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egyértelmű: a dózsás diákok angoltudásának gyarapítása.
Iskolánk idén nyáron is számos lehetőséget kínált a
nyelvgyakorlásra: két táborral és egy szakkörrel összesen 72
órányi foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők. Napközis
tábor – Angolcsoport: július 4 – 8-ig, nyári angol szakkör: június
28., 30., július 12., 14., 19., 21., angol tábor: augusztus 1 – 5-ig.
Mivel a tavalyi év az intenzív nyelvtani alapozás jegyében
telt, idén már élvezhettük a kemény munka gyümölcsét. Bár
napi rendszerességgel ellenőriztük külföldi horoszkópjainkat,
jóstudomány nélkül is tudtuk, hogy az elkövetkezőkben már a
szókincsfejlesztésre és kommunikációra fókuszálhatunk.
Megvitattuk a mobiltelefonok előnyeit és hátrányait, beszéltünk
a Facebook emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásairól,
fogalmazásokat írtunk, levelet címeztünk, „részt vettünk” az
ókori Olimpiákon, és együtt drukkoltunk Son Goku
győzelméért – természetesen angol nyelven.

Még tart a ﬁgyelem

Azért van, aki már unatkozik

DÓZSA NYÁRI ANGOL ISKOLA
Vajon mi lehet az a cél, melynek érdekében mind a 151
Pokémon összefog Lady Gagával, Supermannel, sőt, még a
Dűne regények galád Harkonnen családjával is? A válasz

A meseﬁgurák, szuperhősök természetfeletti képességekkel
rendelkeznek: Superman erősebb, mint egy gőzmozdony, Thor
villámokat szór, angolosaink pedig ismerik mind a 12 angol
igeidőt. Míg előbbiek világuralomra törő diktátorokkal,
megalomán üzletemberekkel és gonosz űrlényekkel
viaskodnak, végzőseink egy sokkal keményebb kihívással
néznek idén szembe: a gimnáziumi felvételivel. Úgy tartjuk, az
igazán hatékony nyelvtanulás akkor valósulhat meg, hogyha az
a hétköznapok részévé tud válni. Ennek érdekében a gyerekeket
számos példával és lehetőséggel látjuk el, hogy az élet minden
területét felhasználhassák az önképzésre: Sia dalszövegei
tartalmazzák a prepozíciókat, egyes számítógépes játékok
fejleszthetik a szókincset, az angol nyelvű ﬁlmek és sorozatok
pedig megadhatják a kommunikációs alapokat.
Eddigi tapasztalataink azt mutatják, alapvetésünk helyesnek
bizonyult. Remélem, jövőre is találkozunk a DÓZSA NYÁRI
ANGOL ISKOLÁJÁBAN.
Szabó Gergely
angoltanár

Ha nyár, akkor Erzsébet-tábor!
Augusztusban immár negyedik alkalommal voltunk
Erzsébet-táborban. Tavalyi élményeink után sejtettük, hogy
kalandos napok elé nézünk, csak más helyszínen. Most a
Balaton déli partján Fonyódliget volt az úti célunk.
50 fős csoportunk faházakban kapott kapott szállást, itt 3-4
ágyas szobákban rendezkedtünk be. Ennek nagy előnye volt,
hogy nem kellett sokat gyalogolnunk az étkezőig, és a
rendezvénysátort is a közelben találtuk. Az időjárás
megkönyörült rajtunk, bár a tó vize az előző heti lehülés miatt
még hűvös volt, ennek ellenére az erősödő napsütésben már
jókat fürödtünk…

