KISFALUDY NAPOK 2017
IDŐPONT
2017
február 1.
szerda

ESEMÉNY

TEREM

nagyszünet

Ünnepélyes megnyitó

udvar

határidő:
február 24.

Online filmkvíz (9-12. évf.) - téma: "Oscar-díj": tudnivalók az Oscar díjról, három film ismerete: 1. Quentin
Tarantino (2012): Django elszabadul; 2. Martin Scorsese (2008): A tégla ; 3. Michel Hazanavicius (2011):
The Artist – A némafilmes
A kvíz elérhető a gimnázium honlapján www.mohacsikisfaludy.hu február 1. és február 24. között.
1. Rajzpályázat:
7-8. évf.: Mutass be egy tudományterületet logóként, úgy, hogy egy adott szaktanterem ajtaján is
elhelyezhető legyen! Technika: grafika ; méret: A4

február 1.
szerda

beadási
határidő:
február 20.
15 óra

9-10. évf. ; 11-12. évf.:
a. Tervezz oklevelet a "Kunovszki István Matematikai Emlékdíj"-hoz! Technika: grafika
(kézi vagy számítógépen rajzolt) ; tartalom: kép és szöveg egysége ; méret: A4
tanári
b.Tervezz emlékplakettet a "Kunovszki István Matematikai Emlékdíj"-hoz! Technika:
grafika (tus, toll) (kézi vagy számítógépen rajzolt) ; tartalom: kép és szöveg egysége;
méret: A4-es papíron kör befoglaló formában ; A tónusfokozatokkal fejezd ki a
különböző térmélységeket!
2. Fotópályázat: 7-12. évfolyam: " Iskolai életképek" tetszőleges méret, nyomtatva paszpartúrázva és
digitálisan /jpeg/ formátumban is (e-mail: mohacsikisfaludy@gmail.com).

február 2.
csütörtök

14.30

Olvasottsági verseny (konkrét információk és elérhetőség csatolva)
7-8. évf. - 9. évf. - 10. évf. - 11.évf. - 12. évf.

február 3.
péntek

14.30

Számítástechnika-verseny (7-8. évf.)

február 6.
hétfő

14.30

Történelemverseny (9-12. évf.)

14.30

Németverseny (7-8.évf.): téma - "Deutschland" állomások + előzetes feladat.:prezentáció (PPT) max 5.
perc; csapatverseny: 3 fős csapat
(konkrét információk csatolva)

február 7.
kedd

8, 9,
10, 11
informatika
terem
13, 14,
15, 16
10, 13, 14,
15, 16

február 8.
szerda

14.30

Angol szövegértési verseny (7-12. évf.) egyéni verseny

8, 9,
10, 11,
13, 14

február 9.
csütörtök

14.30

Magyar szövegértési verseny (7-8. évf.)

8, 9, 10

február 13.
hétfő

14.30

Földrajz érettségi tesztverseny (11-12.évf.)

2

február 14.
kedd

14.30

Biológia érettségi tesztverseny (11-12. évf.)

2, 5

február 15.
szerda

14.30

Magyar nyelvtan verseny: (9-12. évfolyam)
leíró nyelvtan és nyelvhelyesség

8, 9,
10, 11

február 16.
csütörtök

14.30

Németverseny (9-12.évf.): kiírás: 7-8. évfolyam szerint

10, 13, 14,
15, 16

február 20.
hétfő

14.30

Matematikaverseny (7-12. évf.)

23,27, 28

február 21.
kedd

14.30

Természettudományos verseny - téma: "Ökológiai lábnyom"
Előzetes feladat: prezentáció (PPT) max. 5 perc: "Családom ökológiai lábnyoma"
3 fős csapatok részére ; 7-8. évf. (akár vegyes csapat is), 9. évf., 10. évf.

február 22.
szerda

14.30

Számítástechnika-verseny (9-12. évf.)

informatika
terem

február 23.
csütörtök

14.30

Játékos sportverseny (7-12. évf.)
csapatverseny 3 fős csapat - vegyes csapat is lehet
2 feladat: sorverseny és totó

testnevelés
terem

február 24.
péntek

14.30

Activity ( 3 fős csapatverseny)

március 3.
péntek

8.00

(7-12. évf.)
A Kisfaludy Napok zárása

27,
2, 3,
8, 9

8, 10
IC

