SZAKKÖREINK a 2019/20-as TANEVBEN
ÉNEK-ZENE
NÉMETH PÁL SZAKKÖREI:
Gimnázium zenekara – heti 2 óra
 időpont: kedd 15:00-tól 16:30-ig
 terem: díszterem
 leírás: Feltett szándékunk, hogy gimnáziumunk zenekara alkalmanként a kórusunk és/vagy az iskola
egész gyülekezetének énekét hangszeres kíséretével színesítse.
 Bármely hangszerrel rendelkező diákot szívesen látunk gimnáziumunkból, aki ebbe a szolgálatba
szívesen bekapcsolódik.
Ének-zene fakultáció – heti 2 óra
 helyszín: egyelőre változó
 időpont: csütörtök 13:45-től 15:15-ig
 leírás, cél: Az ének-zene középszintű érettségire való felkészítés.
NÉMETH PÁL és TAKÁCS DÓRA KÖZÖS SZAKKÖRE:
Gimnáziumi Kórus – heti 2 óra
 terem: díszterem
 időpont szerda 15:00-tól 16:30-ig
 leírás, cél: Kórusunk fő feladata, hogy az iskolai ünnepi istentiszteletek és jótékonysági
hangversenyek alkalmával az énekkari szolgálatot elássa.
 Bárkit szívesen látunk gimnáziumunkból, aki szeret énekelni és énekhangjával szívesen részt venne
Isten dicsőítésében és a neki való hálaadásban.

KARDOS ANNA SZAKKÖREI
Ifjúsági kórus
 leírás: Egyházi és világi többszólamú művek tanulása, melyeket egyházi ünnepeken, kórus
találkozókon énekelhetünk. – heti 1 óra
 korosztály: 5-6-7.osztály részére
 időpont: kedd: 7. óra - Díszterem
Kamarakórus
 leírás: Egyházi és világi kórusművek tanulása – heti 1 óra
 korosztály: 8. osztály és 9. évf.
 időpont és helyszín még egyeztetés alatt

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 gyermekeinekunokáinak; 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 2020 januárjában ötödször léphetnek fel diákjaink a Nemzeti Színház „Ádámok
és Évák ünnepe”című programjában; ezúttal egy bibliai jelenetet fognak előadni.
kicsik csoportja
 heti 2 óra
 korosztály: 5-8. évfolyam
 időpont: kedd 8-9. óra, Teaház
nagyok csoportja
 heti 2 óra
 korosztály: 9-12. évfolyam
 időpont: csütörtök 8-9. óra, díszterem
TÖRTÉNELEM
GUÓTH EMIL SZAKKÖRE
Tehetséggondozó versenyfelkészítés történelemből – heti 2 óra
 leírás: Kb. 4-5 országos és budapesti versenyre való felkészülés irányítása, segítése a tanév során.
Csak önkéntes jelentkezés alapján.
 korosztály: 7-12. évfolyam
 időpont: szerda 7-8. óra a könyvtárban
VIZUÁLIS KULTÚRA
VERECZKI SZILVIA SZAKKÖRE
Rajzszakkör
 leírás: Érettségi portfólió összeállítása, valamint felkészülés felsőoktatásban való továbbtanulás rajz
alkalmassági felvételi vizsgájára, illetve személyre szabott, igény szerinti fejlesztés – heti 2 óra
 korosztály: 9-12. évf.
 időpont: kedd 14.45-16.00, rajzterem

MATEMATIKA – FIZIKA - INFORMATIKA
CZINEGE JÁNOS SZAKKÖREI
Matematika
 leírás: Versenyfelkészítő szakkör a Bolyai, Zrínyi, Medve-matek versenyekre – heti 1 óra
 célcsoport: 5. o.
 péntek a 7. óra, 18-as teremben
Emelt matematika
 leírás: emelt szintű matematika feladatmegoldó szakkör a 12. fakt számára – heti 1 óra
 időpont: kedd 0. órában az AV-ben.
HARASZTOS BARNABÁS SZAKKÖREI
Matematika 11.
 leírás: versenyfeladatok, magasabb szintű eszközök, módszerek – heti 1 óra
 célcsoport: 11. b
 időpont: csütörtök 8. óra, 36. terem
Matematika 12.
 leírás: versenyfeladatok, magasabb szintű eszközök, módszerek – heti 1 óra
 célcsoport: 12. b
 időpont: péntek 4. óra, 11. terem
Matematika 7.
 leírás: versenyfeladatok, magasabb szintű eszközök, módszerek – heti 1 óra
 célcsoport: 7.
 időpont: csütörtök 7. óra 26. terem
Matematika 9.b
 leírás: versenyfeladatok, magasabb szintű eszközök, módszerek – heti 1 óra
 célcsoport: 9. b
 időpont: kedd 8. óra, 18. terem
Informatika: C haladó - heti 1 óra
 korosztály: 8-12. évf. (akik tavaly már jártak)
 időpont: csütörtök 0. óra, 11. terem
Informatika: C kezdő - heti 1 óra
 korosztály: 7-12. évf. (új indulás)
 időpont: szerda 0. óra, 11. terem
Informatika: Python kezdő - heti 1 óra
 korosztály: 7-12. évf.
 időpont: kedd 0. óra, 11. terem

