Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu vispārizglītojošo skolu
5. klašu konkurss - viktorīna

”Esi gudrs - būsi vesels!”
NOLIKUMS

Mērķi
Pievērst skolēnu uzmanību rūpēm par savu zobu veselību un pareizu uzturu.
Celt skolēnu pašapziņu, apliecinot zināšanas un prasmes savstarpējā sadarbībā.

Organizators
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu apvienība „TAS.ES” un Talsu
novada mutes veselības centrs.

Dalībnieki
Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu vispārizglītojošo skolu 5. klases skolēni.
Konkursa laikā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.

Laiks
Konkursa – viktorīnas norises laiks: 2013.gada 21.februāris, plkst. 13:00
Pieteikšanās konkursam – viktorīnai līdz 2013.gada 11.februārim, atsūtot aizpildītu
pieteikuma anketu uz e-pastu apvienibatases@gmail.com.

Norise
Konkursa – viktorīnas norises vieta: Talsu pamatskola, Gaismas ielā 1, Talsos
Konkursā – viktorīnā piedalās:
 klases komanda 5 cilvēku sastāvā,
 skolotājs,
 līdzjutēji.
Komandām vēlams vienots noformējums.

Konkursa – viktorīnas tēmas:






zobu uzbūve, zobu grupas un uzdevumi;
zobu kopšanas līdzekļi;
mutes veselība un uzturs;
kaitīgie ieradumi;
zobu traumas.

Mājas darbi:




Komanda sagatavo priekšnesumu (teatrāls uzvedums, dziesma, pantomīma
u.c.) par tēmu „Smaids dara pasauli dzīvespriecīgāku”. Uzstāšanās laiks
līdz 3 minūtēm.
Līdzjutēji sagatavo plakātus un uzmundrinošus saukļus klases komandai.
Komandai jāizvirza kapteinis un jāsagatavo viens jautājums, kuru kapteinim
vajadzēs uzdot pretinieka komandai, par kādu no konkursa tēmām.

Konkursā – viktorīnā tiks vērtēts:






pareizās atbildes viktorīnas tēmu ietvaros,
mājas darbs- priekšnesums,
komandas noformējums,
komandas kapteiņa konkursa rezultāti
un līdzjutēju aktivitāte.

Uzvarētāju komandas dalībnieki un aktīvākie līdzjutēji saņems diplomus un
balvas.
Konkursa logo autore ir Talsu novada Bērnu un jauniešu centra pulciņa „Cita
vizuālā māksla” audzēkne Agnese Beāte Pelīte
Sagatavoja:
Ieva Cīlīte
63291805

Pieteikuma anketa
5. klašu konkursam „Esi gudrs - būsi vesels!”
Izglītības iestāde:
Klase:
Pedagogs:
Dalībnieki:
1. komandas
kapteinis:
2.
3.
4.
5.
Tehniskie līdzekļi, (ja
tādi nepieciešami)
priekšnesuma laikā.

Tālrunis:
E-pasts:
Datums:
Pieteikuma anketu lūdzam nogādāt līdz 2013.gada 11.februārim Talsu novada Bērnu
un jauniešu centrā Brīvības ielā 17a, Talsos, LV-3201 vai nosūtīt pa e-pastu:
apvienibatases@gmail.com

