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A 11.a osztály jelentkezni szeretne a 2019. február 18-ától 20-áig megrendezésre kerülő Batthyány 

Kázmér Tudományos Napok keretin belül megrendezésre kerülő Teaház lebonyolítására. A pályázat 

követelményei alapján Németországra esett választásunk.  

A célunk a Teaház megrendezésével az, hogy a befolyt összeget jövő évi osztálykirándulásunkra és 

szalagavatónkra fordítsuk. 

Tervezett kínálat: tradicionális német ételek (pl. sültkolbász mustárral, almafröccs), emellett 

hagyományos gyorsételek készítése (pl. gofri, melegszendvics, édes teasütemények).  

Kivitelezés módja: A német zászló színeit használva dekoráljuk a klubhelységet, faldekorációként 

német újságcikkeket, plakátokat tervezünk, amelyek betekintést engednek a német történelembe. 

Terveink:  

- német zenék játszása a háttérben (különféle stílusok) 

- az ablak felőli oldalon ételes stand kialakítása 

- kis hütteszerű sarok a klub belső, aula felőli oldalán (italok). Felirat: Itt a síszezon, csússz be 

hozzánk egy italra! 

- „Bajor streetfood” néven ételes stand, ahol mini sültkolbászokat árulunk a színpadnál 

mustárral vagy BBQ szósszal. 

- német természeti és történelmi dokumentumfilmek lejátszása kivetítőn 

- a büfében órák alatt 2 ember fog tevékenykedni,  

- kvízjátékok: 

 az osztály előadást tart az órák alatt, és az óra utolsó 10 percében 

kvízkérdések az előadásból (bejelentkezéses rendszerrel, kicsiknek Anne 

Frank története, nagyoknak holokauszt és II. világháborús érdekességek 

 internet segítségével különböző német nyelvváltozatok megkeresése, és az 

általunk előre megszerkesztett táblázatba való beírása 

 időnként meghirdetett „leghosszabb német szó” keresési verseny 

 fordítási verseny a németeseknek és az angolosoknak is (különböző 

nehézségű szövegekkel és szótár használatával) 

 nyeremények: kupon a teaházba, utolsó napon sütemény/csoki 

- a büfések öltözete: 

 fehér ing, fiúknak kantáros nadrág, lányoknak szoknya és hosentroger, 

térdzokni 

- tervezett kínálatunk: 

 Wiener Schnitzel szeletekre vágva, majonézzel és mustárral 

 otthon elkészített aprósütemények pl.: kekszek, muffin és ehhez hasonló 

sütemények 

 otthonról hozott meleg ételek: melegszendvics, palacsinta, gofri különböző 

feltétekkel 

 húsos és vegetáriánus szendvicsek 

 laktóz- és cukormentes sütemény 

 apróra vágott gyümölcsök pohárban 

 almafröccs, teák, kakaó (laktózmentes tejjel is), kávé a tanároknak és a 10., 

11., 12. évfolyamnak, üdítők 

 Az ételeket és italokat osztálytársunk segítségével nagykerből, illetve 

bevásárlóközpontból szerezzük be. Ennek megfelelő ár-érték arányban fogjuk 

eladni a kész ételeket. 

 Az ételekhez nem nyúlunk koszos kézzel, készítés közben nem eszünk bele! 



- ökoszemlélet: 

 Hozz magaddal bögrét! (minden italt saját bögrében szolgálunk ki, nálunk is 

lesznek bögrék, illetve papírpoharak, de ekkor az italokat drágábban adjuk) 

 a bejárat mellé általunk kitett szelektív szemeteskukák felcímkézése, és azok 

használatára való ösztönzés 

 műanyag evőeszközök, tányérok és poharak használata helyett 

újrahasznosítható papírtányérokat és poharakat adunk ki a büfében. 

Reméljük, hogy pályázatunk elnyeri az önök tetszését! 

Köszönettel: 11.a osztály 


