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Kedves éneko magyar, vizuális kultúra, történelem szakos
Kollégák, Osztályfőnökök!

Kedves Gyerekek!

A klebelsbergi hagyományokat őrző szegedi Rókusi Általános Iskola 2}l9-benis meghirdeti a

már jelentős múlttal rendelkező Gyöngyök és gyémántok tehetséggondoző műveltségi

vetélkedőt, amely az eurőpaí történelem, a nemzeti hagyomanyok ápolásának, kulturális

örökségünk megőrzésének és továbbadásának nemes szerepét vallja feladatának.

Tizennyolcadik alkalommal szólítjuk versenyre az általános iskolák
7-8. osztályos diákjai alkotta csapatokat a

,,Gyöngyök és gyémántok Árpád örökében"
tehetséggondozó műveltségi vetélkedő keretében.

Az előző ével<hez hasonlóan korhű keretjátékba illesztett történelmi, kulturális barangolásta

hívj uk versenyzőinket.

Árpád örökében járva különös történelmi zarándoklat keretében bebarangoljuk az Árpád-kori

Magyarországot, Bekopogtatunk államalapító királyunkhoz, s az örökébe lépő uralkodókhoz,

megidézzik a korabeli mindennapokat, a szerzetesek és szentek életét, átéljük a tatár dúlta

Magyarországtragédiáját,majdrácsodálkozunk a második honalapító általújjáépített országra.

Rendezvényünk védnöke: Kalmár Ferenc

Magyarország szomszédstígpolitiktíjdnak fejlesztéséért felelős miniszteri biztos

Nevezési feltételek:

Az általános iskolák, ill. a külhoni magyar iskolák 7-8. osztályos tanulói alkotta 4 fős
csapatok nevezését várj uk.



Jutalmazás:

A döntőn résztvevő valamennyi csapat tárgyjutalomban részesül.

Vetélkedőnk fődíja:

A győztes csapat tagiai a kort megidéző történelmi kiránduláson vesznek
részt.

A vetélkedő lebonyolítása:

I. forduló: komplex feladatsor rnegoldása

A feladatokat és a szakirodalom jegyzékét a jelentkezést követően küldjük e-mailben.

II. forduló - döntő

Időpont: 2019. december 07.

Helye: Rókusi Általános Iskola, Szeged

A döntőre az első forduló eredményei alapján kapnak meghívást a csapatok.

Szeretettel várunk minden csapatot, amelynek tagjai velünk együtt játszva szeretnék felfedezni
a múlt titkait, a gyöngyöket, gyémántokat, amelyek csak alapos felkészülés útjan kerülhetnek
birtokukba.

Jelentkezési határidő : 2019. szeptember 25.

Jelentkezés:
A jelentkezési lapokat kérjük, e-mailben azalábbi címre küldjék el:

rokusi.gyon gyok@ gm ail.com

Bővebb információ: Tel.: 62l 54í-500, Fax:621541-501

06-301527-9705

A felhívás és a jelentkezésilap az iskola honlapjan is olvasható:

www.rokusi.hu

Szeged, 2019.09.02.
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Kókai Gyula
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