
 
 

 

Kedves iskolás Kispajtás! 

Szeretnél részt venni a Sakkpalota újabb kalandjaiban? Ha igen, akkor az alábbi felhívás neked szól! 

 

„Vedd a bábokat sorra, és indulhat a móka!” 

                                                        

 

1. Sakk készlet tervezése újrahasznosított anyagokból 

Feladatod a következő: 

Formáld meg saját sakk készletedet (32 figura és tábla) újrahasznosítható anyagokból (papír, 

alumíniumdoboz, PET-palack, kartondoboz stb.) Kérd meg anyukádat, vagy Apukádat, hogy fotózza le a 

munkádat és küldjétek el a dancsik.tunde@pjsa.hu e-mail címre 2021. szeptember 25-ig! 

Október 9-ig a pályamunkákat a zsűri értékeli és 1-3. helyezést, valamint egy különdíjat fog kiosztani. A 

győzteseket e-mailben értesítjük és alkotásaikat az online Világsakkfesztivál platformjára 

(vilagsakkfesztival.com) helyezzük el megtekintésre. 

Az alkotásod értékelésében, a zsűri munkájában Polgár Judit is részt fog venni!   

A díjak: 

1. díj:  Vendi Vezér plüssfigura  + Bumm Bástya csomag iskolásoknak 

2. díj:  Keresztes Király plüssfigura + Futi Futó csomag iskolásoknak 

3. díj:  Bumm Bástya plüssfigura  + Chess Connects Us kulcstartó 

+ különdíj: Futi Futó plüssfigura 

  

mailto:dancsik.tunde@pjsa.hu
https://webshop.jpchess.com/vendi-vezer-plussfigura-695
https://webshop.jpchess.com/bastya-csomag-708
https://webshop.jpchess.com/keresztes-kiraly-plussfigura-697
https://webshop.jpchess.com/futo-csomag-707
https://webshop.jpchess.com/bumm-bastya-plussfigura-735
https://webshop.jpchess.com/sakkjatszoter-kulcstarto-666
https://webshop.jpchess.com/futi-futo-plussfigura-740


 
 

 

 

2. A sakk körülvesz bennünket – fotó pályázat 

Veled előfordult már, hogy ránéztél egy épületre, egy gyárkéményre, egy egyszerű tárgyra és a sakk jutott 

az eszedbe? Bizony, a sakk körülvesz minket      .  

Feladatod a következő: 

Ha Te is rátalálsz egy-egy dologra, amitől a sakkra gondolsz, fényképezd le és küldd el a 

dancsik.tunde@pjsa.hu e-mail címre 2021. szeptember 25-ig! 

Október 9-ig a pályamunkákat a zsűri értékeli és 1-3. helyezést, valamint egy különdíjat fog kiosztani. A 

győzteseket e-mailben értesítjük és alkotásaikat az online Világsakkfesztivál platformjára 

(vilagsakkfesztival.com) helyezzük el megtekintésre. 

Az alkotásod értékelésében, a zsűri munkájában Polgár Judit is részt fog venni!   

A díjak: 

    1. díj:  Vendi Vezér plüssfigura  + Bumm Bástya csomag iskolásoknak 

    2. díj:  Keresztes Király plüssfigura + Futi Futó csomag iskolásoknak 

    3. díj:  Bumm Bástya plüssfigura  + Chess Connects Us kulcstartó 

+ különdíj: Futi Futó plüssfigura 
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