
                                   

 

 

Nyelvi nap 

(2018.04.21.) 
 

ANGOL 
 

5. 6. évfolyam: Filmvetítés 

 

A tevékenység az angol nyelv kiejtésének javítását, országismereti tudásanyag megszerzését, 

Skócia földrajzi tulajdonságainak megismerését valamint a családi élethez kapcsolódó 

szókincs bővítését tűzte ki célul.  

A fiatal tanulók megadott minta alapján, annak követésével rendkívül fogékonyak az eredeti 

angol nyelv kiejtésének elsajátítására. Ennek érdekében eredeti angol nyelven játszottunk le 

nekik angol nyelvű filmeket magyar felirattal. Az 5.a osztályban A Viking vakáció, a 6.a 

osztályban a Lessie hazatér című filmeket láthatták a tanulók.  

Mindkét film angol, angliai és skóciai helyszíneken játszódik. Gyönyörűen mutatják be a 

kivételesen szemet gyönyörködtető skót vidékeket. 

Mindkét film családi környeteben játszódik, az események családi körben bonyolódnak, a 

problémák is itt oldódnak meg, így a családi élet árnyalt szókincsét ismerhették meg a 

gyerekek. 

A tevékenység során a tanulók figyelmüket aktívan a tevékenységre összpontosították. Így a 

tevékenység elérte célját.  

Erről a tevékenység után szóbeli visszacsatolás formájában is meggyőződtünk egy elemző 

beszélgetés alkalmával. 

 

7-12. évfolyam: Legyen Ön Is Milliomos vetélkedő 

A nyelvi nap keretében a fent említett osztályok angol nyelvű műveltségi vetélkedőn vettek 

részt. A diákoknak 3-5 fős csapatokban dolgozva kellett megválaszolniuk egy kérdéssort. 

Helyes válasz esetén léphettek csak a következő -- egyre nehezebb – kérdésre. A 

kérdéssorozatok online felületen lettek megszerkesztve és interaktív táblán kerültek 

megjelenítésre. A csapatok egymást váltva szerepeltek a táblánál, a többi csapat addig 

közönségként vett részt a játékban. A győztes csapat az lett, amely legtovább jutott a 

kérdéssorban és ezáltal a legtöbb pontot (Fontot) szerezte. 

A játék célja: a meglévő háttértudás aktivizálása, általános műveltség bővítése (földrajz, angol 

irodalom, történelem, művészetek, életvitel stb. területen), szókincsbővítés, szociális 

kompetenciák fejlesztése (csapatmunka, együttműködés, a másik véleményének elfogadása, 

közös döntéshozatal, felelősségvállalás), élményforrás. 

 

 

CERT nyelvvizsga bemutató 

 

Az angol nyelvi projektnap keretein belül a Language CERT nyelvvizsga központ és 

gimnáziumunk sikeres együttműködésének köszönhetően került megrendezésre és 

lebonyolításra a sikeres nyelvvizsgához hozzásegítő 120 perces foglalkozás. A diákok két 

szinten, B2 és C1 szinteken vehettek részt a mindkét esetben tartalmas és tanulságos 

előadásokon. Hasznos vizsgatippekkel gazdagodhattak mind a szóbeli, mind az írásbeli 

nyelvvizsgával kapcsolatban. Megtekinthettek szóbeli mintavideókat, melyek kiértékelésével 



                                   

 

elhelyezhették saját tudásukat. Belekóstolhattak egy olvasott szövegértés mintafeladatba, 

illetve fogalmazás készségüket is fejleszthették az előadást tartó nyelvvizsgaközpont 

vizsgáztató tanárainak segítségével és útmutatójával. 

 

A program célja a gimnázium tanulóinak ösztönzése, bátorítása és segítése volt a sikeres B2 

és C1 nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez, amely mint tudjuk 2020-tól már bemeneti 

feltétel a felsőoktatásba. 

 

A pozitív visszajelzések alapján, a foglalkozás célkitűzése maximálisan megvalósult. 

Munkaközösségünket örömmel tölti el, hogy hozzásegíthettük a diákokat a nyelvvizsga 

megszerzéséhez. 

 

Fotókiállítás 

 

A kiállítás képei egy angliai kirándulás során készültek. Igyekeztünk egy különleges 

válogatást bemutatni a legjobban sikerült képekből, és a megtekintett nevezetességekről. Célja 

a közös élmények felelevenítése, megvitatása, és az országismereti tudás elmélyítése. 

 

A képekhez angol nyelvű képaláírást készítettek diákjaink, ezzel is segítve az angol nyelv 

tanulását. A nyomtatott képek prezentációján keresztül kívántuk szélesíteni a diákok 

világlátását, illetve kulturális ismereteinek bővítését. Ugyanakkor azokat a tanulókat is 

szerettük volna megcélozni, akik még soha nem jártak angol nyelvterületen, és így a képek 

láttán kedvet kaphattak egy angliai utazáshoz. 