Informatika: Micro bit - heti 1 óra
 korosztály: 7-12. évf.
 időpont: péntek 0. óta, 11. terem
MÁTYÁS OLGA SZAKKÖREI
Emelt Matematika
 leírás: emelt érettségi előkészítő – heti 1 óra
 célcsoport: 12.b
 időpont: péntek 8. óra, 31. terem
Közép Matematika
 leírás: közép érettségi előkészítő – heti 1 óra
 célcsoport: 12.b
 időpont: szerda 8. óra, 31. terem
Verseny matematika
 leírás: versenyfelkészítő szakkör – heti 1 óra
 célcsoport: 10.b
 időpont: kedd 8. óra, 37. terem
SCHULEK EMESE SZAKKÖRE
Tehetséggondozó matematika szakkör 8.
 leírás: matekszakkör érdeklődőknek, versenyekre való felkészülés, érdekes feladatok megoldása,
problémamegoldás fejlesztése – heti 1 óra
 célcsoport: 8. o.
 időpont: péntek 7. óra, 22-es terem
RÁCZNÉ TÓTH JUDIT SZAKKÖREI
Tehetséggondozó matematika szakkör 6.
 leírás: matekszakkör érdeklődőknek, érdekes feladatok megoldása – heti 1 óra
 célcsoport: 6. o
 időpont: hétfő 7. óra, 26. terem
Fizika szakkör
 Fizikaversenyekre való felkészülés – heti 1 óra
 korosztály: 7-8. o.
 időpont: kedd 7. óra, fizikaszertár

SZŐKÉNÉ MEZŐSI TÍMEA SZAKKÖRE
Fizika kísérletek
 leírás: az érettségi fizikakísérleteit készíti elő emelt és középszinten – heti 1 óra
 célcsoport: 12. fizika fakultációt választó tanulók
 időpont: csütörtök 8. óra, fizika előadó

HORVÁTH GABRIELLA SZAKKÖREI
Fizikaszakkör 9.
 leírás: feladatmegoldó szakkör – heti 1 óra
 korosztály: 9. évf.
 időpont: szerda 7. óra, fizika előadó
Fizikaszakkör 10.
 leírás: feladatmegoldó szakkör – heti 1 óra
 korosztály: 10. évf.
 időpont: péntek 7. óra, fizika előadó

BIOLÓGIA
FAZAKAS ANDREA SZAKKÖRE
Biológia versenyfelkészítő 1 – heti 1 óra
 leírás: Az Árokszállásy és a Szent-Györgyi versenyre készülünk érdeklődő diákokkal
 korosztály: 10 évf.
 időpont: péntek 7. óra
Biológia versenyfelkészítő 2 - heti 1 óra
 leírás: Az OKTV-re és a Szentágothai versenyre készülünk érdeklődő diákokkal
 korosztály: 12. évf.
 időpont: kedd 8. óra

GADÓNÉ KÉZDY EDIT SZAKKÖRE
Biológia versenyfelkészítő - heti 2 óra
 leírás: Az OKTV-ra, a Szent-Györgyi és a Szentágothai biológia versenyekre készülünk az érdeklődő
tagozatos diákokkal.
 korosztály: 11. b osztály
 időpont: szerda 5. és csütörtök 3. óra

KÉMIA
TASI ZSUZSA és ISTVÁNFFYNÉ TOMKA MÁRTA SZAKKÖREI
Kísérletezős kémia szakkör
 leírás: Bevezetés a minőségi és mennyiségi analízisbe, kísérletező készség fejlesztése – kéthetente 1
óra
 korosztály: 9. évfolyam
 Időpont: minden páratlan héten csütörtök 8. óra biológia ea.
 Tanár: Tasi Zsuzsa

Példamegoldó kémia szakkör a 9. évfolyam számára
 leírás: A számolási készség fejlesztése, felkészítés versenyre, fakultációra – kéthetente 1 óra
 korosztály: 9. évfolyam
 időpont: minden páros héten kedd 8. óra, biológia ea.
 tanár: Istvánffyné Tomka Márta
Kísérletezős kémia szakkör
 leírás: Érdekes kísérletek, kedvcsináló a kémia fakultációhoz – kéthetente 1 óra
 korosztály: 10. évfolyam
 időpont: minden páros héten csütörtök 8. óra, biológia ea.
 tanár: Tasi Zsuzsa és Bursics Anna (hallgató)
Példamegoldó kémia szakkör
 leírás: A számolási készség fejlesztése, felkészítés az emelt szintű kémia érettségire – heti 1 óra
 korosztály: 11. évfolyam
 időpont: hétfő 8. óra, biológia ea.
 tanár: Tasi Zsuzsa

