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Kedves Kollégák!
A
ZSZC
Báthory
István
Szakgimnáziuma
és
Szakközépiskolájának idegen nyelvi munkaközössége az elmúlt
években megrendezett jó hangulatú idegen nyelvi versenyek után a
2016/2017-es tanévben is meghirdeti a már hagyománnyá vált Szabó
Katalin Emlékversenyt 3 fős csapatok részére német, ill. angol
nyelven 7-8. osztályosoknak az alábbi címmel:
„Healing with Hungary”/ „Heilen Sie sich in Ungarn!”
Várjuk iskolánként maximum 4 csapat (2 német, 2 angol)
jelentkezését az alábbi versenyfelhívás szerint!
Kedves Diákok!
Idén egy olyan témát választottunk Nektek, melynek segítségével jobban megismerhetitek
országunk különleges adottságait. Bizonyára Ti is rá fogtok csodálkozni arra, hogy milyen
sok lehetőség van Magyarországon a kikapcsolódásra, gyógyulásra, lazításra. Még inkább
büszkék lesztek Magyarországra! Gondolhattok a témán belül gyógyító ételekre, italokra,
hozhattok lélekvidító történeteket, meséket,
zenét, foglalkozhattok gyógynövényekkel,
gyógyvizeinkkel,
barlangokkal,
kirándulóhelyekkel és sporttal. Előadásaitokat
interaktív módon is bemutathatjátok. Úgy
érezzük, hogy az előző években is olyan
ügyesek voltatok, hogy nem akarjuk a témát
konkretizálni. Bízunk fantáziátokban továbbra
is!
A megmérettetésre kötelező előzetes feladat
egy Power Point prezentáció készítése!
„Healing with Hungary” „Heilen Sie sich in Ungarn!”
címmel, maximum 8-10 dia bemutatásával. Ezt a prezentációt társaitoknak is be kell
mutatnotok németül ill. angolul. A bemutató időtartama nem haladhatja meg a 10-15 percet!
Erre különösen figyeljetek!
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A prezentáción kívül egy játékos totót is meg kell majd oldanotok a verseny napján a
megadott témakörön belül! Ezt a totót az idei tanévben más módon fogjuk összeállítani.
Szeretnénk megkérni benneteket, hogy a saját prezentációtokhoz készítsetek három
darab kérdést, amit feltennétek a hallgatóságnak az előadásotok után. Ezeket a
kérdéseket a verseny előtt egy héttel küldjétek el nekünk e-mailben a megadott címre!
A verseny napján a csapatnak egy közös projektmunkát is kell készítenie a témához
kapcsolódóan. Plakátot fogtok készíteni, amelyhez alapanyagokat Nektek kell hoznotok!
Mutassátok meg kreativitásotokat! Keressetek, kutassatok, tanuljatok játszva!
Továbbra is várjuk ötleteiteket a jövő évre vonatkozólag: hozzatok magatokkal javaslatokat!
Szeretnénk a ti érdeklődési körötöknek megfelelő témát választani a jövőben.
Várjuk jelentkezéseteket! Jó felkészülést kívánunk!
A verseny időpontja 2016. december 15. 13:00
A verseny helyszíne: ZSZC Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 8900
Zalaegerszeg, Báthory u. 58.
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével lehet.

Jelentkezési határidő: 2016. november 21.
A nevezéseket e-mailben a következő címekre várjuk: nyelviversenybathory@gmail.com
Kónyáné Tömpe Lívia intézményvezető nevében, üdvözlettel:
Háriné Eszéki Marianna
kapcsolattartó német nyelv

Ságiné Tóth Ildikó
kapcsolattartó angol nyelv

