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A 10/B pályázata: 

Túl a nyelvi óperencián 
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Idén is megrendezésre kerül a várva-várt BKTN az elmaradhatatlan BKTN teaházzal. 
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Osztályunk is lelkesen vetette bele magát a pályázat írásba, remélve, hogy talán miénk lehet a 

lehetőség a teaház a lebonyolítására.  

Úgy gondoljuk, hogy amellett, hogy az iskola tanárait és diákjait elkápráztathatjuk a 

teaházunk által kínált ízletes ételekkel, a teaház működtetése rendkívül jó alkalom arra, hogy 

osztályközösségünk erősödjön, és büszkeséggel töltene el minket ha együttműködve, 

egymásra odafigyelve valósíthatnánk meg tervünket. Ráadásul közös gyakorlati tapasztalattal 

is gyarapodhatnánk, mely a jövőben is javunkra válhat. 

 

Téma 

A kávéház témájaként a Shrek című animációs filmet választottuk. Országként pedig a 

Shrekből ismert Túl az óperencián nevű ország mesés világát keltenénk életre teaházunkban.   

Véleményünk szerint ez egy jó koncepció, mivel sok kreatív ötletet valósíthatunk meg a 

sütemények, dekoráció illetve kvízek szintjein. Célunk, hogy teaházunkba betérve egy 

izgalmas, „elvarázsolt” világba csöppenjünk, kiszakadva egy kis időre az iskolai rutinból. 

Az általunk választott név a mesebeli országra, emellett a teaházunk egyik fontos elemére és 

az idei BKTN témájára, a nyelvekre utal. 

Programok 

A teaházunkban eltöltött időt többféle programmal is színesítjük. 

Kvízek 

A vendégek az asztalokra elhelyezett kvízeket tölthetik ki a nap folyamán bármikor. A 

kvízeket hibátlanul kitöltőknek pedig ingyenes süteménnyel kedveskedünk. Többféle kvíz 

közül választhatnak a látogatók, így például: 

- A filmmel és Túl az óperenciánnal kapcsolatos kérdések, többféle nehézségi 

szinten 

- „Melyik szereplő lennél a Shrekből?”- töltsd ki és megtudod! 

- „Találd ki melyik nyelvet hallod!”- a film egy jelenete különböző nyelveken 

lejátszva 

Filmvetítés, filmzene 

A kihelyezett vetítőn általunk összevágott filmjeleneteket, a filmmel kapcsolatos videókat 

vetítünk. A videók angol nyelven, magyar felirattal vannak lejátszva, ezzel is szerepet adva a 

film eredeti nyelvének, az angolnak. 

Szünetekben jellegzetes filmzenéket hallhatnak a látogatók, ezzel is fokozva a mesebeli 

hangulatot. 

 

Meseolvasás 
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Bizonyos szünetekben, illetve a kávéház látogatottabb időszakaiban, különböző diákok 

felolvasnak részleteket a Shrek című könyvből, többek között óangol nyelven. 

Elrendezés, dekoráció 

Az ablakok előtt elhelyezünk egy hosszú asztalsort. A terem közepére raknánk az asztalokat 

és székeket a vendégek részére. A táblán minden nap ki lesz írva az aktuális specialitásunk, 

illetve a kvíz nyerteseinek nevei.  

A könyvtár és a klub közötti helységben berendezünk egy konyha helységet, ahol előkészítjük 

az ételeket (pl.: palacsintát, gofrit kenünk, kipakoljuk tálcákra a süteményeket) abból a célból, 

hogy a pultokra már csak a kész ételek kerüljenek. 

A teremnek a meghatározó színe a zöld, az asztalon található terítők, illetve a székeken 

elhelyezett párnák is zöld színűek. A terem bizonyos szegleteiben zöld, hálószerű anyagot 

helyezünk el, ezzel mocsaras hatást keltve. 

Az ajtó mellé elhelyezünk egy útjelzőt, amelyre kiírjuk, hogy mi merre található a teremben, 

többek között a filmből ismert far far away feliratot. 

A terem falain különböző képek vannak kihelyezve a filmből ismert jelenetekről, 

szereplőkről, illetve Túl az óperencián zászlaja. 

Az asztalsor oldalán végig fut egy papírfüggőhíd rajta a film szereplőivel, végén pedig a 

filmből ismert kastéllyal. 

 

Étlaptervezet  

A sütemények a filmből ismert ételek neveit viselik, arra törekszünk, hogy ételeink minél 

jobban tükrözzék a film világát, mindezt a lehető legötletesebb módokon próbáljuk 

megvalósítani.  

Farbucks 

Ez az asztal a filmből ismert bolt nevét viseli, amely a közismert Starbucks kávézóra utal. Itt 

lehet megvenni a különböző „mocsári italokat” (teák, kakaó, kávé, vaníliás tej-mindezek 

tejszínhabbal is fogyaszthatók). 

