Tisztelt Pedagógusok! Kedves Szülők, Gyerekek!
A Körösök Menti Levelezős Verseny országos megmérettetésre hív minden általános iskolai
tanulót matematika (1-8. osztály) és/vagy magyar nyelvtan (2-8. osztály) tantárgyból. A verseny
őszi, téli, tavaszi levelezős fordulókból és egy májusi ( online ) döntőből áll. Mindegyik levelezős
forduló során 12 feladat megoldását kell kódlapon jelölni, majd a kódlapot postai levélben vagy e – mail – ben visszaküldeni.
Azok a versenyzők (évfolyamonként, tantárgyanként), akik dobogós helyezést érnek el, bejutnak a döntőbe. A döntő során 6
feladatot kell elkészíteni minél gyorsabban és pontosabban.
A kialakult helyzetre való tekintettel a három levelezős forduló beküldési határidejét meghosszabbítottuk, és a
letölthető online kódlap használatával a megoldások visszaküldését is megkönnyítettük, ÍGY OTTHONRÓL IS NYUGODTAN
VÉGEZHETŐ. A verseny beépíthető az iskolai munkatervbe, tehetséggondozási programba, és elkezdhető szülői vagy
alapítványi támogatással.
tanulás
A feladatsorok, kódlapok és egyéb információk itt is megtalálhatóak lesznek a tanév során:
http://tukorysuli.hu/index.php/diakoldal/korosok-menti-levelezos-verseny (Az 1. forduló feladatsorait kedvcsinálónak már fel
is töltöttük.)
„… egy verseny, ahol nem csak a
A verseny menete:
dicsőségnek lehet örülni…”
kitartás
jelentkezés: a jelentkezési lap(ok) feladása, visszaküldése: 2020. szeptember 21-ig
nevezési díjak befizetése: 2020. szeptember 28-ig ( A befizetés történhet átutalással vagy csekken. Átutalás esetén a közlemény,
megjegyzés rovatba tüntessék fel az iskola nevét és a nevező diákok számát! A csekkes befizetést kérőknek a csekket kipostázzuk. )
1. forduló: postázás: 2020. október 12., beküldési határidő: 2020. november 20. ( A postázás napján mindenki megkapja a
feladatsort és a kódlapot e – mail – ben, és feltesszük a honlapunkra is. ) - a pedagógusoknak és a diákoknak ( nevezésért ) járó
jutalmak postázása 2. forduló: postázás: 2020. december 14., beküldési határidő 2021. január 18. (A postázás napján mindenki megkapja a feladatsort
és a kódlapot e – mail – ben, és feltesszük a honlapunkra is.)
3. forduló: postázás: 2021. március 22., beküldési határidő: 2021. április 26. (A postázás napján mindenki megkapja a feladatsort és
a kódlapot e – mail – ben, és feltesszük a honlapunkra is.)
-2021. május 10 – én a három forduló megoldásait és a ranglistát (évfolyamonként, tantárgyanként) mindenki számára
elküldjük e – mail – ben.
+ 1 döntő fordulók: 2021. május 12 – én matematikából, május 14 – én magyar nyelvtanból reggel 8 órakor mindegyik évfolyamon az
első három helyen álló versenyző döntő feladatsort kap e – mail – ben. A feladatsort ekkor mindegyik, a diákhoz köthető (versenyző,
tanár, tanító, iskola, szülő) e –mail címére eljuttatjuk. A megoldásokat ekkor minél gyorsabban kell majd visszaküldeni elektronikus levél
formájában. Ennél a fordulónál a gyorsaságot és a pontosságot vesszük figyelembe.
- 2021. május 24 – én a döntő forduló megoldásait és a ranglistát (évfolyamonként, tantárgyanként) mindenki számára
elküldjük e – mail – ben.
értékelés: A jutalmakat 2021. június 14 – ig postai úton eljuttatjuk a versenyzőknek, amelyek a tanévzáró ünnepségen is átadhatók.
pontozás: jó megoldás: 12 pont; rossz megoldás: 1 pont; több megoldás jelölése vagy a megoldás hiánya: 0 pont
JUTALMAZÁS ( A Körösök Menti Levelezős Verseny az egyik legtöbb ajándékot, jutalmat kiosztó versenyek egyike. Hosszú lenne leírni azt a
számtalan belépőt, ajándéktárgyat, amelyet támogatóink jóvoltából kaptunk - ezért rövidítve a következőket tudjuk mondani -. ):
DIÁKOKNAK:

MINDEN VERSENYZŐ OKLEVÉLBEN ÉS 35000 Ft ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKUTALVÁNYBAN RÉSZESÜL
tehetség
NEVEZÉSENKÉNT ( a zalakarosi Aphrodite Hotel jóvoltából )*.

