CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
4033 Debrecen, Jánosi u. 86.
Tel./Fax: 412-571; 535-240
e-mail: iskola.csapo@gmail.com
__________________________________________________________

V E R S E N Y F E L H Í V Á S
A Csapókerti Általános Iskola többéves hagyományához híven a 2018/2019-es tanévben is
versenyeket hirdet a Csapókerti Nap keretében.
Versenyünk időpontja:

2018. november 30. (péntek)
830-tól gyülekező és regisztráció
900-kor megnyitó

A versenyek helyszíne:

Csapókerti Általános Iskola (Debrecen, Jánosi u. 86.)

A verseny területei:
 Idegen nyelvű vers- és prózamondás angol és német nyelven
Egyéni produkció (vers, mese, elbeszélés) idegen nyelven
Korcsoport: 3-4. évfolyam, 5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam
 Csapatverseny angol nyelven
A digitális generáció igényeit szem előtt tartva a gyermekek idén egy újfajta
csapatversenyben is indulhatnak.
A csapatverseny a Summerhill című angol filmdráma ismeretén alapszik. A feladatok a
film történetéhez, témájához és szókincséhez kapcsolódnak. A versenyzők írásbeli, szóbeli és
szövegértési megmérettetésre is számíthatnak.
A Summerhill (2008) című film rendezője Jon East, a teljes film a youtube-on is
megtalálható magyar felirattal az alábbi linken:
https://www.youtube.com/watch?v=QlfuQqVMu0Y
Előzetes feladatként a csapatok készüljenek egy olyan projektmunkával, melyben az 5-6.
osztályosok bemutatják saját iskolájukat, a 7-8. évfolyamos tanulók pedig összehasonlítják
saját iskolájukat a filmben megismert iskolatípussal. Nem szeretnénk gátat szabni a tanulók
kreativitásának, ezért a projektmunkák formája akár digitális, akár papír alapú vagy bármi
egyéb is lehet. Az előadások időtartama: max 5 perc.
Korcsoport: 5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam
Csapatlétszám: 4 fő
A csapatversenyre korosztályonként 1-1 csapat jelentkezését várjuk azokból az iskolákból,
ahol maximum heti 4 órában tanulják az angol nyelvet a diákok.
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A versenyekre nevezési díj nincs.
Nevezési határidő: 2018. november 12. (hétfő)
Nevezés: iskola.csapo@gmail.com címen
A nevezéskor az e-mailben kérjük tüntessék fel:
- az iskola pontos címét és telefonszámát
- a versenyterület megnevezését
- a versenyzők nevét, évfolyamát
- a felkészítő pedagógus nevét és elérhetőségét
- a csapatversenyre jelentkezők a csapat nevét
Felvilágosítás kérhető: Csapókerti Általános Iskola, Debrecen Jánosi u. 86.
06-52 / 412-571-es telefonszámon
idegen nyelvű vers- és prózamondás: Szabóné Karácsony Annamária
angol nyelvű csapatverseny: Biró Ildikó
A versenyfelhívás a csapokerti-debrecen.sulinet.hu weblapon is megtalálható.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

