
 

A királyok klubjának felhívása 
 
Ezen oklevélben, mely kelt a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola működésének 37. esztendejében, megszólíttatik minden 
olyan deák és szülője, aki érez magában elegendő szellemi ellátmányt és bátorságot, hogy megmérettesse tudását névadónk, Mátyás 
király koráról és kultúrájáról, s vállalja a szellemi bajvívást, mely által a bajnok a királyok klubtagjainak sorába léphet. 
A királyok klubjának szellemi tornája két korcsoportban zajlik: 
 
5.- 6. évfolyamos lovagok;       
7.- 8. évfolyamos lovagok csoportjára. 
 

A bajvívás során három próbát kell kiállni: 
 

1. PRÓBA 
 
 

Jelentkezés a próbára egy díszes kódexlap elkészítésével, melyen meg kell fogalmazni, hogy részt kíván venni a kódex készítője a 
királyok klubjának próbáján. A kódex tartalmazza a jelentkező nevét, osztályát.  
Nevezze meg segédeit /egy osztálytárs vagy barát, valamint egy tetszőleges felnőtt, aki nem lehet történelemtanár, történész/ arra az 
esetre, ha bejut a döntő küzdelemre. 
A kódexnek díszes iniciáléval kell kezdődnie, s meg kell benne jelölni a kódex készítésének helyét és dátumát. A kódexeket a 
történelemtanárodnak kell leadni. 
Határidő: 2021.január 25. 
 
2. PRÓBA 
Feladatlap megoldása 
Felkészülési anyag: 
 
5.-6. évfolyamos korcsoportnak: 
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola jubileumi évkönyve 2013-18. 16-20. oldal 
 
A további felkészülési anyagok az alábbi linken érhetők el:  
https://drive.google.com/open?id=1yYxwjFpJxkUpIzqiQfoPf6GtgLkgYXnu 
 
 
  
 
  
 
 
7.-8. évfolyamosoknak:  
 
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola jubileumi évkönyve 2013-18. 16-20. oldal 
A további felkészülési anyagok az alábbi linken érhetők el:  
 
https://drive.google.com/open?id=1VRP5RZAeiqdBZOVFpV1peP751uHnybtc 
 
Határidő: 2020. 02. 17. 
 
 
3. PRÓBA 

https://drive.google.com/open?id=1VRP5RZAeiqdBZOVFpV1peP751uHnybtc


 
A döntőben korcsoportonként három versenyző vesz részt. A döntőbe jutó versenyzők hozhatnak magukkal egy felnőtt és egy gyerek 
segédet. Mindkét segéd egyszer-egyszer kisegítheti a versenyzőt. A versenyen kvíz kérdések lesznek Mátyás korából, a megadott 
forrásanyagokból. A verseny előkelő helyszínen, díszes, reneszánsz pompával lesz megrendezve, ahová a versenyzők szurkolótábort is 
hívhatnak. A szurkolótábor is segítséget nyújthat egy alkalommal. Az juthat be a királyok klubjába, aki legtovább bír helyesen 
válaszolni a kérdésekre. 
Időpont: 2020. 02.24. 
 

 
A királyok klubtagjainak jutalmai: 

1. Díszes koronázással klubtaggá avatás 
2. Az aulában tablót helyeztünk el, hasonlóan a ballagási tablókhoz, amelyen megjelenik a győztes neve, arcképe, s örök időkre hirdeti 
dicsőségét, így később rokonai, sőt gyermekei is megtekinthetik hőstettét 
3. Értékes könyvjutalom 
4. Egy témazárónak megfelelő súlyú ötös osztályzat történelemből 
5. Előre egyeztetett időben hétvégén egy óra hosszára ingyenesen kibérelheti a tornatermet, vagy a műfüves pályát. 
 
Kelt Isten kegyelméből, az Úr 2020. esztendeje 12. havának 18. napján 
         Lóczi László  
        ceremóniamester tollából 
            


