Talentum Tanulmányi Verseny
Kedves Igazgató Kollégák!
A Talentum Református Általános Iskola ebben az évben nyolcadik
alkalommal rendezi meg tanulmányi versenyét, melyre szeretettel hívjuk és várjuk az
önök tanítványait is.
Szeretnénk lehetőséget adni egy olyan találkozónak, amelyen a Dunántúl
református iskoláiból érkező tanulók számot adhatnak tudásukról.
„A fejlődő gondolat először virágot hajt, aztán gyümölccsé érik.”
(Karinthy Frigyes)

A verseny lebonyolítása:
Időpont: 2019. április 17. 9 óra
Regisztráció: 8.30-tól
Helyszín: Talentum Református Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.
Telefon/ Fax: 22/310-018, Mobil: 30/820-5914
Honlap: www.albaref.hu/iskola
e-mail: iskolatitkar@albaref.hu
Kapcsolattartó: Sáriné Rádi Zsuzsa
tel:20/246-1870
Nevezési határidő: 2019. március 29.
Az alábbi korosztályokat várjuk:
 1. osztály: Játékos sor- és váltóverseny
Az első 4 jelentkező iskola csapatát tudjuk fogadni.
Iskolánként egy 6 fős csapatot várunk (3 lány, 3 fiú)
 2-3. osztály: Rajzverseny
A helyszínen megismert meséhez rajzolnak a gyerekek szabadon választott
technikával. Kérjük, rajzeszközeiket hozzák magukkal.
Egyéni verseny, melyre iskolánként 2 tanuló jelentkezését várjuk.
 4. osztály: Játékos anyanyelvi vetélkedő
A versenyen való részvétel nem igényel külön felkészülést. Játékos feladatokkal
készülünk az életkornak megfelelően az anyanyelvi kompetenciák alkalmazásával.
Iskolánként 1 háromfős csapat jelentkezését várjuk.

 5. osztály: Matematikaverseny
Logikus gondolkodásra épülő szöveges, fejtörő feladatokat kell megoldaniuk
párban a versenyzőknek.
Iskolánként 1 versenyző párt várunk.
 6. osztály: Műveltségi vetélkedő
Egy olyan játékos vetélkedőre várjuk a csapatokat, mely külön felkészülést nem
igényel. A verseny feladatai a magyar nyelvhez, irodalomhoz, történelemhez
kapcsolódnak.
Iskolánként egy háromfős csapatot várunk.
 „40 perc alatt a Föld körül” Topográfia verseny 7- 8. osztályos tanulóknak
A verseny ismeretanyaga:
7. osztály: Afrika, Ausztrália és Óceánia, Amerika
8. osztály: Európa, Magyarország
A tanulók egyénileg dolgoznak, vaktérképen kell felismerni a földrajzi helyeket,
tájakat, folyókat, városokat, kiemelkedő természeti értékeket pl. Niagara-vízesés.
Egyéni verseny, melyre iskolánként 2 fő jelentkezését várjuk.
Versenyeinkre a nevezés módja, határideje:
A jelentkezési lapot kérjük a megadott e-mailre vagy a postai címünkre
visszajuttatni 2019. március 29-ig.
A találkozás reményében szeretettel és tisztelettel:
Szanyó Gáborné
igazgató
Székesfehérvár, 2019. február 20.

