
10.A pályázata 
     Az idei évben is megrendezésre kerülő BKTN- en szinte már hagyományként 

jelen van iskolánkban BKTN Teaház, melyre osztályunk azért jelentkezett, hogy 

egy újabb közös élményben legyen együtt részünk, valamint a közösségformálás 

miatt is fontosnak érezzük. Ha van valamilyen feladat, osztályunk minden tagja 

helytáll és segít, ahol tud. Nagy örömmel jelentkezünk, mert az eddigi osztályok 

csak pozitív élményeket meséltek a teaházról.  

     Az idei év tematikája egy választott ország bemutatása. Az osztályunk 

Amerikát választotta, mert többségünknek az angol a második nyelve. Úgy 

gondoljuk, hogy Amerika egy nagyon kedvelt ország, az ételeik, a szokásaik és a 

hagyományaik érdekesek és különlegesek. Anyanyelve az angol, amelyről azt 

gondoljuk, hogy minden embernek ismernie kell ezt a nyelvet, mert ma már 

minden országban boldogulunk, ha tudjuk beszélni. Szeretnénk diáktársainknak 

bemutatni az amerikaiak tipikus ételeit, szokásait, valamint az országot is.  

     Szeretnénk minél több amerikai ételt, specialitást feltálalni. Ezeknek a nevét 

angolul és magyarul is kiírnánk a pultra. Az ételek, amelyekre gondoltunk: 

amerikai palacsinta, banános palacsinta, amerikai almáspite, corn dog (amerikai 

bundás virsli), New York sajttorta, brownie, s’mores (a tűzről pattant édes 

Amerika), igazi amerikai sültkrumpli, amerikai csokis keksz, fahéjas csiga, 

muffin, mini pizza, Monte Cristo szendvics (sajtos-sonkás melegszendvics 

bundáskenyérként). Az amerikai ételkülönlegességek mellett természetesen 

felszolgálnánk a szinte már a BKTN Teaház hagyományos ételévé vált gofrit, 

mellette házilag készült édes és sós süteményeket, valamint szendvicseket. Az 

ételek többségét (főképp a sütiket) az osztálytársaink otthon sütnék. 

     Természetesen gondolunk a glutén- vagy laktózérzékeny társainkra, 

tanárainkra is. Néhány süteményt allergén hozzávalók nélkül készítünk el.  

     Az ételek mellett természetesen italokat is felszolgálnánk. Mivel ez egy 

teaház, természetesen rengetegféle teát szolgálnánk fel. A teák mellett hideg 

és meleg kakaót, forrócsokit, gyümölcsleveket. 



     Mivel iskolánk is ökoiskola, ezért úgy gondoltuk, hogy igyekszünk minél több 

dolgot újrahasznosítani és próbálunk nem pazarolni. Például: a plakátjainkat 

újrapapírból készítenénk. Akik teát, kakaót vagy forró csokit szeretnének inni, 

műanyag pohár helyett, otthonról hozott bögrékből fogyaszthatják el. 

 

     A gyors kiszolgálás érdekében a szünetekben 8-10 ember állna a pult mögött, 

akik folyamatosan kiszolgálnák a diákokat és kezelnék a pénzt. Akik reggel 

jönnének az előkészületekre (kb. 5 ember), 7:15-re jönnek az iskolába. 

Előkészítenének mindent, elkészítenék a teákat és a szendvicseket, hogy frissek 

legyenek. Előkészítenék a zenéket és a videókat a kivetítőre. Napközben az órák 

alatt 1-2 ember lenne a teaházban, akik rendet raknak, felszedik a szemetet, 

előkészítik a klubot a következő szünetre, hogy akkor is készen várjuk a 

vendégeket. Ők figyelnek a pénzre is. A földrajzórákat is ők tartanák a 

diákoknak. Nap végén mindig lenne 2-3 ember, aki a takarítást, a mosogatást, a 

pakolást intézik, hogy másnap reggel már ne kelljen ezzel foglakozni. Emellett az 

arra felelősök összeírják, hogy miből van szükség utánpótlásra és ők megveszik 

azt.  

 

     Igyekszünk minél több dolgot mi biztosítani (pl. kancsók, tálcák, 

asztalterítők, vízforraló). Az evéshez szükséges eszközöket (papírtányérok, 

szalvéták), szendvicshez, illetve sütikhez szükséges alapanyagokat, a nutellát és 

a tejszínhabot osztálypénzből fizetnénk. 

 

     Szünetekben a vetítőn Amerika látványosságairól, nevezetességeiről 

mutatnánk be videókat. A legismertebb amerikai slágerek közül válogatnánk, 

hogy diáktársaink kellemesen töltsék el itt az időt. 

 

     Tapasztalataink szerint a diákok szívesen jönnek órákon is a Teaházba. Ezért, 

hogy diáktársaink kicsit jobban megismerhessék Amerikát, egy földrajzóra 

keretében lehetőség lenne erre. Mi úgy álmodtuk meg, hogy a klub aula felőli 

oldalán az ablakokon egy ,,körutat” járunk be, ahol óriásplakátokat helyeznénk el. 

A plakátokon nemcsak Amerika földrajza, hanem történelme, építészeti emlékei, 

irodalma, képzőművészete, filmjei, zenéje, érdekességei, rekordjai is rajta 



lennének. Képekkel díszítjük és a képekhez a magyarázatot két nyelven, angolul 

és magyarul is felírjuk. Az óriásplakátokhoz kapcsolódóan 15-20 kérdésből álló 

kvízt készítenénk, melyet az osztály tagjai kisebb csoportokban oldanak meg. A 

kvízre a válaszokat a plakátokon találják meg. A legügyesebb csapat tagjait kis 

ajándék várja (egy-egy ingyen sütire gondoltunk). A földrajzórákra előzetes 

bejelentkezés szükséges. 

 

 

     A klub elrendezésére való tervünket alább, az illusztráción lehet megtekiteni: 

 

1,2,3: kiszolgáló asztal 

4: vetítő 

A pultok iskolai padok lennének, melyeket terítővel leterítünk. A konyha a klub és 

a könyvtár közti részen lenne, ahol a mikró, vízforraló, a behozott, de 

kiszolgálásra még nem kerülő ételeket helyeznénk el. 

 

     A teaház hirdetésére kisebb plakátokat helyeznénk ki az iskolában, hogy 

diáktársaink lássák, hogy mivel készülünk. Szeretnénk bemondani az 

iskolarádióban, illetve interneten is hirdetnénk a programot. 

 

     Reméljük, hogy pályázatunk elnyerte a tetszésüket, és esélyt kapunk arra, 

hogy terveinket megvalósítsuk.      

                                                                                              10.A osztály 


