
Egy Csepp Élet 

Online verseny 

   2019. 

Kedves 5. évfolyamos diákok! 

Szeretnétek buszköltséget nyerni 

osztályotok jövő tanévi 

kirándulásához? 

Csak 1 online tesztet kell kitöltenetek 

a vízről! Tehetitek egyedül vagy 

csapatban is. 

Kérhetitek informatika, természetismeret=földrajz tanár 

segítségét! 

 

A  NYÍRVV Nonprofit Kft Ökosuli programjához kapcsolódva 

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye 

2018/2019-es tanévben online versenyt hirdet Egy csepp élet címmel 5. 

évfolyamos tanulók részére.  

 

A verseny célja: felhívni a tanulók figyelmét a víz mindennapi szerepére, 

fontosságára, a vizek védelmére, megóvására és a több országot érintő 

vízfolyások vízgazdálkodásának nemzetközi jelentőségére. 



Az első 5 helyezett csapat bejutást nyer a 2019. őszén megrendezett 

„Vizesnyolcas” akadályversenyre, ahol mind az 5 csapat nagy nyereményben 

részesül, melyet az osztályukkal közös kirándulásra használhat fel. 

A verseny résztvevői: 5. évfolyamos tanulók. Egy iskolából osztályonként egy 

tanulót vagy csapatot lehet nevezni. 

 

A verseny időpontja: 2019. április 30. kedd 8.00 –tól 16.00 –ig. 

 

Nevezés: A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi 

Tagintézménye honlapján megtalálható nevezési lapon - http://www.kertvarosi-

nyhaza.sulinet.hu honlap címen. A nevezéseket a kertvarosi@nyiregyhaza.hu 

címre küldhetik el. Tárgy rovatba kérjük beírni: Egy csepp élet 

Nevezési díj: nincs 

Nevezési határidő: 2019. április 26. 

TEENDŐK: 

1. nevezés (honlapunk, nevezési lap, ketrvarosi@nyiregyhaza.hu) 

2. online kérdőív kitöltése (ápr.30. 8-16 között) 

3. eredményhirdetés: (május 3.) az első 5 versenyző csapat=osztály 

NYERTES, így az osztályával bejut az őszi „Vizesnyolcas” játékos 

helyosztó akadályversenyre 

 

A verseny eredményének közzététele: A Nyíregyházi Móricz Zsigmond 

Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye honlapján http://www.kertvarosi-

nyhaza.sulinet.hu tekinthető meg 2019. május 3-án. Az első 5 csapat bejutást nyer 

a 2019. őszén megrendezett „Vizesnyolcas” akadályversenyre, ahol mind az 5 

csapat nagy nyereményben részesül. 

 

Tudnivalók a nevezéssel és a versennyel kapcsolatban:  

Nevezni minden iskolából az 5. évfolyamon osztályonként egy főt vagy csapatot 

(de 1 gmail címmel) lehet. A nevezési lapon szerepeltetni kell 1 tanuló Gmail-

címét.  A verseny nevezési határideje után ezekre a Gmail-címekre küldjük ki az 

online teszt elérhetőségét. A verseny napján a megadott időben az online tesztre 

be kell jelentkezni a tanuló Gmail fiókjával.  
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(Az értesítő levél a nem Gmail-címre is kiküldhető, de a teszt kitöltése csak úgy 

lehetséges, ha előtte Gmail-fiókkal bejelentkeznek a tanulók azonosítás céljából.) 

 A fiókba belépve meg kell adni a nevezéskor megadott Gmail-címet. 

(Ellenkező esetben, pl. más email cím megadása esetén  nem lesz azonosítható a 

versenyző.) 

 A tesztet a kiküldött linkkel és Gmail-cím felhasználásával csak egyszer lehet 

kitölteni. A feladat bármely böngészővel megnyitható és 6 oldalból áll. A feladat 

megoldása nem tekinthető érvényesnek, amíg az utolsó lapon rá nem kattintunk 

az elküldés gombra. Az online teszt a megadott időpontban lesz elérhető.( A 

kitöltést ne az utolsó percekre hagyjuk.)  

A rendszer a beállított órában önműködően lezár, utána nincs mód a már 

megkezdett teszt beküldésére. Érdemes a feladat megkezdése előtt pár perccel 

előre bejelentkezni a Gmail fiókba, majd megnyitva az emailben kiküldött 

elérhetőséget kivárni a teszt indítási időpontját. Szükség esetén a böngészőben 

frissíteni a weblapot. (F5 gomb) 

Szervezők elérhetősége: 

Horváthné Reményi Lívia (tagintézmény-vezető helyettes), Péter Zoltán 

informatika tanár:  0642/512-881 

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye 

4400 Nyíregyháza, Könyök u. 1/a 

E-mail: kertvarosi@nyiregyhaza.hu 


