
SZAKKÖRÖK 
 

Felső tagozat 

 
Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! 

A 2021/2022-es tanévben az alábbi tehetséggondozó foglalkozások közül lehet választani 

felső tagozaton.  

Néptánc 5-8.évfolyam Plugor Judit 

Énekkar 5-8. évfolyam Bajor Zsuzsanna 

Musical 3-8.évfolyam Bajor Zsuzsanna 

Képzőművész 5-8. évfolyam Magyar József 

Kézilabda 5-8. évfolyam Ásvány Krisztina 

Röplabda 5-8. évfolyam Benkő Ákos 

Dráma 5-8. évfolyam Kiss Gabriella 

Játsszunk a szavakkal! 6-7. évfolyam Majorné Deák Judit 

Informatika 5-8. évfolyam Bihariné Hartung Edina 

Bakancsos 5-8. évfolyam Gerencsér-Mód Julianna 

Történelem 5. évfolyam Darócziné Kozma Judit 

Kommunikáció 5. évfolyam Rösnerné Telepóczki Márta 

Történelem 6. évfolyam Darócziné Kozma Judit 

Kommunikáció 6. évfolyam Rösnerné Telepóczki Márta 

Matematika 6-7. évfolyam Dani Melinda 

Média 7-8. évfolyam Magyar József 

Felvételi előkészítő 8.a  Majorné Deák Judit 

Felvételi előkészítő 8.b Holové Zsuzsanna 

Felvételi előkészítő 8.a Lehó Györgyi 

Felvételi előkészítő 8.b Lehó Györgyi 

 

 

Néptánc 
A tánc kreatív folyamata az együttes élmény révén segíti elő az ember aktivitásának serkentését, 

ön- és emberismeretének gazdagodását, alkotó- és kapcsolatteremtő képességének 

kibontakozását, összpontosított, megtervezett munkára szoktatását, testi, térbeli biztonságának 

javulását, idő- és ritmusérzékének fejlődését, mozgásának harmóniáját és beszédének 

tisztaságát. A szakkör célja, hogy játékos gyakorlatok során sajátítsák el az alapvető táncos 

kifejezési formákat, alakuljon ki bennük játékbátorság, szokjanak hozzá a csoporton belüli 

szerepléshez. Improvizáció által őrizzék meg a kezdő évek játékainak természetes rögtönző 

technikáját némajátékban és szöveges játékokban. Tanuljanak meg népi mondókákat, 

gyermekjátékokat, táncokat. A csoport a tanévben lehetőség szerint műsorokon is részt vesz. 

Plugor Judit 

5-8.évfolyam 

 

 

Énekkar 
Az iskola indulása óta folyik intézményünkben énekkari munka. Az alsó és felső tagozatos 

diákjaink együtt énekelnek, amely segíti a gyermekek lelki és szellemi fejlődését. A megtanult 



dalokkal részt veszünk az iskolai és önkormányzati műsorokban. Családi istentiszteleteken 

szolgálunk a református templomban. 

Bajor Zsuzsanna 

5-8. évfolyam 

 

 

Musical 
A klasszikus énekkari munka mellett, elindult a musical szakkör is. A jogtulajdonostól 

engedélyt kaptunk Dés László-Geszti Péter-Békés Pál: A dzsungel könyve című művének 

bemutatására. Az éneklés mellett fejlesztjük a prózai és tánctudást, a közös munka során 

rengeteget nevetünk, valamint megismerhetjük egymást más nézőpontból is. 

Bajor Zsuzsanna 

3-8.évfolyam 

 

 

Képzőművész 
A szakkörön több anyaggal és technikával ismerkedünk meg. A szakkör célja az alkotó munka 

és gondolkodás elősegítése. A foglalkozásokon festünk és grafikákat készítünk. Agyagozással 

és mintázással a térbeli építkezés, komponálást ismerjük meg. Lehetőség van az égetett agyag 

munkák mázazására is. 

Magyar József 

5-8. évfolyam 

 

 

Kézilabda 
Ásvány Krisztina 

5-8. évfolyam 

 

 

Röplabda 
Benkő Ákos 

5-8. évfolyam 

 

 

 

Dráma 
A foglalkozás célja, hogy a gyerekek önismereti fejlődését segítse: erősödik az önbizalmuk, 

javul az együttműködési készségük, bátrabban mernek kommunikálni, spontán döntéseket 

hozni, javul a koncentrációjuk és segít oldani a feszültséget. Mindezt sok játékkal, humorral és 

felszabadult pillanatok megélésével. 

