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HEBE Szolgáltató és Kiadó Kft.
Országos karácsonyi csapatversenyek

www. levelezoversenvek. hu

Címzett: BGSZC Gsonka János MSZG és SZK! _ Budapest
Tárqv: 'Es weihnachtet schon' országos karácsonyi csapatverseny

Tisztelt Hölgyem/Uram !

Szeretném tájékoztatni, hogy a 2019. decemberében megrendezett országos Es
weihnachtet schon német karácsonyi csapatversenyen iskolájából az alábbi diákok
vettek részt:

Berneczei Dominik, Mészáros Zoltán, Nagy Barnabás
csapata (Erste §chritte szinten} 11. helyezést ért el _ oklevelet kapnak

Bálint Norbert, Gazsi Bence
csapata (Junior_1 szinten) í3. helyezést ért el - oklevelet kapnak

Jelen versenyünkön közel 170 csapat, mintegy 600 gyermek mérte össze tudását
szerte az országból.

A versenyző diákoknak a németül beszélő országok karácsonyi előkészületeivel,
ünnepeivel, hagyományaival, kapcsolatos feladatsort kellett megoldani, majd
különbözó projektmunkákat készíteni (karácsonyi üdvözlet, tabló, PowerPoint
bemutató, egyéni fogalmazások).
A beérkezett anyagok színvonala minden várakozásunkat felülmúlta. Mind
kreativitásban, mind tartalmilag nagyszerű munkák születtek, így a javító tanároknak
nehéz feladatuk volt az értékelés során.

Az Ön iskolájából szereplő diákok kimagaslóan teljesítettek, és sikerükben nagy
szerepet játszott felkészítőjük, Kaposi Róbert áldozatos munkája.

Az oklevélben részesülő diákok pontos helyezését a honlapunkon található hivatalos
végered m ény táblázatba n o lvashatj a. www. l eve lezove rse nvek. h u

Mind a diákoknak, mind tanáruknak köszönjük a részvételt, és szívből gratulálunk
kiváló teljesítményükhöz!

Reméljük, a 2020 tavaszán induló országos csapatversenyeinken ismét szép
számmal neveznek iskolájukból, akár más tanárok diákjai is. Honlapunkon részletes
információt talál a versenyről.
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