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Sok szeretettel meghívjuk játékos versenyünkre az általános iskolák 

hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulóit 3 fős csapatokban, akár 

vegyes csoportokban is! A vetélkedő feladatai főleg magyar 

nyelvűek, így nem kell minden csapattagnak angolul tudnia, illetve a 

feladatok jó része kicsi nyelvtudással is jól megoldható. 

 

Nevezési feltételek: minden csapattag az általános iskola 7-dik, vagy 8-dik évfolyam tanulója, 

magyar állampolgár és anyanyelve nem angol. Iskolánként több csapat is indulhat, nevezési díj nincs. 

A csapatoknak kreatív angol nyelvű csapatnevet kell kitalálnia, melyet a nevezésnél meg kell adni. 

A Halloween-i hagyományokhoz hozzá tartozik a tökfaragás is, ezért minden csapat hozzon magával 

egy kifaragott tököt, melyet a zsűri értékelni fog.(Az értékelésnél nem a tök méretét, hanem a faragás 

kreativitását fogják nézni.)  

A csapattagok nevét nem kell előre megadni, így betegség esetén tartalékversenyző is indulhat. 

Nevezéskor az iskola pontos nevét, a kapcsolattartó tanár nevét és e-mail címét, a csapatok 

számát és nevét kérjük megírni. A legeredetibb nevű csapat különdíjat kap. A vetélkedő nyertesei 

értékes tárgyi nyereményt kapnak. 

 

A verseny feladatai: 

1. JELMEZVERSENY: érkezés a Halloweenhez kapcsolódó jelmezben 

2. HALLOWEEN TESZT és KVÍZ melyben lesznek az ünnephez kapcsolódó játékos 

feladatok lesznek magyarul, illetve a leggyakoribb Halloween-hez köthető angol 

szavakkal. 

3. TÖKVERSENY: a csapatok által hozott kifaragott tökök bemutatása és értékelése. 

4. ÜGYESSÉGI VERSENY: Halloween játékok 

5. BÁTORSÁGPRÓBA ☺ 
 

Szeretettel várjuk jelentkezésüket, jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk! 
 

A vetélkedő ideje alatt a gyerekeket kísérő szülőknek és pedagógusoknak szívesen 

bemutatjuk iskolánkat, és tájékoztatást adunk a képzési rendszerünkről, a következő 

tanévben induló osztályainkról. 
 

 

mailto:gabnay.reka@berzeviczy.hu
mailto:gabnay.reka@berzeviczy.hu

