Újpesti Bródy Imre Gimnázium
a sport és a média útján
+PONT SZERZŐ MŰVELTSÉGI VERSENY 8. OSZTÁLYOSOKNAK!
Gyere el október 20-án és 21-én a nyílt napunkra és jelentkezz az alábbi versenyekre, hogy elért eredményed beszámíthasson Bródys felvételidbe!

Dráma tagozatra jelentkezőként:

Újpesti Bródy Imre Gimnázium
és Általános Iskola
1047 Budapest,
Langlet Valdemár u. 3-5.

www.brody-bp.sulinet.hu
Telefonszám: 06 1 / 369 4917
Faxszám: 06 1 / 369 4917
+201,105
E-mail: titkar@big.sulinet.hu

Választhatsz, hogy verset vagy prózát mondasz!
A versmondók Szabó T. Anna: Zenebona, vagy Varró Dániel:A szilvalekvár és a
Zabpehely című verse mellé válasszanak szabadon egy másik művet (össz. 2
verssel kell jönni),
A prózamondók pedig készüljenek egy tetszőlegesen választott (maximum 2
perc terjedelmű) szöveggel, amit előadnak majd december 13 –án!

Sport tagozatra jelentkezőként:
Gyere el december 13-án és töltsd ki érdekes sporttörténeti tesztünket!

Média tagozatra jelentkezőként:
Választhatsz, hogy fotósorozatot, vagy videót hozol!
A fotót kedvelők készítsenek „Város”, „városkép” címmel 5-8 képből álló fotósorozatot, amelyet e-mailben kérünk beküldeni.
A videót kedvelők készítsenek 1-3 perces filmetűdöt „Város”, „Városkép” címmel,
töltsék fel a youtube -ra (vagy más videó megosztó oldalra) és a linket továbbítsák nekünk e-mailben.

Német tagozatra jelentkezőként:
Adj be egy 50-80 szavas bemutatkozó pályázatot 4-6 képpel illusztrálva németül.
A pályamunkára a szóbeli felvételi során visszatérnek szaktanáraink.
A média és a német versenyre a pályamunkák beküldésének menete:

Beküldései határidő: november 14, péntek
Címünk: brodyimre.ujpest@gmail.com
Amennyiben postán küldenéd a pályázatot, erre is van lehetőséged, a fotósorozatot nyomtatva
képeslap méretben, a videóetűdöt DVD lemezre írva .mpg formátumban, a német pályázatot A4es méretben nyomtatva kérjük!

Posta címünk: Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola, 1047 Bp.
Langlet V. u. 3-5.
A levélbe ne felejtsd el beleírni neved és iskolád nevét! A levél tárgya legyen
„+pont verseny pályamunka” , a borítékra is ezt írd!
Kápráztasd el leendő tanáraidat!

Jelentkezés

Töltsd ki a nevezési lapot (a honlapon megtalálod) és küld el e-mailben, postán vagy
add le személyesen a gimnázium nyílt napján!
Jelentkezési határidő: október 21.! (A postán feladott és e-mailben elküldött jelentkezéseknek eddig az időpontig kell megérkezni!)

Posta címünk: Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola, 1047 Bp., Langlet V.
u. 3-5.
E-mail címünk: brodyimre.ujpest@gmail.com
A levél tárgya „+pont verseny jelentkezés” legyen!

facebook.com/ujpestibrody

