2015. november 16-20.

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

Díjkiosztó gála: 2015. november 20.
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK SPORT
fizika - kémia - biológia - földrajz
atlétika - kézilabda - asztalitenisz - foci
NYELV
KULTÚRA
angol és német nyelv
vers- és prózamondás - ének - tánc
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!
A nyílt napok programja a hátoldalon!

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 tanárt is szeretettel meghívjuk.
I. Legyél sztár a biológiában!
„Az élet él és élni akar”
Elsősegélynyújtás, embertan, egészségtan 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!

„Nevenincs Nelli keresztelője”

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: 2015. november 16. (hétfő) 14.00 - 16.00 óra
Jelentkezési határidő: 2015. november 10.
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 – MUTASS BE EGY ANGOL, SKÓT, ÍR
VAGY AMERIKAI ÜNNEPET / FESZTIVÁLT 5 percben
(használhatsz bármilyen segédeszközt: videó, képek, Smart tábla …)

2. KVÍZ JÁTÉK – ORSZÁGISMERETBŐL – FOTOMONTÁZS
(híres épületek, híres emberek, neves ünnepek és fesztiválok felismerése képekről) Angol nyelvterületről – Anglia, USA
3. VILLÁM ANGOL - NYELVTANI TESZT 13 +1
Felkészülési segédlet mindkét idegen nyelvből a kerettanterv 5-7. osztályos ajánlása alapján. (Letölthető a www.szlki-kisvarda.hu oldalról.)
A nyelvi verseny időpontja: 2015. november 17. (kedd) 14 óra
Jelentkezési határidő: 2015. november 10.
További információ: Pappné Merő Ildikó, pmildi@freemail.hu
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FELADATOK NÉMET NYELVBŐL (3 fős csapatok számára)
1. PREZENTÁCIÓ – MUTASS BE NÉMET NYELVTERÜLETRŐL EGY ÜNNEPET 5 percben
(használhatsz bármilyen segédeszközt: videó, képek, Smart tábla …)
2. KVÍZ JÁTÉK – ORSZÁGISMERETBŐL - FOTOMONTÁZS
(híres épületek, híres emberek, neves ünnepek és fesztiválok)
Német nyelvterületről – Németország, Ausztria, Svájc
3. VILLÁM NÉMET - NYELVTANI TESZT 13 +1
Felkészülési segédlet német nyelvből a kerettanterv
5-7. osztályos ajánlása alapján. (lásd. mellékletek)
Jelentkezési határidő: 2015. november 10.
További információ: Papp Angéla, pappangi23@gmail.com

Sportverseny FELHÍVÁS
1. Sportverseny
2. Bemutató edzés
1. Sportverseny:
1. A verseny célja:
Sportbaráti kapcsolatok elmélyítése
Iskolánkban folyó sportolás népszerűsítése
2. A verseny helyszíne:
Szent László Katolikus Középiskola tornaterme vagy sportudvara



3. A verseny résztvevői:
Általános iskolák 7-8. osztályos tanulói 4 fős csapatokban
Kategóriák:
- fiú csapatok (4 fő)
- leánycsapatok (4 fő)
- vegyes csapatok (2 fiú, 2 leány)
Regisztráció: www.szlki-kisvarda.hu
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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: 2015. november 18. (szerda) 14.00
Jelentkezési határidő: 2015. november 10.
További információ:
Szankuné Ésik Gabriella, szankugabi@freemail.hu
Jelentkezni a www.szlki-kisvarda.hu oldalon lehet.
2. Bemutató edzés kézilabda sportágban
U13 leány és serdülő leány korosztályok bemutató edzése.
Tartja: Szankuné Ésik Gabriella és Rácz Sándor
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Eredményes felkészülést és jó versenyzést kíván:
a verseny szervezői

Regisztráció: www.szlki-kisvarda.hu



KI MIT TUD?
SZTÁR LEHET, KI KREATÍV!
Tehetségkutató verseny 7-8. osztályos diákoknak

