
             

Több mint nyári tábor! 
Kedves 7. és 8. osztályos németesek és angolosok! 

A Neumann János Középiskola és Kollégium német és angol nyelvű egy hetes tábort indít 
június 20-tól 24-ig. Ha van kedved egy jó hangulatú, vidám, játékos egy hetes 
foglalkozássorozaton részt venni, jelentkezz!  

Mindkét nyelvből kiváló tanárok és anyanyelvi lektorok teszik színessé és hasznossá az itt 
eltöltött időt. A foglalkozásokon kívül szabadidős tevékenységekkel próbáljuk változatossá 
tenni a napokat. A tanulókat 12-15 fős csoportokba osztjuk. A tábor a német és az angol nyelv 
szeretetére és a német és az angol emberek szokásainak megismerésére ösztönöz. Nemcsak a 
lexikális tudást bővíti, hanem igyekszik rávezetni a diákokat arra, hogy a gyakorlatban merjék 
használni a tudásukat. 

Programok: a délelőtt és a délután első felében az idegen nyelvi foglalkozások zajlanak a 
kollégium épületében. A délután második felében szabadidős programok lesznek, melynek 
költsége nem foglaltatik benne a tábor költségében, mint városnézés, strand, közös fagyizás 
stb. 

A tábor színhelye: Neumann János Kollégium Eger, Pozsonyi út 8. 

A foglalkozások ideje: hétfőtől péntekig 8.00-16.00-ig. 

A tábor költsége: 27000 Ft (ebben benne foglaltatik napi egyszeri tízórai, egy ebéd, 
taneszközök, tollak, filcek, fénymásolatok és egy nyelvi dosszié). 

Jelentkezési határidő: 2011. április 29.  

Ha szeretnél velünk egy feledhetetlen hetet úgy eltölteni, hogy közben a német vagy az angol 
nyelvtanulásodat is fejleszted, akkor jelentkezz a következő címen! 

Neumann János Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi út 48. vagy a következő e-mail 
címen: nagyo@nejanet.hu ill. kripkoedit@yahoo.com 

       

Várjuk a jelentkezéseteket! 
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Jelentkezési lap 
 

Név: ………………………………………………… Osztály: …………………………. 

Iskola: …………………………………………………………………………………….. 

Lakóhely: …………………………………………………………………………………. 

Nyelv: (a megfelelő aláhúzandó) NÉMET / ANGOL 

Szint: (a megfelelő aláhúzandó) kezdő; újrakezdő; haladó; középhaladó; 

Hány éve tanulod a nyelvet? ……………. éve 

Milyen könyvekből tanultál? ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Kívánságaid a táborral kapcsolatban: ………………............................................................ 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

A jelentkezés a tábor összegének iskolai csekken való befizetésével vagy átutalással 
történik! 

Iskolai csekket a levélben mellékelünk! 

Számlaszám: 11739009-20144009 

Postacím:   
Neumann János Középiskola és 

Kollégium 

3300 Eger 

Rákóczi út 48.

 

 

   

További információkért forduljatok Kripkó Zoltánné (angol) vagy Nagy Orsolya (német) 
tanárnőkhöz. 

Telefon: 06 36/536-070 

E-mail címek: nagyo@nejanet.hu ill. kripkoedit@yahoo.com 

 

 

 

 

mailto:nagyo@nejanet.hu
mailto:kripkoedit@yahoo.com

