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Idén immáron hetedik alkalommal rendezték meg a „Deutsch mal anders – kunterbunt“ 
elnevezésű német nyelvi csapatversenyt az Audi Hungaria ÁMK-ban. 

Kilenc iskolából tizennégy csapat nevezett, többek között ismét köszönthették a pozsonyi német 
iskolát, valamint első alkalommal a budapesti német iskola tanulóit. 

Nikolaus Eberl főigazgató köszöntőjében hangsúlyozta az idegennyelv aktív használatának 
fontosságát. Továbbá kiemelte az Audi Hungaria ÁMK közvetítő szerepét a német és magyar 
gyerekek között, valamint az intézmény kultúrpolitikai misszióját. 

  

 

  

A megnyitó után kezdődhetett a vidám vetélkedő: A gyermekek két kategóriában (alsó/felső 
tagozat) több forgószínpad szerűen felépített állomáson oldottak meg különféle kreatív feladatot. 
A verseny lényege, hogy a diákok német nyelvtudásukat és a német nyelvi kommunikációs 
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készségüket tehessék próbára, közös csapatmunkával, élvezetes, játékos formában. Az idei 
vetélkedő témája az alsó tagozatosoknál „Állatmesék (La Fontaine, Ezópusz) és magyarországi 
német gyermekversek/irodalom (Erika Áts, Josef Michaelis)“, a felsősöknél pedig „Népszerű 
ételek és italok a német nyelvterületen” volt. 

A leglátványosabb feladat ez alkalommal is a plakátprezentáció volt. A négyfős csapatok 
(különböző évfolyamokból) előkészített plakátokkal érkeztek és egy az adott témához kapcsolódó 
rövid prezentációt mutattak be. A lelkes kis csapatok kiváló előadásainak pontozása megint nem 
volt egyszerű feladat, a végén csak néhány pont választotta el a dobogós csapatokat. A legjobb 
csapatok az eredményhirdetés után még egyszer bemutathatták a prezentációjukat, amit a 
közönség lelkes tapssal díjazott. 

Az Audi Hungaria ÁMK csapatait nem pontozta a zsűri, ők egy különdíjat vehettek át, a többieket 
különböző értékes ajándékkal jutalmazták, az első helyezettek pedig serleget is kaptak. 

  

 

  

Helyezések: 

Alsó tagozat – A csoport 

1. hely: Német Nemzetiségi Általános Iskola, Sopron Fenyőtér 

2. hely: Deutsche Schule Bratislava 

3. hely: Móra Ferenc Általános Iskola, Mosonmagyaróvár 

Alsó tagozat – B csoport 

1. hely: Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola és AMI 

2. hely: Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola 

  



 

  

  

Felső tagozat – A csoport 

1. hely: Német Nemzetiségi Általános Iskola, Sopron Fenyőtér 

2. hely: Móra Ferenc Általános Iskola, Mosonmagyaróvár 

3. hely: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Sopron 

  

Felső tagozat – B csoport 

1. hely: Békefi Ernő Általános Iskola és AMI, Rajka 

2. hely: Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola és AMI 

3. hely: Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola 
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