A DÖNTŐBE BEJUTOTTAKNAK AZ ADDIGI HELYEZÉSÜKNEK MEGFELELŐEN TRÓFEA ÉS ÉREM JÁR.

A DÖNTŐ SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEK ALAPJÁN ÉVFOLYAMONKÉNT, TANTÁRGYANKÉNT:
1. HELYEZETTNEK: AJÁNDÉK- ÉS BELÉPŐCSOMAG, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE
FORDÍTHATÓ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY
2. HELYEZETTNEK: AJÁNDÉK- ÉS BELÉPŐCSOMAG, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE
FORDÍTHATÓ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY
3. HELYEZETTNEK: AJÁNDÉK- ÉS BELÉPŐCSOMAG, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE
FORDÍTHATÓ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY
siker
A díjazás további támogatók csatlakozásával még bővülhet.
PEDAGÓGUSOKNAK:
-MINDEN ( DIÁKOT BENEVEZŐ ) PEDAGÓGUS 35000 Ft ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKUTALVÁNYBAN RÉSZESÜL ( a zalakarosi Aphrodite
Hotel jóvoltából )*.
-A 15 VAGY ANNÁL TÖBB NEVEZÉST LEADÓ PEDAGÓGUSOK KÖNYVJUTALMAT KAPNAK. ( Az első hatnak tiszteletjegyet is küldünk. )

Az előző tanév néhány legjobbja:

Papp Lilla Kata 5.o.
Bocskai István
Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégium

Molnár András 1.o.
Békéssámsoni
Általános Iskola

Kovács Ákos 3.o.
Tüköry Lajos
Általános Iskola és
Alapfokú
Művészeti Iskola

Berényi Tünde 4.o.
Debreceni
Református
Kollégium Általános
Iskolája

támogatóink: Mamutec Hungary Kft., Békés Megyei Önkormányzat, Sobri Jóska Élménypark, Kislőd, Bárka Halászati Látogatóközpont, 5502 Gyomaendrőd,
Templom-zug Érdekes interaktív kiállítás a Hármas-Körös élővilágáról, a pákászatról és a hagyományos halászatról. Endrődi Tájház 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-28.
Néprajzi kiállítás a hagyományos paraszti életmód tárgyaiból. A lakásbelsők felidézik a száz évvel ezelőtti lakótereket, fontos berendezési tárgyait. Információ: email: sznephaz@gmail.com; tel: 06-20-2380046; facebook: Szent Antal Népház, Csodák Palotája 1036 Budapest, Bécsi út 38-44., Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
5540 Szarvas, Anna-liget 1. Postacím: 5541 Szarvas, Pf. 72., Dekoros Művek cím: 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 28./A Telefonszám: (62) 672-700 email: dekorosmuvek@gmail.com facebook: Dekoros Weboldalaink: www.dekorosmuvek.hu www.rendszamtabla.info www.ajandekmuhely.hu üzlet- és autódekoráció,
matrica- és táblakészítés, bélyegzőkészítés, egyedi ajándéktárgyak mobil: +36 (30) 581-1423 cím: 6791 Szeged, Dorozsmai út 60. www.dekorosmuvek.hu,
www.rendszamtabla.info, www.ajandekmuhely.hu Csatlakozz(on) facebook-on: http://www.facebook.com/dekoros, Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500
Gyomaendrőd, Selyem u. 124., Nemzeti Színház, Kemenes Vulkán Park telefon: +36-95/777-401 cím: 9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 1. email: soptei.eszter@kemenesvulkanpark.hu web: www.kemenesvulkanpark.hu, Gyomai Horgászok Egyesülete, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Szatmári József +36
(30) 577-4891, Prospero Könyvei Kft., tel: 06-1-302-8444, www.prospero.hu, 1066 Budapest, Weiner Leó u. 20., REPTÁR SZOLNOK Nkft. 5000 Szolnok, Indóház u. 46. mobil: +36-30-22-88-737 tel.: +36-56-781-534 Fax: +36-56-781-539 e-mail: timea.vincze@reptar.hu web: www.reptar.hu facebook: www.facebook.com/ReptarSzolnok/,
Puchner Kastélyszálló és Reneszánsz Élménybirtok Bikal, Rákóczi u. 22. 7346 tel.:+36-72/459-547 www.elmenybirtok.hu www.puchner.hu részletek:
https://puchner.hu/akciok, Katalin II. Sétahajó Szolgáltató Bt. Szarvas, Üdülő sétány 126. 5540 web: www.katalin2.hu tel.: 06202304890 A Dél-Alföld szívében - Szarvason
- , ahol a Holt-Körös kanyarog 1 órás feledhetetlen hajóútban lehet része az idelátogatónak. A 35. éve üzemelő Katalin II. sétahajó vezetője Demeter István, aki színes
történeteivel, humorával, érdekes találós kérdéseivel dobja fel a hangulatot. "Aki helyesen felel képeslapot is nyerhet" A legkisebbektől a legidősebb korosztályig mindenkit
le tud kötni. Az osztálykiránduló csoportok, családok belecsöppenhetnek picit ebbe a csodálatos vízi életbe. A hajóút során megismerkedhetnek a történelmi Magyarország
közepét jelző szélmalommal, a mocsárciprusok legszebb magyarországi csoportjával, a festői látványt nyújtó Vízi Színházzal és még mocsári teknősöket is láthatnak. Aki járt
már a Szarvasi Arborétumban és sétahajózott velünk, megtapasztalhatta, hogy a természet minden évszakban más arcát mutatja. Aki még nem járt, hajóra fel!, Vojtina
Bábszínház 4026, Debrecen Kálvin tér 13. vojtina@vojtinababszinhaz.hu, +36 52/418-160, www.vojtinababszinhaz.hu, HM Zrínyi, 1276 Budapest 22. Pf. 85. tel: +36 1 459
5305 fax: +36 1 314 2432 info@hmzrinyi.hu, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B, Budapest II., Fillér u.14.tel/ fax: +36 1 212 4540, UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 1042
Budapest, Munkásotthon u. 66-68. +36 70 475 5053 web: www.uvzrt.hu, Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 7635 Pécs, Ángyán J. u. 1. info@pecszoo.hu, +36 30
851 5920, Pintér Művek Haditechnikai Park Nonprofit Kft. 6237 Kecel, Rákóczi Ferenc utca 175. tel: 06 78/420-199 mobil: +36 30 617 2589 muzeum@pinterworks.hu,
Siklósi Várszínház Kulturális és Idegenforgalmi Központ Nonprofit Közhasznú KFT. cím: H-7800 Siklós, Vajda János tér 8. telefon / fax: 06-72/579-090 email: titkarsag@siklosivar.hu, internet: www.siklosivar.hu, Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Postai cím: 6701 Szeged, Pf. 724. cím (gazdasági bejárat): 6725 Szeged,
Cserepes sor 47. cím (látogatói bejárat): 6725 Szeged, Szél u. 90. telefon: +36 62 542 530 honlap: http://zooszeged.hu facebook: https://www.facebook.com/szegedivadaspark,
Balatoni Múzeum cím: 8360 Keszthely, Múzeum u. 2. elérhetőségek: info@balatonimuzeum.hu / +36 83 312 351 / www.balatonimuzeum.hu Éld át a régi balatoni nyaralások
hangulatát! Fedezd fel a Balaton titkait! Több mint 700 négyzetméteren, mintegy 10.000 kiállítási tárggyal, interaktív játékokkal és meglepetésekkel várunk mindenkit a
Balaton múzeumában!, Körös-Menti Turisztikai és Kulturális Egyesület 5540 Szarvas, Szabadság út 32. telefon: 66/311-140 fax: 66/311-140 mobil: +36 70 312 7903
telefon: +36 66 311 140 e-mail: info@korostourist.hu www: www.korostourist.hu, Tatabányai Múzeum 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. +36 34 688 192
info@tbmuzeum.hu, www.tbmuzeum.hu, facebook.com/TatabanyaiMuzeum Bányászati és Ipari Skanzen 2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 1. +36 34 311 076
info@tbmuzeum.hu, www.tbmuzeum.hu, facebook.com/BanyaszatiesIpariSkanzen, Török Attila - iTok webáruház tulajdonos e-mail: info@itok.hu
web: https://www.itok.hu telefon: +36 70 652 5794, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság / 7625, Pécs, Tettye tér 9. / +36/72-517-200
/ www.ddnp.hu / dunadrava@ddnp.hu /, Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum www.vadaszatimuzeum.hu, www.facebook.com/vadaszatimuzeum.hatvan, 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24. 0637/541-900, Aphrodite Hotel ZALAKAROS „...ahol a farmunk az éléskamránk...” cím: 8749 Zalakaros, Sport u. 10. Telefon: 0036-93/540-140 email: info@hotelaphrodite.hu, www.hotelaphrodite.hu, www.hotelvenus.hu, Cédrus Könyvkereskedés és Antikvárium független könyvesbolt Bünker köz 2., Sopron, 9400
web: cedruskonyv.hu, facebook.com/cedrusart, Mini ZOO Komló cím: 7300 Komló, Munkácsy Mihály utca 46. e-mail: minizookomlo@gmail.com
https://www.facebook.com/minizookomlo telefon: +36 20 443 4233, Holiday Vidámpark elérhetőségeink: Hajdúszoboszló, Gábor Áron utca 28-30.,
https://www.facebook.com/Holiday-Vidámpark, tel.: 06-30-938-5853; 06-30-979-4691, Műcsarnok A Műcsarnok – a kortárs képzőművészet reprezentatív kiállítási
intézménye – hivatása szerint a magyar és nemzetközi művészeti törekvések nyitott, sokszínű bemutatóhelye. A Hősök terén álló bazilikális elrendezésű, monumentális
alapterületű épület 1896-ra, a honfoglalás 1000 éves évfordulójának ünnepségeire készült el, Schickedanz Albert tervei szerint. A műemléképület előcsa rnokát, az épület
domborműves illetve növényi ornamentikás díszítését eredeti szépségében csodálhatják meg a látogatók. A több mint 2500 m2-es kiállítótéren kívül előadóterem, szakkönyvtár,
ajándék- és könyvesbolt valamint kávézó várja a vendégeket. Az intézmény kiállításaival, igényes kiadványaival, művészetoktatási tevékenységével a széles értelemben vett
vizuális kultúra megújuló hagyományait és friss értékeit közvetíti minden korosztálynak, az érdeklődő közönség tág körének. A Műcsarnok rendszeres bemutatkozási
lehetőséget nyújt a társművészetek neves képviselőinek. Számos rendezvényével, különleges tárlatvezetéseivel, színházi és zenés programjaival, tudományos konfer enciáival
a főváros egyik meghatározó kulturális központja. www.mucsarnok.hu, Petőfi Irodalmi Múzeum 1053 Budapest Károlyi utca 16. telefon: +36 1 317 3611 fax: 317-1722 email: muzeuminf@pim.hu, Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. telefon: +36 (1) 473-2400 fax: +36 (1) 473-2441 e-mail: info@neprajz.hu,
Agrárminisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 1860 Budapest Pf. 1. telefon: 06-1-795-2000 telefax: 06-1-795-0200, Debreceni Állatkert és Vidámpark
Debrecen, Ady Endre út 1. 4032 web: http://www.zoodebrecen.hu,tel.:0652/310-065,e-mail: info@zoodebrecen.hu, Aquincumi Múzeum Budapest, Szentendrei út 135,
1031 tel.: +36-1-250-16-50 e-mail: aquincum@aquincum.hu web: http://www.aquincum.hu