Burger Prince 

Ez az asztal pedig szintén egy a filmből vett étterem nevét ismeri, amely a Burger King nevű 

gyorsétteremre utal. Ennél az asztalnál vásárolhatnak a vendégek szendvicseket. 
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Ételkülönlegességek: 

 Csokimocsár-csoki puding 

 Ogre fülzsír-grillázs 

 Mocsári kukacok-zselé rudak 

 Töpörtyű ogréknak-zöld színű cukorkák (pl.:zizi) 

 Shrek varázslatos kekszei-különböző ízű és díszítésű mézeskalácsok 

Mindezek mellett természetesen felszolgálásra kerülnek a már megszokott, hagyománnyá vált 

ételek: 

 Gofri (nutellás, vanília pudingos) 

 Palacsinta (kakaós, nutellás, lekváros) 

 Hagyományos házi sós és édes sütemények, azok részére akik nem szívesen 

fogyasztják ételkülönlegességeinket. 

Élelmiszerbiztonság 

Teaházunkban kizárólag friss élelmiszereket szolgálunk fel, továbbá ügyelünk arra is, hogy 

csak minőségi alapanyagokból elkészült ételeket kínáljunk. Az ételeket mindenkor lefedett 

kézzel fogjuk meg. 

A tisztaságra is különös gondot fordítunk, pultjainkat az egész nap folyamán tisztán tartjuk, az 

erre beosztott emberek egyfolytában odafigyelnek a kávéház tisztaságára és összeszedik a 

szemetet. 

Ezen kívül felszolgálunk glutén-, laktóz-, cukor-, és tojásmentes ételeket is, különös gondot 

fordítva az ételérzékeny látogatóinkra is. Természetesen az ételek pontos összetevőiről 

bárkinek teljes körű tájékoztatást adunk, ha szükséges. 

 

Működtetési terv 

Osztályunkban felosztjuk a teaházzal kapcsolatos teendők elvégzését, a feladatok 

megvalósításának különböző felelősei lesznek, többek között: 

 3 diák, akik összesítik miből van szükségünk utánpótlásra és megveszik a hiányzó 

élelmiszereket, ezzel biztosítva minden napra a bőséges kínálatot 

 3 diák, akik az általunk kialakított konyhában készítik elő az ételeket 

 5 diák, akik kiszolgálják a teaház vendégeit 

 1 diák, aki a vetítés kifogástalan működéséért felelős, illetve videót és zenét vállt ha 

szükséges 

 2 diák, akik biztosítják a rendet és tisztaságot a teaház minden pontján 

 2 diák, akik a kvízekért felelősek, vagyis ellenőrzik azokat, kiosztják a jutalmakat, 

segítenek azok megoldásában ha szükséges  

 2 diák, akik a pénzügyekért felelősek 

A szünetekben körülbelül 10-12 ember, az órák alatt pedig körülbelül 5 ember tartózkodik a 

teaházban. 
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Azok a diákok, akik reggel végzik az előkészületeket, tehát kipakolnak, elrendezik az 

asztalokat, székeket, illetve a kvízeket, előkészítik az ételeket, minden nap 7:30-ra érkeznek.  

Minden napra kijelöljük azokat a tanulókat is, akik a nap végén rendet raknak és 

feltakarítanak a teaházban. 

A teaház megrendezése előtt két héttel plakátokat fogunk kihelyezni az iskolában a teaház 

népszerűsítése céljából, amelyek elkészítésének és kihelyezésének szintén lesznek felelősei. 

Költségvetés terve 

 Kezdőtőke: a teljes hétre maximum 30.000-40.000 Ft osztálypénzből, későbbiekben a 

bevételt használjuk erre a célra 

 Amiket a szervező diákok biztosítanak:  

 hozzávalók: a diákok otthonukban készítik el a süteményeket, a 

szendvicseket pedig reggelente, az arra beosztott diákok készítik el 

 evéshez szükséges eszközök: tálcák, asztalterítők, bögrék, vízforraló 

 díszítéshez: asztaldíszek, képek, párnák, virágok 

 Amiket meg kell vennünk: 

 evéshez szükséges további eszközök: papírtányérok, szalvéták 

 hozzávalók: szendvicsekhez, italokhoz 

 készételek megvásárlása (pl.: kekszek, sós sütemények, gyümölcsök) 

Törekszünk az elérhető árak kiszabására, figyelembe véve a diákok pénztárcáját, illetve a 

megvásárolt anyagok gazdaságosabb elosztására is. 

Ökoszemlélet megvalósítása 

Teaházunkban kizárólag bögréből lehet italt fogyasztani, a diákokat szeretnénk megkérni arra, 

hogy hozzanak maguknak bögrét (esetükben olcsóbb árat szabunk ki), annak, aki elfelejti, 

természetesen biztosítunk bögrét, ügyelve ezzel arra, hogy ne használjunk műanyagpoharakat. 

A kvízeket, képeket újrahasznosított papírra nyomtatjuk (esetleg régi dolgozatokra, persze 

csak tanáraink belegyezésével), a teaház után a képeket felhasználjuk termünk díszítésére. 

A teaház működése alatt szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Külön kukát helyezünk ki a 

papírnak és műanyagnak, ezek használatára kiírással külön felhívjuk a figyelmet. 

Összegzés 

 Habár tisztában vagyunk azzal, hogy a Shrek témakör nem illeszkedik szorosan az idei 

BKTN témájához, mégis úgy gondoljuk, hogy a klub helyiségből egy mesebeli helységet 

kialakítva és a mesék világával felhőtlenebbé tehetnénk a kikapcsolódást a teaházunkban. 

Reméljük, hogy a pályázatunk elnyerte tetszésüket, és esélyt adnak, hogy munkánkat   

megvalósíthatjuk.  


