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Egy angol reggel 

iskolánkban 
 
A nyelvek európai napja alkalmából a dunaszerdahelyi 

Szabó Gyula 21 Szakközépiskola diákjai rendhagyó 

angol órán vehettek részt. Az iskola vendége immáron 

harmadik esztendeje a prágai The Bear Educational 

Theatre volt, akik „A nyomozók” című interaktív 

színdarabot mutatták be angol nyelven. A diákok 

aktívan bekapcsolódtak a történetbe, segédkeztek a 

színpadon és a nyomozás lebonyolításában, míg végül sikeresen megfejtették a rejtélyt és kiderítették, 

ki a gyilkos. 

Az iskola fontosnak tartja az idegen nyelvek színvonalas oktatását. Ehhez hozzájárulnak az interaktív 

tanítási órák, multimédiás eszközök és interaktív tábla használata, valamint a maihoz hasonló 

rendhagyó rendezvények. Fontos a diákokkal megszerettetni a nyelvet és rávezetni őket arra, hogy 

merjenek megszólalni angolul, mert meglátják, hogy sikerélményük lesz. 

 

Diákjaink az ELO SYS 2014 kiállításon 

 
Ősszel az iskola diákjai megtekintették a trencséni ELOSYS nemzetközi szakvásár gazdag kínálatát. 

A tanulók a következő témák között válogathattak: villamosenergia - termelés,- átvitel, - elosztás, 

intelligens villanyszerelés, modern 

elektromos szerelési technológiák, 

biztonsági technológiák, világítástechnika, 

elektromos fűtéstechnika, elektromos 

rendszerek, optonikai és fotonikus 

alkatrészek, mérő készülékek, ellenőrző 

műszerek, automatizálás,vezérlés, 

szabályozás,stb. 

A diákok ismét láthatták korunk 

legmodernebb technikai csodáit, és újabb 

tapasztalattal a tarsolyukban térhettek haza. 

 

                                                                                                

Czaudt Zoltán, elektrotechnika tanár 

 

 

 

 

 



BERNARD CASSIÈRE 

konferencia 
 

A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 

Szakközépiskola kozmetikus-sminkes 

szakon tanuló diáklányai azon szerencsések 

közé tartoznak, akik az érettségi 

bizonyítványuk mellé testkezelő oklevelet is 

kapnak. Szlovákiai szinten egyedül ezen az 

iskolán oktatjuk a tanterv keretén belül 

„BERNARD CASSIÈRE“ testkezelését, 

amit a köznyelv wellness testkezelésként 

ismer. Ennek kapcsán a legsikeresebb 

diáklányaink meghívást kaptak a francia 

kozmetikai cég Pozsonyban tartandó 

konferenciájára, amelyre október 20-án 

került sor. Az egész napos rendezvényen a tartalmas előadások mellett a diákjaink betekintést 

nyerhettek a legújabb arc- és testkezelési technikákba, és kipróbálhatták a cég luxus készítményeit. Az 

ilyen jellegű oktatás és továbbképzés nemcsak szakmai szempontból, de a későbbiek során az 

elhelyezkedés szempontjából is mérvadó lehet, hisz egy ilyen oklevéllel a tulajdonukban nemcsak a 

kozmetikai szalonok, hanem a wellness szállodák ajtaján is bátran kopogtathatnak végzős diákjaink. 

                                                                                                                Bodó Andrea, mesternő 

 

1956-ra emlékeztünk 
 

A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 

Szakközépiskolában a Rákóczi 

Szövetség helyi szervezete idén ünnepli 

fennállásának 10. évfordulóját. Az iskola 

diákjai október 22-én a Szövetség 

meghívására részt vettek a budapesti 

Műszaki Egyetemen szervezett 

megemlékezésen, majd ezt követően a 

fáklyás felvonuláson és a Bem téri 

koszorúzási ünnepségen, ahol az 

emlékezés virágait helyezték el. 

Október 23-án az iskola épületében is megemlékeztek az 1956-os eseményekről. A diákok 

figyelemmel hallgatták az iskola igazgatónőjének, Molnár Ilonának az ünnepi beszédét, majd az ezt 

követő ünnepi zenés-verses összeállítást. A megemlékezés a Szózattal zárult. 

