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 Verseny neve Témakörök 

/tantárgy 

Korosztály Nevezési 

határidő 

Verseny 

időpontja 

Felelős Javasolt helyszín 

1 

Levelezős történelem 
verseny 

I. világháború és 
következményei 

általános 
iskolák felső 

tagozatos 
tanulói 

2014. október 1. 
2014. 

októbertől  
Vizes Lajos;  

hmksz@ektf.hu;  

 

Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorló Általános, Közép-, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

Eger 

Barkóczy út 5. 

2 

Kísérletező Vida-délután 

Fizika témaköreiből 
tanulókísérleti 
foglalkozások 

megszervezése és 
lebonyolítása. 

6., 7. évfolyam 
2014. szeptember 

30. 

2014. október 
és 2015. május 
között minden 

hónap első 
szerdáján 14:00 

- 15:00 

Bátori Gabriella 
batorig@ektf.hu 

 

Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorló Általános, Közép-, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

3300 Eger, Bartók tér 4. 

3 

Számítógépes grafikai 
alkalmazások                   

5 foglalkozás és verseny 
 

Az informatika iránt 
érdeklődő diákok 

megismertetése a szám. 
gépes grafikai 

lehetőségekkel  

8 osztályos 
tanulók 

2014. szeptember 
20.. 

2014. 09.24. 
10.08. 
10.15. 
11.05. 
11.12. 

Verseny:11.19. 

Balla Erika 
ballae@ektf.hu;  

Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorló Általános, Közép-, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

Eger 

Barkóczy út 5. 

 
4 

" És mégis mozog…" 
Heves megyei általános 

iskolai rajz és vizuális 
verseny. 

Kétfordulós, tematikus 
komplex vizuális 

művészeti verseny Heves 
megyei általános 

iskolások számára, 
képzőművészet, 

iparművészet és média 
kategóriában. 

Három 
korcsoport: 

alsó tagozatos, 
5-6. 

évfolyamos, 
valamint 7-8. 
évfolyamos 

tanulók.   

2014. október 1. 
október-

november 

Igric Eszter, Molnár 
Erika, Kovács Ágnes, 

Tóth Ágnes 
igrice@ektf.hu 

Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorló Általános, Közép-, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

Eger 

Barkóczy út 5. 

5 Tehetségkutató rajz és Háromfordulós, 8. évfolyamos 2014. október 1. októbertől Igric Eszter, Molnár Eszterházy Károly Főiskola 
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vizuális verseny. pályázatos 
képzőművészeti verseny 

a művészet iránt 
érdeklődő tanulók 

számára. 

tanulók januárig Erika,Tóth Ágnes 
igrice@ektf.hu 

Gyakorló Általános, Közép-, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

3300 Eger, Barkóczy u. 5 

6 
 
 Luca napi vetélkedő 

természettudósoknak 

tehetségek felkutatása a 
természettudományok 

területeiről 

8. osztályos 
tanulók 

2014.11.04. 2014.12.04 
Misz József; Pelbárt 

Zoltánné 

Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorló Általános, Közép-, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

3300 Eger, Barkóczy u. 5. 

 

 6 7 

Kétfordulós angol nyelvi 
verseny  

Az angol nyelvi 
tehetségek felkutatása 

8. évfolyamos 
tanulók 

2014. október 30. 
2014. 

november 
Szűcsné Hütter 

Eszter, Siroki Zsuzsa,  

Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorló Általános, Közép-, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

3300 Eger, Barkóczy u. 5. 

 

8 

Kétfordulós német 
nyelvi verseny  

Az német nyelvi 
tehetségek felkutatása 

8. évfolyamos 
tanulók 

2014. október 1. 

2014. 
november 

Héjja Zsuzsa, 
Debreceni Nándorné 

Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorló Általános, Közép-, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

3300 Eger, Barkóczy u. 5. 

 

9 
 

Kétfordulós angol nyelvi 
verseny  

Az angol nyelvi 
tehetségek felkutatása 

6. évfolyamos 
tanulók 

2014. október 15. 

