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A Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda a „BÁTHORY NAPOK” 

keretében a következő versenyeket hirdeti meg: 
 
 

 „Matematika verseny”- Korcsoport: 2-4. évfolyam tanulói 

A tanulók az adott évfolyam matematika követelményeihez igazodó logikai és 

gondolkodtató feladatokat oldanak meg.  

A verseny ideje: 2020. február 19. (szerda) 1330 óra 

Osztályonként 2 fő nevezését várjuk! 

Nevezési határidő: 2020. február 10. 

A szervezésért felelős: Kissné Vékony Zsuzsanna munkaközösség-vezető 

 
 „Helyesírási verseny”- Korcsoport: 2-4. évfolyam tanulói 

A tanulók az adott évfolyam tantervi követelményeihez igazodó helyesírási és 

nyelvhelyességi feladatokat oldanak meg.  

A verseny ideje: 2020. február 19. (szerda) 1330 óra 

Osztályonként 2 fő nevezését várjuk! 

Nevezési határidő: 2020. február 10. 

A szervezésért felelős: Kissné Vékony Zsuzsanna munkaközösség-vezető 

 
 „Természetismereti TOTÓ” – Korcsoport: 5-6. évfolyam tanulói 

5. évfolyam: Élet a kertben – zöldségek, gyümölcsök jellemzői, kártevői, azok 

testfelépítése. A védekezés lehetőségei – természetvédelem. Érdekességek, kísérletek, 

rejtvény. 

6. évfolyam: Az erdő életközössége – az ezzel kapcsolatos ismeretek növényekre és 

állatokra vonatkozóan. Természetvédelem, az erdőt károsító hatások, a védelem 

lehetőségei. Hermann Ottó munkássága, érdekességek, rejtvény. 

A verseny ideje: 2020. február 19. (szerda) 1330 óra 

Nevezési határidő: 2020. február 10. 

A szervezésért felelős: Barna Gábor igazgatóhelyettes 

 
 

 „Földrajz verseny” – Korcsoport: 7. évfolyam 

Földfelszín változása. Óceánok és tengerek. Gazdasági ismeretek. Afrika. 

A verseny ideje: 2020. február 19. (szerda) 1330 óra 

Nevezési határidő: 2020. február 10. 

A szervezésért felelős: Csonka Gábor szaktanár 



 

 

 „Biológia – Testünk csodái” Korcsoport: 8. évfolyam  

I.félévi tananyagra vonatkozóan - Szépség, erő, egészség. Szerveződési szintek, emberi 

sejt felépítése, osztódása. Szövettan. Az élőlényt felépítő anyagok. Bőr, 

mozgásszervrendszer, táplálkozás, vérkeringés, vér, keringési szervrendszerünk, légzés, 

légző szervrendszerünk, ezek egészségvédelme. Érdekességek, rejtvény.  

A verseny ideje: 2020. február 19. (szerda) 1330 óra 

Nevezési határidő: 2020. február 10. 

A szervezésért felelős: Barna Gábor igazgatóhelyettes 

 
 „Mesemondó verseny” – Korcsoport: 1-4. évfolyam  

A verseny ideje: 2020. február 20. (csütörtök) 1330 óra 

Osztályonként 2 fő nevezését várjuk! 

Nevezési határidő: 2020. február 10. 

A versenyre népmesével lehet jelentkezni, melynek előadása ne legyen 

 több 4 percnél! 

A szervezésért felelős: Nagyhaju Katalin igazgatóhelyettes 

 
 „Szövegértési verseny”- Korcsoport: 5-8. évfolyam 

Kompetencia alapú szövegértési feladatlap megoldása. 

Osztályonként 2 fő nevezését várjuk! 

A verseny ideje: 2020. február 20. (csütörtök) 1330 óra 

Nevezési határidő: 2020. február 10. 

A szervezésért felelős: Fehér-Nagy Bernadett munkaközösség-vezető 

 

 
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket versenyünkre, a tanítványoknak pedig áldott, 
örömteli felkészülést kívánunk! 
 
 

 


