
                                    VERSENYFELHÍVÁS 
 

 

GO TO A GREEN SCHOOL 
 

ANGOL NYELVI VERSENY 
 

• Szereted az angolt? 
 

• Szereted a kihívásokat és a kreatív feladatokat? 
 

• Szeretsz olvasni? 
 

• Te is fontosnak tartod a környezetvédelmet? 
 

• Szeretsz csapatban dolgozni? 
 

Akkor jelentkezz a versenyre! 
 
 
Az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános 
Iskola, Óvoda BOOKWORMS GO TO A GREEN SCHOOL címmel angol nyelvi versenyt 
hirdet környezetvédelmi témában az Egri Főegyházmegye területén található általános 
iskolák felső tagozatosai számára. 
A versenyre 3-fős csapatok jelentkezését várjuk két kategóriában:  

 
I. kategória: 5.-6. osztály                                       II. kategória: 7.-8. osztály 

A  verseny  időpontja: 2020. március 25. (14.00) 
 
Helyszín: Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Sátoraljaújhely, József Attila u. 1. 
 
Jelentkezés:  jumagdi12@gmail.com 
 
Határidő:  2020. március 11. (Elegendő az iskola nevét és a csapatok számát jelezni) 
 
 
A verseny célja: a kommunikációs készségek és a kreativitás fejlesztése, továbbá a 
környezettudatos életmód fontosságának megismertetése az angol nyelv segítségével 
 



 
 
Előzetes faladatok mindkét kategóriában: 
 

• Gyűjtsetek információt a környezetvédelemről, a fenntartható fejlődésről! 
• Tanuljatok meg minél több szót az adott témában! 
• Tervezzetek egy környezettudatos iskolát! 
• Az összegyűjött információk segítségével készítsetek csapatonként egy posztert vagy egy 3-dimenziós 

alkotást! 
• Találjátok ki, hogyan tudnátok bemutatni a témát (pl: előadás, jelenet, párbeszéd)! 
• Ügyeljetek arra, hogy a versenyen a csapat minden tagja szerepeljen a bemutatáskor! 
• Szerezzetek magatoknak valami zöld ruhadarabot vagy kitűzőt, és a versenyen azt viseljétek! 
 

Feladatok a helyszínen: 
• Saját téma bemutatása kb. 3 percben 
• Szövegértési feladatok (környezetvédelmi témában) 
• Játékos feladatok 

 
 
Értékelés, jutalmazás: 
 
Mindkét kategóriában az első 3 csapatot értékes tárgyakkal díjazzuk, de senki nem távozik majd üres kézzel. 
Ebben a versenyben az angol nyelv ismerete és az előadókészség is fontos szerepet kap, ezért ennek 
megfelelően javasoljuk a 3-fős csapatok kialakítását. 
 
Felkészüléshez, szókincs-bővítéshez javasoljuk: 

https://www.5percangol.hu/temakorok_/kornyezetvedelem-

alapszokincshttps://www.5percangol.hu/szokincsfejleszto_tananyagok/beszeljunk-a-kornyezetvedelemrl-

szokincsfejlesztes-hanganyaggalhttps://angolingo.hu/kornyezetvedelem- 

 
Jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánok mindenkinek! 

 
 
 
 

Juhászné Ungvári Magdolna 

szervező 

angol nyelvi szaktanácsadó 
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