Szakkörök – 2022-2023-as tanév
ÉNEK-ZENE
NÉMETH PÁL SZAKKÖRE:
Gimnázium zenekara – heti 2 óra





leírás: Feltett szándékunk, hogy gimnáziumunk zenekara alkalmanként a kórusunk és/vagy
az iskola egész gyülekezetének énekét hangszeres kíséretével színesítse.
célcsoport: Bármely hangszerrel rendelkező diákot szívesen látunk gimnáziumunkból, aki
ebbe a szolgálatba szívesen bekapcsolódik.
időpont: hétfő 15:00-16:30-ig
További jelentkezőket várunk a zenekarba!

TAKÁCS DÓRA SZAKKÖREI
Gimnáziumi Kórus – heti 2 óra






leírás, cél: Kórusunk fő feladata, hogy az iskolai ünnepi istentiszteletek és jótékonysági
hangversenyek alkalmával az énekkari szolgálatot elássa. Ezeken túl szervezünk
kórustábort, részt veszünk kórustalálkozókon.
célcsoport: Bárkit szívesen látunk gimnáziumunkból, aki szeret énekelni és énekhangjával
szívesen részt venne Isten dicsőítésében és a neki való hálaadásban (9.-12. évfolyam).
időpont: szerda 15:00-tól 16:30-ig
terem: díszterem

Ifjúsági Kórus - heti 1 óra






leírás: Egyházi és világi többszólamú műveket tanulunk, melyeket istentiszteleteken és
hangversenyeken énekelhetünk. Az énekkar évente öt-hat alkalommal szerepel. Az utóbbi
években szerepeltünk az Ars Sacra Fesztivál keretein belül a Bazilikában, a Diótörő
Fesztiválon, melyet az Operaház rendez, iskolánk Adventi hangversenyén a Deák téri
Evangélikus templomban, az Evangélikus Egyház szervezésében évről évre megrendezett
országos kórustalálkozókon. Az "Éneklő Ifjúság" minősítő hangversenyén kórusunk arany
fokozatot nyert el.
célcsoport: 7-8. osztályos diákok
időpont: kedd 7. óra
helyszín: díszterem

Kicsik kórusa - heti 1 óra


leírás: Egyházi és világi többszólamú műveket tanulunk, melyeket istentiszteleteken és
hangversenyeken énekelhetünk. Az énekkar évente öt-hat alkalommal szerepel. Az utóbbi
években szerepeltünk az Ars Sacra Fesztivál keretein belül a Bazilikában, a Diótörő

Fesztiválon, melyet az Operaház rendez, iskolánk Adventi hangversenyén a Deák téri
Evangélikus templomban, az Evangélikus Egyház szervezésében évről évre megrendezett
országos kórustalálkozókon. Az "Éneklő Ifjúság" minősítő hangversenyén kórusunk arany
fokozatot nyert el.




célcsoport: 5-6. osztályos diákok
időpont: csütörtök 7. óra
helyszín: díszterem

DR ÁMA
KOROMPAYNÉ SEBESTYÉN NÓRA SZAKKÖREI
TüKörSzínpad, az iskolai színjátszókör – két csoportban
Leírás:
A szakkör a közös játék örömét és felelősségét igyekszik megismertetni a diákokkal, valamint irodalmi
tájékozottságukat bővíti a drámairodalom magyar és külföldi alkotásain keresztül. Segít az
önmegismerésben, a személyiség kibontakoztatásában és gazdagításában. A foglalkozások egy részét
két korcsoportban tartjuk, de többször módot találunk a „kicsik” (5-7. évf.) és „nagyok” (8-12. évf.)
közös együttlétére is. A kisebbek karácsonykor mutatnak be egy ünnepi darabot a Deák-ovisoknak, a
kistestvéreknek és a tanárok-dolgozók gyermekeinek-unokáinak. Tavasszal is van feladat: márciusáprilisban ismét előadás következik, mindig valamilyen kedves színdarabé. Ha pedig a „nagyok”
darabjában gyermekszereplő van, a „kicsik” besegítenek.
A végzős diákok mindig maguk választhatják ki „búcsúdarabjukat”, s azt is, hogy a dráma melyik
szerepét szeretnék eljátszani.
Komoly jelmez- és kelléktárunk van, amelyet nagy örömmel és leleménnyel gyűjtögettünk össze az
elmúlt tizenöt esztendőben: jártuk a turkálókat, bolhapiacokat, az ismerősök padlásait-pincéit,
lomtalanításkor a város izgalmas zugait, azután varrtunk, igazítottunk, ragasztottunk, s ebben mind a
kollégáim, mind a szülők segítőtársaim, lelkes partnereim voltak, s – remélem – maradnak is.
Kicsik csoportja – heti 2 óra



célcsoport: 5-8. évfolyam
időpont: csütörtök 8-9. óra díszterem

Nagyok csoportja – heti 2 óra



célcsoport: 9-12. évfolyam
időpont: kedd 8-9. óra, díszterem

VIZUÁLIS KULTÚR A
VERECZKI SZILVIA SZAKKÖRE

Rajzszakkör





leírás: Felkészülés, segítségnyújtás az egyetemi portfólió összeállításához, szakirányú
felsőoktatásba jelentkezőknek.
célcsoport: 9 -12. évfolyam
időpont: csütörtök és péntek 7. óra
helyszín: rajzterem