2014. 
november 

Dobó Andrea, Csikós 
Mária,  

Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorló Általános, Közép-, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

3300 Eger, Barkóczy u. 5. 

 

 
10 

Angol nyelvű játékos 
vetélkedő  

Az angol nyelvi 
tehetségek felkutatása 

4. osztályos 
tanulók 

2014. október 1. 
2014. 

november 

Susánné Zsikai Ildikó, 
Keresztessy Györgyi 
susannezsi@ektf.hu 

Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorló Általános, Közép-, 
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Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

3300 Eger, Bartók tér 4.  

11 

Francia helyesírási 
verseny  

Az francia nyelvi 
tehetségek felkutatása 

középiskolás 
tanulők 

2014. október 1. 
2014. 

november 
Nagy Diana Linda  
nagydl@ektf.hu 

Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorló Általános, Közép-, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

3300 Eger, Barkóczy u. 5. 

 

12 

 

Irodalmi-nyelvi verseny 

A tanulók anyanyelvi, 
szövegértési és 
kommunikációs 

kompetenciájának 
fejlesztése. 

6. évfolyam 2014. november 1. 

2014. 
november 28.; 

2014. 
december 3. 

Pócs Mária 
Magdolna,  

Eszterházy Károly Főiskola 
Gyakorló Általános, Közép-, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Pedagógiai Intézet  
3300 Eger, Barkóczy u. 5. 
 

13 

Irodalmi-nyelvi 

verseny 

A tanulók anyanyelvi, 
szövegértési és 
kommunikációs 

kompetenciájának 
fejlesztése. 

8. évfolyam 2014. november 1. 

2014. 
november 28.; 

2014. 
december 3. 

Lukácsné Lengyel 
Marina, Csík 

Teréz,Márkus Róbert 

Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorló Általános, Közép-, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

3300 Eger, Barkóczy u. 5. 

 

14 
 

Tehetségkutató zenei és 
ének verseny. 

Háromfordulós, 
pályázatos zenei és ének 
verseny a művészet  iránt 

érdeklődő tanulók 
számára. 

8. évfolyamos 
tanulók 

2014. október 10. 
októbertől 

januárig 
Kovács Ádám 

Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorló Általános, Közép-, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

3300 Eger, Barkóczy u. 5. 

14 
15 

Több fordulós angol 

levelezős civilizációs 

verseny  

Az angol nyelvi 

tehetségek felkutatása 

8. osztályos 

tanulók 
2014. november1. 

november-

február 

Rutka Beáta, 

Újváry Zoltánné, 

rutkab@ektf.hu 

Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorló Általános, Közép-, 

Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

3300 Eger, Barkóczy u. 5. 
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Versenyfelhívás 

Angol tanulmányi verseny 8. osztályos tanulók számára 

Verseny megnevezése: ’CHAT’ – Culture, History And Travelling 

Pedagógiai cél: A 8. osztályos tanulók ismereteinek összegzése, kibővítése az angol nyelvi 

kultúra témaköréből. A versenyfeladatok interdiszciplináris célzatúak (földrajz, történelem, 

civilizáció, zene, művészetek). 

Korcsoport: 8. osztályos végzős évfolyam 

Verseny jellege: Quiz (TOTO) 

Verseny fordulói : - 3 fordulós elődöntő levelezős formában interneten keresztül 

                               - döntő személyes megjelenéssel 

Továbbjutás feltételei: Mind a három elődöntős forduló feladatsorának megoldása és 

beküldése. ( a továbbjutott tanulók e-mail értesítést kapnak a döntő részleteiről) 

Döntő résztvevői: A legmagasabb pontszámot elért 10 tanuló 

Nevezés és a versenyben való részvétel módja: A tanuló versenykiírást követően a 

felhívásban megadott e-mail címre beküldi az első forduló megoldását. A beérkezésről 

visszaigazolást kap egy kódszámmal együtt, amivel a verseny további fordulóiban részt vehet, 

illetve tájékozódhat az intézményi honlapról az aktuális eredményeiről. 

Határidő: A verseny kezdete 2014. november. A további beküldési határidők az egyes 

fordulóknál feltüntetve. A verseny döntője(zárás) 2015. február hónapban. 

Maximális létszám: Az elődöntő fordulói esetében nincsen létszámkorlát. A döntőben csak az 

a tanuló vehet részt, aki minden forduló feladatait megoldva visszaküldte. A döntő maximális 

létszáma 10 fő. 

Nevezési díj: nincsen 

Felhasználható irodalom: Az elődöntők során nincsen meghatározva, csak a döntőbe bejutott 

első legmagasabb pontszámot elérő 10 tanuló számára e-mail-ben elküldve 2015. január 

hónapban. 

