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2015. december 12. szombat - tanítási nap 
 

Kedves diákunk! 
 

Idén hagyományteremtő szándékkal először rendezzük meg a 

Berzsenyi Dániel Gimnáziumban a Nyelvek Napját, amelynek 

során bepillantást nyerhetsz a soknyelvűség színes kavalkádjába.  
 

Előadások, nyelvi vetélkedők, műfordítás, művészettörténeti verseny, idegen 

nyelvű színdarab, film, versek, rendhagyó nyelvórák, kerekasztal-beszélgetések, 

játékok, dalok, mondókák, plakátok, diákcsere-élménybeszámolók, apró finom 

falatok, táncok kalauzolnak a magyar nyelv és számtalan idegen nyelv izgalmas 

világában.  
 

A nyelvi "utazás" részletei: 
 

 Mindenki jön. 
 "Indulás": 2015. december 12-én, szombaton, tanítási napon, 

9:00 órakor. 

 Időtartam: 3 + 1 óra 

 Az egyes "állomások": 

 

  1. állomás: 9:00-9:45. Itt választasz egy programot. 

  2. állomás: 10:00-10:45. Itt is választasz egy programot. 

  3. állomás: 11:00-11:45. Itt megint választasz egy programot. 

 

Ez eddig mindenkinek kötelező. 

 

  4. állomás: 12:00-12:45. Ezek már fakultatív programok, de ha 

választottál, gyere is el! Meglátod, érdemes! 
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A kínálat – ahogy tapasztalni fogod - bőséges. Olvasd végig, jól gondold 

át, mi érdekel!  

 

A programok az aulában paravánokon, az iskola honlapján, ill. a 

facebook-on is olvashatóak. Tanulmányozd alaposan, mert a 

jelentkezéskor csak rövid címszavakban jelezzük majd az egyes 

programokat.  
 

2015. november 30. hétfő reggeltől jelentkezhetsz az egyes 

programokra – online, az iskola honlapján. Hétfőn és kedden (nov. 

30. és dec. 1.) nyelvtanáraid is segítenek a jelentkezésben. 
 

Jelentkezési határidő: szigorúan 2015. december 1. kedd éjfél. 
Mindenkinek. Akkor kikapcsoljuk (!) az űrlapot. 

Utána a programot természetesen még látod a honlapon, az aulában, 

ill. a facebook-on, de a jelentkezésről lemaradtál.  
 

Ha 7. vagy 8. osztályba jársz, hagyományosan, papír alapon 

jelentkezel majd - szintén érdekes, igényes és neked szóló programokra. 

Az online-kérdőívet tehát nem töltöd ki. 
 

Fontos: A programokkal kapcsolatos kérdéseiddel az adott program 

mellett szereplő szervező tanárodat keresd, a jelentkezéssel kapcsolatos 

problémáiddal pedig Dibusz Anikó tanárnőt (210. szoba). 

 

Szintén fontos: A programok többségén limitált a létszám. Ha betelt 

valamelyik program, azt jelezzük majd az űrlapon az adott 

foglalkozásnál. Kérjük, hogy ebben az esetben mást válassz az adott 

idősávban! Köszönjük. 

 

Jelentkezéseidről külön visszajelzést nem adunk, december 11. péntek 

délutántól az egyes foglalkozásokra jelentkezők névsorát megtalálod az 

aulában és az érintett termek mellett. Az osztályfőnöködnél is ott lesznek 

addigra a jelentkezéseitek. 

 

 

Jó böngészést és megfontolt jelentkezést kívánnak a szervezők:  

 

A nyelvi munkaközösségek 


