
AKTUÁLIS DOLGOK 

A 2019. évi XIV. Korosztályos Egészségnevelési Vetélkedő 

ismételten megrendezésre kerül a Szolnoki Iskolavédőnők Egyesületének szervezésében, 

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatásával,  

a szolnoki általános iskolák felsős tanulói részére. 

 

A verseny az idei évben is két fordulóból áll. 

 

Az iskolai fordulók 2019. március 11 - március 29.-a közti időpontokban kerülnek 

megrendezésre.  

Minden iskolából évfolyamonként az I. helyezést elért csapat, a városi döntőn mérheti 

össze tudását. 

 

A városi DÖNTŐ: 2019. április 16. kedd (7.30 – 14.00) 

A csapatok regisztrációja: 7.30-8.15-ig. 

Ünnepi megnyitó: 8.30-8.50-ig 

 

Helyszíne:  

Szolnoki Kodály Zoltán Ének- zenei Általános 

Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Jelmondatunk:  

 

„Töltsd fel Egészséged!” 

Feladatainkat e mottó alapján állítottuk össze. 

 

Az iskolai fordulók időpontjai: 

 

 2019. március 12. Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

 2019. március 13. Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

 2019. március 13. Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 

 2019. március 18. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és NAMI 

 2019. március 19. Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola, és AMI 

 2019. március 19. Szegő Gábor Általános Iskola 

 2019. március 20. Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar- Német Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 

 2019. március 21. Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola 

 2019. március 25. Aranyos Szeglet Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 2019. március 26. Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

 2019. március 27. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 2019. március 28. Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

 



 

A 2019. évi XIV. Korosztályos Egészségnevelési Verseny 

iskolai fordulójára készítendő feladat 

 

Kedves jelentkező csapatok! 

 

„Töltsd fel Egészséged!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felgyorsult világunkban egyre gyakrabban információitokat az 

interneten keresztül szerzitek be. Manapság egyre jobban elterjedt az okos 

telefon használata is, melyet nem mindig jó dolgokra vesztek igénybe.  

Szeretnénk, ha megismernétek azokat az applikációkat is, amelyek 

hozzájárulhatnak egészségetek védelméhez. 

Oly sok hasznos dologra alkalmasak az okos telefonok a 

mindennapokban, a megfelelő „appok” segíthetik a hatékonyabb munkát, 

de akár egészségmegőrző appokat is találhattok, melyek segíthetnek, hogy minél tovább fittek 

és egészségesek maradhassatok. Adott esetben az életünk megmentésére is képes lehet egy 

alkalmazás, hiszen egy rosszullét esetén fontos adatokat közölhet a mentősökkel, orvosokkal, 

akkor is, ha éppen valaki nincs eszméleténél. 

 

I. Feladat:  

Készítsetek egy szemléletes használati útmutatót, valamely egészségünk 

védelmét szolgáló „applikáció” eléréséhez, úgy hogy azt az eddig okostelefont 

nem használó személy is megértse, és használni tudja. 

A pályaművet készíthetitek az általatok választott technikával 

(rajz, számítógépes grafika, montázs), egy darab A/4-s lapra. 

Hátsó oldalára írjátok fel a csapat nevét, osztályát, iskolátok nevét. 

 

II. Feladat: 

 

Soroljatok fel egy A/4-s lapra maximum 10, egészségünk védelmét szolgáló magyar nyelvű 

„applikációt”.  

Mindegyiket mutassátok be röviden, az ikon mellett, egy-két mondat erejéig. 

Hátsó oldalára írjátok fel a csapat nevét, osztályát, iskolátok nevét. 

 

Az elkészült pályaművet az iskolai fordulótokra hozzátok magatokkal! 

Minden pályamű kiállításra kerül a városi döntőn. 

A továbbjutó csapatok legjobb művei a már megszokott módon különdíjban is részesülnek! 

 

 

Jó felkészülést és sikeres szereplést kívánunk! 

https://techwok.hu/2017/12/26/top-produktiv-appok-iphone-ipad/


 

A vetélkedő főbb témakörei: 

1. Egészséges testmozgás. 

2. Az emberi test és szervezet működésének alapvető ismerete. 

3. Egészséges életmód alapelvei (személyi higiéné, fogak szerepe, fogápolás, egészséges 

táplálkozás). 

4. Káros szenvedélyek megelőzése. 

5. Környezetünk védelme. 

6. Balesetvédelem a mindennapokban (elemi elsősegély nyújtási ismeretek pl. stabil 

oldalfektetés, újraélesztés technikája). 

7. Fertőző betegségek jelentősége, megelőzése, különösen a vírusok pl.: a HPV. 

8. Élősködők (pl. fejtetű, bolha). 

9. Érzékszerveink működése. 

 

A felkészülést segítő internet címek: 

http://szive.hu/index1.html 

http://www.cikiacigi.hu/tinik/a_dohanyzas_hatranyai.html 

http://elsosegely.hu/cikk.706.7_az_elsosegelynyujtas_alapjai_br-

_eszmeletlenseg_es_eletjelek_vizsgalata 

http://elsosegely.hu/cikk.714.a 

https://www.youtube.com/watch?v=BN7e46y8gEk 

https://www.youtube.com/watch?v=CMstTrW4kmc 

https://www.youtube.com/watch?v=Gh3x9ppxPts 

www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/fejtetu/213 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bolh%C3%A1k 

https://www.femcafe.hu/cikkek/egeszseg/az-energiaitalok-9-karos-hatasa 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/14091/sulyos-egeszsegkarosodast-okoznak-az-

energiaitalok 

https://www.hazipatika.com/taplalkozas/egeszseg_es_gasztronomia/cikkek/az_egeszseges_ta

plalkozas_12_pontja/20020827162201 

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/eletmod/taplalkozasi-piramis 

http://www.trvzrt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2:a-viz-fontossaga 

https://mindentazegeszsegrol.blog.hu/2009/08/27/a_viz_fontossaga 

http://www.egeszsegkalauz.hu/eletmod/mozgas/miert-mozogjunk-a-testmozgas-15-elonyos-

hatasa/zwdbve8 

https://www.webbeteg.hu/cikkek/fogaszat/10709/fogmosas-alapszabalyai 

https://www.webbeteg.hu/cikkek/fogaszat/5450/a-fogmosas-helyes-technikaja 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/test/638/intim-higienia 

https://gygyk.rmc.hu/hu/szolgaltatasok/kotelezo-es-javasolt-vedooltasok 
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