
zALAEoEF(szEaI Öv EGE' J ózsEF
á-rauÁNos IsKoLÁ

örolsltoLRW,
Általános Iskolák
Zalaegerszeg

Iktatószám:259l20I7
Ügyintéző: Merth Annamaria
Telefon: 921596-693
Hivatkozás:
Melléklet: nevezési lap

Tárey: FELHÍVÁS a megújult Öveges versenyekre

Tisztelt Intézményvezető AsszonyAir!

AZa|aegerszegi Öveges József Általános Iskola a hagyományos Öveges napi rendezvények
keretén beltil az alábbi megújult versenyeker hirdeti:

Alsó tagozat
o Komplex természetismereti játékos csapat-vetélkedő 2-3-4. osztályos tanulók

részvételével,
Téma: A fák, az erdő élővilága
A versenyre iskolánkónt egy 3 fős csapat (egy második osztályos, egy harmadik
osztályos, egy negyedik osáályos tanuló) nevezhet.

o Matematika verseny 2-3-4. osztályos tanulók részvételével. Evfolyamonként 3-3 fő
nevezését várjuk.
A verseny egyéni, de az e|ért eredmények alapján az iskoliik teljesítményét is
összesítjük.

Felső tagozat
. Öveges napi játékos vetélkedő 5-6. évfolyamo§ tanulók részvételével.

Téma: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
ffiIyu-onként 3-3 fős csapatok nevezését várjuk.

o ,,Hétköznapi flzika" címmel prezentációs verseny 7-8. osztá|yos tanulók részére.

Nevezni 2 fős csapatokkal lehet
Előzetes feladat:
1. Egy hétköznapi fizikai kísérlet bemutatása hozott háúartási (nem iskolai) eszközökkel
2, 5 perces prezentáció készítése

a) egy természettudós munkásságának bemut atása taláImányán keresztül, vagy

',b) ;érdekes természeti jelenség bemutatása

A versenyek időpontja: 2017. október 25. szerda 14.00 óra

Nevezni a mellékelt nevezési lapon lehet, nevezési határidő: 2017. szeptember 27 .
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komplex természetisntereti iátékos cs vetélkedő
2. osztáNos tanuló:
3. osztálvos tanuló:
4. osztálvos tanuló

AIsó tagozat
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Nevezési lap a Komplex termószetismereti versenyre 2017.
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tókos vetélkedő 5-6. év amos tanulók részvételével.

flzika" címmel rezentáciő§ versen

Zalaegerszeg,2Dl7 .
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aláirás

A nevezési Lapokat az92l596-693-as faxon vagy atitkarsag@oveges-zala.sulinet.hu e-mail címre

kérjük elküldeni! Nevezési hataridő: 2017.szeptember 2'l .

Felső taeozat
. övegt

PH.

2. osztályos tanulók:

3. osztályos tanulók

4. osztályos tanulók

S.évfolyamos csapat

6. évfolyamos csapat

(A prezentációs verseny esetében a csapatok szitmatovább növelhető.)


