
SHAKESPEARE 400 VETÉLKEDŐ 

Angol nyelvet tanulók figyelem! 

William Shakespeare halálának 400. évfordulója alkalmából 2016. őszén háromfordulós 

vetélkedőt hirdet az angol nyelvi munkaközösség. 

A verseny témája: Shakespeare élete, drámái és a korabeli színházi élet. 

A verseny két kategóriában - 5-7. és a 8-12. évfolyam – zajlik, 3-4 fős csapatokban, 

pontverseny formájában. A három fordulóban legtöbb pontot elérő csapat nyeri a versenyt. 

A vetélkedősorozatban szereplő drámák: 

- Macbeth; 

- Romeo and Juliet; 

- Much Ado About Nothing (= Sok hűhó semmiért); 

- A Midsummer Night’s Deam (= Szentivánéji álom)    

A művek angol nyelven, könnyített (azaz „easy reader”) formában – korlátozott 

példányszámban megtalálhatók az iskola könyvtárában. 

Az alsóbb évfolyamon tanuló diákok Charles és Mary Lamb: Tales from Shakespeare (= 

Shakespeare mesék) című könyvében pdf. formátumban is olvashatják ezeket a műveket – 

angolul illetve magyarul: 

angolul:  http://pinkmonkey.com/dl/library1/digi262.pdf 

magyarul: http://mek.oszk.hu/00400/00498/html/ 

A felsőbb évfolyamokon tanulóknak ajánljuk az eredeti drámák magyar nyelvű elolvasását is! 

A vetélkedő fordulóinak ütemezése: 

1. forduló: a Shakespeare 400 évfordulót megjelenítő plakát készítése  

Témája: Shakespeare élete, művei, színház Shakespeare korában stb. illetve ennek az iskolai 

versenynek a megjelenítése (a 2. és 3. forduló időpontjai, a 3. forduló helyszíne stb.) 

Az 5. évfolyam magyarul (de angolul is lehet), a többiek angolul készítsék el a plakátot!  

                    Beadási határidő: október 14. 

2. forduló:  

- 5-7. évfolyam: képregény készítése egy drámáról. Terjedelem: 9-12 kocka (=jelenet) 

- 8-12.: társasjáték készítése, és/vagy audio-vizuális (= valami rövidfilm, mém stb.) 

készítése.     

Beadási határidő: november 18. 

 

 

http://mek.oszk.hu/00400/00498/html/


3. forduló: DÖNTŐ  

Két csoportban, 5-7 és 8-12. évfolyamok, vetélkedője 

Feladattípusok: kvíz, melynek egyik része "szentencia-verseny Shakespeare híres 

mondataiból, másik része Shakespeare. élete, drámái, a korabeli színházi élet), rögtönzés, 

játék stb.  

A versenyben szereplő idézetekkel előzetesen angolórákon ismerkedhettek meg. 

Az 5. évfolyamosok a kvíz kérdéseit magyarul megkapják! 

A döntő időpontja: december 2. 12.00 – 15.00 

Helyszín: Békefi-terem 

 

Jó felkészülést, tartalmas időtöltést és sikeres versenyzést kívánunk! 

 

 

  



 

 

SHAKESPEARE-VETÉLKEDŐ 

 

 

A háromfordulós vetélkedő pontverseny jellegű, amelyben 2 fő alkot egy "csapatot", az 1-2. 

fordulóban beadott "mű" beadására is adunk pontot, ehhez adódnak a minőségért kapható 

pontok. Ehhez jön a döntőben (3. forduló) szerzett pontszám, ez adja a végső eredményt.  

A díjazásról nem volt még szó, ezen is lehet gondolkodni. 

Ütemezés: 

1. forduló: a Shakespeare 400 (azaz Sh. halálának 400. évfordulóját) megjelenítő plakát 

készítése (Sh. élete, művei, színház Sh. korában stb.) 

                    Beadási határidő: október 15. 

2. forduló:  

- 5-7. évfolyam: képregény készítése egy drámáról. Terjedelem: 9-12 kocka (=jelenet) 

- 8+: társasjáték készítése, és/vagy audio-vizuális (= valami rövidfilm, mem stb.) készítése. 

Mészáros Évit kérjük, hogy küldje át újra azt a mintát, amit a KPSDZTI továbbképzésen 

kapott (én nem találom a gépemen, pedig biztosan elmentettem) 

                 Határidő: november 15. 

3. forduló: DÖNTŐ  

Két csoportban (5-7 és 8+ évfolyamok) vetélkedő  

Feladattípusok: kvíz (melynek egyik része "szentencia-verseny, másik része Sh. élete, drámái, 

a korabeli színházi élet), "rögtönzős" szerepjáték-jellegű feeladat(ide még jöhet más ötlet is, 

ha van). 

Időpont: december 2. 12.00- 15.00 

 

Felelősök: 

 Éva - a 4 dráma (2 tragédia - 2 komédia) kiválasztása, amely a verseny alapját képezi. 

                        - a fent említett videó újraküldése - ez már meg van - Gabóval kikerestük, hogy 

ezek vannak meg könnyített formában angolul, rendeltünk is belőlük a könyvtár számára, de 

még kell vennünk a báli pénzből: Macbeth, Romeo and Juliet, Much Ado About Nothing, A 

Midsummer Night's Dream 

Csilla -  Györgyi - 5-7. évfolyam kvíz összeállítása a döntőre 

Eszti - Kriszta - 8+ évf. kvíz összeállítása a döntőre 

Csilla - "szentencia-lista" (40 db egyre nehezedő sorrendben) összeállítása 



Gabó - az 1. fordulóra felhívó szórólap készítése 

Előkészítő feladat: szeptember - november során minden csoportban 1-2 tanórát a 

szentenciákra szánni (játékos feladatokkal megismertetni és gyakoroltatni) 


