Nyelvi Hetek 2014-2015
A nyelvi munkaközösség immár hagyományosan évek óta megrendezi a Nyelvi Heteket, amivel diákjainkat és
más iskolák diákjait is sikeresen motiváljuk a tanórán kívüli nyelvhasználatra.
Az idei tanévben ez a program november 17-28. között valósult meg. Célunk az volt, hogy minél több gyerek
minél több programon örömmel vegyen részt, ezért a programokat évek óta az igényeiknek megfelelően
rugalmasan alakítjuk. Kiemelt szempont volt, hogy szórakozva tudják nyelvi készségeiket fejleszteni. Az első
héten a második idegen nyelv (német, francia, olasz, latin) programjai zajlottak, a következő héten pedig az
angol nyelvé volt a főszerep.
Minden korosztálynak igyekszünk a nekik legmegfelelőbb tevékenységet megtalálni. Sikerült is az általános
iskola 5. osztályától a középiskolás korosztály 12. évfolyamáig minden tanulót bevonni a Nyelvi Hetek
programsorozatába. Már több héttel korábban megkezdjük a ráhangolást. Az órákon bemelegítésként egy mai
népszerű angol dalt tanulunk, amit a gyerekek szívesen énekelnek közösen az egész iskola előtt.
A kisebbek is elkezdik gyűjteni az anyagot az adott témának megfelelő tabló elkészítéséhez, mivel rendszeresen
egy kiállítással nyitjuk a hetet. Az aulában a kicsik büszkén bemutathatják az általuk elkészített tablókat, amit
minden iskolánkba belépő diák és felnőtt megtekinthet.
Kiemelt feladatunk többek között az országismeret és kultúra megismertetése, ezért a 7- 8. évfolyamosoknak
egy quizt állítottunk össze, míg a nagyobbak prezentációval készültek.
Mindig nagyon népszerű diákjaink körében a tájékozódási verseny, amiben a városismeret és az angol
nyelvtudás mellett a gyorsaság is fontos volt.
A Nyelvi Hét legfontosabb eseménye a megyei szavalóverseny megszervezése volt, mind az általános iskolás,
mind a középiskolás korosztály számára. Ezt a programot minden évben egy házi szavalóverseny előzi meg.
Bár a megyei verseny idén még csak második alkalommal került megrendezésre, a megye számos általános és
középiskolájából érkeztek versenyzők. A zsűribe ebben az évben is sikerült anyanyelvi tanárt és más iskolákban
tanító, neves kollegákat megnyerni. Visszajelzéseik alapján a diákok között nemcsak hogy kiváló előadók, de
nagyon szép kiejtéssel szavaló tanulók is voltak. Ezt azért tartjuk kiemelkedő teljesítménynek, mert manapság a
gyerekek körében nem népszerű az olvasás, különösképpen nem a versmondás.
A tanárok és a diákok is egyaránt elégedetten és élményekkel telve zárták a hetet, különösen azok a tanulók,
akik dobogós helyezést értek el a versenyeken, mert az oklevél mellett értékes könyvjutalomban is részesültek.
A díjazás még mindig fontos motivációja a gyerekeknek, amire az anyagi fedezetet közös összefogással évrőlévre a tanárok és a diákok együtt teremtik elő.

ANGOL NYELVI HÉT NOVEMBER 24-28.

NOVEMBER24. -HÉTFŐ
1.óra után-5-8. évfolyamok éneklése az aulában
5-6. évfolyamosok tablókiállítása- A Királyi Család
7-8. évfolyamosok- Challenge Quiz

25. KEDD
Házi szavalóverseny- 6.órában

26. SZERDA
Országismereti vetélkedő- 7. órában

27. CSÜTÖRTÖK
Megyei szavalóverseny- 14-00 általános iskola
15-00 középiskola

28. PÉNTEK
1.óra után-9-12.évfolyamosok éneklése az aulában
Tájékozódási verseny- 8-9. évfolyamnak az 5. órában
- 10-11. évfolyamnak a 6.órában
Az angol nyelvi hét versenyeredményei
Tabló:
1. 8\6 Tóth Panna
2. 8\5
3. 8\5
4. 5.b
Challenge quiz:
7.évf.:
1. Ötvös Márk 8\7
2. Jenei Boglárka 8\7
3. Harsányi János 8\7

8.évf.:
1. Mányik Molli 8\8
2. Seregi Benedek 8\8
3. Zsadányi Erik 8.oszt.
Helyi szavalóverseny:
1. Fehér Anna 8\7
2. Mányik Molli 8\8
3. Nagy Eszter 7.c
Megyei Általános Iskola:
1.Fehér Anna 8\7
2. Olariu Jennifer (Eötvös)
3. Nagy Fruzsina (Zelk)
4. Veres Brigitta (Zelk)
Gimnázium:
1. Orosz Mercédesz (Eötvös)
2. Szondi Bence (Korányi,Nagykálló)
3.Somlyai Kata(Korányi,Nagykálló)
Tájékozódási verseny:
8-9.évf.:
1. 4\9 Kendi Imre, Hegyes Dávid
2. 4\9 Simon Lívia, Móré Henrietta, Tomasovszki Martina
3. 8\8 Papp Sándor, Hauser Ákos, Szlávik Dániel
10-11.évf.:
1. 8\11 Varga Péter, Tordai Ákos, Szulimán Bence
2. 8\10 Tumó Bence, Tudlik Dalma, Rádai Zoltán
3. 4\10 Anderkó Bence, Szolnok Mátyás, Görög Máté

