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KECSKEMÉT ÉS ISKOLATÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ
A Történelem-Földrajz Munkaközösség iskolánk újraindításának 30. évfordulója alkalmából kétfordulós
iskolai versenyre hív Titeket.
Milyen volt az élet a régi Kecskeméten, hogyan zajlott az iskola újjáépítése a II. világháború után, milyen
épületekben működött a gimnázium?
Hogyan valósulhatott meg a tetszhalott iskola újraindulása, kik tanultak és tanítottak, tanítanak benne?
Milyen jelképek vesznek minket körbe, ezek mit jelentenek?
Többek között ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat, és bízunk benne, hogy Ti is!
Minden osztály alakítson legalább egy 3 fős csapatot, és derüljön ki, hogy melyik csapat tud legtöbbet
Kecskemétről és az iskoláról!

A verseny menete:
Az iskola honlapjáról minden csapat töltse le és nyomtassa ki a feladatlapot. Legjobb tudása alapján oldja
meg, majd adja le a történelem tanárának.
A felkészüléshez használható két legfontosabb könyvből minden csapat kap egy-egy példányt. Ezek mellett
az iskolai könyvtárban és az interneten is találtok anyagot. Az irodalomjegyzéket a felhívás tartalmazza.
A verseny ütemezése:
A feladatlapok feltöltése a honlapra: 2019. december 19.
A kitöltött feladatlapok leadásának a határideje: 2020. február 7. péntek
A döntőbe jutott csapatok kihirdetésének és feladatainak kiadása határideje: 2020. február 14. péntek
A döntő időpontja: 2020. március 5. csütörtök
Díjak:
1-3. helyezett csapat: egy napos történelmi jellegű kirándulás, amely tanítási napon lesz.
4-5. helyezett csapat: ingyenes belépőjegy a Kecskeméti Élményfürdőbe.
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