A 2018/19-es TANÉVRE TERVEZETT SZAKKÖREINK
ÉNEK-ZENE
BENCE GÁBOR SZAKKÖREI
Zenekar




leírás: Hangszeresek kis csapata, akik alkalmanként kísérik az énekkart,
kiszenekari darabokkal készülnek a hangversenyeinkre, s néha színesítik
játékukkal a reggeli áhítatokat. – heti 2 óra
korosztály: 7-12 évfolyam
időpont: Hétfő 15 - 16.30

Ének-zene szakkör




leírás: A jelentkező diákokkal megbeszélve alakítjuk ki a szakkör témáit
(zenetörténet, hangszerismeret, komponálási alapismeretek, összhangzattan),
illetve szükség esetén készülünk az ének-zene érettségire. – heti 1 óra
korosztály: 11-12 évfolyam
időpont: Kedd 15 - 15.45

Énekkar (felsősök)




leírás: Az énekkarral készülünk az iskolai ünnepekre, az adventi hangversenyre
valamint a Piaristákkal közös kórustalálkozóra Nagyböjtben. Február végére van
egy szlovéniai meghívásunk van egy ottani gyülekezetbe. – heti 2 óra
korosztály: 8-12 évfolyam
időpont: szerda 15 - 16.30

Zeneirodalmi szakkör
 korosztály: 9-12 évf.
 heti 1 óra
 időpont: kedd 8. óra
KARDOS ANNA SZAKKÖREI
Énekkar
 leírás: Többszólamú egyházi és világi kórusművek tanulása – heti 1 óra
 korosztály: 5-6. osztály
 időpont: az órarendtől függ
Kamarakórus
 leírás: Többszólamú egyházi és világi kórusművek tanulása – heti 1 óra




korosztály: 10. évf.
időpont: az órarendtől függ

Egyházi ének
 leírás: Egyházi énekek tanulása – heti 1 óra
 korosztály: 5-6. osztály
 időpont: az órarendtől függ
Ifjúsági kamarakórus
 leírás: Többszólamú egyházi és világi kórusművek tanulása – heti 1 óra
 korosztály: 5-7. évf.
 időpont: az órarendtől függ
DRÁMA
KOROMPAYNÉ SEBESTYÉN NÓRA SZAKKÖREI
TüKörSzínpad, az iskolai színjátszókör – két csoportban


leírás: Több, mint tíz esztendeje alakult meg iskolánk színjátszóköre, melynek tagjai
ebben a tanévben is hetente kétszer találkoznak és tartanak próbákat. Egy tanévben
öt-hat előadásunk van: először karácsony előtt, a Deák-ovisoknak,a kistestvéreknek
és az iskolai dolgozók gyermekeinek-unokáinak; december-januárban a végzős
színjátszók búcsúdarabja következik, majd tavasszal a „kicsik” darabja és/vagy
valamelyik ünnepély; végül, az utolsó napok egyikén, az évzáró „nagypremier”.
A darabválasztás fontos szempontjai: egyfelől a magyar irodalom kevésbé ismert
műveit, másfelől tehetséges diákíróink alkotásait szeretnénk bemutatni a szülőknek,
az iskolának és minden érdeklődőnek.
Nagy örömünk, hogy 2018 januárjában harmadszor léphettek fel diákjaink a Nemzeti
Színház „Ádámok és Évák ünnepe”című programjában; ezúttal Arany János egyik
balladájának (Tengeri-hántás) előadásával.

kicsik csoportja




heti 2 óra
korosztály: 5-8. évfolyam
időpont: órarendtől függ

nagyok csoportja



heti 2 óra
korosztály: 9-12. évfolyam



időpont: órarendtől függ

MAGYAR – TÖRTÉNELEM
ŐZE SÁNDORNÉ SZAKKÖREI
Irodalmi szakkör
 leírás: olvasmányélmények megbeszélése – heti 1 óra
 korosztály: 5-7. évfolyam
 időpont: órarendtől függ
Versenyfelkészítés történelemből
 leírás: OKTV, Savaria történelem versenyre való felkészülés – heti 1 óra
 korosztály: 10-12. évfolyam
 időpont: órarendtől függ
GUÓTH EMIL SZAKKÖRE
Tehetséggondozó versenyfelkészítés történelemből




leírás: Kb. 5-6 országos és budapesti versenyre való felkészülés irányítása, segítése a
tanév során – heti 2 óra
korosztály: 7-12. évfolyam
időpont: órarendtől függ