Utazoo Minizoo
Ismeretterjesztő előadásokat, állatsimogatókat tartunk (egzotikus és háztáji
állatokkal) óvodákban, iskolákban, céges rendezvényeken, családi
összejöveteleken, falunapokon…stb. Előadásaink interaktívak, a közönség
tagjai aktívan bekapcsolódhatnak, részt vehetnek benne. Vannak tematikus
előadásaink (például Madarat tolláról, Csúszok-mászok…), de kérésre
igazodunk a tananyaghoz, illetve - ha megvalósítható - egyedi elképzeléseket
is teljesítünk. Munkánk során figyelembe vesszük, hogy mindenkinek mások
az igényei, lehetőségei. elérhetőségeink: Kispánd 31.,Tápióbicske, Pest,
Hungary, 2764 tel.: 06-30-211-3912
https://www.facebook.com/utazoominizoo/
Várjuk megtisztelő megkeresését!

Üdvözlettel:
*minimum 2 fő, 2 éjszakára történő foglalása esetén érvényesíthető
(több szolgáltatás kedvezményéből adódik össze)

Körösök Menti Levelezős Verseny kis pedagógus csapata
és a Körös Gyöngyei Alapítvány tagjai
5516 Körösladány, Wenckheim Béla utca 6/4.
e-mail: korosokmenti@gmail.com; okmmv@freemail.hu tel.: 06308563218

