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Kedves Némeftonór Ko||égók|
Kedves nénetÜ| tonu|ó Diókok!

Német nye|vű |eve|ezős vagy írósbe|i dontőveI zóródó versenyt hirdetÜnk hórom
kotegórióbqni

5.6. (1.2 éve ionu|ó),
7-8. (3-4 évetanu|ó),
Ío9ozotos álto|ónos isko|ók 4-8'

III' es o gimnáziuhlok & szokk.jzéPisko|ák 9-11. éVfo|yamBin
(5 és dltó| tóbb éve) tdnu|ó diókok szómóro.

Á verseny m€hirdetóje: Boksoy Sóndor Reformótus 6itnnózium és Á|to|ónos rskolo
nénet ny e|vi nunkoközössége

E|nevezése: LESEl{l:l RM leve|ez ős verseny

Cé|jo:

A nánet nye|Ven voló o|vosrfu népszerílsílése, oL]tentikus szöVegekke| va|ó megisme|kedés, az
ide4en nye|ven voló o|vosrís foniossógrínok tudo1osításd, hosznos kikopcso|ódósi forlnc
rnegisfi\e?+ elése.
Mivel o k.'nyvek hangos könywel kophotók, í9y o didkok ho||ósérÍése is fej|ődik Vergenyünk sorón'

rdóÍorionq:

?0|6. okt.22. - 2017. óPri|is 10'

Menete:

A -ionév sorón o díákokhok oz irodd|orn|isián szefeP|ő német regénYeket ke|| elo|vosniuk. o hozzó
kopcsolódó íe|adaÍsorok rnego|d.ísót o negodo+t hotóridőig isko|ónk hon|opjón kefesztü| (Vdgy
kód|opon) be kel| kü|deníük. Á legtöbb Ponto1 szerzett diákok 'ninósítő (orony, ezús+, bronz)
oklevelet kopnok.

Á verseny Ütetnezése:

. tre1e!\tkezés| ?0|6. október ?!.

. E|só fe|oddtsor beküld&ánek hofór.deje| 2oÍ7. :a^uáf 9.

. Második íe|ddotsor bekü|d&ének ho.tórideje: 2017. há.cius 31.

. ercdményh..de+ég 2017. ópri|i3 10.

. Döntőre is je|entkező d.ókoknó| o dijntó időponÍlo: 2017. mójus 18' 13 óra

I. oz ó|td|áhos .sko|ók
Ir.



trodolon:
1. koÍegório:

1. fordu|ó:
2. fordq|ó;

Ir. ko.tegório:
1. fordu|ó;
2 ' fofdu|ő|

IrI. kotegórioi
1. fordu|ó:
2. ford!|ó:

Neu in der s}od+ /1-7.rész,23' o|da|ig/
Neu in der siodt /8' résztő| végig/

sPohnehde Tour iln schwa?wa|d /I-5. |ész,18. o|da|ig/
sponnende Tour itn Schworzwa|d /6. résztő| végig/

L €o & co: sti||e Nocht
I  OO Cner  COCTO|I

Nevezési díj l
Vergehyühk ihgyenes'

Á fe|oddtsorokot isko|ónk hon|opjón o Versehyeinu Lesewurn lnenüPont olotÍ lehe.i m€+o|á|ni.
Itt, hoh|opunkon ke|| egy íir|opon o nego|dósokot is bekü|deni Az e|ső Íordu|ó íe|odotsoro
október 24-én,a r.l'asodik jonuór 16-ón Iesz e|érhető hon|opunkon.
Á-hegodo+t szokirodd|mot oz i5ko|áknok vagy o le|entkező diákoknakkel| beszerezni

19,^"".ttb",-d
;;; ://klett'hu6o]ífelnottoktatas/soannende-tox]- jnr.schwaüwa]d/

III.
http:/,{dert'h]íbolía]talanos'isko]a/sti]]e.nacht.leichte-]ekturen-ful'deutsch.als-liemdsD|ache'/
h$ps://www.libí.]ru/kondbarathne soti i]diko'todlichel.cocktai].ha1a|os koktel'hínl

bíjozós:
A |eve|ezős versenyen minden didk minősítő ok|eve|gt kqp'

A dőn+fu szefeP|ést is vállo|ók érták€s .idr9yjuto|indt, o kalegó|iák győzlesei ddventi bécsi u+ot
nyernek.
Á dőn+ő lebohyo|ítósdt az asé|yegyen|ősé'g jegyében hegvá|tozto+juk oz idei ldnévlő| kezdve|

1' Isko|ónként |egÍe|jebb a 3 |egjobb eredrnényt e|é|ő dióko+ hívjÚk be, .jsszesen
kategófíónkér't |noxilnllíl 30 Íőt' (Pontegyen|őség eselén o nevező tohór dó.ni o
'! ef seny zők szemé|y ér ő|.)

2. Az eset|eg*en Íehnmorodó he|yekrő| isko|óhk dőn}.

Kérjük, hogy a nevezéseket o diókok pontos nevének, osztő|yónak, kot€óriójónok
fe|készítő pgdogógusónok. es o pedogógus e-mai| címének pontos feltíjnte1éséve|
október 22-ig eleki.onikuson o |esewu.m.boksoY@qmail.com címre kü|djék. Honlopunkon
ta|óhotó je|entkezési |gp is, de te-mészetesen |evé|ben is fogodjuk o jelentkezésekei.

rsko|dnk hon|oPjón @gg.bsrs.b$ megto|á|hotók qz e]őző évek volomint o döntők
Íe|adgtso"gi, s a aaléria képÍóróbon o döntőkön készü|t képek is |óihotók.

Vórjuk o némettjl olvosni sze|ető gYerckek J

Atti lo

Kunszen1mik|ós, 2016. október 4.

9oto