VIZUÁLIS KULTÚRA
VERECZKI SZILVIA SZAKKÖRE
Rajzszakkör




leírás: érettségi portfólió összeállítása, felkészítés rajz alkalmassági felvételire,
különböző technikák megismerése, alkalmazása – heti 2 óra
korosztály: 9., 10., 11., 12. évf., de jöhetnek kisebbek is
időpont: órarendtől függ

MATEMATIKA – FIZIKA - INFORMATIKA
HARASZTOS BARNABÁS SZAKKÖREI
Matematika I.
 leírás: versenyfeladatok, magasabb szintű eszközök, módszerek – heti 1 óra
 célcsoport: 10. b
 időpont az órarendtől függ
Matematika II.





leírás: versenyfeladatok, magasabb szintű eszközök, módszerek – heti 1 óra
célcsoport: 12. b
heti 1 óra; időpont az órarendtől függ

Informatika
 leírás: versenyfeladatok, algoritmusok - heti 1 óra
 célcsoport: 12.b
 időpont az órarendtől függ
Informatika: C haladó
 heti 1 óra
 korosztály: 7-12. évf. (akik tavaly már jártak)
 időpont: az órarendtől függ
Informatika: C kezdő
 heti 1 óra
 korosztály: 8-12. évf. (új indulás)
 időpont: az órarendtől függ
Informatika: JavaScript haladó
 heti 1 óra
 korosztály: 7-12. évf. (akik tavaly már jártak)
 időpont: az órarendtől függ
Informatika: JavaScript kezdő
 heti 1 óra
 korosztály: 8-12. évf. (új indulás)
 az órarendtől függ

MÁTYÁS OLGA SZAKKKÖREI
Emelt Matematika
 leírás: emelt érettségi előkészítő – heti 1 óra
 célcsoport: 12.b
 időpont: órarendtől függ
Verseny matematika I.
 leírás: versenyfelkészítő szakkör – heti 1 óra
 célcsoport: 11.b
 időpont: órarendtől függ
Verseny matematika II.
 leírás: versenyfelkészítő szakkör – heti 1 óra
 célcsoport: 9.b
 időpont: órarendtől függ

Verseny matematika III.
 leírás: versenyfelkészítő szakkör – heti 1 óra
 célcsoport: 8. o.
 időpont: órarendtől függ
SCHULEK EMESE SZAKKÖRE
Tehetséggondozó matematika szakkör 7.
 leírás: matekszakkör érdeklődőknek, versenyekre való felkészülés, érdekes feladatok
megoldása, kedvcsináló a matematika tagozatra – heti 1 óra
 célcsoport: 7. o.
 időpont: órarendtől függ

RÁCZNÉ TÓTH JUDIT SZAKKÖREI
Tehetséggondozó matematika szakkör 5.
 leírás: matekszakkör érdeklődőknek, érdekes feladatok megoldása – heti 1 óra
 célcsoport: 5. o
 időpont: órarendtől függ
Fizika szakkör




Fizikaversenyekre való felkészülés – heti 1 óra
korosztály: 7-8. o.
időpont: órarendtől függ

HORVÁTH GABRIELLA SZAKKÖREI
Fizika kísérletek




leírás: az érettségire fizikakísérleteit készíti elő – heti 1 óra
célcsoport: 12. fizika fakultációt választó tanulók
időpont: órarendtől függ

Fizikaszakkör
 leírás: feladatmegoldó szakkör – heti 1 óra
 korosztály: 9-10. évf.
 időpont: órarendtől függ

KÉMIA
TASI ZSUZSA SZAKKÖREI
Kémia I.
 heti 1 óra




célcsoport: 9. b
időpont: az órarendtől függ

Kémia II.
 heti 1 óra
 célcsoport: 10. b
 az órarendtől függ

