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Tollbamondás

A bonyhádi gimnázium igazgatóhelyettese és egyik diákja meghívást kapott az Oszakai Egyetemen 2014.
április 16-án megrendezett magyar kulturális napra. A kedves invitálás Waseda Mika tanszékvezető
professzorasszonytól érkezett, aki hungarológus, s Lotz János-emlékérem kitüntetésben részesült. Ezt az emlékérmet
azoknak a külföldi tanároknak, művészeknek, tudósoknak adják, akik nagyon sokat tesznek a magyar nyelv és kultúra
népszerűsítéséért hazájukban. Japánban több egyetemen is tanítanak magyar nyelvet, de mindenütt csak választható
nyelvként, fakultatív jelleggel. Az Oszakai Egyetem Idegen Nyelvi Karán azonban az oktatott 25 nyelv közül a
magyar is főszakként tanulható. A Magyar Tanszék elsősorban a magyar nyelv tanítására helyezi a hangsúlyt, de a
magyar kultúrával és történelemmel is meg kell ismerkedniük a diákoknak.
A magyar kulturális napon a bonyhádi gimnázium igazgatóhelyettese előadást tartott Lotz János életéről és
munkásságáról, a tehetséges bonyhádi diáklány pedig bemutatta a Sárköz művészetét, megtanított néhány decsi
népdalt, s a program végén táncházat szerveztek, ahol a csárdás alaplépéseit sajátíthatták el a japán diákok.

Útmutató a tollbamondáshoz

Írjuk fel a táblára: Waseda Mika
Mondjuk el a diákoknak, hogy Decs egy sárközi falu Tolna megyében, melynek nagyon jelentős a
népművészete.

Először olvassuk el végig a szöveget, utána egy teljes mondatot olvassunk fel, majd kisebb
egységekben diktáljuk le! A végén újra olvassuk el az egész szöveget!
A vesszők és bekezdések helyét nem mondjuk meg!
Annyi ideig tart a tollbamondás, amíg minden gyerek végez.
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Szövegértés

1. Igaz vagy hamis?
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a) A Columbia Egyetemet Angliában alapították.

hamis

b) Csak gazdag emberek járhatnak a Columbiára.

hamis

c) A Borostyán Ligában csak fiúk játszhatnak.

igaz

d) Több mint százéves az egyetem ma használatos neve.

igaz

e) Lotz János idején az egyetem 200 éves fennállását ünnepelhették.

igaz

2. Keress az alábbi kifejezésekkel szorosan összefüggő idézeteket a szövegből!

4/

magánegyetem: „Stabil anyagi háttérrel rendelkező alapítvány működteti.”
1754-ben alapított: „az Amerikai Egyesült Államok függetlensége előtt alapították”
a szöveg illusztrációja: „zászlaja máig a hajdani King’s College-é”
ebben a szakaszban vett részt: „tudományos fokozatokat akarnak megszerezni” / „a leendő
doktorok tanítását irányította”
3. Milyen tevékenység zajlik az egyetemen a diákok szempontjából? Három elemet említs!
1. 4 éves alapképzés 2. tudományos fokozatok megszerzése 3. sporttevékenység

3/

4. Tegyük fel: az 1950-es években diák vagy az Egyesült Államokban. Mit kellene azért
tenned, hogy Lotz János taníthasson téged? Töltsd ki a táblázatot!
4/
A tanulásom külső feltételei

Saját elképzeléseim, terveim

megfelelő anyagi háttér biztosítása

nyelvészeti érdeklődés

megfelelő előképzettség

tudományos fokozat megszerzése, doktori cím

Más logikus válasz is elfogadható, amely a szöveghez szorosan kapcsolódik.
5. Találd ki!

4/

A leírásokhoz egy-egy szövegbeli fogalom kapcsolódik. Melyek ezek?

Tudományos fokozatot szerzők.

doktorok

Szerveződés, amely versenycéljainak megfelelően csoportokat hoz létre.

Borostyán Liga

Előnyös a diákok számára, ha jogosultak rá

tandíjkedvezmény

A leghosszabb ideig viselte ezt a nevet az egyetem .

Columbia College
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Helyesírási feladatok

1. a) Kapcsold az alábbi utótagok mindegyike elé a Tisza szót, majd írd le az így kapott szavakat,
szókapcsolatokat helyesen!
13/
füred, fa, híd, part, melléke, menti, víz, vidéki, virág, vasvári, folyó
Tiszafüred
tiszafa
Tisza-híd
Tisza-part
Tisza melléke
Tisza menti
Tisza-víz
Tisza vidéki
tiszavirág
Tiszavasvári
Tisza folyó
b) Válaszd ki az így kapott kifejezések közül a településneveket, és írd le -i képzős alakjukat!
tiszafüredi, tiszavasvári
2. Tegyél jól látható pontot oda, ahová kell!
2006. márc. 11-én
1956 októberében
ápr. 1-je
Andrássy u. 60.-ban
S.O.S.
MTA
5.-be járok
3–4. vsz.
bp.-i
Ft
1526 után
2015. évi
Minden hibátlan sorért jár az 1 pont.
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3. Írd le helyesen az alábbi hirdetések hibásan írt szavait!
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Túlsúlyal kűzd? Foggyon nálunk! túlsúllyal, küzd, fogyjon
Új autómosó nyílt a Tesco-nál! Tescónál
Nemzetközi érdekeltségű cég bonyhádi telephelyére nőimunka erőt keres csomagolói feladatkörbe.
női munkaerőt
Keresünk kézpénzes ügyfeleink részére eladó családiházakat! készpénz, családi házakat
Lapos-, és palatetős házak szigetelését vállalom. lapos- és palatetős
Konyha bútorok, egyedi bútorok, fa-, és műanyagnyílászárók gyártása és forgalmazása!
konyhabútorok, fa és műanyag nyílászárók
4. Kell-e vesszőt tenni a megjelölt helyre? Igennel (I) vagy nemmel (N) válaszolj!
Nagyon örülök_ Anna, hogy te is itt vagy!
A tévében a Frakk_ a macskák réme című mesefilm megy.
Zita _ mint ügyvéd nyilatkozott.
Tegnap délután tanultam, könyvtárba mentem, filmet néztem_ stb.
Szeretném tudni_ mi bajod.
Szeretem őt_ és elveszem feleségül.
Megeszem a tízóraimat, mert éhes vagyok, és _mert anyu nagy szeretettel készítette nekem.
Vettem egy cipőt_ illetve egy táskát is.
Figyelj, ahelyett_ hogy bámészkodnál!
Jogi egyetemen végzett  nagyon jó eredménnyel _ de zenész lett.
5. Milyen kezdőbetűvel írjuk a következő szavakban az aláhúzott betűket?
1: kis kezdőbetűvel

2: nagy kezdőbetűvel

SZILVESZTER
KASZPI-TENGERI
BELSŐ-JÁNOS-DŰLŐI
ÁLLAMI DÍJAS
DR. JOÓ ERNŐ
HÁROM MATRÓZ ÉTTEREM
BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
URÁNIA MOZI
JÓZSEF ATTILÁK
SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK
KEDVES JENŐ BÁCSI!
TAS VEZÉR UTCA
ANYÁK NAPJA
BORDEAUX-I
BALATONALMÁDI

X
2
1
1
X
2
2
1
2
2
X
1
1
1
X

X: mindkettővel lehet
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