A verseny díjazása: Minden döntős résztvevő angol nyelvű kiadványokat, egyéb ajándékokat 

kap az MM Publications kiadó támogatásával. 

A versenyrendező elérhetőségei: Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet honlapja ( www.gyakorlo.ektf.hu) 

A verseny koordinátorai: Rutka Beáta, Újváry Zoltánné 

http://www.gyakorlo.ektf.hu/
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Kedves Kollégák! Kedves Gyerekek!                                                                                      

 

Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú 

Művészeti Oktatási Intézmény idegen nyelvi munkaközössége kétfordulós angol nyelvi 

versenyt hirdet 6. osztályos tanulók részére. 

 A verseny során a tanulók egy 60 perces feladatlapot oldanak meg, melyben nyelvtani, 

szókincsbeli, szövegértési és hallás utáni szövegértési nyelvi készségeiket mérjük.  

Az írásbeli forduló időpontja: 2014. november 5. 14.00 

Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti     

                 Iskola és Pedagógiai Intézet 

                3300 Eger, Barkóczy u. 5. 

Gyülekező majd rövid eligazítás a főbejárat portája előtt 13.50-kor. 

Az írásbeli fordulón legjobban szereplő 10 tanuló szóbeli elbeszélgetésen vesz részt. Ezen 

tanulók névsorát a felkészítő tanároknak e-mailben küldjük el. A szóbeli forduló képleírásból, 

kötetlen illetve irányított beszélgetésből áll. A témakörök a következők: About you, My 

family, My home, My school, Daily routine, Hobbies, Animals and Pets, Friends 

A szóbeli forduló időpontja: 2014. november 26. 14.00 

A verseny anyaga az angol nyelvi kerettanterv adott évfolyamának tartalmaira épül. 

Feladattípusai azonosak az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott 

tankönyvek feladattípusaival. 

A verseny célja egy sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin 

megszerzésének biztosítása gyermekbarát módon, a tanulók életkori sajátosságaihoz 

alkalmazkodva. 

A versenyen való részvétel ingyenes. 

Jutalmazás:  Minden versenyző oklevelet kap. 

Jelentkezési határidő: 2014. október 15. 

Érdeklődni és jelentkezni a gyakorlóiskola szaktanárainál e-mailben lehet: 

Dobó Andrea: doboa@ektf.hu 

Csikós Mária: csikosml@ektf.hu 

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket. 

  

 

 

mailto:doboa@ektf.hu
mailto:csikosml@ektf.hu
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ENGLISH IS EASY! 

VERSENYFELHÍVÁS 8. OSZTÁLYOSOKNAK 

 

 

Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú 

Művészeti Oktatási Intézmény idegen nyelvi munkaközössége kétfordulós angol nyelvi 

versenyt hirdet az általános iskolák 8. évfolyamos tanulóinak. 

Első forduló: nyelvtan és szövegértés feladatlap (45 perc) 

Második forduló: kötetlen beszélgetés, képpel irányított beszélgetés 

Jelentkezési határidő: 2014. október 30. 

Időpont: 2014.november 11, 14 óra 

A verseny helyszíne: 

 Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

3300 Eger, Barkóczy u. 5. 

A versenyen való részvétel ingyenes. 

Jutalmazás: 

Minden versenyző oklevelet kap. 

 

Érdeklődni és jelentkezni a gyakorlóiskola szaktanárainál e-mailben lehet: 

Szücsné Hütter Eszter: szucsnehe@ektf.hu 

Siroki Zsuzsanna: sirokizs@ektf.hu 

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket.    

mailto:szucsnehe@ektf.hu
mailto:sirokizs@ektf.hu
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Az Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet 

 

Tehetségkutató versenyt hirdet 

a zene iránt érdeklődő 

8. osztályos tanulók számára. 

 

 

A verseny háromfordulós és gyakorlati feladatokból áll. A részvételnek nincsenek előfeltételei, a 

versenyre való benevezés az első forduló feladatának otthon történő megoldásával és határidőre való 

beküldésével válik érvényessé. 

 

A második és harmadik forduló helyszíni verseny: 

2014. október 15-én, 13 órától, valamint november 17-én, iskolánk nyílt napján, 13 órakor. 

Eredményhirdetés és közös éneklés: 

2014. december 5-én, 13 órakor. 

 

Az első forduló feladata gyűjtőmunka: 

1. Írd össze azt a 20 népdalt és 10 műdalt (lehet könnyűzenei is), amit gyakran és szívesen 

énekelsz! 

