
Tiszántúli Református Általános Iskolák 

V. Angol  csapatversenye 

5-6. és 7-8. osztályosok részére 

Versenykiírás  

A Bán Zsigmond Református Általános Iskola, AMI és Óvoda a 2018/2019-es tanévben is 

megszervezi angol nyelvű csapatversenyét általános iskolák felső tagozatos tanulói számára.  

  

A verseny célja: Az idegen nyelvi kompetenciák és a szókincs fejlesztése különös tekintettel az ezekre 

a korcsoportokra kifejlesztett Junior Nyelvvizsgára és kompetencia felmérés feladataira és 

sikerélmény biztosítása a tanulóknak, motiválni a nyelvtanulást. 

A versennyel lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy az 5-6. és 7-8. osztályos diákok összemérhes-

sék tudásukat angol nyelvből.   

 

 

A verseny résztvevői: A versenyen az iskolák 5-6. és 7-8. osztályos tanulóiból álló 2 fős csapatai 

vehetnek részt. Egy iskolából egy korcsoportban legfeljebb 2 csapat indulhat. A csapat tagjai 

különböző évfolyamú diákokból álljanak (1 ötödikes és egy hatodikos, illetve egy hetedikes és egy 

nyolcadikos) 

 

A verseny részvételi költsége: INGYENES  

 

A verseny időpontja: 2019. április 12. 10 óra 

Kérjük a résztvevőket, hogy a megjelölt kezdési idő előtt legalább 15 perccel jelenjenek meg a verseny 

helyszínén. 

 

A verseny helyszíne: Bán Zsigmond Református Általános Iskola, AMI és Óvoda 5350 Tiszafüred, Fő 

út 2.  

 

Nevezési határidő: 2019. február 22. 

 

Nevezni a bzsangolverseny@gmail.com   e-mail címen lehet a következő adatok megadásával: A 

csapat tagjainak névsora, felkészítő tanár(ok) neve(i), évfolyam(ok), iskola neve.  

 

A verseny díjazása: könyvjutalom és oklevél az 1-3. helyezett csapat részére. A további 

helyezetteknek emléklapot adunk.  

 

A verseny lebonyolítása: verseny 1 fordulós, amely 3 részból áll. Az első részben a csapatok tagjai 

hallott szövegértés feladatokat kapnak, ezeket önállóan oldják meg és eredményük összeadódik. A 

második részben egy színes képről kell beszélniük és a kép témájának megfelelően egy rövid 

szituációs beszélgetést előadniuk. A harmadik részben a csapatok olvasott szövegértés és 

nyelvhasználat feladatlapot oldanak meg közösen. 

 

A szervezők elérhetősége: 

 Orosz Zsuzsanna 

Bán Zsigmond Ref. Ált. Isk, AMI és Óvoda 

Tiszafüred, Fő út 2. Tel.: 06 59-511-020 

 

 

Szeretettel várjuk a versenyezni kívánó gyermekeket tanáraikkal együtt! 

 

Tiszafüred, 2019. február 7. 

                                                    Ozsváth János 

                                                    igazgató 

 

 

mailto:bzsangolverseny@gmail.com


Témakörök 

5-6. osztály: 

 Family 

School, school subjects 

Times and daily routine 

Parts of a house 

Describing people, clothes 

Household jobs, pets 

Food and drink 

 

7-8. osztály: 

Család és barátok                 személyi adataid, családtagjaid és barátaid bemutatása 

Lakóhely               lakcímed, lakásotoknak és környékének rövid bemutatása 

Munka               fontosabb foglalkozások, házimunka 

Tanulás               az iskolád, tantárgyaid, tanáraid bemutatása 

Közlekedés               utazás vonattal, repülővel, jegyvásárlás 

Természeti környezet               kedvenc állataid, vadon élő állatok, fontosabb növények 

Ünnepek, vendégség               születésnapi parti szervezése 

Bevásárlás               vásárlás áruházban, fontosabb élelmiszerek, ruhadarabok 

Szabadidő, mozi, színház               szabadidős és hétvégi programok megbeszélése, jegyvásárlás 

Orvosnál              egészségi állapot, gyakoribb betegségek 

 

 

 
 

 


