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Kedves Szülők, kedves Diákjaink!  

A Móricz Gimnáziumban az idei tanévben is úgy gondoltuk, hogy ismét többet 

nyújtunk Önöknek, Nektek! Az idei év egyik ilyen többlete, hogy átnéztük, 

kibővítettük és összegyűjtöttük tanórán kívüli foglalkozásaink kínálatát. Ebből 

a bőséges és értékes kínálatból mind többen választhatnak hasznos délutáni 

elfoglaltságot. Úgy gondoljuk, a jelen kor iskolája nem lehet eredményes, ha 

csupán a tanórák 45 percébe szorítja nevelési és oktatási céljait, majd fél 

háromtól megszűnik iskolának lenni. Szeretnénk, ha mind több tanulónk –

választása és érdeklődése alapján- kiegészítené, elmélyítené a délelőtt 

megszerzett ismereteit az alábbi szakkörök, foglalkozások valamelyikén. 

Szeretnénk azt is, ha diákjaink új arcokat megismerve úgy fűznék akaratlanul is 

szorosabbá a móriczosok összetartozását, hogy közben érdekes és hasznos 

időtöltéssel építenék, gazdagítanák önmagukat. 

Reméljük, céljaink találkoznak és sokaknak sikerül érdeklődősét felkelteni az 

alábbi kínálattal! 

Kerezsi Csaba igazgató 

Cím: OLASZ NYELV KEZDŐKNEK 
tanár: Dálnoki Gabriella, olasz nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár 
időtartalma: heti 1 X 90 perc 
időpontja: szerdánként, kb. 14,00 órától  
kiknek ajánljuk? valamennyi az olasz nyelv és kultúra iránt érdeklődő 

diákunknak 
költségei: ingyenes  (a tankönyvek ára a tanulót terheli) 
 

Cím: LATIN NYELV KEZDŐ SZINTRŐL 
tanár: Török Márta történelem - latin nyelv szakos 

középiskolai  tanár 
időtartalma: heti 1 X 90 perc 
időpontja: időpont-egyeztetés után 
kiknek ajánljuk? mind a humán, mind a természettudományok (pl. 

orvosi egyetemek leendő hallgatói) iránt érdeklődő 
diákok számára. 

költségei: ingyenes  (a tankönyvek ára a tanulót terheli) 
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Cím: JAPÁN NYELVKURZUS 
tanár: Németh Dávid nyelvtanár 
időtartalma: heti 1 X 90 perc 
időpontja: várhatóan szerdánként, kb. 14,00 órától 
kiknek ajánljuk? A japán kultúra iránt érdeklődő diákok, 

megismerkedhetnek a japán nyelv alapjaival, 
megtanulják az alapvető írásformákat, alapvető 
kommunikációs formákat, az alapfokú Nemzetközi 
Japán Nyelvvizsgához (Nihongo Nouryokushiken N5) 
szükséges ismereteket. 

költségei: ingyenes  (a tankönyvek ára a tanulót terheli) 
 

Cím: FRANCIA SZAKKÖR „Immeuble” 
tanár: Buttyánné Frajka Zita francia szakos középiskolai tanár 
időtartalma: kb. heti 1 X 45 perc 
időpontja: időpont-egyeztetés után szerdai napon 
kiknek ajánljuk? 10-13. évfolyamos, franciául tanuló, a nyelv iránt 

elkötelezett diákjainknak. Az immeuble program 
szerepjátékra épülő nyelvtanítási, –gyakorlási módszer, 
ahol egy épület (immeuble) mindennapi életét 
szimulálva a gyerekek különböző, az élet minden 
területét érintő helyzetben használják a nyelvet. 

költségei: ingyenes  
 

Cím: ANGOL NYELVŰ DRÁMASZAKKÖR 
tanár: Kálmánné Dénes Viktória angol-kommunikáció és 

Sipos Piroska angol szakos középiskolai tanár 
időtartalma: kb. heti 1 X 60 perc 
időpontja: időpont-egyeztetés után 
kiknek ajánljuk? A diákok különböző drámajátékokkal ismerkedhetnek 

meg, angol nyelvű színdarabot állítanak össze, 
szerepelnek a solymári angol nyelvű drámafesztiválon. 

költségei: ingyenes  (esetenként utazási költségek) 
 

Cím: NÉMET NYELVŰ DRÁMASZAKKÖR 
tanár: Sárvári Margit német nyelvtanár 
időtartalma: kb. heti 1 X 60 perc 
időpontja: várhatóan szerda délután. 
kiknek ajánljuk? Közösségfejlesztő játékok, koncentrációs és 
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figyelemfelkeltő gyakorlatok segítségével  a diákok 
megismerkedhetnek a klasszikus és modern német 
kultúra gyöngyszemeivel. 

