TUDÓSÍTÁSOK
KOLONTÓL –ZALÁIG, AVAGY MIT TUDSZ ZALA MEGYÉRŐL?
Történelmi vetélkedő középiskolásoknak
A Mátyás királyhoz és a reneszánsz évhez kapcsolódó verseny után könyvtárunk újabb kutatást és nyomozást igénylő vetélkedő sorozattal lepte meg olvasóit, ezúttal a Zala megyei középiskolásokat. A Zala Megyei Önkormányzat, a Deák Ferenc
Megyei Könyvtár, a Zala Megyei Levéltár és a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága a
„ZALA MEGYE 1000 ÉVES” rendezvénysorozat keretében „KOLONTÓL ZALÁIG”
címmel történelmi játékra hívta a 9-12. osztályosokat. A játékra 26 csapat nevezett,
négy város (Keszthely, Lenti, Nagykanizsa, Zalaegerszeg) 11 középiskolájából.
A vetélkedő apropóját az adta, hogy egy 1009-ben kelt, Szent István király által kibocsátott oklevél említi először Zala megyét, Kolon (Colon) néven. Erre emlékezve került meghirdetésre a vetélkedő, melynek témája megyénk ezeréves története, hagyományai, természeti értékei.
A vetélkedőre 3–5 fős csapatok jelentkezését várták a szervezők. A 3 fordulós
feladatsorból kettőt írásban kellett teljesíteni. Két forduló eredményeit értékelve, a legjobb 12 csapat részvételével rendezték meg a döntőt, 2009. április 22-én Zalaegerszegen.
A levelezős játék feladatai érdekesek és izgalmasak voltak. Az első fordulóra a
csapatoknak iskolájuk történetét kellett bemutatni powerpoint – formában, illetve egy
frappáns csapatlogót kellett kitalálniuk.
A második fordulóban feladatlapot töltöttek ki, melyben nemcsak történelmi,
de földrajzi, nyelvtani és nem utolsó sorban irodalmi műveltségükre is szükség volt. A
változatos feladatlap megoldásával képet kaphattak a középkori Zala megye területi
elhelyezkedéséről, a lakosság mindennapi életéről. Megismerkedhettek a legjelentősebb
műemlékekkel és természeti értékekkel. Mondaírással, alaprajzkészítéssel a diákok
még inkább elmélyedhettek Zala megye történelmében.
A harmadik forduló interaktív jellegű vetélkedő volt. A legjobb tizenkét csapat
versenghetett a győztes helyekért. A meghívott csapatoknak rövid műsorral kellett készülniük, melynek alapját az általuk megírt monda adta. Receptfelismerés, kirakó, reklámszlogenek kitalálása tartozott még a gyerekek feladatai közé. Vidám, oldott hangulatban telt a vetélkedő, a résztvevők és a szervezők egyaránt jól érezték magukat. Ám
minden szónak egy a vége, elérkezett az eredményhirdetés ideje. A megyéről a legtöbbet a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola tanulói tudnak, hiszen az első két
helyezést ennek az intézménynek a diákjai, míg a harmadik helyezést a lenti Gönczi
Gimnázium tanulói szerezték meg. A vetélkedőről senki sem távozott üres kézzel, és a
hangulatot fokozta egy tartalmas kirándulás közelgése, amely a nyerteseknek járt. A
túra bővelkedett látnivalókban, és a „fáradalmakat” a kehidai gyógyfürdőben pihenhették ki a résztvevők. Köszönjük a játékot, az élményt, reméljük legközelebb is velünk
játszotok!
Tóth Renáta
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A „Kolontól Zaláig”történelmi vetélkedő győztesei kiránduláson vehettek részt,
Ellátogattak Zalavárra, Keszthelyre és Kehidára.
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