Kiss Gabriella 

5-8. évfolyam 

 

 

 

 



„Játsszunk a szavakkal!” 

NyelvÉSZ szakkör 

„Anyanyelvünk varázstávcső, amibe belenézve folyton változó, színes világok tárulnak fel, 

izgalmas terepasztal, ahol élhetünk alkotó fantáziánkkal.” (NyelvÉSZ) 

Ha szereted a rejtvényeket, a játékos fejtörőket, a különböző nyelvi játékokat, a helyesírási 

feladványokat, amelyek fejlesztik a nyelvi készséget, a nyelvi kreativitást, a helyesírást, a 

nyelvhelyességet, a szabályos, választékos és szép nyelvhasználatot, a szókincset, itt a helyed! 

Cél: igényes és helyes nyelvhasználat elsajátítása, a nyelv sokszínűségének megismertetése, az 

érdeklődés felkeltése anyanyelvünk szépségei iránt, a nyelvi hagyományok ápolása. 

Jó hangulat, nagyszerű játék – ezt az élményt élheted majd át! 

Várlak Benneteket! Majorné Deák Jutka néni 

6-7. évfolyam 

 

 

Informatika 
Programozás, weblapkészítés, számítógépes grafika, versenyre készülés. 

Bihariné Hartung Edina 

5-8. évfolyam 

 

 

Bakancsos 
Havi egy alkalom túrázás az időjárás függvényében a hónap 3-4. szombatján. 

Tervezett programok: 

szeptember: a Csepel-szigetnél családi evezés túrakenukkal, vagy részvétel a "Kulturális 

Örökségnapok" rendezvényein 

október- november-december: gyalogtúrák a környező hegyekben 

január-február: Barlangászás a solymári Ördöglyuk barlangban. 

március-április: gyalogtúrák a környező hegyekben 

május: a Csepel-szigetnél családi evezés túrakenukkal 

Gerencsér-Mód Julianna 

5-8. évfolyam 

 

 

Történelem 
A történelem iránt elkötelezett tanulók délutáni szakkör keretein belül ismerkedhetnek meg 

érdekes eseményekkel, kivételes történelmi személyekkel, esetleg soha nem hallott 

fogalmakkal, korabeli forrásokkal. Terveink szerint múzeumlátogatásokkal, könyvtári és 

levéltári foglalkozásokkal színesítjük szakköri munkánkat, illetve versenyekre is nevezünk, 

hogy megmérettessük tudásunkat. Fontos része lesz a szakköri foglalkozásnak a bemutatók, 

prezentációk, szorgalmi feladatok csiszolása, tökéletesítése. Természetesen a játékos történelmi 

kvízek, izgalmas feladatok, online játékok sem maradhatnak el ezekről a foglalkozásokról. 

Várok minden kedves diákot szeretettel! 

Judit néni (Darócziné Kozma Judit) 

5-6. évfolyam 

 

 



 

Kommunikáció 
A kommunikáció szakkör résztvevői betekintést nyerhetnek a sajtókommunikációs munka 

rendszerébe, működésébe. A foglalkozássorozaton a hagyományos és a modernkori újságírás 

nyomába eredünk. A kommunikációval kapcsolatos alapfogalmak megértését segítő 

feladatokkal, az újságírás műfajainak megismertetésével izgalmas és rendhagyó tollforgatásra 

hívjuk az újságírás iránt érdeklődő diákokat. Terveink között szerepel református 

szerkesztőségek meglátogatása és hosszú távú célként egy diákújság beindítása. 

Rösnerné Telepóczki Márta 

5-6. évfolyam 

 

 

 

Matematika 

  Matek osítás 

 
A foglalkozás keretében a tanórai tudást felhasználva a gyerekeket bevezetem a matematika 

változatos világába, ahol megismerkedhetnek különböző kiegészítő tananyagrészekkel, 

versenyfeladatokkal, érdekes fejtörő feladványokkal. A szakkör keretében digitális eszközöket 

is használva érdekes, gondolkodtató feladatokat oldunk meg, kiemelt hangsúlyt kap a tanulók 

matematikai, logikai képességeinek fejlesztése. Az arra nyitott gyermekek a tanév során számos 

versenyen megmérettethetik tudásukat. 

Melinda néni (Dani Melinda) 

6-7. évfolyam 

 

 

Média 
Iskolai video dokumentációk készítése. Kamera kezelésének megismerése. Riportok animációk 

és filmetűdök létrehozása. A felvett nyersanyag digitális vágása. 

Magyar József 

7-8. évfolyam 

 


