Kedves Nyelvszakos Kolléganők és Kollégák!
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versenyfelhívással keresnek meg Titeket, hiszen célunk továbbra is az, hogy az idegen nyelveket
megszerettessük, és ennek használatára ösztönözzük diákjainkat.
Idei feladatsorunkkal szeretnénk az idegen nyelvű filmek szerepét kihangsúlyozni és az
idegen nyelven való filmnézést megszerettetni. Azt feltételezzük, hogy ez nem áll olyan távol a
gyerekektől, és a nyelvórákat is színesítheti. Közös célunk az, hogy sikerélményt adjunk, hogy az
eredeti nyelven hangzó filmek iránt érdeklődést ébresszünk, s egyúttal bővítsük szókincsüket.
Szeretnénk együtt beszélgetni angolul az angolról, és németül a németről.
Ezért a Ráckevei Ady Endre Gimnázium harmadik alkalommal hirdet versenyt a tankerület
általános és középiskolás tanulói számára angol és német nyelvből. Az Ady-angol és Ady-német
versenyre a 7. és a 8. évfolyam 3 fős csapatait várjuk, akik saját iskolatípusuknak (általános
iskola/középiskola) és évfolyamuknak megfelelően versenyeznek egymással, s feladatmegoldásuk is
külön-külön lesz értékelve és jutalmazva.
A verseny időpontja: 2018. november 14. (szerda) 13:30-tól kb. 17.00-ig
Jelentkezési határidő: 2018. október 19. (péntek)
Jelentkezni a versenyre a mellékelt jelentkezési lapon, valamint egyidejűleg az első forduló
visszaküldésével lehet. A megoldásokat postán vagy e-mailben (pdf vagy kép formátumban) lehet
elküldeni a szervező tanárok részére. (A feladatok megérkezéséről mindenképpen visszajelzést
küldünk emailben! Ha nem érkezne visszajelzés, kérem, jelezzétek! Továbbá, kérjük, jelezzetek
vissza, ha az időpontunk ütközik más versennyel, vagy rendezvénnyel!)
Postacím: Ráckevei Ady Endre Gimnázium
2300 Ráckeve Kossuth L. u. 82.
Német nyelv:
Kiss Erika részére
e-mail cím: erika.kiss80@yahoo.de

Angol nyelv:
Kátai Erzsébet részére
e-mail cím: erzsebet.katai@gmail.com

További információkat találtok a versenyről a levél mellékleteként, valamint a gimnázium honlapján
az Ady-nyelv link alatt, ahol megtalálhatók a feladatsorok is digitálisan:
http://www.radyg.hu/index.php/oktatas/versenyek/ady-nyelv
A verseny filmjeit az alábbi linkről (Google Drive-ból) tölthetitek le:
https://tinyurl.hu/iG5o/
Engedélykéréshez, vagy nem működő link esetén, írjatok emailt Kátai Erzsébetnek.
Kérdéseitekkel keressetek minket a 24/519-050 vagy Kiss Erikát a 06-20-3950880 számon.

Találkozzunk novemberben!
Ráckeve, 2018. szeptember 21.
Üdvözlettel:
a gimnázium angol és német szakos tanárai

A verseny leírása:
I. Előzetes feladatok
II. A helyszíni feladatok
A, Játékos nyelvi feladatlapok
1. rész: Jelenet előadása és a
B, Filmjelenet előkészítése
produktum kiállítása
C, Produktum elkészítése
2. rész: Versenyfeladat a filmhez
Részletes leírás:
I. Előzetes feladatok
A, A 7. és 8. évfolyamon egyaránt: Játékos nyelvi feladatok megoldása és visszaküldése
(a feladatlapok letölthetők iskolánk honlapjáról, de a levelünkhöz is csatoljuk, és a megoldott
feladatokat a jelentkezési lappal együtt kell visszajuttatni hozzánk legkésőbb október 19-ig)
Elérhető pontszám: 30 pont
B, Egy filmből vett jelenet jelmezes előadásával kell készülnötök. Válasszátok ki kedvenc angol vagy
német filmetek legjobb 5 percét, melyet jelmezzel és esetleg díszlettel a helyszínen adtok elő
diáktársaitok előtt az adott nyelven.
Elérhető pontszám: 25 pont
A jelenet formai követelményei:
 nyelve: az adott idegen nyelv
 az előadás időtartama maximum 5 perc
 a jelenetet elő kell adni, nem lehet felolvasni
 jelmez kötelező
 díszletért, extrákért plusz pontot kaphatnak
A pontozás szempontjai: előadásmód, kivitelezés, tartalom, kiejtés, nyelvhelyesség
C, A filmiparhoz kapcsolódó produktum elkészítése, amely egy filmes díj-szobrocska, a nagy filmes
díjak mintájára (ld. Oscar, Bafta, Arany Medve). Ezt egy felkért zsűri pontoz kreativitás és küllem
alapján. Kérjük, ezeket hozzátok magatokkal a verseny napján, és kiállítjuk.
A szobrocska formai követelményei:
 mérete: kb 15-30 cm magas
 kidolgozása: bármilyen technikával (gipsz, sóliszt, gyurma, agyag, fém, drót, fa, papírmasé,
újrahasznosított, stb.)
 a szobron legyen feltüntetve a díj neve, kiadás éve, díj kategóriája
Elérhető pontszám: 20 pont
II. A Verseny napja
1. rész: Jelenet előadása és a produktum kiállítása
A csapat tagjai ezen a napon mutatják be a helyszínen jelenetüket és kiállítási munkájukat.
2. rész: Versenyfeladat
Játékos tesztfeladatok kitöltése a verseny helyszínén az adott film tartalmához kapcsolódóan, mind
a 7. mind a 8. évfolyamnak. Segítségként eláruljuk, hogy az íráskészség feladat egy filmkritika írása
a gyerekek saját szintjén, melyhez segítségképpen az alábbi cikket ajánljuk, hogy felkészülhessenek:
http://eduline.hu/nyelvtanulas/2009/6/29/20090629_euroexam_vizsgatipp_kritika_review_nyelvv
Elérhető pontszám: 25 pont
A résztvevők jutalmazása:
Fődíj: Mozis ajándékutalvány
(amelyet nyelvenként és szintenként a legjobb eredményt elérő csapatok közül sorsolunk ki)
Minden résztvevő diák ajándékkal térhet haza, valamint kategóriánként
az első 3 helyezett számára további kreatív és értékes jutalmak kerülnek átadásra.
Csak biztatni tudunk minden nyelvtanulót, hogy vegyen részt, és mutassa meg, mit tud, hiszen:
“Egy idegen nyelv elsajátítása, és a kultúra, ami vele jár, az egyik leghasznosabb
dolog, amit tehetünk a gyerekek empátiájának, beleérző képességének és
kulturális szemléletmódjának tágításáért.” (Michael Gove)

