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,,Tegnap még zÓld volt a lomb, s a fák kÓzött
tarkán cikázott a madárhad'
tarkállik most a lomb, de kÓzte már
nem szállnak, csak az iirnvak." Baka IsNán

Kedves Kollégák!

Az elmúlt évek hagyományait követve ebben a tanévben is megrendezzikiskolánkban a Baka
István Irodalmi és Művészeti Versenyt.

A versenvek időpontia 2016. november 9. (szerda) 1300 óra
G}lülekező: 1230-kor az iskola aulájában

Nevezési határidő: 2016. október 13.

A nevezéseket elsősorban e-mailben várjuk a bakaiskola@gmail.com címre.
A nevezési lapon szerepeljen a benevezett tanuló neve, iskolája, osztálya,

. cl mű szerzője és címe (mesemondó, szavaló- és rajzversenynél),
valamint a felkészítő tanár neve.

. A nevezés feltételei:

MBSEMOI{DO VERSEI{Y
3-4.,éuÍoblam Téma: állatmesék (max. 3 percben, veÍSes mese ne legyen)

Evfolyamonként max.2 fő nevezését váriuk,

SZAvALÓvnnsnny
5-6.,éu"f. és 7-8. éví Téma: Szabadon választott lírai mű

Evfolyamonként max.2 fő nevezését várjuk. Az eloadások időtartama max. 2-3 perc legyen.

SZÖvEGALKoTÓ vERSE|{Y
4. évfol}'am: A gyerekek az iskolában írnak képsor alapján mesét. A rendelke zésre álIő idő 45

perc. Iskolánként legfeljebb 3 tanuló nevezhet.
5-6. évfolyam: A gyerekek az iskolában írják meg az elbeszélést vagy mesét hívóképek

segítségével. A rendelkezésre álló idő 45 perc.
Iskolánként legfeljebb 2-2 tanulő nevezhet évfolyamonként. (Ha az egyik évfolyamról
nincs 2 fo j elentkező, akkor a létszám átcsopot1osítható.)

KOMMU1\IKÁCIÓs vnnSENY (7-8. évfolyam)
2 fós csapatokjelentkezésétvárjuk. (Iskolánként, évfolyamonként 1 csapat.)
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RAJZVERSENY (1 -8' évfolyam)
Téma : Állatmese illusztrációj a
A pályamunkák A/4-es vagy Al3-as méretben készüljenek, a technika szabadon választhatő.
Beküldési határidő: 2016. október 28. A dijazottakat értesíteni fogjuk, és várjuk az
eredményhirdetésre.

NEPDALEI{EKLESI VERSENY
Népdaléneklési versenyünket három korcsoportban hirdetjük meg: 3-4. osztályosok, 5-6.
osztályosok és 7-8. osztályosok.
A versenyre azokat a jelentkezőket várjuk, akik szívesen és szépen éneklik népdalkincsünk
gyöngyszemeit.
A nevezés feltételei:

- nevezni két szabadon választott magyar népdallal (esetleg gyermekdallal) lehet
- iskolánként, korcsopor1onként max. 4 fo jelentkezhet
- a népdalválasztásnál az eddig tanultakat (előzó évekből is) javasoljuk.

A versenyek eredményhirdetése 2016. november 9-én kb. 1500 órakor lesz

, iskolánk aulájában.

Szekszárd, 20 1 6. szeptember 27.

-É- y-Lrt-
Farrag Kátalin

igazgatő


