
 
 

VERSENYFELHÍVÁS  

Kedves Kollégák és Diákok! 

Iskolánk ebben a tanévben is meghirdeti a Batsányi János Humán Tanulmányi Versenyt általános 
iskolai (hetedikes, nyolcadikos) diákok számára. A verseny az irodalom és történelem tárgyakra épül, a 
tanulók az egyik tantárgyból indulhatnak. A diákokat csapatversenyre várjuk: 3-4 fıs csoportokban lehet 
jelentkezni. A korábbi évekhez hasonlóan játékos feladatokat kapnak a gyerekek a megadott témákban. Egy 
iskolából több csapat is indulhat. 

Egy remélhetıleg élményszerő versengésen túl szeretnénk lehetıséget nyújtani arra is, hogy a 
továbbtanulás elıtt állók betekintést nyerjenek intézményünkbe, kicsit megismerjék a leendı tanárokat, az 
épületet, beszélgethessenek a már itt tanuló diákokkal. A verseny során tájékoztatást adunk a humán 
osztályról és válaszolunk a felmerülı kérdésekre. Ez a program nemcsak a választásban segítheti a diákokat, 
hanem – az elızı évek tapasztalatai alapján – azok a kilencedikesek könnyebben kezdik az új tanévet, akik 
már jártak nálunk valamilyen rendezvényen. A versenyzıkön és a felkészítı tanárokon túl szívesen látjuk az 
érdeklıdı kollégákat és szülıket is. 

 
A 2016/2017. tanév versenyének témái: 

●  IRODALOM: Michael Ende Momo címő mőve 

● TÖRTÉNELEM: A Rákosi-korszak és 1956 eseményei (1949–1956)  
 

● Irodalomból a regény (Michael Ende: Momo) ismeretét várjuk. Az egyik feladat az lesz, hogy adjanak elı 
a gyerekek a mőbıl rövid részletet, erre lehet elıre készülni. 
 

● Történelembıl a könnyebb felkészülés érdekében mellékeljük a téma áttekintését Száray Miklós 
tankönyvébıl, így versenyünket a hetedikes diákoknak is bátran ajánljuk. A csapatoknak elızetes feladatként 
egy kb. 10 diából álló, képekkel is illusztrált ppt-t kell összeállítaniuk, amely a kijelölt történelmi korszak 
egyik jellemzı eseményét, helyszínét vagy személyiségét mutatja be. A prezentáció bemutatására 5 percet 
kapnak majd a versenyzık.  

 

A verseny idıpontja: 2016. november 15. (kedd) 1400 
 

A versenyre jelentkezni (a tantárgy, az iskola, a csapattagok és a felkészítı tanár megnevezésével)  
és további információkat kérni e-mailben (marianna@bjg.hu, szellg@bjg.hu) vagy telefonon lehet.  

 

A jelentkezés határideje: 2016. október 23.  
 

Reméljük, versenyünkre sokan eljönnek. Eredményes felkészülést kívánunk!  
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A magyar nyelv és irodalom és a történelem munkaközösség 


