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Bravúros nyelvvizsgák
a 8. osztályban!

Demeter Dávid, Lovász Bence és Sükösd
Gergõ a 8. osztály elején kapták meg sike-
res alapfokú „C” nyelvvizsgaeredményü-
ket. Kiemeljük Sükösd Gergõt, aki 100
%-os írásbeli teljesítménnyel büszkélked-
het. Szép volt, fiúk!!!

Utolsó õszi érettségi
Az új érettségi szabályoknak megfelelõen
több vizsgatárgyban (pl. földrajz, biológia)
megszûnik az elõrehozott érettségi lehetõ-
sége. A májusi vizsgaidõszakban ezentúl
kizárólag a tizedikesek és a tizenegyedike-
sek tehetnek elõrehozott vizsgát, és csak
informatikából és idegen nyelvekbõl.
A jövõ héten kezdõdõ vizsgaidõszakban
még utoljára több diákunk él a lehetõség-
gel, hogy könnyítsen vizsgaterhein a 12.
osztály végén.

PSG

Nyelvi táborok a gimiben
Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését segítõ idegen nyelvi nyári táborok támogatása
címû pályázat keretében szervezett idegen nyelvi tehetséggondozás résztvevõinek
beszámolóiból adunk közre néhányat:
Kreativitás és szókincsfejlesztés. Ezzel a két szóval tudnám a legpontosabban és legjob-
ban leírni azt az egy hetet, amit az olasztudásunk bõvítésével töltöttünk. A szókincsünk
mellett azonban fontos volt az olasz kultúra ismerete is ahhoz, hogy egyes feladatokat
helyesen meg tudjunk oldani. Megérte a nyár egy részét rászánni.
Véleményem szerint a nyári olasz tanfolyam nagyon hasznos volt, mert szórakoztató mó-
don bõvíthettük szókincsünket, kultúrtörténeti ismereteinket Olaszországgal kapcsolat-
ban. Olasz nyelven néztünk videókat, filmeket és hallgattunk dalokat. Intenzíven hasz-
náltuk a nyelvet több napon keresztül. Szerintem az egész tanfolyam nagyon pozitív volt,
és ha tehetném, jövõre is részt vennék rajta.
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Azért jelentkeztem, hogy fejlesszem az angoltudásomat. Nagyon sok szót és új szabályt
tanultam. A feladatok érdekesek és izgalmasak voltak. Ha legközelebb lesz ilyen tábor,
szívesen eljövök.
Jó volt az augusztusi idõpont, mert segített elõkészíteni a tanévkezdést. Nekem nagyon
tetszettek a vicces feladatok és a családias légkör.
Ez a pár nap sokat segített a nyelvvizsgára való felkészülésben is. Nagyon jól éreztem ma-
gam, jó volt a filmnézés angolul és a PowerPoint-os feladatokkal is sokat tanultunk.
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Nagyon hasznos volt a tábor a nyelvvizsgára való felkészülésben. Nyelvtan, kultúra, hal-
lás utáni szövegértés váltogatta egymást. Észre sem vettük, úgy elrepült a délelõtt.
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Mi a Forrest Gump címû filmet néztük meg részletekben, angolul. Mivel már láttam ezt a
filmet, tudtam, hogy nekem nagyon fog tetszeni ez a pár nap. Így is lett, mivel sok-sok ér-
dekes dolgot tanultunk a film történetével kapcsolatban, amit különbözõ feladatok se-
gítségével derítettünk ki. A film egyes jeleneteinek megvizsgáltuk a történelmi hátterét,
a filmben lévõ dalokat meghallgattuk és lefordítottuk. Természetesen az angol nyelvtan-
nal is foglalkoztunk a film kapcsán.
A feladatok izgalmasak voltak, és sok új ismeretet szereztünk. Örülök, hogy én is ott le-
hettem! Szívesen vennék részt több ilyen eseményen is.
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GYÖNGYörûségeim
A könyvtárban különleges kiállítás vet-
te kezdetét. Szloboda Angéla keze
munkájának gyümölcseit tekinthetik
meg az érdeklõdõk a vitrinekben. A ha-
gyományos és modern felfogásban ké-
szült ékszereket még férfiak is elismerõ
pillantásra méltatták. Látható egy cso-
dálatos esküvõi ékszerszett is, amit pár
hete élesben kipróbáltak egy menyeg-
zõn is.
Aki teheti, nézze meg a káprázatos
nyakékeket és kiegészítõket október
31-éig a könyvtár nyitvatartási idejében
ingyenesen.
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