T Ö R T É N E L E M és MAGYAR
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.
célcsoport: 7-12. évfolyam
időpont: kedd 8. és 9. óra
helyszín: könyvtár

ŐZE KATALIN SZAKKÖREI
Történelem – heti 2 óra


leírás: versenyfelkészítés (OKTV, Savara, Estöri).





célcsoport: 9-12. évfolyam
időpont: megbeszélés szerint
helyszín: könyvtár

Magyar - heti 2 óra





leírás: olvasmányélmények megbeszélése, versenyfelkészítés (Arany János irodalmi verseny).
célcsoport: 9. évfolyam
időpont: megbeszélés szerint
helyszín: könyvtár

Helyesírás - heti 1 óra





leírás: gyakorlás azokkal, akik fejlődni szeretnének, és azokkal, akik versenyre készülnek felzárkóztatás és tehetséggondozás
célcsoport: 6. évfolyam
időpont: kedd 7. óra
helyszín: 12-es terem

TÓTH KATA SZAKKÖRE

Bölcs-ész szakkör – heti 2 óra





leírás: Végzősök érettségit, versenyeket segítő felkészítése, olvasmányélmények
megbeszélése, részvétel esetenként iskolán kívüli irodalmi esteken
célcsoport: 12. évfolyam
időpont:kedd, 7-8. óra
helyszín: könyvtár

KORÁNYI NOÉMI SZAKKÖRE
Deák Vitakör – heti 2 óra






leírás: Játékos közösségi és részben formális vita aktuális és általános kérdésekből kiindulva,
magyar nyelven. Várjuk azokat az érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni a vita és az
érvelés szabályaival és gyakorlatával. Célunk, hogy elősegítsük a kulturált vita terjedését, és
közben tájékozódjunk különböző, közösen választott témákról. Jelentkezés személyesen vagy
a facebookon: Deák Vitakör. Más középiskolák tanulóit is szívesen fogadjuk.
célcsoport: 8-12. évfolyam
időpont: szerda, 8-9. óra (15:00-16:30)
helyszín: ebédlő

NÉMET NYELV
FALVINÉ HIDAS VIKTÓRIA SZAKKÖRE
Német társalkoDó - heti 1 ó





Leírás: A tanultak beszédbe ültetése, konverzáció
Célcsoport: elsősorban a 10. A
Időpont: szerda 8. óra
Helyszín: (szervezés alatt)

MATEM ATIKA– FIZIKA -IN FO RMA TIKA
CZINEGE JÁNOS SZAKKÖREI
Matematika – heti 1 óra





leírás: Versenyfelkészítő szakkör a Varga Tamás, Zrínyi Ilona versenyekre
célcsoport: 8. o.
időpont: csütörtök 0.óra (7.10-7.50)
helyszín: 27-es terem

HARASZTOS BARNABÁS SZAKKÖREI
Matematika 11. – heti 1 óra




leírás: versenyfeladatok, magasabb szintű eszközök, módszerek
célcsoport: 11. évf.
időpont: (szervezés alatt)



helyszín: (szervezés alatt)

Matematika 9. – heti 1 óra





leírás: versenyfeladatok, magasabb szintű eszközök, módszerek
célcsoport: 9. b
időpont: péntek 0. óra
helyszín: Fizika

Informatika: Python haladó – heti 1 óra




célcsoport: 7-12. évf. (akik tavaly már jártak)
időpont: kedd 0. óra
helyszín: 11-es terem

Informatika: Python kezdő – heti 1 óra


célcsoport: 7-12. évf.




időpont: szerda 0. óra
helyszín: 11-es terem

MÁTYÁS OLGA SZAKKÖREI
Emelt érettségire felkészítő szakkör





leírás: OKTV felkészítés, logikus gondolkodásra nevelés, matematikai problémák megoldása,
készülés az emelt érettségire.
célcsoport: 12. évf.
időpont: péntek 4. óra
helyszín: 12-es terem

Közép érettségire felkészítő szakkör





leírás: logikus gondolkodásra nevelés, középszintű matematika érettségire való felkészítés,
lelkesítés
célcsoport: 12. évf.
időpont: szerda 8. óra
helyszín: 36-os terem

