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Tisztelt Igazgató Úr/Asszony! 
Kedves német nyelvet tanító Kollégák!                                Hatos és Társa  
                                                                                                     Nyelviskola – Győr        
    

 
 A csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 
ismételten német nyelvi tanulmányi csapatversenyt szervez. 
A versenyt támogatja a győri székhelyű Hatos és Társa Nyelviskola.  
 

 
Elnevezése:  
 
 

Célcsoportja: 4-8. osztályos tanulók, akik normál tanterv szerint (heti három 
órában) tanulják a németet.   

 

  A verseny írásbeli és szóbeli fordulóból áll. 
 

 

Az írásbeli verseny egy, a megadott témáknak és a korosztály 
normál tantervének megfelelő lexikai – nyelvtani feleletválasz-
tós teszt megoldásából áll. 
           
A szóbeli forduló feladatai: 
- rövid beszélgetés, az évfolyamonként egymásra épülő 

témakörök egyikéből,  

- témaköröknek megfelelő képleírás, 
- a beszélgetésben a csapat minden tagja vegyen részt.  

 
 

A szóbeli témakörei: 
 

4. évfolyam:  Ich stelle mich vor,  Meine Familie,  Unser 
Klassenzimmer 

5. évfolyam:  Unsere Schule, Tagesprogramm 
6. évfolyam:  Freizeit, Hobby, Hausarbeiten 
7. évfolyam:  Jahreszeiten, Wetter 
8. évfolyam:  Meine Freunde, Berufswahl 
 
 



Időpontja:     2018. április 26. (csütörtök)  900 óra   

Helye:    II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános 

Iskola, 9300 Csorna, Andrássy u. 27. 

Nevezni levélben vagy e-mailben lehet 2018. március 2-ig, évfolyamonként 
három fős csapattal. 
 

Bővebb információ és jelentkezés: 96/261-247, katonanemidrics@gmail.com  
Szervező pedagógus: Katonáné Midrics Csilla 
A jelentkezésről visszaigazoló e-mailt küldünk, kérjük, ellenőrizzék. 
 
A versenyen való részvétel kizáró okai: 

- német anyanyelv, szülők német anyanyelve  
- kéttannyelvű iskolában folytatott tanulmányok 
- nemzetiségi nyelven tanító iskolában folytatott tanulmányok  
- 6. életévük betöltése után hat hónapnál hosszabb időt töltöttek német    

nyelvterületen. 
 
 
A verseny első három helyezett csapattagjai díjazásban részesülnek. 
A legkiemelkedőbb egyéni produktumokért különdíj jár. 
Eredményhirdetés közvetlenül a verseny után lesz. 
 
Jelen felhívásunkkal bátorítani szeretnénk kollégáinkat és tanítványaikat egy 
taneszközöktől (tankönyv, módszer stb.) független versenyen való részvételre. 
 
A gyermekek számára ez a verseny kihívást jelent, több iskola tanulóival 
mérhetik össze tudásukat. 
Ösztönző továbbá, hogy a nyelvvizsgához rutint szerezhetnek a 
megmérettetésben és visszajelzést szaktárgyi tudásukról. A sikerélmény miatt 
tanárnak, diáknak egyaránt érdemes részt venni versenyünkön. 
 
Kérjük a kedves kollégákat, hogy tanítványaikkal ismertessék a versenyzési 
lehetőséget és biztassák őket a jelentkezésre. 
 
A felkészítéshez jó munkát kívánunk! 
Szeretettel várunk benneteket.         
 
 
Csorna, 2017. november 08. 
                            
                                                                                    Fehér Lászlóné 
                                                      igazgató 


