PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AVASISTA DIÁKOKNAK
Pályázatot írunk ki számotokra, mellyel a Víz világnapját (március 22.) szeretnénk méltóképpen megünnepelni.
Ezzel hívjuk fel a figyelmeteket, hogy milyen fontos számunkra a víz, milyen nagy jelentőséggel bír életünkben, mennyire
fontos tisztaságának megőrzése. Ezzel kapcsolatban pályamunkákat várunk tőletek a vízzel kapcsolatban. Szinte
mindenki találhat érdeklődési területének megfelelő témacímet a következők közül:
1. Természettudományos témák:














A felületi feszültség
Egy kis meteorológia (időjárási jelenségek és magyarázatuk)
A víz szerepe a kémiai reakciókban
Alternatív víztisztítási módszerek
Szappanfőzés régen és ma
A geotermikus energia és felhasználása
Megújuló energiaforrások felhasználása környezetünkben
Az atomenergia jelene és jövője
Édesvízi parányok (a fito-és a zooplankton alkotói)
Hová tűnik egy tó? (a szukcesszió folyamatának bemutatása egy tó feltöltődése során)
Miért együnk rendszeresen halat? (halfogyasztási szokásaink, a hal szerepe az egészséges táplálkozásban)
Legnagyobb folyóink lakói (egy szabadon választott magyar folyó élővilágának bemutatása)
A delfinek kommunikációja, társas kapcsolatai

2. Irodalmi témák:





A Duna és a Tisza motívuma, jelentései a magyar költészetben
A víz-motívum József Attila költészetében
A Balaton megjelenítése a magyar népköltészetben
Özönvíz történetek a mitológiákban

3. Történelmi témák:



A víz jelentősége a folyam menti társadalmakban
Nagy tengeri csaták

4. Témák idegen nyelven:
a) „Warum ist es am Rhein so schön?” Weltkulturerbe Mittelrhein (németül)
b) Global problems and possible sollutions (angolul)
c) A víz-motívum francia képzőművészeti és irodalmi alkotásokban (magyarul vagy franciául)
6. Művészeti témák:




Egy vízzel kapcsolatos zenemű bemutatása
Ismertess egy olyan hangszert, ahol a víz segíti elő a működést!
„A víz szépségei” – vízfestmény pályázat

A dolgozatok terjedelme: 3-5 oldal + mellékletek
Beadási határidő: 2013. március 1.
A szaktanáraitoknak adjátok le a dolgozatokat!
Nem fogadunk el olyan pályaművet, mely csupán egy-egy internetes oldal letöltéséből és kinyomtatásából áll. A
dolgozatokat lássátok el irodalomjegyzékkel! (Ez lehet könyv, folyóirat, internetes oldal stb.) Ha valamit szó szerint
idéztek, akkor tegyétek idézőjelbe és hivatkozással utaljatok a műre és a szerzőre!
A legjobban sikerült dolgozatok készítői a műveiket prezentációs formában a víz világnapján rendezett tudósnapon
közönség előtt is bemutathatják.
Schmidtné Törő Ágnes
igazgató