2. Készíts két listát! Az egyiken szerepeljenek azok a zenék (dalok, hangszeres művek stb.), 

amelyeket az iskolában tanultál és nagy hatást tettek rád! A másikon szerepeljenek azok, az 

akár komoly, akár könnyűzenei művek, amelyeket gyakran és szívesen hallgatsz! 

 

A versenyre jelentkezésedet az kovacs.adam@ektf.hu e-mail címre elektronikus levélben kell 

megtenned. A jelentkezés tartalmazza: nevedet, iskolád nevét és címét, osztályodat, valamint 

lakcímedet. Az első forduló feladatát Word formátumban csatold! 

Beküldési határidő: 2014. október 10. 
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A második és harmadik (döntő) fordulót iskolánk zenetermében rendezzük, a feladatokat a helyszínen 

ismertetjük. 

Időpontja: 2014. október 15. 13 óra, valamint november 17. 13 óra. 

 

 

A verseny végleges eredményét a 2014. december 5-én, 13 órakor hirdetjük ki, 

a legsikeresebb tanulók jutalomban részesülnek. 

 

A versennyel kapcsolatos aktuális információk iskolánk honlapján olvashatók: 

www.gyakorlo.ektf.hu 

 

Személyes tájékoztatás Kovács Ádám tanár úrtól kérhető: kovacs.adam@ektf.hu 

  

http://www.gyakorlo.ektf.hu/
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„És mégis mozog…” 

 

 

 

Heves megyei Általános iskolai Vizuális Verseny 

 

Az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet 

megyei, vizuális művészeti versenyt hirdet 

az általános iskolák alsó és felső tagozatú évfolyamain tanuló 

tehetséges gyermekek számára. 

A kétfordulós, tematikus verseny célja a vizuális művészetek, a vizuális kultúra tantárgy 

tágabb értelmezésének ösztönzése, a vizuális kifejezés műfaji határainak kiterjesztése, s 

azon fiatal tehetségek felkutatása, akik a világról alkotott gondolataikat a hagyományos 

rajzolás-festésen kívül újszerű technikákkal és eszközökkel is ki tudják fejezni. 

A versenyt két műfaji kategóriában: 

- képző- és iparművészet, valamint 

- vizuális kommunikáció (fotó, videó, számítógépes grafika, kevert technikák) 

és három korcsoportban hirdetjük meg: 

- általános iskola 3-4. évfolyam 

- általános iskola 5-6. évfolyam 

- általános iskola 7-8. évfolyam 

 

 

 

„És mégis mozog…” 

A verseny témája Galilei híres mondatának vizuális eszközökkel, alkotó módon történő 

feldolgozása. Korunkat a „minden mozgásban van” megállapítás jellemzi. Az első forduló 

pályaműve bármilyen képző-, vagy iparművészeti technikával, illetve a vizuális 

kommunikáció bármely eszközével készült sík, vagy térbeli alkotás lehet, amely a mozgást 

ábrázolja, annak látszatát kelti, vagy maga is mozog, és kifejezi az alkotónak a mozgás 

élményéről, látványáról (jelentéséről) alkotott gondolatait. Síkbeli alkotást félíves (50x70 

cm-es!) paszpartúban, kiállításra kész állapotban kell beküldeni, mediális alkotást CD-re 

írva fogadunk el. 

A versenyre a tanulók iskolájukon keresztül, a mellékelt nevezési lap kitöltésével és 

elektronikus, vagy postai úton való beküldésével jelentkezhetnek. 
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A pályaművön az alkotó neve nem szerepelhet, azt jeligével látják el a versenyzők. A 

pályaműhöz lezárt borítékban adatlapot kell mellékelni, amelyen szerepel az alkotó neve, 

iskolája, osztálya, lakcíme és jeligéje. A borítékra is csak a jelige írható. 

A második, döntő fordulót Egerben rendezzük, az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló 

Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet termeiben. (Eger, 

Barkóczy u. 5.)  

A döntő helyszíni alkotás, ennek feladatát a helyszínen ismertetjük. A versenyzők számára 

minden eszközt és anyagot, s a megfelelő műhelyfeltételeket a szervezők biztosítják. 