költségei: ingyenes  (esetenként utazási költségek) 
 

Cím: SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR 
tanár: Emődi Klaudia francia nyelv – dráma szakos 

középiskolai tanár 
időtartalma: átlagosan heti 1 X 90 perc 
időpontja: időpont-egyeztetés után 
kiknek ajánljuk? A harmadik éve működő szakkör középpontjában  

improvizációs, képességfejlesztő játékok, irodalmi 
művek adaptációja áll. A közös munka során mély 
barátságok szövődnek, az őszinte, elfogadó közeg 
lehetőséget ad a problémák kibeszélésére. 

költségei: ingyenes  (esetenként utazási költségek) 
 

Cím: MÚZEUMBARÁTOK KÖRE 
tanár: Szarvas Rita magyar-történelem szakos középiskolai 

tanár, muzeológus 
időtartalma: havonta/kéthavonta egy délután 
időpontja: havonta/kéthavonta egy délután 
kiknek ajánljuk? Budapest közeli intézmények, múzeumok (Nemzeti M., 

Természettudományi M., Közlekedési M., 
Iparművészeti M. Petőfi Irodalmi M. stb) iránt 
érdeklődő diákjainknak. 

költségei: utazási költségek, belépők 
 

Cím: MINDENTUDÁS GIMNÁZIUMA 
tanár: Maknics Gábor fizika-kémia szakos középiskolai tanár 
időtartalma: kb. havonta egy alkalom 
időpontja: időpont-egyeztetés után 
kiknek ajánljuk? A természettudományok iránt érdeklődő diákoknak. Az 

ELTE középiskolásoknak meghirdetett előadásain 
veszünk részt. 

költségei: utazási költségek 
 

Cím: „TERMESZEK URA” ÖKO- SZAKKÖR 
tanár: Keresztes Jusztina kémia-matematika szakos  

középiskolai tanár 
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időtartalma: kéthetente kb. 90 perc 
időpontja: időpont-egyeztetés után 
kiknek ajánljuk? természetvédelem iránt érdeklődő diákjainknak. 
költségei: ingyenes  (esetleges utazási költségek) 
 

Cím: SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
(szociális kompetenciák fejlesztése) 

tanár: Keresztes Jusztina 
időtartalma: hetente 45 perc 
időpontja: időpont-egyeztetés után 
kiknek ajánljuk? az önismeret, problémamegoldás terén játékos, 

szituációs feladatokat kedvelők részére. 
költségei: ingyenes 
 

SPORTFOGLALKOZÁSOK 

Valamennyi délután tömegsport foglalkozásokat tartunk  az iskola 

sportcsarnokában: 

Ferenczi Antal tanár úr foci, Horváth Ágnes tanárnő röplabda, Németh Iván tanár úr 

kézilabda foglalkozásokat tart az érdeklődőknek. 

 

Egyéb sportolási lehetőségek: 

a) KARATE KLUB (Diósi Pálma Karate Klub – DPK) 

A karate tanfolyam célja, hogy mind a gyerekek mozgásigényét szervezett foglalkozásokon 
megfelelő intenzitású és változatos gyakorlással elégítsük ki. A karate ősi keleti 
mozgáskultúra, mely edzésrendszerében, nyelvezetében, hagyományőrző. A tiszteletadás, a 
nagyobb fegyelem jótékony hatással vannak a személyiség fejlődésére. A karate edzések 
hatalmas előnye a többi sportággal szemben, hogy bármely életkorban elkezdhető "6 éves 
kortól egészen 66 éves korig". 
A tanfolyamot vezeti: Diósi Pálma 3. dan karate szakedző 
Időtartam: Heti 2 alkalom előzetes időpont-egyeztetés után. 
 

b) VíZITORNA A V8 uszodában 

Szerda délutánonként 14,00 és 15,00 között a könnyített testnevelés foglalkozások a V8 
uszodában lesznek. A Hangonyi Sándorné tanárnő által tartott vízitorna foglalkozásokhoz 
bármely diákunk csatlakozhat -létszámkorlátok figyelembevételével- a tanárnővel történt 
egyeztetés után.      

A szakkörökre jelentkezni, időpontot egyeztetni a szeptember 13-án kezdődő 
héten lehet, a részletekről a szaktanárok személyesen és az aulai hirdetőn 

keresztül folyamatosan adnak tájékoztatást. 