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

TÁNCOLJ! 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)
2. Tánc
- néptánc
- társastánc
- modern tánc
(A zenei alapot kérjük, hogy a versenyzők mindkét kategóriában hozzák
magukkal!)
3. Vers- vagy prózamondás
Nevezni szabadon választott magyar író, költő alkotásával lehet, melynek témája a szeretet.
Kérjük, hogy a produkciók egyik kategóriában se haladják meg a max. 5
perces terjedelmet!
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A versenyzők meghallgatására 2015. november 19-én 14.30 órától kerül
sor, munkájukat szakmai zsűri értékeli.
A legsikeresebb produkciók a 2015. november 20-án 14.30-tól megrendezendő gála és eredményhirdetés keretében is bemutatkoznak.
A díjazott diákok és felkészítő tanáraik is értékes jutalomban részesülnek.
Jelentkezni 2015. november 10-ig a honlapunkon (www.szlki-kisvarda.
hu) található jelentkezési lap kitöltésével lehet.
Számítunk a felkészítő tanárok munkájára, a versenyzőknek pedig jó felkészülést kívánunk!
A versennyel kapcsolatban további információt Jurásné Papp Mónika tanárnőtől, a jurasnepappmoni@gmail.com e-mail címen kaphatnak.

Nyílt napok a szent lászló
katolikus középiskolában

A nyílt napok programja minden nap reggel 8 órakor veszi kezdetét iskola bemutató
előadással. Ezt követően a diákok csoportokra bontva tekinthetik meg a bemutató
órákat. Igény szerint más kijelölt órák is látogathatók. Kérjük, hogy a megtekinteni
kívánt órákra legkésőbb 2015. november 4-ig jelentkezzenek a létszámadatok megadásával levélben, vagy a következő e-mail címen: kisvardaszlki@gmail.com

2015. NOVEMBER 11.

ÓRA
TANTÁRGY
2.	pénzügyi alapismeretek	
2.	fizika	
2.	irodalom	
2.	testnevelés	
3.	angol nyelv
3.	levelezési ismeretek	
3.	kémia	
3.	matematika	
4.	földrajz
4.
hálózati ismeretek	
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OSZTÁLY
11.E
9.E
10.E
11.C
11.E
9.A
9.E
10.E
9.E
11.B



2015. NOVEMBER 12.
2015. NOVEMBER 13.



4.	történelem	
4.	matematika	
5.	fizika	
5.	német nyelv
5.	testnevelés	
5.	levelezési ismeretek gyak.
2.	általános statisztika	
2.	történelem	
2.	fizika	
2.	irodalom	
3.
gazdasági és jogi alapism.
3.	matematika	
3.	angol nyelv
3.	földrajz
4.	német nyelv
4.
hittan (református)
4.
hálózati ismeretek gyak.
4.	magyar nyelv
5.
hittan (görög katolikus)
5.	angol nyelv
5.	irodalom	
5.	matematika	
2.
ének	
2.	matematika	
2.	informatika	
2.	angol nyelv
3.	testnevelés	
3.	magyar nyelv
3.	adatbázis- és szoftverfejl.
3.
ANGOL nyelv
4.	biológia	
4.	jogi ismeretek	
4.	informatika	
4.
hittan (római katolikus)
5.	információtechn. gyakorlat	
5.	kémia	
5.	biológia	
5.	történelem	

10.E
11.D
10.D
9.NY
11.D
10.A
11.E
9.E
10.D
10.E
10.C
11.D
9.NY
10.E
10.E
11.D
10.C
10.D
9. évf.
9.NY
11.D
11.E
10.D
9.D
9.B
9.NY
9.B
9.E
11.B
11.E
10.D
11.A
9.NY
10. évf.
9.B
10.E
11.D
10.A

2015. november 13-án 16.30-tól pályaválasztási szülői értekezletet tartunk. Minden kedves
érdeklődő szülőt és diákot szeretettel várunk!

SZLKK

