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Kedves Versenyzők!
Ismételten gratulálunk nektek, hiszen továbbjutottatok a 2. fordulóba.

Most a felkészültségeteken túl fogalmazási képességeitekre és ügyességetekre lesz szükség.
A 2. forduló két feladatból áll: az első egy fogalmazás készítése
, amiről a BŐVEBBEN-re kattintva tudhattok meg többet.
A második feladat egy feladatlap kitöltése lesz, amit nyomtatva fogtok megkapni az
osztályfőnökeitektől húsvét után
.

Mind a fogalmazáshoz, mind a feladatlap eredményes kitöltéséhez el kell látogatnotok Sülysáp
több pontjára, ezért javaslom, hogy a tavaszi szünetben már kezdjetek neki a munkának!
I. A FOGALMAZÁS TUDNIVALÓI
Válasszatok 1 témát az alábbiak közül, majd mutassátok be azt kézzel írt fogalmazás
formájában. A fogalmazás
egy újságcikk legyen, amit
a Sülysápi Hírforrás számára írtok, és azoknak szól, akik nemrég költöztek Sülysápra. Címe ez
legyen:
Üdvözlünk Sülysápon
! Az alapvető információk mellett írjatok arról is, hogy milyen érdekesség kötődik a témához, és
miért döntöttek szerintetek jól, hogy Sülysápra költöztek.
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A fogalmazást kézzel írt formátumban kérjük leadni az osztályfőnököknek. Terjedelem (képek
nélkül):

- 5-6. osztályosoknak: legalább 2 A/4-es oldal.

- 7-8. osztályosoknak: legalább 4 A/4-es oldal.

A témáról készült fényképeket (leg. 5 db.) nyomtatva, vagy elektronikusan (pl. CD-n) lehet
csatolni a fogalmazáshoz.

A választható témák (1-et kell!):
- A Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény
- Sülysáp egy műemlékének alapos bemutatása (lehetséges témák: Kisboldogasszony
templom, Szent István templom, Sőtér-kastély, Grassalkovich-vadászlak, Kálvária-kápolna)
- Sülysáp emlékhelyeinek bemutatása (a fogalmazás terjedjen ki a következő, kötelező
helyek mindegyikére: Szent István-szobor, Hősi emlékmű, Munkaszolgálatra hurcoltak
emlékműve, olasz emlékmű, Hősök szobra)
- Településünk természeti értékei (a fogalmazás terjedjen ki a következő helyek
mindegyikére: Hevesy park, Kastélykert, Halastavak)
- Sülysáp egy híres vagy érdekes emberének bemutatása. Lehetséges nevek: Sőtér
család, Hevesy György, Szirtes Ádám. Jelenleg is élők közül szabadon választva olyan, aki
kiemelkedőt alkotott. (Lehetséges nevek a füzet 31. oldalán találhatók, a Kitüntetettek
fejezetben.)
- A sülysápi sportélet bemutatása (foci, kézilabda, taekwon-do, ökölvívás, futás stb.).

Értékelési szempontok:

A fogalmazások szövegei max. 50%-ban egyezhetnek a füzet vonatkozó fejezeteinek
szövegével, tehát annál értékesebb a levél, minél több benne a saját gyűjtés. Fontos, hogy min
den fénykép saját készítésű legyen
! Nagy gondot fordítsatok a levél megfogalmazására, külalakjára!
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- Az adott témáról elsajátított és megfogalmazott információanyag mérete
- Minél több saját gyűjtésű (pl. a Sülysáp füzetben nem szereplő) információ
- Külalak
- Helyesírás
- A téma mellett a levél megfogalmazása (ötletesség, hangulat, saját élmények a gyűjtés
során, figyelemfelkeltés)
- Fényképek kreativitása, minél teljesebb téma-ábrázolása

A második fordulóban mindenki tiszta lappal, 0 ponttal indul, tehát ismét nyílt a verseny.
Az ebben a fordulóban gyűjtött pontok viszont megmaradnak, így a döntőbe jutott
csapatok végső sorrendjét nagyban befolyásolja!!!

A dolgozatok leadási határideje április 25. szerda.

Az elkészült írásokat mindenki az osztályfőnökének juttassa el.
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