Értékelés és nevesített eredmények
I. forduló értékelési szempontjai:
 nyelvhelyesség
 projekt kritériumainak megfelelő programok
 kreativitás

A VMSZC Kereskedelmi és
Vendéglátó Technikum és
Kollégium
(9700 Szombathely, Nagykar u. 1-3.)

ötödik alkalommal hirdeti meg

II. forduló értékelési szempontjai:
A feladatlapon feltüntetésre kerülnek az adott
részfeladatok pontszámai
III. forduló értékelése:
Az I. és II. fordulóban 5-5 legtöbb pontot elérő
csapat kerül meghívásra, ahol „élő” nyelvi
versenyen kreatív, valamint KER A2 szintű,
nyelvvizsgaszerű feladatokkal kell megküzdeniük
a diákoknak.

Jogi vonatkozások

„HUNGARIKUMOK A
NAGYVILÁGBAN”

A versennyel kapcsolatos minden képi és írott
anyag a versenyt szervezők szellemi tulajdona.
Azok felhasználása, másolása, sokszorosítása
kizárólag a szervező írásbeli hozzájárulásával
lehetséges.

című

A nevezéshez szükséges adatok megadásával a
nevező csapat elfogadja jelen szabályzatot.

ANGOL és NÉMET NYELVI
csapatversenyét az általános iskolák
7-8. osztályos diákjai számára.

A versenyzők és pedagógusok adatait (név, e-mail cím,
iskola, osztály) kizárólag a verseny lebonyolításához
kerülnek nyilvántartásba, azok harmadik fél számára
nem kerülnek átadásra.

Mennyire jól
ismered Vas megye
gasztronómiáját?
Tudtad, hogy …

…1 liter tökmagolaj
előállításához kb.
2,3 kg tökmag kell?

HUNGARIKUMOK A
NAGYVILÁGBAN
…Szombathely
legrégebbi cukrászdája
már 95 éves?

Kapcsolatfelvétel
Angol nyelv:
Csépe Adrienn csepe.adrienn@keri-szhely.edu.hu
Zeke Ildikó zeke.ildiko@keri-szhely.edu.hu

További információk, jelentkezés:
www.keriszombathely.hu

Német nyelv:
Padányi Zsuzsanna padanyi.zsuzsanna@keriszhely.edu.hu
Pulay Tünde pulay.tunde@keri-szhely.edu.hu

Mutasd meg
nyelvtudásod
és jelentkezz!

FELADAT
2022 tavaszán iskolátok a brit és
német társiskoláitok egy-egy
csapatát fogadja, akiket egy
ismerkedő vacsorával is várnak.
Állítsatok össze nekik 2 ízletes
menüt, illetve hívjátok meg
őket írásban is!







Állítsatok össze 2 (húsos és
vegetáriánus) menüt (3-5
fogás), és készítsetek hozzá
egy kreatív menükártyát!
Készítsetek meghívólevelet a
vacsorára angol vagy német
nyelven és csatoljátok a 2
menü főételeinek rövid leírását
is a meghívóhoz!
Tervezzétek, formázzátok
kedvetek szerint, legyen
kreatív a „tálalás”! 😊

Küldd be a kész projektet
2021. december 3-ig!

VERSENYFELHÍVÁS
A verseny 3 fordulóból áll.
A regisztráció az első feladat
beküldésével együtt történik.

A verseny célja:
Az angol és német nyelv gyakorlása, játékos
használata, a kereskedelem, turisztika és
vendéglátó szakmákkal kapcsolatos fejtörők
megoldása és Szombathely felfedezése.
A verseny menete:
A csapatverseny a 7-8. évfolyamos tanulók
számára kerül meghirdetésre, a versenyben
való részvétel INGYENES, de nevezéshez
kötött (nevezni a csatolt jelentkezési lapon
lehet!).
A csapat 3 tagja kizárólag ugyanazon iskola
tanulója lehet, tetszőlegesen 7. és 8.
évfolyamból.
Egy iskola maximálisan 2 csapatot indíthat
angol nyelvből és 2 csapatot német nyelvből.
Nyeremények:
A III. fordulóban részt vevő 5-5 csapat
mindegyike értékes tárgynyereményben
részesül, valamint díjazzuk a felkészítő
tanárokat is. Különdíjban részesül a legjobb
kreatív projektet bemutató csapat is!

I. forduló: 2021. december 3-ig
beküldött projektek:
A fenti feladat kidolgozása egy
meghívó és menüsor formájában
angol vagy német nyelven.
Formai követelmény: Elsősorban
papír alapon beküldött
pályamunkák!
Beküldhető az iskola címére vagy
leadható az iskolai portán!
II. forduló: 2022. március 25-ig
beküldött feladatlapok, melyeket
2022. február 4-ig a csapatok által
megadott e-mail címre küldünk ki
III. forduló: 2022. április 7-én – az
iskolában megrendezésre kerülő
Nyelvi Fesztivál keretében, „élő”
vetélkedő jellegű forduló
formájában. Az első két fordulóban
5-5 legjobban teljesítő csapat
részére *

* Amennyiben a III. fordulót a járványhelyzet miatt nem
tudjuk megrendezni, úgy az első két forduló teljesítménye
alapján hirdetünk végeredményt!

