELJ! NYERJ!
A Szent László Katolikus Középiskola tehetségkutató versenyt hirdet a
következő kategóriákban, egyénileg és csapatban (max. 6 fő):
1. Ének
- népdal
- könnyűzenei műfaj (pop, rock, musical)
(A zenei alapot kérjük, hogy a versenyzők hozzák magukkal!)
2. Vers- vagy prózamondás
Nevezni szabadon választott magyar író, költő alkotásával lehet, melynek témája a hűség.
Kérjük, hogy a produkciók egyik kategóriában se haladják meg a max. 5
perces terjedelmet!
A versenyzők meghallgatására 2017. február 23-án 14 órától kerül sor,
munkájukat szakmai zsűri értékeli.
A legsikeresebb produkciók a 2017. február 24-én 14 órától megrendezendő gála és eredményhirdetés keretében is bemutatkoznak.
A díjazott diákok és felkészítő tanáraik is értékes jutalomban részesülnek.
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Jelentkezni 2017. február 14-ig a honlapunkon (www.szlki-kisvarda.hu)
található jelentkezési lap kitöltésével lehet.
Köszönjük a felkészítő tanárok munkáját, a versenyzőknek pedig jó felkészülést kívánunk!
A versennyel kapcsolatban további információt Jurásné Papp Mónika tanárnőtől, a jurasnepappmoni@gmail.com e-mail címen kaphatnak.

Pályázat a természeti és épített
környezet megismerésére
A Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Természettudományi Munkaközössége egyéni pályázatot hirdet az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói számára a
2016/2017-es tanévre.
A pályázat célja: a tanulók mutassák be településük természeti és épített
értékeit. Készítsenek válogatást a számukra legérdekesebb, legkreatívabb
területekről, fogalmazzák meg megóvásuk lehetőségeit.
A pályázat kategóriái:
1.kategória: Készítsetek 5-10 oldalas dolgozatot a következő témakörökből!
a. Településetek természeti környezetének értékei.
Vagy
b. Településetek épített értékei.
Vagy
c. Településetek 20-25 érdekes földrajzi nevének (és ami mögötte van)
vizsgálata, feldolgozása.
2. kategória:
a. Településetek legszebb tájképi értékei (maximum 5-10 db digitális fotó)
Vagy
b. Településetek legszebb növényei és állatai 5-10 db-os fotósorozat.
A pályázatokat a (szlkkverseny@gmail.com) címre várjuk, csatolt levél
formában.
A e-mailben tüntessék fel a pályázó tanulók iskolájuk nevét, címét és saját
nevüket, évfolyamukat!
A pályázatok beküldési határideje: 2017. február 15.
A határidő lejárta után érkező pályázatokat nem fogadjuk el!
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Szent László Matematikaverseny
5-8. osztályosok részére
Versenykiírás 2016/17

A verseny célja a matematika iránti érdeklődés felkeltése, elmélyítése,
mellett a matematika népszerűsítése. Sikerélmény biztosítása a matematikában tehetséges tanulók számára. A verseny résztvevői általános iskolák 5-8. évfolyamos tanulói.
A verseny jellege, fordulói, feladatok
1. forduló levelezős, beküldési határidő 2016. december 9.
2. forduló levelezős, beküldési határidő 2017. január 23.
A tanulói megoldások levélben (Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda, 4600 Kisvárda, Flórián
tér 3.) vagy e-mailben (szlkkverseny@gmail.com) küldhetők el. A határidő
lejárta után érkező dolgozatokat nem vesszük figyelembe.
Évfolyamonként a levelezős fordulók alapján lehet bekerülni a döntőbe.
Döntő: A döntőben minden évfolyam különböző feladatsort kap, mely
a tananyagra épülő feladatokat tartalmaz. A döntő során csak papírt és
íróeszközt (toll, körző, vonalzó) használhatnak a diákok, írott vagy elektronikus segédeszközt nem.
A döntő ideje: 2017. február 21. 14:00
Helyszíne: Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda.
A versenyen való részvétel INGYENES.
A verseny díjazása: évfolyamonként az 1-6. helyezettek tárgyjutalomban
és oklevélben részesülnek. A Szent Lászlóba járó diákokat külön értékeljük és jutalmazzuk.
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