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Beszámoló

a VIII. Földi János országos természettudományi
versenyről
A hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ a 2020/21-es tanévben is meghirdette a Földi János
természettudományi versenyt – immár nyolcadik alkalommal. A megmérettetés ezúttal is három levelezős
fordulóból és egy helyi döntőből állt.
A versenyre 11 iskola 29 tanulója nevezett. A tanév folyamán beküldött 12 feladat javítása során sok igényes
kidolgozással, ügyes megoldással találkoztunk. Az otthoni kísérletek során a versenyzők készítettek leideni palackot,
valamint kimutattak klorofillt levelekből. A feladványok kitűzésekor odafigyeltünk arra, hogy a kor digitális
technikáját is alkalmazzák a gyerekek.
A COVID-19 járvány rendkívül megnehezítette a versenyzők dolgát. A legkisebb és legnagyobb
korcsoportban folyamatosan csökkent a résztvevők száma, végül csak az 5-6. osztályosok maradtak versenyben. A
levelezős fordulók legeredményesebb résztvevői közül a 8 legeredményesebb diák érkezett a helyi döntőre. A június
5-ei megmérettetés négy írásbeli feladatának megoldására összesen 50 percet kaptak a tanulók. A megoldásokat
feladatonként javították a természettudományi munkaközösség tagjai (miközben a versenyzők az újabb problémán
dolgoztak). Ezt követően egy szóbeli forduló várt a gyerekekre, amelynek témája idén a klímaváltozás volt. A zsűri
nagyon elégedett volt az összeszedett, alapos válaszokkal. Végül nagyon szoros eredmény alakult ki, a helyezések
között csupán 1-2 pont döntött.
A kitűnő ebéd elfogyasztása után - a tanulók biológiai és kémiai kísérleteket végezhettek el, Barcsik Tímea
és Csikós Tiborné tanárnők segítségével.
Az eredményhirdetésen a versenyzők teljesítményét Ballagó János tanár úr értékelte. Kiemelte a szép szóbeli
feleleteket és a tanulók egész éves kitartó munkáját. A Földi János verseny két önzetlen támogatójának, az Equilor
Corporation Advisorynak és a HevesThermnek köszönhetően különösen értékes jutalmak sora várt az izgatott
tanulókra. A díjakat az utóbbi cég vezetője, Pölyhe István úr adta át a gyerekeknek, akik nagyon örültek a szebbnélszebb könyveknek.
Reméljük, hogy a következő tanévben is hasonlóan sikeres versennyel tudjuk majd gyarapítani a fiatalok
ismereteit, népszerűsítve ezzel a természettudományokat.
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NÉV

Évfolyam

Helyezés

A verseny végeredménye:

1. Vérber Barbara

6

2. Rab Boglárka

5

3. Dombóvári Nándor

5

4. Dancs László

6

5. Járay-Vojcek Borbála

6

Iskola, felkészítő tanár
II. korcsoport (5.-6. osztály)
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium,
Németi Edit
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium,
Nagyné Dakos Tímea
Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium,
Csukáné Varga Eszter
Vésztői Református Egyházközség Kis Bálint Általános Iskola,
Juhász Jánosné
Pécsi Református Általános Iskola, Sebők Zsolt

Heves, 2021. június 7.
Kis Tamás
versenyfelelős

