Választható projektek (2012/13-as tanév, 11.
évfolyam)
A. Czapári Beáta:
•
•

„Show must go on…” (Az alapítványi bál nyitótáncának koreográfiája, színpadra
állítása)
„Csinálj egy zenekart!” (Egy újonnan alakult zenekar bemutatkozó fellépése az
alapítványi bálon)

A. Czapári Beáta, Görög Zsófia:
•

Emlékfal készítése az előző években a szakmai napokra meghívott előadókról

Bakosné Novák Andrea, Nagy Emese:
•

A tanulók felkészítése a hetedikes matematika vizsgára

Békefi Gábor:
•

A Kempelen-nap szervezése

Berei Zoltán:
•

Festmény posta
• Kempelenes diákok Budapesten vándorló festményei
• Helyszín: Közterek, utca
• Dokumentáció: blog
• Projekt bemutatása: prezentáció, záró kiállítás
• A 2011/12 projekt folytatása

•

Osztályfotózás, kempelenes dokumentumfotók
• Osztályok csoportképeinek megszervezése, kivitelezése
• Rendezvények dokumentálása
• Záró kiállítás

•

Filmgyár
• Az iskola filmes csapatainak feltérképezése, pályázatokra irányítása
• Tematikus videók készítése
• Iskolai filmfesztivál

Csébics Anikó:
•

A Bolyai és Kenguru versenyek szervezése, lebonyolítása

Cselényi Péter:
•
•

Egy formálódó színházi előadás kulisszatitkai ebben az évadban
A krimi műfajának átlényegítése Tarr Béla Londoni férfijében

Dezamicsné Babich Gertrúd:
•
•

A 7.-8. évfolyam felkészítése a Jedlik- versenyre
A 8. évfolyam felkészítése az Öveges-versenyre

Felföldiné Székely Dóra:
•

Multimediális segédanyag készítése egy választott művészeti korszakhoz

Görög Zsófia, A. Czapári Beáta:
•

Emlékfal készítése az előző években a szakmai napokra meghívott előadókról

Horváth Tamás, dr. Szász Erzsébet:
•
•
•

A reneszánsz kultúra komplex bemutatása
Feladatlap készítése egy budapesti múzeum kiállításához
Kép- és hanganyag összeállítása emléknapokhoz (X.6., II.25., VI.4.)

Juhász Gergely:
•
•
•

Napjaink természeti és társadalmi válságjelenségei
Különböző versenyfeladatok készítése a 9. évfolyamos biológia vizsga
segédanyagához
A mai társadalmak életmódbeli problémái és népbetegségei

Kertész Éva:
•

Tablók készítése a 2012-es olimpiáról, híres olimpikonjainkról

Lauthné Url Csilla:
•

Advent Bécsben (programszervezés)

Mezei Fruzsina:
•
•

Angol tanulmányi verseny szervezése a 8. évfolyam számára
The Diamond Jubilee of Queen Elisabeth II with special regard to the history of
the British Royal Family

Nagy Emese, Romhányi Katalin:
•

Háziverseny szervezése választott évfolyamon

Nagy Emese, Bakosné Novák Andrea:
•

A tanulók felkészítése a hetedikes matematika vizsgára

Németh Mihály:
•
•

Demonstrációs fizikai eszköz készítése a szertár számára
Napkollektor készítése

Prim András:
•

Animációs film készítése

Rakota Ilona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gömbháromszögtan (foglalkozások hetedikesek számára)
A hiperbolikus sík három modellje: Poincaré; Caley-Klein; Minkowski
(kiselőadások érdeklődők számára)
Komplex számok (kiselőadások érdeklődők számára)
Iskolaújság szerkesztése
A Kempelen-díjasok követése
Kempelen-napok könyve
Kémia számítások (korrepetálás du. szakkör)
Versenyfelkészítés kémiából (du. szakkör)
8. évfolyamos kémia vizsgára felkészítés
A természettudományos szakterem díszítése

Romhányi Katalin, Nagy Emese:
•

Háziverseny szervezése választott évfolyamon

Szabó Katalin:
•
•
•

•
•
•
•

Interjú itt élő külföldivel: Hogyan látja Magyarországot, ill. a magyarokat?
Interjú ide látogató turistákkal az első benyomásokról Magyarországon
Angol nyelven előadandó színdarab (10-15 perc) megírása és előadása,
amelynek középpontjában a fiatalok életének konfliktushelyzetei, ill. kapcsolatai,
problémái állnak
Felmérés készítése a diákok körében népszerű angol nyelvű internetes oldalakról,
ill. azok nyelvtanulásban betöltött szerepéről
Hetedikes, ill. tizedikes vizsgára való felkészítés
Belső verseny szervezése, lebonyolítása (5.-6. évf. részére)
Teadélután Dickens hőseivel- Dickens születésének 200. évfordulója alkalmából

dr. Szász Erzsébet, Horváth Tamás:
•
•
•

A reneszánsz kultúra komplex bemutatása
Feladatlap készítése egy budapesti múzeum kiállításához
Kép- és hanganyag összeállítása emléknapokhoz (X.6., II.25., VI.4.)

Varga Lóránt:
•
•

Az 5labdafesztivál megszervezése és lebonyolítása
Az iskolai atlétikai kert felújítása

Vaskor Gabriella:
Max. 3 fő számára, vázlattal lehet jelentkezni:
• Balázs Dénes munkásságának feltárása és „Balázs Dénes” földrajz szaktanterem
kialakítása
• Múzeumlátogatások a földrajz tárgykörében
• A hazai geológiai parkok terepi bemutatásáról készített beszámoló – saját
bejárással egybekötött terepi munka és prezentáció
• Egy szakmai kirándulás megtervezése és kivitelezése
Vázlattal lehet jelentkezni:
• A „Föld napja” – jeles nap megünneplésének előkészítése iskolai szinten