A verseny zsűrizési feladatát 3 képzőművészből álló bizottság látja el, az egységes 

szemlélet és a folyamatosság biztosítása érdekében mindkét fordulóban ugyanők. A zsűri 

sorrendet állapít meg, műfaji kategóriánként és korcsoportonként 3-3 helyezést adunk ki, a 

versenyzőket oklevéllel és könyvekkel, művészeti eszközökkel jutalmazzuk. A döntő 

alkotásaiból kiállítást rendezünk, s a munkák reprodukcióit közzé tesszük intézményünk 

honlapján. 

 

A verseny ütemezése, nevezési és beküldési határidők: 

Nevezési határidő: 2014. október 30. 

Az első forduló pályaműveinek beküldési határideje: 2014. november 15. 

A továbbjutók értesítése: 2014. november 25. 

A döntő időpontja: 

eredményhirdetés, díjkiosztás és a kiállítás megnyitása: 2014. december 12. 

 

A versenyről aktuális információk olvashatók intézményünk honlapján: gyakorlo.ektf.hu 

személyes felvilágosítást ad Igric Eszter tanárnő: igrice@ektf.hu 

 

 

A nevezési lapokat, valamint a pályaműveket az alábbi címre 

(a verseny nevének feltüntetésével) kell küldeni: 

 

 

 

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola 

és Pedagógiai Intézet, 

3300 EGER, Barkóczy u. 5.  

mailto:igrice@ektf.hu
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„És mégis mozog…” 

Heves megyei Általános iskolai Vizuális Verseny 

NEVEZÉSI LAP 

 

Iskola neve, címe: ………..……………………………………………………………….... 

   ………………………………………………………………….………. 

   ………………………………………………………………………….. 

A versenyre benevezett tanulók: 

 

Képző- és iparművészet 

 

Vizuális kommunikáció 

 

NÉV osztály NÉV osztály 

    

    

    

    

    

 

Felkészítő tanár(ok) neve: ………………………………………………………………………… 

 

Nevezési határidő: 2014. október 30. 

postai úton: 

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet, 3300 EGER, Barkóczy u. 5. 

elektronikusan: igrice@ektf.hu 
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Az Eszterházy Károly Főiskola 

Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet 

 

Tehetségkutató versenyt hirdet 

a rajz és a vizuális művészetek iránt érdeklődő 

8. osztályos tanulók számára. 

 

A verseny háromfordulós és gyakorlati feladatokból áll. A részvételnek nincsenek előfeltételei, a 

versenyre való benevezés az első forduló feladatának otthon történő megoldásával és határidőre való 

beküldésével válik érvényessé. 

 

A második és harmadik forduló helyszíni verseny: 

2014. október 15-én, 13 órától, valamint november 17-én, iskolánk nyílt napján, 13 órakor. 

Eredményhirdetés és a legsikeresebb munkákból rendezett kiállítás megnyitása: 

2014. december 5-én, 13 órakor. 

 

Az első forduló feladata fényképezés: 

Készíts fotót lakóhelyed egy jellegzetes épületének általad legérdekesebbnek tartott 

részletéről. Komponálj a fényképezőgép keresőjével! Választhatsz különös nézőpontot, gondolkodóba 

ejtő képkivágást, válogathatsz a napszakok különböző fényviszonyai közül. A kép bármilyen 

fényképezőgéppel készülhet, lehet színes, vagy fekete-fehér, nem a technikai minőséget, hanem az 

egyéni ötletet, az érdekes kompozíciót értékeljük. 

A versenyre jelentkezésedet az igrice@ektf.hu e-mail címre elektronikus levélben kell 

megtenned. A jelentkezés tartalmazza: nevedet, iskolád nevét és címét, osztályodat, valamint 

lakcímedet. Az elkészült fotót JPEG formátumban csatold a jelentkezésedhez! 

Beküldési határidő: 2014. október 10. 

 

A második fordulót iskolánk rajztermében rendezzük, ahol szabadon választott grafikai, vagy 

festészeti technikával dolgozhattok. A feladatot a helyszínen ismertetjük. 

Időpontja: 2014. október 15. 13 óra. 

 

mailto:igrice@ektf.hu
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A harmadik, döntő fordulón, szintén iskolánk rajztermében, a kísérleti fotográfia – a fotogram és 

chemogram - technikájával ismerkedhettek meg, erre épül az utolsó feladat. 

Időpontja: 2014. november 17. 13 óra. 

 

Rajzeszközt és papírt biztosítunk! 

