Választható projektek (2014/15-ös tanév, 11. évfolyam)
A. Czapári Beáta:
• Az alapítványi bál egyik táncos műsorszámának koreografálása, betanítása,
megszervezése
• Irodalmi kávéház
Bakosné Novák Andrea:
• Filmklub
Békefi Gábor:
• Tornatermi eredményjelző készítése
Berei Zoltán:
• Festményposta
• Osztályfotózás (kiemelt iskolai események dokumentálása)
Bálint Martin:
• A musttól a borig. Fehérbor készítése Zengő szőlőfajtából
Csébics Anikó:
•
•

A Bolyai és Kenguru versenyek szervezése, lebonyolítása
A tanulók felkészítése a hetedikes matematika vizsgára

•

Házi pontverseny matematikából az 5. és 6. évfolyamon

Cselényi Péter:
• Zsolnay- emlékközpont: egy híres pécsi épületegyüttes életsorsa árnyban és fényben
• Mikszáth- emlékhelyek rekultiválódása a közelmúltban / emléktúra és beszámoló
• Holokauszt-felidézés "populárisan"- a Sorstalanság-film forgatásának érdekességei,
gondjai
• Majkától Dopemanig, avagy a a posztmodern dalszövegírás ördögi kohói
Dezamicsné Babich Gertrúd:
• A tanulók felkészítése a hetedikes matematika vizsgára
Juhász Gergely:
• Biológia az építészetben és a művészetekben
• Etológiai kísérletek tervezése és elvégzése
• Gasztronómiai biológia
• Játékok kidolgozása kognitív képességek fejlesztésére
Lindmayerné Rabi Márta:
• Egy szabadon választott jelenet előadása angol nyelven
• Irodalmi délután szervezése, ahol angolszász költők műveit adnák elő a diákok
Mezei Fruzsina:
• Többfordulós angol tanulmányi verseny szervezése a 8. évfolyam számára
Mura-Mészáros Csaba:
• Szűkebb környezetünk özönnövényeinek felkutatása és bemutatása
Nagy Emese:
Olejnik Árpád
• Iskolarádió heti 2-3 alkalommal a nagyszünetben (szignál, műsortervek készítése,
témák, témakörök feldolgozása; interaktivitás - honlap készítése, állandó
aktualizálása; az iskolarádió mint hírforrás – versenyek hirdetése, eredmények
közlése;saját játékok szervezése)
Oroszi-Kuzmich Kinga:
• Márton-nap (vetélkedő szervezése, lámpás felvonulás lebonyolítása, szülők
vendéglátásának koordinálása)

Pozsonyi Gabriella:
• Felkészítő szakkör a hetedikes évfolyam számára német nyelvből
Rakota Ilona:
•
•

A tanulók felkészítése a hetedikes matematika vizsgára
Filmklub

•
•

Gömbháromszögtan (foglalkozások hetedikesek számára)
Társasjáték szakkör indítása

Schwarckopf Ágnes:
• Szent Patrik naphoz kapcsolódó „Jeles Nap” megszervezése
Simonné Tatár Zita:
Sisak Andrásné:
• Budapest német emlékei – idegenvezetés és vetélkedő nyolcadikosoknak német
nyelven
• Irodalmi kávéház szervezése Trakl vagy Ringelnatz évfordulójához kapcsolódóan
Szabó Mónika
• Ádventi programok (karácsonyi kézműves foglalkozás, karácsonyi vásár, kakóbár)
Szabóné Moncz Éva:
• Iskolaújság készítése (2-3 szám)
• Videofilm készítése egy közösségi szolgálat megvalósításáról
Vaskor Gabriella (vázlattal lehet jelentkezni!):
• Balázs Dénes munkásságának feltárása és „Balázs Dénes” földrajz szaktanterem
kialakítása
• A hazai geológiai parkok terepi bemutatásáról készített beszámoló – saját bejárással
egybekötött terepi munka és prezentáció
• A „Meteorológiai Világnap”, mint jeles nap megünneplésének előkészítése iskolai
szinten
• Az érzékelés különböző színterei a mindennapokban (Egyszerű biológiai kísérletek
érzékszerveink működésére –, ill. hol tart a tudomány e téren?)
• Tanulni is meg kell tanulni? – A tanulás biológiája
Varga Lóránt:
• 5labdafesztivál
Végh Patrícia:
• Az alapítványi bál zenei produkcióinak dokumentálása