 

                                                                                                                         Klőr Levente, tanár 

 

Ajándékozz egy 

mosolyt Tibikének 
 

A kupakgyűjtés folytatódik a beteg 

gyermekek megsegítésére. 

Tibikének gyűjtést szervezünk, 

amelynek befolyt összegét az iskola 

karácsonyi ünnepségén adjuk át 

Tibikének és szüleinek, december 

18-án a városi művelődési 

központban. 
 

 



ECL nyelvvizsga 

lehetőség 

iskolánkban 
 

Újabb lehetőség diákok és felnőttek 

számára egyaránt Dunaszerdahelyen. 

Angol, német, szlovák és magyar 

nyelvből tehetnek alap-, közép- és 

felsőfokon nemzetközileg elismert 

ECL nyelvvizsgát mindazok, akiknek 

továbbtanuláshoz, munkához 

szükségük van a nyelvi készségek 

igazolására hazánkban és külföldön egyaránt. Továbbá mindazoknak, akik magyarországi 

egyetemeken végezték vagy végzik tanulmányaikat és szükségük van a diploma átvételéhez 

nyelvvizsgára kitűnő lehetőséget nyújt az ECL nyelvvizsga. 

Az ECL nyelvvizsgát az európai uniós tagállamok által létrehozott konzorcium, a European 

Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages dolgozta ki, különböző 

országokban ugyanazokat a teszteket oldják meg a vizsgázók. 

A vizsga felépítése alap-, közép- és felsőfokon is egyforma, csak a feladatok nehézségi szintje 

különbözik. Az írásbelin megadott szempontok alapján kell két fogalmazást írni. Ezután szövegek 

alapján kell két feladatsort megoldani. A 15-20 perces szóbelin a bemutatkozás után (ezt nem 

értékelik) először a két vizsgázó és a vizsgáztató beszélget egy megadott témáról, majd mindkét 

vizsgázónak egy-egy kép alapján kell egy témáról beszélnie. A "hallott szöveg értése" vizsgarészben 

két szöveget hallgatnak meg, ezek alapján kell egy-egy feladatsort kitölteni. 

 

A következő vizsgaidőpont B1-es és C1-es szinten február 6-án, illetve B2-es szinten február 7-én. 

 

Érdeklődni lehet az iskola angol tanárainál. 

 

WWW.SOSDS.SK, FACEBOOK 
 

Rövid híreink 
 

 A IV.C ismét az iskola bajnoka 

fociban 

 

 Környezetvédelmi napot 

tartottunk 

 

 Látogatás a Sellye János 

egyetemen 

 
 
 

 

 

 

http://www.sosds.sk/


 VICC? 3 az 1-ben 
Hi, my friend. I move to city in a flat. A flat jobb mint a house, mert a 

house is garden amit kell gondozni. A flat is dobre, mert nincs garden és 

velmi výsoka ateplá van központi fűtés hot voda a cold voda, meg közel 

van a supermarket and shops this is velmi dobr8. Nem minden van a 

villageban. Szóval, I ezért move to city. This lakás is best a velmi dobrö 

és nagyon sok a sused. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diákjaink bekapcsolódnak a városi misszió rendezvényeibe. Részt vesznek egy 

evangelizációs programon, illetve a IV.C osztály bajnokcsapata képviseli 

iskolánkat a középiskolák focitornáján. 

 December 5-én a IV.C osztály, december 19-én a IV.F osztály szalagavatója lesz. 

 December 10-én diákjaink a bűnmegelőzési program keretében részt vesznek a 

tököli börtönlátogatáson, ahol egy karácsonyváró műsort is bemutatnak az 

elítélteknek. 

 December 17-én és december 19-én a III.C és IV.C osztály diákjai meglátogatják a 

medvei és az izsapi szociális intézeteket, egy kis műsorral és ajándékkal meglepve 

az ott lakókat. 

 December 18-án kerül sor iskolánk karácsonyi ünnepségére a városi művelődési 

központ mozitermében. 

 A kupakgyűjtés folytatódik! Fogjunk össze és segítsünk a beteg gyermekeken! 

 December 22-től karácsonyi szünet kezdődik. A tanítás január 12-én folytatódik. 
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