 

A kiállításon 38 darab kép került bemutatásra, melyeket 3 héten keresztül lehet megtekinteni. 

 

 

Angol nyelvű társasjáték 

 

A program az ötödik és hatodik évfolyam tanulói részére biztosított innovatív 

nyelvtanulási lehetőséget a Smart Cards nevű, kifejezetten oktatási célra kifejlesztett, 

idegen nyelvű társasjáték segítségével. A gyerekek csoportbontásban dolgoztak a 

különleges játéktáblán, A1-A2 szintű feladványokat tartalmazó kártyák segítségével. A 

változatos feladatok között találhatunk szókincsrendszerező, logikai, szókincsbővítő, 

kommunikatív, valamint műveltséget, szövegértést, olvasási készséget, illetve kreatív 

gondolkodást fejlesztő kártyákat. Szókincsének és feladatainak köszönhetően egyaránt 

élményt jelentett kezdő és haladó tanulók számára is.  

 

 

 

FRANCIA 
 

Francia nyelvi nap-szépkiejtési verseny 

 

A szépkiejtési verseny a szókincs, a funkcionális nyelvtan, az intonáció és a kiejtés 

ismeretének kompetenciaterületét célozta meg. A készségek tekintetében az írott irodalmi 

szöveg olvasását, több szinten történő megértését, élő szóban való reprodukálását kívánta meg 

a feladat. Ugyancsak szükséges készség a segédeszközök (szótárak) megfelelő használatára 

való képesség, valamint a feladat megvalósításához vezető önálló tevékenységek megfelelő 

körének kezdeményezése és folytatása. A diákok napokig forgatták örömmel a francia 

szöveggyűjteményeket, irodalmi alkotásokat és versesköteteket, hogy kedvükre való művet 

válasszanak. Ez időigényes, de értékes és nélkülözhetetlen, nagyrészt önálló munka volt 

részükről a feladat megvalósításában. A verseny lebonyolítása közönség előtt zajlott, két fő 



                                   

 

zsűrivel.  Meglepetésünkre nem csupán franciát tanulókat érdekelt ez a program. Szép 

számmal képviseltették magukat más nyelvet tanuló diákok is.  

 

 

NÉMET 
 

NÉMET NYELVI PROJEKTNAP – NYELVI VERSENY 

 
A német nyelvi munkaközösség az idén is új, változatos, élvezhető és színes programokat 

kínált a diákoknak. Tanulóink 5 kategóriában mérhették össze tudásukat: KARAOKE 

PRODUKCIÓ, MESEJÁTÉK ELŐADÁS, SZÉPKIEJTÉSI VERSENY, HALLÁS UTÁNI 

SZÖVEGÉRTÉS ÉS  NYELVI OKTATÓ TÁRSASJÁTÉKOK keretében. Teljesen 

formabontó elemként jelent meg a karaoke, a nyelvi társasjáték és a mesejáték, így 

népszerűsítve a szigorúnak mondott és kevésbé könnyű német nyelvet.  

 

A karaoke versenyen a legnépszerűbb, de a diákok számára kevéssé ismert német dalok 

szerepeltek, különböző nehézségi szinten és a legkülönbözőbb műfajokban a könnyed tiroli 

népies stílustól a populáris zenén, a 80-as évek klasszikusain és a mai trendeknek megfelelő 

stílusokon át a keményebb metál-punk stílusig. A dalok sorsolás útján kerültek kiosztásra, a 

verseny előtt két héttel, a megjelölt internetes linkkel, lyrics és eredeti verzióval, hogy 

koreográfia ötletekkel is segítsünk. 5 tagú zsűri (3 tanár és 2 diák), meghatározott 

kritériumrendszer szerint értékelte a produkciókat, figyelve arra, hogy a saját osztályuk 

produkciójánál nem volt értékelési lehetőségük, így növelve még inkább azt az objektivitást 

és precízséget, mely a verseny egészére és minden állomás eredményeinek értékelésére 

jellemző volt. Rugalmasságot sem nélkülözte az amúgy rendkívül szűk időkereten belül 

gazdálkodható szervezés. Aki kérte, választhatott saját dalt, és azt adhatta elő. 

 

A Grimm testvérek meséi nemcsak német nyelvterületen, hanem Magyarországon és joggal 

elmondható, hogy világszerte ismertek. Néhány mesejáték előadásával az volt a célunk, hogy 

diákjaink megismerjék a Grimm mesék eredeti nyelvezetét és így bepillantást nyerjenek a 

német irodalmi kultúrába. A csapatmunka során megmutathatták, mennyire kreatívak és a 

csoportkohéziót is elősegítette. 