 

A verseny végleges eredményét a 2014. december 5-én, 13 órakor hirdetjük ki, 

a legsikeresebb tanulók jutalomban részesülnek. 

Alkotásaikból kiállítást rendezünk, a versenymunkáik reprodukcióit iskolánk internetes 

honlapján is bemutatjuk. 

A versennyel kapcsolatos aktuális információk iskolánk honlapján olvashatók: 

www.gyakorlo.ektf.hu 

  

http://www.gyakorlo.ektf.hu/
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JELENTKEZÉSI LAP 

 

 

…………………………………………………………………………(intézmény neve) 

……………………………………………………………(levelezési címe) egy/két csapattal 

(a megfelelő aláhúzandó) benevez a EKF Gyakorló Általános, Közép és Művészeti Iskola 

és Pedagógiai Intézet által meghirdetett az„I. világháború és következményei”  elnevezésű 

levelező történelem versenyre. 

A csapat(ok) neve(i):  ………………………….            ………………………………. 

 

Csapattagok:  1…………………………..  1…………………………….. 

   2…………………………..  2…………………………….. 

   3…………………………..  3…………………………….. 

   4…………………………..  4……………………………... 

 

Felkészítő tanár:  …………………………………. ………………………………….. 

 

 

       

     ……..……………………………. 

 

      igazgató aláírása 

 

 

………………………………, 2014………………. 
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IRODALMI - NYELVI VERSENY 

VERSENYFELHÍVÁS 8. OSZTÁLYOSOKNAK 

 

 

Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú 

Művészeti Oktatási Intézmény idegen nyelvi munkaközössége kétfordulós MAGYAR 

versenyt hirdet az általános iskolák 8. évfolyamos tanulóinak. 

Első forduló: ÍRÁSBELI 

Második forduló: SZÓBELI 

Jelentkezési határidő: 2014. november 1. 

Időpont: 2014.november 28. és december 3. 

A verseny helyszíne: 

 Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

3300 Eger, Barkóczy u. 5. 

A versenyen való részvétel ingyenes. 

Jutalmazás: 

Minden versenyző oklevelet kap. 

 

Érdeklődni és jelentkezni a gyakorlóiskola szaktanárainál e-mailben lehet: 

Lukácsné Lengyel Marina: lukacsnelm@ektf.hu 

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket.    
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IRODALMI - NYELVI VERSENY 

VERSENYFELHÍVÁS 6. OSZTÁLYOSOKNAK 

 

 

Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú 

Művészeti Oktatási Intézmény idegen nyelvi munkaközössége kétfordulós MAGYAR 

versenyt hirdet az általános iskolák 8. évfolyamos tanulóinak. 

Első forduló: ÍRÁSBELI 

Második forduló: SZÓBELI 

Jelentkezési határidő: 2014. november 1. 

Időpont: 2014.november 28. és december 3. 

A verseny helyszíne: 

 Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet  

3300 Eger, Barkóczy u. 5. 

A versenyen való részvétel ingyenes. 

Jutalmazás: 

Minden versenyző oklevelet kap. 

 

Érdeklődni és jelentkezni a gyakorlóiskola szaktanárainál e-mailben lehet: 

Pócs Mária Magdolna: pocsmm@ektf.hu 

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket.    
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„A tudomány egyik szépsége az, hogy időnként észrevehetjük az eleinte kaotikusnak tűnő dolgokban a rendet. A 

zűrzavar egy egyszerű terv részévé válik, s az ember úgy érzi, átlát a dolgokon, s mélyükön megpillantja a 

lényeget.” 

 

Kedves természettudományokat tanító Kolléga! 

 

Iskolánk Pedagógiai Intézete hagyományteremtő 

szándékkal ebben az évben is megrendezi a  

„LUCA NAPI” 

természettudományos laboratóriumi versenyt. 

 

„Eszterházy labor próba”címmel. 

 

A verseny célja, természettudományokban tanultak játékos, gyakorlatias elmélyítése, a 

természetben lejátszódó komplex folyamatok ismeretanyagának bővítése. 

A verseny méréseket, megfigyeléseket, kísérleteket, elemző feladatokat tartalmaz biológia, 

fizika, kémia szaktantárgyi terültekről. 

A megmérettetésen résztvevő tanulók a szakmai sikereken felül jutalomban is részesülnek 

A verseny helyszíne iskolánk laboratóriuma, Eger Barkóczy út 5. II .em. 222- 223 

terem. 

