
1. Gyümölcs szobrászat (9-12. évfolyam, 5-8. 

évfolyam) 

Szempontok: gyümölcsből vagy gyümölcsökből készült, 

egészséges, szép küllemű, ehető műalkotás készítését várjuk. 

Kreatívan, szabadon lehet szobrászkodni, képet összeállítani. 

− helyszín: ebédlő 

− időpont: 14:40 

− pontozás: 25 pont a zsűri döntése alapján 

− 3-4 fős csapatok, osztályonként 1 csapat indulhat 

 

2. Röplabda (9-12. évfolyam) 

- helyszín: sportcsarnok 

- időpont: a jelmezes felvonulás után 

- jelentkezés: Karsai András tanár úrnál 2020.02.03-ig 

- lány / fiú csapatok 6 fővel indulhatnak 

- osztályonként 1 csapat, (vegyes csapat a fiúknál indul) 

- pontozás: 

  

I. hely 25 pont  IV. hely 10 pont 

II. hely 20 pont  V. hely  5 pont  

III. hely  15 pont 

 

 

 

 3. Floorball (5-8. évfolyam) 

- helyszín: régi sportcsarnok 

- időpont: jelmezes felvonulás után 

- jelentkezés Karsai András tanár úrnál 2020.02.03-ig 

- lány / fiú / vegyes csapatok 6 fővel indulhatnak 

- osztályonként egy csapat 

- pontozás:  

  

I. hely 25 pont  IV. hely 10 pont 

II. hely 20 pont  V. hely  5 pont 

III. hely  15 pont 

 

4. Fánk evő verseny (9-12. évfolyam, 5-8. évfolyam) 

- helyszín: ebédlő 

- időpont: a jelmezes felvonulás után 

- osztályonként 4 fő indulhat 

- feladat: 2-2 db fánkot kell megenni késsel, villával 

időre 

- -          pontozás: 

  

I. hely 25 pont  IV. hely 10 pont 

II. hely 20 pont  V. hely  5 pont 

III. hely  15 pont 

  

 
 

2020. február 5. (szerda) 

 



 

 

5. Rajzverseny (9-12. évfolyam, 5-8. évfolyam) 

- helyszín: 28. terem 

- időpont: a jelmezes felvonulás után 

- téma: farsang 

- saját eszközök szükségesek, A4-es rajzlapot 

biztosítunk 

- pontozás: 25 pontig alkotásonként, a zsűri döntése 

alapján. A résztvevők száma nincs korlátozva, viszont 

minden osztálynak csak a legmagasabb pontszámú 

rajzát írjuk a pontozási táblázatba. 

 

6. Jelmezes felvonulás 

Nincs kategória, a fantázia szabadon szárnyalhat! Az egyéni 

és csoportos jelmezek külön lesz értékelve. 

 

- helyszín: régi tornacsarnok 

- időpont: 15:15 

- pontozás: minden résztvevő 3 pont. 25 pontig a zsűri 

döntése alapján, minden osztálynak csak a legjobb 

pontszám lesz beírva egyéniben és csapatban is. 



 


