Választható projektek (2019/20-as tanév, 11. évfolyam)

Asboltné Czapári Beáta:

•

Irodalmi kávéház szervezése

Bakosné Novák Andrea:

•

Mérés szervezése, lebonyolítása és kiértékelése müon detektorral

Bakó Tünde:
•

KFG-s (digitális) antológia létrehozása

Bakó Tünde és Szépvölgyiné Falvai Eszter:

•

Stadtrallye in Wien (egynapos bécsi kirándulás szervezése a 10. évfolyam számára)

Békefi Gábor:

•

Fórumlehetőség az iskola honlapján

Bálint Martin:

•

Szőlőfeldolgozás, borkészítés

Berei Zoltán:

•
•
•

Szobrász alkotóműhely kialakítása, beüzemelése (a kerámia kemence üzembe helyezése
+ workshop)
Karácsonyi készülődés (kakaóbár, karácsonyi kézműves workshop, iskolai mikulás)
Filmklub

Bihariné Nagy Andrea:

•

Wer weiß mehr über Deutschland? – Ein Deutschlandquiz

Csébics Anikó:

•

Matematika versenyek szervezése, lebonyolítása (Bolyai5.-9.)

Cselényi Péter:

•
•
•

A nagycenki Széchenyi- kastély átépítése és maradandó történeti értékei
Fővárosunk szecessziós középületeinek létrejötte századfordulón
A Bauhaus- mozgalom indulása 100. évfordulójának megünneplése az alapítás
helyszínén

Felföldiné Székely Dóra:

•

Osztálykirándulás szervezése programokkal

•

Raklap kerti bútorok készítése az iskola udvarára

Dr. Szász Erzsébet:
•

Egy-két választott múzeum két-három kiállításához feladatlap összeállítása,
kipróbálása egy osztállyal

dr. Horváth Eszter (Simonné Tatár Zita, Tolnai Judit):

•

Matematika versenyek szervezése, lebonyolítása (Zrínyi, Kenguru)

Gaál Renáta:
• "Tini" Ninja Warrior szervezése (Kempelen napra)
Juhász Gergely:

•
•
•
•

A tanulást és a képességfejlesztést segítő digitális lehetőségek
Környezet- és természetvédelmi szemléletformálás
Állati és emberi feltételes reflexek
Biológiai vízminősítés terepgyakorlattal

Kertész Éva:

•

Az iskolai Streetball bajnokság megszervezése

Lauthné Url Csilla:

•
•

Organisieren eines Wettbewerbs für die Klasse 6b
Spielnachmittage für die Klasse 6b

Lindmayerné Rabi Márta:

•

English language civilization via peer teaching

Molnár Imre:

•

Az iskolai konditerem dekorálása

Nagy Emese:

•
•

7.-es vizsgafelkészítés
Házi matematikaverseny szervezése 5., 6. évfolyamon

Olejnik Árpád:

•

8-bites számítógép építése

Pósch László:

•

A múlt emlékei a fiókok mélyén (Családi emlékek, tárgyak kiállítása)

Romhányi Katalin (Simonné Tatár Zita):

•

A kisfelvételi lebonyolítása

Sándorfi Gyöngyvér:

•

Szépkiejtési verseny szervezése, lebonyolítása (7.8.évf.)

Schwarckopf Ágnes:

•

Szent Patrik nap megszervezése, lebonyolítása, a témában angol órák tartása az 5.6.
évfolyamon

Tolnai Judit:
•
•

Kirándulás
Budafoki portya

Tóthné Komáromi Csilla:

•

Halloween party szervezése, lebonyolítása, a témában angol órák tartása az 5. és 6.
évfolyamon

Tóth Szilvia:

•
•

Biológiai modellek készítése
Tényleg zöld?/! – környezettudatos termékek és anyagok vizsgálata

Törökné Vermes Judit:

•

Irodalmi teaház szervezése az iskolában

Vaskor Gabriella:

•
•
•

Egy több napos hazai kirándulás tervezése, és kirándulási ismertető füzetének
elkészítése és prezentációja
A „Kék túra” útvonalán – bemutató és beszámoló anyag készítése és prezentációja
Hogyan szabályozza a Nap a természetet? – Bemutató diákelőadások tartása, felhívó
dekorációs anyaggal

Varga Lóránt:
•

Az iskolai 5labda fesztivál megszervezése

Végh Patrícia:
•

Zenei vetélkedők összeállítása

2019. szeptember 17.

