Összefoglaló a Canada Day vetélkedőről
A verseny
megrendezésének időpontja: 2017. november 28. (14.30 – 17.30)
rendező intézményének neve: Lónyay Utcai református Gimnázium és Kollégium
szervezőjének neve, beosztása: Szita Zsuzsanna, angol szakos tanár
szervezőjének segítői, beosztásuk: Erdélyiné Varga Júlia, Holinger Eszter, Bokorné Andrell Edit, Ludvik
Mihály Csaba, Szőllőssyné Paszternák Natasa, Könczöl-Kiss Erzsébet angol szakos tanárok, Rózsáné Farkas
Alíz, Porcsalmy Balázs– ének-zene szakos tanárok, Asztalos Gáborné – munkaközösség-vezető, Tóth Csaba,
Mózes Edina, Tóth Csaba Csongor – igazgató, Tekula Tamás, Basky László - rendszergazda
támogatója, a támogatás módja: Kanadai Nagykövetség – dekoráció és ajándékok-, Ferencváros
Önkormányzata – sajtó megjelenés
résztvevőinek száma: 93 fő (diák)
A verseny helyezettei:

A verseny
kategóriája

Tematikus
délután,
országismereti
csapatvetélkedő

I. helyezett csapat és a
tanuló neve, iskolája

II. helyezett csapat és a
tanuló neve, iskolája

III. helyezett csapat és a
tanuló neve, iskolája

Ice Beavers csapat

Lakes csapat

Mount Logan csapat

Kese Orsolya,
Pozsár Bence,
Bedő Zalán

Komjáthy Lívia,
Mikes Alíz,
Tóth Katinka

Wolf Izabella,
Istoc Georgina,
Popik Barbara

Gödöllői Református
Líceum

Gödöllő Református
Líceum

Bocskai István Református
Oktatási Központ

Összefoglaló a versenyről, annak programjáról
2017. november 28-án rendeztük meg a Canada Day vetélkedőt, amelyen a Lónyays diákok mellett Vác,
Gödöllő és Halásztelek református középiskolái képviseltették magukat.
A vetélkedő témája a 150 éves Kanada volt. A vetélkedőhöz előzetesen projektmunkát készíthettek a
csapatok, amelynek témája ’Magyarok Kanadában a II. világháború után’ volt. A nevezett 31 csapatból 22 élt a
lehetőséggel és készítette el a pályamunkát.
A rendezvényt Zombory Miklós, Ferencváros alpolgármesterének köszöntője nyitotta meg, amelyben
személyes emlékei alapján hangsúlyozta a nyelvtanulás fontosságát. Szloboda József esperes úr igei gondolatai
adtak bátorítást a küzdelemre.
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A vetélkedő első felében Mile András, a Károli Gáspár református Egyetem oktatójának történeti áttekintő
előadását hallhatta a diákság, amely alapján 12 kérdésre kellett válaszolniuk. A szünet után hallott szövegértése,
forráselemzés, földrajzi ismeretek és villámkérdések következtek, mely utóbbit okos telefon segítségével
oldhatták meg a csapatok.
A verseny jó hangulatban zajlott, pozitív visszajelzések érkeztek diákoktól, kollégáktól.
További információk a versenyről elérhetőek:
http://www.parokia.hu/v/canada-day-a-lonyayban---beszamolo/
http://www.ferencvaros.hu/doks/Ferencvaros_ujsag/2017_20.pdf
http://www.lonyayrefi.hu/canada-day-vetelkedo/
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