Pécsi Kovács Béla Általános Iskola

7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27.
Tel: 72/552-080 E-mail: sulimailek@gmail.com
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!
Tisztelt Történelemtanárok!
A 2018/2019-es tanévben hagyományainkhoz híven ismét városi történelemversenyt szervez
felső tagozatosok számára a Pécsi Kovács Béla Általános Iskola.
A verseny címe és témája:
az 5-6. osztályosoknak és a 7-8. osztályosoknak is:
„Ezerszínű Baranya”
Baranya tájegységei és néprajzi csoportjai: magyarok, horvátok és németek. E három népcsoport élményekben
gazdag bemutatása, a Néprajzi Múzeum és egyéb helyszínek megismerésével válhat lehetővé!
Tárgyi néprajz mellett szellemi területek is, azaz: viselet, tánc, zene, gasztronómia!

A verseny 2019. január-február folyamán indul múzeumi kiállításokon ingyenes
tárlatvezetésekkel; döntő tavasszal: áprilisban, a legjobb csapatoknak lesz
Ajánlott irodalom: csak témánkba illő részek: iskolánk honlapján megtalálható lesz a döntőhöz
szükséges szakirodalom. A döntőbe jutott csapatok felkészítő tanárainak külön elküldjük saját
email címükre a szükséges tudnivalókat.
Legfontosabb: tárlatvezetések! Ezek mellé kiegészítőként: Pécs lexikon I-II. köt. Pécs lex. Kult
Nonpr. Kft. Pécs, 2010. később megjelölt részei.
A szervezés feltételei:
4 fős csapatok, minden iskola korosztályonként több csapattal indulhat!
Nevezés határideje: 2018. december 5.
Nevezés módja: e-mail (Pozsgai Ildikó történelemtanár címére: pozsiildi@gmail.com),
(esetleg a mellékelt nevezési lapon).
Kérjük a nevező, felkészítő tanár e-mail címét is!
A versenyt támogatja
Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Iskolánk honlapján is feltüntetjük a versennyel kapcsolatos további információkat, ezért kérem,
figyeljék honlapunkat a városi történelemversenynél! (www.pazmanysuli.hu)
A versenyre szeretettel várjuk a felkészítő tanárokat és az iskolák igazgatóit!
Pécs, 2018. november 10.
Üdvözlettel:
Pozsgai Ildikó
történelem-könyvtár szakos tanár
szaktanácsadó

Kárpáti Piroska
intézményvezető

NEVEZÉSI LAP
Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
Városi Történelemverseny: 2018-19.
Nevezés határideje: 2018. december 5.

Jelentkező iskola neve: ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Felkészítő tanár neve, fontos olyan email cím, amit gyakran látogat ( gyors kapcsolattartás
miatt!)
……………………………………………………………………………………...………………………………………………….………...
Csapat:


5-6. osztályos korosztályból hány csapat:………………………….



7-8. osztályos korosztályból hány csapat:…………………………

A nevezési lap küldhető postai úton az iskola címére:
Pécsi Kovács Béla Általános Iskola
7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27.
Vagy e-mailben Pozsgai Ildikó történelemtanár címére: pozsiildi@gmail.com
A nevezésről visszajelzés az iskola honlapján olvasható a „városi történelemverseny”-nél.

Dátum: …………………………………………

……………………………….
felkészítő tanár neve / aláírása