RÁCZNÉ TÓTH JUDIT SZAKKÖREI
Tehetséggondozó matematika szakkör 5.-6. – heti 1 óra



leírás: Érdekes matematikai feladatok, problémák megismerése, a matematikai gondolkodás
fejlesztése, megoldási módszerek megismerése, gyakorlása és felkészülés versenyekre
célcsoport: 5. osztály




időpont: hétfő 8. óra
helyszín: 12-es terem

8. osztály fizika szakkör – heti 1 - óra




leírás: Érdekes fizika kísérletek elvégzése és bemutatása, versenyfeladatok megoldása,
felkészülés versenyekre, önálló kísérlet készítése, bemutatása, dokumentálása.
célcsoport: 8. osztály fizika iránt érdeklődő diákjai
időpont: szerda 8. óra



helyszín: fizika terem

HORVÁTH GABRIELLA SZAKKÖREI
Fizika szakkör 9. osztályosoknak – heti 1 óra



leírás: Versenyfelkészítés elsősorban a Mikola versenyre, valamint kísérletek, mérések
végzése.
célcsoport: 9. a és 9. b osztály




időpont: szerda 0. óra
helyszín: fizika terem

Fizika kísérleti szakkör 12. osztályosoknak – heti 1 óra





leírás: érettségi kísérletek, mérések végzése
célcsoport: érettségire készülő 12.-es fizika faktosok
időpont: kedd 8. óra
helyszín: fizika terem

BASA ISTVÁN SZAKKÖREI
Fizika versenyfelkészítő szakkör 10. Osztályosoknak – heti 1 óra





leírás: versenyfelkészítő szakkör, feladatmegoldás
célcsoport: Mikola-versenyen induló és fakultáció iránt érdeklődő tizedikesek
időpont: szerda 0. óra
helyszín: biológia terem

Modern fizika szakkör – heti 2 óra, később kétheti 2 óra (az eszközépítővel váltakozva)




leírás: a modern fizika témakörét mélyebben tárgyaló szakkör minden érdeklődőnek
célcsoport: 9-12, de érdeklődő 7-8. Osztályosok is jöhetnek
időpont: hétfő 15:00-16:30 kb.



helyszín: 23-as terem

Eszközépítő szakkör – kétheti 2 óra


leírás: kísérleti eszközök összerakására szolgáló szakkör, barkácsolással, forrasztgatással,
szerelgetéssel, beszélgetéssel





célcsoport: bárki, aki érdeklődik és ráér
időpont: a modern fizika szakkör időpontjában, kétheti váltással, novembertől
helyszín: fizika szertár és/vagy műhely

Basa István VAGY Koczor Tamás szakköre: Filmklub – heti 2 óra




leírás: filmnézés, beszélgetés és elemzés
célcsoport: bárki
időpont: péntek, 15:00–



helyszín: fizika

(megjegyzés: A 12. évfolyamos diákok tartanak egy első alkalmat, ezt követően Basa István tart egy
néhány alkalmas filmklub-sorozatot, és ha ez a formátum megtetszik a csoportnak, akkor a
továbbiakban is ő fogja tartani a filmklubot)

IMRÉNÉ SCHULEK EMESE SZAKKÖRE
Matematika szakkör 7. osztályosoknak - heti 1 óra





Leírás: Versenyfelkészítés a Varga Tamás Matematikaversenyre, a matematikai gondolkodás
fejlesztése, kedvcsináló a tagozathoz
Célcsoport: 7. osztály
Időpont: hétfő 7. óra
Helyszín: 26-os terem

BIOLÓGIA
FAZAKAS ANDREA SZAKKÖRE
Tehetséggondozó, versenyfelkészítő szakkör – heti 1 óra





leírás: Felkészítés az OKTV-re, és a Szentágothai versenyekre, és a BOE egészségversenyre
célcsoport: A 10. b és 12. a biológia iránt érdeklődő diákjai,
időpont: megbeszélés szerint



helyszín: biológia előadó

KÉZDY EDIT SZAKKÖREI
Versenyelőkészítő 11. évfolyamosok számára – heti 1 óra



leírás: A 11. évfolyammal az OKTV-re készülünk, esetleg a diákok érdeklődésétől függően
más versenyekre.
célcsoport: 11. b biológia iránt érdeklődő diákjai számára




időpont: péntek 2. óra, esetleg még 1 óra
helyszín: díszterem

Verseny- és érettségi előkészítő 12. évfolyamosok számára – heti 1 óra
OKTV, Szentágothai verseny előkészítője és ismétlés az érettségire



időpont: Kedd 7. óra
helyszín: biológia előadó

KÉMIA
BOLLER BALÁZS SZAKKÖRE
9-10. évfolyam kémia szakköre – heti 1 óra





leírás: Kémia szakkör tanulókísérletekkel. Kémia a mai világban. Versenyfeladatok
megoldása.
célcsoport: 9. és 10. évfolyam
időpont: csütörtök 0. óra
helyszín: biológia előadó