Mivel az volt az elvárásunk, hogy tanulóink kicsit nehezebb, összefüggő szöveget tanuljanak 

meg, ezért csak a 10-11. évfolyamnak hirdettük meg a versenyt. Így 8 csoport indult 

eredetileg a megmérettetésen.  

A különböző évfolyamokon más-más mesét kaptak a csoportok és a gyerekek az előre 

megadott szempontok alapján tudtak készülni az előadásra.  

Úgy gondoljuk, hogy a verseny összességében jól sikerült. Néhány csoportot leszámítva 

komolyan vették a feladatot, a párbeszédeket kívülről megtanulták, figyeltek az 

előadásmódra. A szereposztásnál, valamint a kellékek és jelmezek összeállításánál nagyon 

kreatív megoldásokat láthattunk. Az előadások során nem maradt el a vidámság, sokat 

nevettünk. 



                                   

 

A csoportok beosztása és az előadásra szánt idő elegendő volt, a csoportok 10 perces 

időközönként váltották egymást a színtéren. 

A zsűrit 4 tag alkotta, 2 német nyelvszakos tanár és 2 végzős diák. A pontozásnál nagyon jó 

meglátásaik voltak a diákoknak és más szemszögből láttatták a produkciókat. Ez sokat segített 

a végeredmény kialakításában. 

 

A hallás utáni szövegértés feladatnál 2 végzős diák is segített a felügyelő tanárnak koordinálni 

a csoportokat. A szövegek és a kapcsolódó tesztek a csoportok idegennyelvi tudásszintjének 

megfelelőek voltak, így a tanulók szemmel láthatóan élvezték a munkát, tetszettek nekik a 

feladatok. Számítógépen dolgozott minden csoport. Meghallgatták a szövegeket, megnézték a 

kisfilmeket, majd a feladatok végleges megoldása közös döntésként született meg. 

 

A két évvel ezelőtt először meghirdetett német szépkiejtési verseny nagy érdeklődésre tartott 

számot, így az idei nyelvi napon sem volt kétséges, hogy meghirdetjük újra ezt a kategóriát. 

A tanulóknak egy szabadon választott szöveget kellett a zsűri előtt legjobb tudásuk szerint 

felolvasniuk, melyek között voltak könnyebb és kevésbé könnyű, különböző műfajokhoz 

tartozó szövegek, mint pl. tankönyvi, irodalmi szövegek is. Összességében érdekes 

szövegeket hallhattunk a többségében felkészült tanulóktól. 

Az értékelés során a zsűri figyelembe vette a helyes hangsúlyozást, a kiejtést és a 

beszédtempót. A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai voltak még a jó szövegértés és 

szöveghűség, a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése, a 

beszédhelyzetnek a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolása. 

A 3 tagú zsűrinek – közöttük meghívott anyanyelvi zsűri tagnak is – nem volt könnyű dolga, 

hiszen többen igazán szépen, tagolva, jól értelmezve, megfelelő kiejtéssel olvasták el a 

történeteket. 

A verseny célja volt, hogy a diákok merjenek és szeressenek német nyelven megszólalni, 

hogy a tanulók leljék örömüket autentikus szövegekkel való megismerkedésben, hogy a 

tanulók képesek legyenek beszédszándékukat alapvető verbális és non-verbális eszközökkel 

kifejteni. Specifikus cél volt még az autentikus szövegek művészi és interkulturális értékeinek 

felfedeztetése, ezáltal a nyelv kreatív, esztétikai és játékos használata. 

A tanulók számára számos lehetőség nyílt az önkifejezésre, a kreatív, játékos 

nyelvhasználatra. Nemcsak kiváló kontextust teremtettek a természetes nyelvelsajátításhoz, 

hanem motivációs és szocializációs szempontból is kiemelkedő jelentőségűek voltak. A 

diákok megismerték a célnyelvi ország kultúrájának egy szeletét, az ott élő emberek 

gondolkodásmódját. 

 

Egy nagyobb, több egyszerre érkező csoport szàmára is megfelelő teremben kerültek 

megrendezésre a nyelvi társasjátékok. Diákok segìtsègèvel rendeztük be a termet. a 

tanulóknak csoportos formában kellett megadott szempontok szerint mondatokat alkotniuk, 

illetve adott kérdéskártyákhoz passzoló válaszkártyákat találniuk. A gyerekek élvezték a 

játékot, többségében nagyon lelkesek és ügyesek voltak, tōbb csoport is jelezte, hogy szìvesen 

maradna mèg jàtszani, amìg nem szükséges továbbhaladniuk a következő állomásra. 

 


