Tisztelt Igazgatónő/Igazgató Úr és Tisztelt Pedagógusok!
Örömmel vettük, hogy az Önök iskolája is képviselte magát a Közalapítványunk által indított
„Tavaszlesen 2019”
című környezetismereti vetélkedősorozat első fordulóján. Köszönjük érdeklődésüket, és hogy bevonták
diákjaikat a versenybe!
Idén az előző évekhez hasonlóan két fordulóból álló megmérettetést rendezünk, így a következő állomás maga
a Döntő lesz.
A Döntőbe minden benevezett iskola legjobb csapata, továbbá az abszolút rangsor szerinti
legeredményesebb csapatok kapnak meghívást.
Az első fordulón elérhető maximális pontszám 457 volt. A továbbjutott csapatokról levélben kiértesítettük az
iskolákat,
valamint
az
eredmények
elérhetők
a
honlapunk
Tavaszlesen
oldalán
(http://tiszatajkozalapitvany.hu/tavaszlesen.html) is.
A Döntőt 2019. június 11-én, kedden 9:00 órai kezdettel rendezzük meg a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben
található látogatóközpontunkban (Kesznyéten, Szamárháti-tanya). A helyszínre való eljutást a honlapunkon
található térkép is segíti (http://tiszatajkozalapitvany.hu).

A továbbjutott csapatok Döntőn való részvételének további feltételei:
A félév közben terepi feladatként elkészített Gyógynövény-felderítés határidőre történt beküldése
csapatonként. A terepi feladatot a második forduló előtt kiértékeljük, amelynek eredménye bele fog
számítani a Döntőn szerezhető pontszámokba.
A Népdalgyűjtő lap (lásd lentebb) kitöltése és a helyszínen történő leadása.
Kérjük, iskolájuk csapatainak Döntőn való részvételét erősítsék meg e-mailen vagy telefonon
a település, az iskola, a csapatnév, a csapattagok és a felkészítő pedagógus nevének megadásával
2019. jún. 6-ig!
Telefon: 30/324 7797 E-mail: posta@tiszatajkozalapitvany.hu

Kérjük, amennyiben nem tud részt venni valamelyik csapat a Döntőn, erről haladéktalanul értesíteni
szíveskedjenek a 30/324-7797-es telefonszámon, hogy lehetőséget nyújthassunk további olyan csapatoknak
részt venni a megmérettetésen, amelyek magas pontszámot értek el az első fordulón.

A felkészüléshez ajánlott témakörök:
- Az első forduló összes témaköre;
- Az év fajai (különös tekintettel az év fájára, madarára, rovarára, kétéltűjére);
- A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet (általános tudnivalók, jellegzetes élőhelyek,
élővilág, stb.), ajánlott irodalom:

• https://www.bnpi.hu/hu/kesznyeteni-tajvedelmi-korzet
• https://hu.wikipedia.org/wiki/Kesznyéteni_Tájvédelmi_Körzet
• információs kiadványok;
-

Magyarország kétéltűi: http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok;
Békahangok (a gyakorláshoz hangminták találhatók a honlapunk Tavaszlesen oldalán!);

-

Magyarország gyakoribb lepkefajai;
Általános fajismeret;
Gyűjtőfeladat:
A csapatok gyűjtsenek össze 5 olyan népdalt (vigyázat, kizárólag népdalokat fogadunk el, nótát, műdalt,
egyéb, konkrét szerző által szerzett dalt nem!), melyet el tudnak énekelni ÉS amelyben valamilyen ló vagy
lovak kerülnek megemlítésre.
A csapatok a Döntőre hozzák magukkal a kitöltött Népdalgyűjtő lapot (letölthető a honlapról), mely
tartalmazza a dalok címét (első sorát), valamint annak a versszaknak a szövegét, melyben a lóról vagy
lovakról van szó. A dalszövegben aláhúzással jelöljék, hogy hol található meg benne a ló.
Az első forduló megoldásait, valamint a vetélkedősorozattal kapcsolatos legfrissebb információkat
honlapunkon (http://tiszatajkozalapitvany.hu/tavaszlesen.html) tesszük közzé, ahol az első forduló
feladatsora, megoldókulcsa, valamint az elért eredmények is megtekinthetőek.

Mit hozzanak a csapatok a Döntőre?
- A kitöltött Népdalgyűjtő lapot;
- Tollat;
- A Döntőn számítsanak a csapatok terepi feladatokra is, amelyeket esős időben is megtartunk, ezért
ennek megfelelő öltözetben és lábbeliben jöjjenek a diákok!
- Megköszönjük, ha mindenki hoz magának tányért, kanalat és poharat, hogy ezzel is minél kevesebb
szemetet és takarítási munkát keletkeztessünk.
A mindent eldöntő utolsó forduló a délutáni órákig is elhúzódhat, előre nehéz megadni a rendezvény
befejezésének pontos időpontját.
A Döntőn minden résztvevőt helyben készült étellel vendégelünk meg.
Hasznos információ az utazáshoz
A Sajó és Tisza áradásakor és magas vízállásakor általában szüneteltetik a kompok közlekedését, valamint
árvíz esetén lezárásra kerül a Tiszaújváros(-Sajóörös) és Kesznyéten közötti műút is. Az indulást megelőzően
mindenképp ajánlott tájékozódni az útvonalak járhatóságáról az illetékes közútkezelőnél (telefon: 46/819381).
Eredményes felkészülést kívánunk!

Találkozunk a Döntőn!
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