
EEGGRRII  BBAALLAASSSSII  BBÁÁLLIINNTT  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IISSKKOOLLAA  

TTIINNÓÓDDII  SSEEBBEESSTTYYÉÉNN  MMAAGGYYAARR--AANNGGOOLL  KKÉÉTT  TTAANNÍÍTTÁÁSSII  NNYYEELLVVŰŰ  TTAAGGIISSKKOOLLÁÁJJAA  

 

 

 

 

Tinódi Pályázat 
 

A Tinódi Sebestyén Tagiskola humán és angol munkaközössége a 
hagyományokhoz híven három kategóriában pályázatot hirdet 

az iskola tanulóinak: 

 

I. Tinódi Irodalmi Pályázat 
 

Tartalmi előírások 

Az irodalmi alkotás témája: kötetlen 

A pályázatokat a szakmai zsűri az alábbi irodalmi műfajokban várja: vers, mese, 

verses mese, novella, elbeszélés és egyéb prózai műfajok. 

 

Formai elvárások: 

Címlapon szerepeljen a mű címe, szerzője, osztálya és a felkészítő tanár neve. 

Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz. 

Kézzel írott pályamunkát kérnénk beszkennelni .pdf formátumban (a fentiek 

alapján a címlapot is  kell készíteni)! 

Eredményhirdetés Tinódi Napon, október 18-án! 
 

Fődíj: Gáspár Andrea Irodalmi Díj 
Minden helyezett jutalomban részesül! 

 

Beküldendő: 2021. szeptember 30-ig 

 az alábbi e-mail címre: tinodipalyazat@gmail.com 

a word és a szkennelt fájl neve a következő legyen: 

 irodalmi , majd a saját neved (ékezet nélkül) és osztályod : 

pl.: irodalmiProbaPeter5a 

 



 
 

II. Tinódi Könyvtári Rajzpályázat 
 

Tartalmi előírások 

a téma kötetlen, 

kalandozhatsz a múltban, a jelenben és a jövőben, 

a számodra fontos élményedet is megelevenítheted 

vagy készíthetsz illusztrációt a kedvelt versedhez, mesédhez, 

regényedhez  illetve az iskolai könyvtárban olvasottakhoz 

 

Formai elvárások: 

A rajzok bármilyen technikával, A/4 méretben és digitálisan is készülhetnek! 

A pályaműveket kérnénk szépen beszkennelve is elküldeni az alábbi e-mail 

címre: tinodipalyazat@gmail.com 

a szkennelt fájl formátuma lehet .jpeg, .pdf, a neve a következő legyen: 

rajz , majd a saját neved (ékezet nélkül) és osztályod : 

pl.: rajzProbaPeter5a) 

Az e-mailban kérjük szépen írjátok meg: *a neveteket, az osztályod és a 

felkészítő tanárod nevét, elérhetőségét ill. a pályamű címét! 

Az eredeti pályaműveket kérnénk szépen leadni a tanítótoknak ill. a rajztanárotoknak, úgy 

hogy  kerüljön a z alkotás hátoldalára a fentiekben felsoroltak*! 

Beküldési határidő: 2021. szeptember 30. 

 

Minden pályázó alkotásából kiállítás készül virtuálisan is! 
 

Minden helyezett jutalomban részesül a zsűritől! 
 

Eredményhirdetés Tinódi Napon, október 18-án! 
 



 

 

III. Tinódi Angol Pályázat 
 

A Tinódi Pályázat keretében  
angol nyelvi prezentációkészítő versenyt hirdetünk! 

 

Téma:’Cities, towns and villages in England’ 
 

Tartalmi előírások 

Ennek keretében a célnyelvi terület településeinek 

történelméről, épületeiről, illetve különleges eseményeiről és 

szokásairól szólhat a diasorozat. 

 

Az elkészített prezentációkat közönség előtt is 

be kell mutatni angol nyelven. 

 
Formai elvárások: 

A diasorozat a 4., 5. és 6. évfolyamon tanulók számára 

minimum 10, a 7. és a 8. évfolyamon tanulók számára pedig 

minimum 15 diából álljon, amely igényes, jól elrendezett és 

animált legyen, valamint tartalmazzon fontos információkat, 

érdekességeket és képeket a kiválasztott település szokásairól. 

 
Beküldési határidő: 2021. október 11. 

Az előadás időpontja: 2021. október 13.  

A beküldés formátuma: 

- nyomtatott formában az angoltanárodnak és 

- az alábbi e-mail címre: peterdi.gabor@tinodi-eger.hu 

a fájl neve: a saját neved (ékezet nélkül) és osztályod, valamint 

írd utána, hogy angol (pl.: ProbaPeter4aangol) 
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