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Az első forduló feladatai
1. FELADAT: Országjáró
Nézzetek utána, érdeklődjetek, búvárkodjatok, majd töltsétek ki az alábbi hiányos szöveget és a rajzot!
2020. január-június között ________________________________ az EU soron következő elnöke. Ez az
ország _______-ban csatlakozott az EU-hoz.
Horvátország délkelet-európai állam a _______________-félszigeten. Északnyugatról ______________,
északról ___________________, keletről ________________, valamint ______________-_________________,
délkeleten pedig egy rövid szakaszon _____________________ határolja. Délnyugaton az _________________
tenger alkotja természetes határát. Fővárosa: ________________.
A második világháború után ___________________________ része volt, majd az államalakulat felbomlása után
Horvátország __________-ben kikiáltotta függetlenségét.
A horvát zászló három _______________________ irányú sávból áll, a
következő színekből: ________________. ______________, ________.
Középen a ______________ helyezkedik el.
Színezzétek ki a zászlót! ►
A __________________________ -tavak Nemzeti Park ___________-től a világörökség része.
Egyik legtöbbet használt találmánya a __________________, melyet általában férfiak hordanak nyakba kötve.
Ősi horvát kutyafajta a __________________.

2. FELADAT: Ízek
Melyik étel, milyen hozzávalókból készülhet? Írjátok a számokat a megfelelő vonalra!
1. szardellafajta, amit citrommal tálalnak
prlolica ____
2. olajban, fokhagymában sütött marhahús
girice ____
3. túróval, vagy hagymán pirított marhahússal töltött sütemény
gnocchi ____
4. kukoricalisztből készült galuska
csevap ____
5. marha- és sertéshúsból összekevert, fűszerezett fasírt
burek ____

3. FELADAT: Szórólap

Készítsetek egy szórólapot (románul: pliant), amiben bemutatjátok településeteket a hozzátok látogatóknak!
Írjatok rendezetten, szépen, fogalmazzatok helyesen és választékosan! Munkátokat díszítsétek, illusztráljátok
rajzzal, saját fényképpel!
***

 Ezt a feladatlapot megoldva és a településeteket bemutató szórólapot küldjétek el egy borítékban az alábbi címre:

LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC “SZENT LÁSZLÓ” (Tankó Zita), 410003 - ORADEA, JUD. BIHOR,
STR. PARTENIE COSMA NR. 3-5-7. A borítékra írjátok rá: Barangolás Európában 2020
 Beküldési határidő: 2020. február 22. (a postai bélyegző dátuma), de küldhető a második fordulóval együtt is, csak ezt
kérjük írásban jelezni a zita.tanko@yahoo.de vagy a szallosildiko@gmail.com ímélcímen
 FONTOS!
● Jelentkezzetek be a következő linken, melyre elég csak rákattintani:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-aTb2k6lxisxT1DPSFPrSQIOEht-KFXJ-5r8edsrdRLw2kg/viewform
● Ne feledjétek minden egyes beküldött lap hátoldalára ráírni a csapatnevetek, a településetek, iskolátok és
a felkészítőtök nevét! Lehetőség szerint jelezzétek ímélen is, hogy elküldtétek!
Izgalmas és sikeres kutakodást, alkotást kívánok!
Tankó Zita tanító néni

