Az Eötvös-heti Városi Számítástechnika Verseny
röviden VSZV
A verseny, felhívással kezdődött 2012. szeptemberben.
Minden százhalombattai általános iskolából egy csapatnyi (négy fő)
8. osztályos diák jelentkezését vártuk, csapatnévvel az eotvos40@gmail.com
e-mail címre elküldve, illetve a csapattagok és tanáraik csatlakozási kérelmét
az alábbi url-en elérhető
http://www.facebook.com/groups/274743979304065 facebook csoporthoz.
Kialakultak a csapatok:
A PROCESSZOROK csapata, az 1. Számú Általános Iskolából.
Tanáruk: Králik Annamária
Csapat tagjai: Fábián Mercédesz
Nemoda Buda
Márk Katalin Anna
Zárai Réka Zsófia
Az Aranyos-Kockák, az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumból
Tanáraik: Balla Viktória, és Horváthné Vályi Mónika
Csapat tagjai: Mészáros Dezső Zoltán
Králl Richárd
Kránicz Gergő
Ujvári Gergely
A Frodo visszatér, a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és AMI-ból
Tanáruk: Ridzi Gizella
Csapat tagjai: Karsai Edina
Vas Zoltán
Völgyesi Bence
Weress Barnabás
Az iTeam, az Eötvös Loránd Általános Iskolából
Tanáruk: Ötvös Józsefné
Csapat tagjai: Bögre Zsolt
Bukits Tamás
Etzl Benjámin
Puskás Kornél

Az első feladat, amelynek beadási határideje: 2012. október 28.
Készíteni kellet egy csapatjelvényt egy grafikai program segítségével. Az
elkészült munkának a csapatra jellemző motívumok mellett utalnia kellett a
versenyre (VSZV) és meg kellett jeleni-e Eötvös Loránd munkásságának
valamilyen elemének is.
A feladatnak volt egy másik része is. Meg kellett kérni a tanulóknak
iskolatársaikat minden évfolyamon, hogy rajzoljanak, fessenek képeket az
iskolájuk mindennapi életéről. Ezeket összegyűjteni, digitalizálni, készíteni
belőle egy 16 oldalas mesét „Iskolai életképek” címmel Microsoft Office Word
2007-ben és a rajzokkal együtt feltölteni a facebook oldalra.
A második feladat, amit 2012. november 25-ig kellett teljesíteni:
Tanulmányozni kellett az összes Százhalombattai általános iskola honlapját
(1. számú Általános Iskola, Arany János Általános Iskola és Gimnázium,
Kőrösi Csoma Általános Iskola és AMI, Eötvös Loránd Általános Iskola)
különös tekintettel a bemutatkozásra, a hírekre! Ezen kívül gyűjteni kellett
iskoláikról 5db régi (10 évesnél nem több) és 5db új (1 évnél nem legyen
idősebb egyik sem) fotót! Az albumot becsomagolva elküldték az
eotvos40@gmail.com e-mail címre.
A Döntő Eötvös-héten 2012. november 27-én 14 órától tartottuk az Eötvös
Loránd Általános Iskola aulájában.
A hangulatosan berendezett helyszín vonzotta a néző közönséget is. Látvány
informatikát teremtettünk pillanatok alatt. Az iskola épületében még két
verseny zajlott, de nem zavartuk egymás munkáját.
Izgalmasan kezdődött a verseny, mert a saját laptopjukkal érkezett
csapatoknak sorszámot kellett húzni. Így eldőlt, hogy melyik tanulócsoport,
melyik asztalnál fog dolgozni.
Első feladat egy 15 perces totó a négy városi általános iskola éltéről. A
honlapokon talált információk alapján
A másik feladatban, minden iskola egy másik iskola gyűjteményét meséjét
kapta meg és arról kellett PowerPoint program segítségével előadást készíteni
8 diából. Amíg a csapatok dolgoztak, addig a tiszteletre méltó zsűri, értékelte
a tanulók előzetes munkáját. 50 perc feladatmegoldás után, az iskolai nagy
vászon előtt előadást kellett tartani a munkájukról. Egy csapattag tartotta az
előadást a nagy vászon előtt, mikrofonnal a másik három tanuló, pedig
technikailag segítette.
Közben többi csapat sem unatkozott, mert 1-5-ig pontszámmal ők is
értékelhették társaik megoldásait. A tanulók pontszámai is belekerültek az
értékelő táblába.
A zsűrinek nem volt könnyű dolga. Tizedpontokon múltak a helyezések.
1.
2.
3.
4.

Eötvös Loránd Általános Iskola, iTeam csapata
Kőrösi Csoma Sándor és AMI, Frodo visszatér csapata
Számú Általános Iskola Processzorok csapata
Arany János Általános Iskola és Gimnázium Aranyos-Kockák csapata

Gratulálunk!
Köszönet a zsűri elnökének, Barta András Gábor tanár úrnak és a zsűri
tagjainak, Baráth Dánielnek, Kolbert Andrisnak, Zsebők Marcinak, az
iskolánk volt tanulóinak.
Köszönet szponzorainknak, akik lehetővé tették, hogy a verseny létrejöjjön.
Ötvös Józsefné
tanár

