
 
 

 

MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJJAL KITÜNTETETT   
LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS 
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

Levélcím: 1462 Bp., Pf. : 451. 

Működési hely: 1092 Bp., Kinizsi u.1-7. 

Tel: 216-5138, 216-5176 

E-mail: lonyay@lonyayrefi.hu 

www.lonyayrefi.hu 

 

 

 

 

Cseh Nap a Lónyayban 
 

A verseny időpontja: 2019. november 5. 14:30-tól 18:00-ig 

Jelentkezési határidő: 2019. október 18.  

 

Szeretettel várjuk az ország valamennyi református gimnáziumából azokat a diákokat, akik érdeklődnek a 

cseh kultúra iránt, és szívesen részt vennének egy izgalmas, angol nyelven folyó vetélkedőn, ahol számot 

adhatnának ismereteikről.   

A korábbi években sikeresen megrendezett Kanada Nap, illetve Amerikai Nap folytatásaként idén Cseh 

Napot rendez iskolánk, melynek részeként délután 14:30-tól egy országos angol nyelvű vetélkedőre kerül 

sor. 

A vetélkedőre 3-4 fős csapatokat várunk. A verseny három részből fog állni, illetve egy előzetesen 

beadandó feladat is vár a diákokra.  

A Cseh Köztársaság Nagykövetsége jóvoltából az iskolába érkezik egy Comenius Ámos Jánosról szóló 

kiállítás, melynek 13 panelja számos információt tartalmaz a híres cseh pedagógusról és íróról, aki a 

csehmorva testvérek felekezetének híve és utolsó püspöke volt. A jelentkező csoportoknak elküldjük ezt 

az anyagot, melyhez nekik egy képes tablót kell készíteniük A/3-as méretben, amit scannelve küldjenek el 

a lent megadott email címek egyikére november 4-ig.  

A csapatverseny első része is erre a kiállítási anyagra fog épülni, ezért ezt az elküldött anyagot 

mindenképpen érdemes áttanulmányozni, illetve, ha valamelyik csoport előbb megérkezik iskolánkba, itt a 

helyszínen is végignézhetik az anyagot.  

A vetélkedő második részében a Cseh Köztársasággal kapcsolatban kapnak feleletválasztós kérdéseket a 

diákok, itt kulturális, történelmi, irodalmi, zenei, képzőművészeti, valamint sporttal kapcsolatos kérdések 

egyaránt előfordulhatnak.  

Végül, a vetélkedő harmadik részéhez szintén előzetes felkészülésre van szükség, a Sörgyári Capriccio 

című filmet kell megnézni Jirí Menzel rendezésében, és ehhez kapcsolódó kérdésekre kell a diákoknak 

válaszolniuk.  

A verseny angol nyelven fog zajlani. A nap végén sor kerül az eredményhirdetésre, valamennyi résztvevő 

ajándékban részesül. 

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket az alábbi email címek egyikén: 

konczolkiss.erzsebet@lonyayrefi.hu vagy paszternak.natasa@lonyayrefi.hu  

Bármilyen további kérdéssel is nyugodtan keressék a szervezőket.  

Üdvözlettel:    Könczöl-Kiss Erzsébet és Szöllőssyné Paszternák Natasa 
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