Fedezd fel a Magyar-Kínai Iskolát!
Kedves nyolcadikos diákok!
A XV. kerületben, tömegközlekedéssel nagyon jól megközelíthető helyen (7, 8E, 108E, 277
buszok vonalán) található Európában egyedülálló iskolánk, a Magyar-Kínai Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium.
Gimnáziumi tagozatunk 2016 óta működik. Érettségi eredményeink kiemelkedően magasak,
melyek a honlapunkon megtekinthetők (www.magyar-kinai.hu  Közzétételi lista). Végzős
diákjaink közül mindenki rendelkezik legalább egy előrehozott érettségi eredménnyel.
Ha hozzánk jössz tanulni, minden nap lesz egy kínai nyelvórád, melyet anyanyelvi tanárok
tartanak csoportbontásban (kezdő, haladó, anyanyelvi csoportokban).
A kínai kultúra szépségeibe is betekintést kapsz projektnapjainkon, és megemlékezünk Kína
nemzeti ünnepeiről is.
Lehetőséged lesz megismerni ezt a csodálatos országot személyesen is, ha a járványügyi helyzet
engedi. Testvériskolánk van Pekingben, Sanghajban és Guangzhouban.
Több kínai egyetemmel vagyunk kapcsolatban, és a megfelelő nyelvtudás elsajátítása után,
gimnáziumi tanulmányaid befejeztével egyetemi tanulmányaidat akár Kínában is meg tudod
kezdeni. Jelenleg Pekingben és Sanghajban tanulnak volt tanítványaink.
A kínai nyelv mellett az angol nyelvet is tanulhatod nálunk csoportbontásban, és számtalan
angol nyelvű programon van lehetőséged részt venni (budapesti városi séta angol nyelvű
idegenvezetéssel, tanulmányi kirándulás Londonban, ingyenes nyelvvizsga-előkészítő).

Ha szeretnéd megismerni iskolánkat, gyere el nyolcadikosoknak szóló programsorozatunkra!
Teaszertartás és kalligráfia

2022. október 13. csütörtök 15:00-16:30

Ki tud többet Kínáról? – csapatverseny

2022. október 27. csütörtök 15:00-16:30

Nyílt órák – kínai nyelv, angol nyelv és természettudomány
2022. november 10. csütörtök 8:00-11:00
Vállalkozz okosan – Pandák között – papírkivágás – csapatverseny
2022. december 1. csütörtök 15:00-16:30

Csomózás és cseresznyevirág-festés

2022. december 15. csütörtök 15:00-16:30

A „Ki tud többet Kínáról?” vetélkedő témája PEKING. A játék célja, hogy kétfős csapatokban
megfejtsetek egy Kínához, vagy magához az iskolához kapcsolódó szót, melynek betűiért meg
kell „küzdenetek.”. Ha sikeresen megoldjátok az egyes állomásokon a feladatokat, kaptok egy
betűt, melyből kirakható a keresett szó.
Feladattípusok: keresztrejtvény, feleletválasztós teszt, puzzle, szókereső, lyukas szöveg,
párosítós feladatok
A „Vállalkozz okosan – Pandák között” vállalkozói versenyen háromfős csapatokban vehettek
részt. Különböző geometriai alakzatok sablonjait kapjátok meg 4 fordulón keresztül, melyekből
15 perc alatt a lehető legtöbb hibátlan alakzatot kell kivágnotok A4-es lapokból. A versenyhez
szükséges eszközöket az iskola biztosítja. Az ötödik, utolsó fordulóban anyanyelvi tanároktól
a kínai papírkivágás rejtelmeibe kaptok betekintést, és ti is elkészíthetitek saját művészeti
alkotásaitokat.
A csapatversenyeken értékes nyeremények várnak rátok!
Az egyes programokra jelentkezni a honlapunkon található Google űrlapok kitöltésével lehet.
A programokon való részvétel ingyenes.
A programokkal kapcsolatos, felmerülő kérdéseitekkel forduljatok Szénási Andrea
intézményvezető-helyetteshez (gimnazium@magyar-kinai.edu.hu)!

Gyere, ismerkedj meg közelebbről a kínai kultúrával,
és legyél részese egy nagyszerű diákközösségnek!

Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
1158 Budapest, Neptun utca 57.
www.magyar-kinai.hu