Időpontja: 2014. december 4. 14.00 - 16.00. 

Szeretettel várunk minden természettudományokat szerető diákot, aki 

szeretné kipróbálni tudását ezen a területen. 

Egy iskolából osztályonként kétfős csapatokat várunk (legfeljebb két csapatot). 

A jelentkezést elektronikusan a  a miszj@ektf.hu  vagy az ektfpedint@ektf.hu mail címre 

eljuttatni. A regisztrációban kérjük megjelölni az iskolát, a benevezett 

tanulók, és a felkészítő tanár nevét. 

Jelentkezési határidő: 2014. november 15. 

A verseny témakörei a biológia, fizika, kémia hetedikes, és a tanterv 

szerinti első féléves nyolcadikos tantárgyi törzsanyag képezi. 

 

mailto:miszj@ektf.hu
mailto:ektfpedint@ektf.hu
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8. OSZTÁLYOSOK FIGYELEM! 

VERSENYFELHÍVÁS! 

 

 

Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorlóiskola idegen nyelvi munkaközössége 

kétfordulós német nyelvi versenyt hirdet az általános iskolák 8. évfolyamos tanulóinak. 

A nevezés díjtalan. 

 

Az első fordulóban olyan feladatlapot küldünk, amelyet a versenyben résztvevők 

egyénileg, otthon oldanak meg, majd a megoldott feladatlapot egyénileg vagy szaktanárukon 

keresztül a beadási határidő előtt visszaküldik az EKF Gyakorlóiskola német nyelvi 

munkaközösségének a döntő helyszínére. 

 

A második forduló (döntő) egy rövid írásbeli és szóbeli feladatból áll. Az írásbeli rész az 

első forduló feladataira épül. A szóbeli rész feladatai: 

kötetlen társalgás, témakifejtés előre megadott témákról 

képleírás 

 

Beküldési határidő: 

1. forduló: 2014. november 17. (a gimnázium első nyílt napja, így a feladatlapok 

személyesen is leadhatók.) 

 

2. forduló (döntő): 2014. december 5. du.14
00

 (a gimnázium második nyílt napja) 

 

A döntő helyszíne: 

 Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Gimnázium  

3300 Eger, Barkóczy u. 5. 

 

Jutalmazás: 

Minden versenyző oklevelet kap. 
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Érdeklődni a gyakorlóiskola szaktanárainál (Debreceni Nándorné, Héjja Zsuzsanna és 

Mészáros Tímea) a 36-413-654-es telefonszámon vagy a hejjazs@ektf.hu e-mail-címen lehet.  

 

Jelentkezési határidő: 2014. október 20.  

 

Kérjük a jelentkezési lapot a döntő helyszínére postai úton vagy e-mailben a 

gim.gyak@ektf.hu címre eljuttatni. A tárgynál kérjük a német verseny megjelölést. 

Bővebb információ, letölthető jelentkezési lap a gyakorlo.ektf.hu címen érhető el. 

 

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket. 

Üdvözlettel 

A verseny szervezői 

 

  

mailto:hejjazs@ektf.hu
mailto:gim.gyak@ektf.hu
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Jelentkezési lap a német nyelvi versenyre 

 

 

Név: …………………………………………………………………………………………… 

E-mail cím: ……………………………………………………………………………………. 

Iskola neve: ……………………………………………………………………………………. 

Iskola címe:  …………………………………………………………………………………… 

Osztály: ……………… 

Heti óraszám német nyelvből: …………………… 

Felkészítő tanár neve: ………………………………………………………………………….. 

Felkészítő tanár elérhetősége: (telefonszám és/vagy e-mail-cím) 

………………………………………………………………………………………………….. 
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JELENTKEZÉSI LAP 

 

 

…………………………………………………………………………(intézmény neve) 

……………………………………………………………(levelezési címe)  

benevez a EKF Gyakorló Általános-, Közép, Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet által 

meghirdetett 

 ……………………………………………………………………………….versenyre. 

A résztvevő(k) neve(i):   

   1…………………………..  évfolyam…………………. 

   2…………………………..  évfolyam…………………. 

   3…………………………..  évfolyam…………………. 

   4…………………………..  évfolyam…………………. 

 

 

 

Felkészítő tanár(ok):  …………………………………. ………………………………….. 

 

 

………………………………, 2014.………………. 

      

……..……………………………. 

         PH 

        igazgató aláírása 

 

 

 

 


