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Az idegen nyelvek fontossága a 
mai világban 

 

 
 
A mai világban elengedhetetlen két, de legalább egy idegen nyelv elsajátítása. Jó lenne, 
ha diákjaink tudatosítanák magukban ennek a fontosságát és rádöbbennének arra, hogy 
ha érvényesülni szeretnének az életben, kell tudni idegen nyelven beszélni. 
Térségünkben a német nyelv áll az első helyen, hiszen közel van Ausztria. De még 
mindig az angol nyelv áll az első helyen, a világranglistán.  
 
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek elsajátítására. A mai világban egyre 
nagyobb igény van arra, hogy egy, de legfőképpen legalább két idegen nyelvet beszéljen 
valaki. Iskolánkban az ANGOL és a NÉMET nyelvet oktatjuk párhuzamosan. A diák az, aki 
eldönti a 4. év elejéig, hogy melyik nyelvből fog érettségit tenni. 
Az idegen nyelvű érettségi nem egy egyszerű feladat. A diákok először egy írásbeli vizsgát 
kell hogy tegyenek, mely két részből áll: egy teszt, mely tartalmaz egy szöveghallgatási és 
értési feladatot, egy nyelvtani tesztet és egy szövegolvasási és értési feladatot. Ezt követi a 
fogalmazás, ahol egy adott témáról kell a diáknak írnia fogalmazást, levelet vagy esszét. 
Az írásbeli vizsgát a szóbeli vizsga követi ahol a diákok az évek során tanult érettségi 
témákból mérettettnek meg. A szóbeli vizsgának is 3 feladata van: képleírás, önálló 
témakifejtés és szerepjáték. 
  
Az idegen nyelvek oktatásában különböző segédeszközöket is használunk: újságok, 
folyóiratok, számítógépes programok, filmvetítések, szöveghallgatásokâ026 
  
Diákjaink tankönyveket és munkafüzeteket használnak az ismereteik elsajátításához.  
  
Minden évben megrendezésre kerül az IMPROVE YOUR ENGLISH angol nyelvi vetélkedő, 
melyre minden évben 70 diák jelentkezik. Részt veszünk az angol olimpiász versenyeken is. 
A diákoknak lehetőségük van meglátogatni egy angol nyelvterületet. E program keretében 
2006 őszén diákjaink 6 felejthetetlen napot töltöttek Londonban. 
  
Minden évben diákjaink megrendelhetnek angol és német nyelvű magazinokat: a 
FRIENDSHIP és a HURRÁ-T. 
  

Hasznos link az érettségikhez: www.maturita.cz 

 
 

 



 

 

 

1. Február 14-én FODRÁSZVERSENY volt 
iskolánkban, melyen jelen voltak a szakma 
iránt érdeklődő diákok is. Az igazgatónő 
köszöntő szavai után, Kamocsai Mária tanárnő, 
a bemutató szervezője ismertette a diákokkal a 
játékszabályokat. Az immár hagyományossá 
vált bemutatóra reméljük jövőre is sor kerül. 
  

2. Február 19-én az immár hagyományossá 
vált IMPROVE YOUR ENGLISH angol nyelvi 
vetélkedő zajlott iskolánkban. Az első helyezett 
Lacza Marczell 2.G osztályos diákunk lett, aki 
üzletkötés és vállalkozás szakon tanul.  
 

3. Március 11-től zajlottak az írásbeli 
érettségik szlovák, magyar, angol és német 
nyelvekből. 
 
4. Március 27-én került megrendezésre a 
MATEMATIKAI KENGURU verseny és az 
Expert vetélkedő.  

 
5. A 2.E osztály gyakorló cégében folyik a munka. 
Legutóbb a diákok az állásinterjút gyakorolták.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
6. Áprilisban először rendezett az iskolánk 
informatika versenyt két kategóriában: 
szövegszerkesztés és táblázatkezelés 2.-3. 
osztályosoknak, elsősöknek, pedig 
Szövegszerkesztés. 

 
7. A 2.F osztály diákjai felvilágosító előadáson 
vettek részt.  
 
8. Iskolánkban működő Rákóczi Szövetség helyi 
szervezete újabb tagokkal gazdagodott. 



 
Örömmel tölt el, mikor az iskolánk weboldalán a vendégkönyvben olvasom 
a diákjaink és jövendő diákjaink, valamint véndiákjaink hozzászólásait, 
véleményeit, ajánlásait. Jó látni azt, hogy van visszajelzés, kommunikáció a 
diákok között és a diák-iskola között. Itt olvastam diákjaink hobbijairól, 
tevékenységeiről is, és két kezdeményezésre hívnám fel a figyelmet és két 
weboldal-t ajánlanék. 
 
Annyira jó látni, hogy vannak olyan diákok, akik hasznosan tudják eltölteni 
szabad idejüket. Itt van például a két elsős informatikus osztály, kik saját 
weboldal-t szerkesztenek maguknak: www.informatick.mlap.hu  
 
Aztán itt van Sidó Zsuzsa diákunk, aki üzletkötés és vállalkozás szakon 
tanul és egyik hobbija a kutyája, kivel rendszeresen edz, és versenyekre jár. 
Tagja a kynológiai klubnak is. Ő is saját weboldal-t szerkeszt:  
www.rex-cash.wbl.sk .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Csak így tovább! GRATULÁLUNK! 
Ezt a rovatot, pedig folytatjuk. 

 
 

Nyitvatartás:  
Hétfő-Péntek: 7.00-16.30 

 
Mindenkit szeretettel vár        
a BÜFÉ!  

 



Iskolánk minden nap nyitott és szeretettel várja az 
érdeklődő diákokat! 

 
PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 

 
1. Május 9-én ballagási ünnepség lesz iskolánkban. Ballagnak a 

4.E és a 4.F osztályok az üzletkötés és vállalkozás részlegen, 

valamint a 4.D osztály a Szakképző részlegen. 

2. Május 9-én lesz a BEIRATKOZÁS is a 2008/2009-es tanévre. 
 

3. Május 19-23 között lesznek a szóbeli érettségik. 
 

4. Június 16-án lesz a Záróvizsga írásbeli része. 
 

5. Június 17-19 között a Záróvizsga gyakorlati része. 
 

6. Június 23-án a Záróvizsga szóbeli része. 
 

7. Június 27-én bizonyítvány osztásra kerül sor. 
 

8. Június 28-Augusztus 31 Nyári szünet. 
 

Végzős diákok figyelmébe!!! 
 

FELÉPÍTMÉNYI SZAKOK (2 éves, érettségivel végződő, szakmunkások számára):   
 

Gépészet és hajkozmetika. 
 

ÉRETTSÉGI UTÁNI FELÉPÍTMÉNYI SZAK (2 éves, második érettségivel 
végződő): 

 

Gazdasági informatika 
 

A jelentkezési lap letölthető az iskola weboldaláról: 
www.zssds.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elérhetőségeink 
Levélcím: Združená stredná škola s VJM 
Ul. Gyulu Szabóa 21  
929 01 Dunajská Streda 
Telefon, fax: 031/55 22 836 
E-mail: souk@pobox.sk  
Web: www.zssds.sk  


