A
PADÁNYI BIRÓ MÁRTON
RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA

VERSENYRE HÍVJA
a nyolcadikos
diákokat!

IDŐPONT: 2019. november 12. kedd, 14:00 óra
HELYSZÍN: Padányi Katolikus Iskola – cím: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6. –
telefon: 88/420-011 – fax: 88/410-255 – parkolási lehetőség: a
Szeglethy utcai parkolóházban –
NEVEZÉS: mellékelt nevezési lappal a benne leírtak szerint. A nevezést kizárólag
a jelölt iskolája szervezi! A megadott e-mail címre küldünk
visszaigazolást (fontos melléklettel)! Nevezési díj nincs. Nevezési
határidő: 2019. november 11.

FIGYELEM: ez a versenyfelhívás és a nevezési lap letölthető a www.padanyi.uni-pannon.hu honlapról!

Padányi Természettudományos Csapatvetélkedő (2019)
A csapatvetélkedőt 8. osztályosok részére hirdetjük meg.
Nevezés: 4–5 fős csapatokkal, a mellékelt Nevezési lappal, melyet csak az általános iskola (szaktanára) küldhet meg.
A vetélkedő célja: a természettudományos érdeklődésű diákok számára kötetlen formában bemutatni iskolánkat,
miközben egy vidám vetélkedőn vesznek részt.
Feladatok tematikája az egyes természettudományi tantárgyakból:
1. Biológia: hazai és távoli tájak élővilága (kutyával asszisztált foglalkozás!)
2. Fizika: 7. évfolyamon megismert fizikusok, nevükhöz köthető törvények, mértékegységek
3. Földrajz: távoli tájak (7. évf. tananyag) és kőzetfelismerés
4. Kémia: oldatok, sav-bázis reakciók, és egyszerűbb kémiai kísérletek témakörben lehet számitani érdekes feladatokra.
5. Informatika: játékos feladatok megoldása
A csapatvetélkedő várható teljes időtartama: kb. 2 óra. Eredményhirdetés: közvetlenül a verseny után.
Minden jelentkezést elfogadunk! A középiskolai felvételi jelentkezések elbírálásánál előnyt élveznek az eredményesen
szereplő csapatok tagjai.
A szervezők

Nevezési lap
Padányi Természettudományos Csapatvetélkedőre (2019)
A verseny időpontja: 2019. november 12., kedd, 14 óra,
helyszíne: Padányi Katolikus Iskola, Veszprém
1) Beküldési határidő: 2019. november 11. hétfő
2) Nevezési díj nincs.
3) Beküldés módjai:
a) e-mail (szkennelt képfájl): igh18@padanyi.sulinet.hu
b) postai úton: Padányi Katolikus Iskola – 8200 Veszprém, Szeglethy utca 6.
c) személyesen az iskolában
Az iskola
fejbélyegző lenyomata:

E-mail cím a visszajelzéshez:

@
Csapat neve:
Nyolcadikos csapattagok nevei:
1.
2.
3.
4.
5.

…………………………………………………………., 2019. ............................ hó ......nap.

................................................
az iskola nevezésért felelős szaktanára

