
8. osztályosok angol nyelvi versenye 
 

Kedves angol szakos kollégák! 

 

A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium idén ismét angol nyelvi versenyt hirdet a régió 

általános iskoláinak 8. osztályos tanulói számára. Erről szeretnénk részletes 

tájékoztatást nyújtani. 

A verseny célja az idegen nyelven való olvasás népszerűsítése. Idén Gerald   Durrell: 

My family and Other Animals című könyvét kellene figyelmesen elolvasni a versenyre 

benevező diákoknak. 

A verseny 2 fordulós: az első forduló egy írásbeli feladatsor, amelyet a versenyzők 

előre kiadott írásmű önálló feldolgozása után iskolánkban töltenek ki. 

A második fordulóba a teszteredmények alapján a legjobb 15-20 tanuló jut be.  Itt két 

szóbeli feladat teljesítése vár a versenyzőkre: A tavalyi évhez hasonlóan EGY 

KÖRÜLBELÜL 3 PERCES PPT-t KELL ELKÉSZÍTENIÜK A DIÁKOKNAK, 

MINDIG AZ ELŐRE MEGADOTT ORSZÁGRÓL. Az idei évben ez az ország 

AUSZTRÁLIA. A dián nem szerepelhet az a szöveg , amit elmondanak a tanulók.A 

másik feladat az eddigi évekhez hasonlóan egy kötetlen beszélgetés, mely során a 

következő témák kerülhetnek szóba: 1. Family, 2.Daily Routine, 3. Hobby, 4.School, 

5. Home. A tanulók nem húznak témát, helyette több témakört érintve beszélgetnek. 

 
A nevezés  

   

A nevezést a tanulóktól 2016. november 21-ig( hétfő) várjuk. Az iskolájukból jelentkező 

tanulók kitöltött jelentkezési lapját ezen időpontig kérjük eljuttatni a gimnázium titkárságára, 

akár személyesen, akár postai úton vagy faxon az 53-500-625-ös számra. 

 

Előkészületek az első fordulóra 

 

Az első forduló anyaga digitális formában letölthető az iskolánk honlapjáról, melynek címe 

www.cklg.hu. Ez egy önálló feldolgozásra váró hosszabb lélegzetű szépirodalmi szöveg.  Ezt 

áttanulmányozva kell a tanulóknak megjelenni az első fordulón a gimnáziumban, ahol az 

olvasmánnyal kapcsolatos írásbeli feladatsort kell megoldaniuk 60 perc alatt a szöveg és szótár 

használata nélkül. 

Az első forduló időpontja: 2016. november 28.( hétfő) 14.30 

 

Második forduló 

 

A  legjobban teljesítő tanulók junakt a második fordulóba, ahol megadott témakörökről lesz 

kötetlen beszélgetés (Family, Daily Routine, Hobby, School, Home) és egy előre megadott 

országról szóló  ppt- t kell bemutatni. 

A második forduló időpontja: 2017. február 13.( hétfő) 14.30  

 

Minden döntőbe jutott tanuló könyvjutalomban részesül! 

 

További információért érdeklődni lehet a 06-20-928-8200 telefonszámon Királyné Túri 

Andreánál. 

 

Szeretettel várunk minden versenyzőt!  
 

Segítő közreműködésüket megköszönve tisztelettel: 

       Királyné Túri Andrea 

2016. szeptember 20. 


