Kedves Pedagógusok, Múzeumbarát Diákok!

A Koszta József Múzeum a 2009/2010-es tanév nyári szünetében múzeumi tábort
hirdet az általános iskolák 4-5-6., 7-8. és a középiskolák 9-10. osztályosai részére. A
20 fıs múzeumi tábor bázisa a Csallány Gábor Kiállítóhely (Szentes, Széchenyi liget
1.) lesz. Az ötnapos táborban való ingyenes részvételhez múzeumi „erıpróbákat” kell
kiállni. Ez az erıpróba 3 fordulós, 3 kategóriás (4--5--6. osztály, 7—8. osztály, 9—10.
osztály) a legjobbak jutalma a táborban való részvétel.
Mindhárom forduló a 2010. január 22-tıl június 1-jéig a Koszta József Múzeum
megyeházi épületében látható Corvin Tükör – A kultusz évszázadai c. idıszaki
kiállításhoz kapcsolódik.
A 3 forduló feladatait a következı határidıkig nyújtsátok be személyesen vagy
postán:
1. forduló: 2010. április 7.
2. forduló: 2010. április 21.
3. forduló: 2010. május 4.
Postacím:

Koszta József Múzeum
6600 Szentes, Kossuth tér 1.

A megoldásokat önállóan vagy párokban is be lehet nyújtani.
A mellékelt feladatokkal kapcsolatban bıvebb felvilágosítást Oroszné Rónyai Éva
múzeumpedagógustól lehet kérni, aki a múzeum vezetékes telefonszámán – 63/313352 – vagy mobilszámon – 06-70/316-0828 -, illetve elektronikus levélben érhetı el –
e-mailcím: kjm.muzped@gmail.com.
Eredményes felkészülést, kellemes tudásszerzı kikapcsolódást kívánunk!
Szentes, 2010. március 5.
dr. Béres Mária
múzeumigazgató

CORVIN TÜKÖR – A KULTUSZ ÉVSZÁZADAI
MÚZEUMI ERİPRÓBA – III. FORDULÓ
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 4—
4—8.,
A KÖZÉPISKOLÁK 9—
9—10. OSZTÁLYOSAI RÉSZÉRE

BEADÁSI HATÁRIDİ: 2010. MÁJUS 4.

NÉV, OSZTÁLY: : …………………………………………
ISKOLA NEVE, CÍME:…………………………………….
……………………………………………………………..

Kedves Táborozni Vágyó Diákok!

A Corvin Tükör – A kultusz évszázadai címő kiállításhoz kapcsolódó MÚZEUMI
ERİPRÓBA III. fordulójához érkeztünk.
Az erıpróbát úgy tudjátok sikeresen megoldani, ha kiválasztjátok a következı
feladatok közül az egyiket, s bekülditek vagy behozzátok a Koszta József Múzeumba
(6600 Szentes, Kossuth tér 1.).
1. lehetıség:
Képzeletben Mátyás királyhoz készültök. Készítsetek számára ajándékot!
Olyan ajándékokat szeretnénk látni, melyeket saját kezőleg készítettetek el.
Dolgozhattok csapatban is, ekkor a csapat pontszámát a csapattagok mindegyike
megkapja, de választhatjátok továbbra is az egyéni feladatmegoldást.
2. lehetıség:
Mátyás király mindig megjutalmazta azokat a híveit, akik jót tettek az országért.
Írjatok olyan történetet, amely egy jutalomra érdemes cselekedetet mutat be
Mátyás korából!
A fogalmazás kb. 1 A/4-es oldalnyi legyen.

Kérjük, hogy munkáitokon tüntessétek fel neveteket, osztályotokat, iskolátok
nevét és címét.

Ne feledjétek, a beküldési határidı: 2010. május 4.!

Jó munkát kívánva várjuk alkotásaitokat!

Szentes, 2010. április 18.

Oroszné Rónyai Éva
múzeumpedagógus

