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MEGHÍVÓ
a VIII. Földi János országos természettudományi
verseny döntőjére

Áldás, békesség!
Kedves Versenyzők! Tisztelt Felkészítő Kollégák!
Az Eötvös József Református Oktatási Központ által meghirdetett VIII. Földi János országos természettudományi
verseny három levelezős fordulója befejeződött. Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy a járvány által okozott nehéz
helyzet ellenére is vállalták tanítványaik és felkészítő tanáraik a versenyzést.
A versenyre 11 iskola 30 tanulója nevezett. A 12 írásbeli feladat javítását követően kialakult a helyi döntőbe jutottak
névsora.
A beküldött megoldások alapján a három korcsoportból csupán az 5-6. évfolyamosok maradtak versenyben. Ebből a
korcsoportból 10 kisdiákot hívunk meg a döntőre, melyet reményeink szerint „jelenléti” formában fogunk megtartani.
A döntő időpontja, kezdete: 2021. június 5. (szombat) 10 óra 30 perc
Helyszín: Eötvös József Református Oktatási Központ, 3360 Heves, Dobó út 29. (bejárat az Álmos u. 17. felől)
A döntő időtartama kb. 90 perc, ismeretanyaga nem haladja meg a levelezős fordulókét. Az írásbeli feladatok mellett
egy szóbeli fordulóval is készülünk, melynek témája a klímaváltozás és hatásai az életünkre. - A feladatmegoldást és
a közös ebédet követően kerül sor egy interaktív előadásra, és az eredményhirdetésre.
Minden versenyzőt és kísérőjét (ingyenes) ebéddel várunk.
Kérjük, hogy feltétlenül jelezzék részvételi szándékukat a verseny e-mail címére az érkező tanulók, a felkészítő
tanár(ok) és a kísérő(k) megadásával.
A döntőbe jutott tanulók névsora:
II. korcsoport (5-6. évfolyam):

Kúti Anna, Járay-Vojcek Borbála (Pécsi Református Általános Iskola)
Dombóvári Nándor (Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely)
Rab Boglárka, Véber Barbara (Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium)
Balázs Barnabás, Törőcsik Ferenc (Hevesi Körzeti Általános Iskola)
Dancs László, Jámbor Jázmin, Marhás Emese (Vésztői Református Egyházközség Kis Bálint Általános Isk.)
Gratulálunk a döntőbe jutottaknak és felkészítőiknek! Minden versenyzőt és kísérőt szeretettel várunk!
Heves, 2021. április 23.
Üdvözlettel:
Együd László
igazgató

A verseny támogatói:

