
A szakkör neve: Ki tartja / kik tartják? Kiknek szól? Mit fogunk ott csinálni? Mikor lesz? Egész tanévben tart? Ha nem, meddig? Kell-e pénzt befizetni, valamilyen alapanyagot hozni?

Ami a 
történelemtanításból 
kimaradt

Hegedüs Hajnalka

Akik szeretik a 
történelmet, de a 
tananyagon kívüli témák 
mindig jobban érdekelték 
őket

Érdekes témákat járunk körbe, 
filmrészleteket, könyveket, 
forrásokat nézünk meg. 

Kedd 7-8. óra Októbertől tanév végéig Nem.

Röplabda Gergi Erna
9-10. évfolyam lányok, 
fiúk vegyesen.

Röplabda játék megismerése, A 
techikai elemek elsajátítása és 
alap taktikai elemeken keresztül 
a folyamatos játék biztosítása.

Minden hétfő 16:30- 
17:30-ig

A tanév során Nem.

Kötés, horgolás
Gaál Gabriella, Nagy 
Zsuzsánna

Elsősorban 9-10. 
osztályosok (Fiúk is 
jöhetnek! ;-))

Kötünk, horgolunk. (először 
sálat, majd sapkát)

Kéthetente kedden 7-8. 
órában

Novembertől 15-től tanév végéig 
Fonalat mindenki hozzon, és a kötéshez szükséges megfelelő 
kötőtűt vagy horgolótűt! Az első alkalmommal megbeszéljük.

Sütés - főzés
Bonyhai Zsuzsanna, 
Szentesi Éva

Elsősorban 9- 10. 
osztályos (fiúknak is!)

Sütünk, főzünk majd a végén 
elfogyasztjuk:)

Kéthetente kedden 7 -
8. órában

Novembertől 8-től tanév végéig 
Nem kell fizetni, de az ételek alapanyagainak beszerzésébe 
be kell segíteni.

Önismeret, coaching Nagy Andrea 

Mindenkinek, aki fejlődni 
szeretne. Személyes 
képességeket, meglévő 
erősségeket azonosító, 
fejlesztő tevékenység

Csoportos coaching. Kedd 7-(8.) óra Októbertől tanév végéig Nem

InnoMate
Balaton-Takács Valéria, 
Gaál Gabriella, Horti Csilla, 
Szentendrey Rita

10. évfolyamosok részére

Kezdetben önismerettel, 
csapatépítéssel foglalkozunk, 
majd egy-egy valódi projekten 
keresztül a csapatok 
megtanulják, hogy hogyan lehet 
eljutni egy jó ötlettől a 
kivitelezésig és az üzleti modell 
megalkotásáig.

Csütörtök 7-8. óra Októbertől kb. februárig. nem

Elektromos mérések Rózsa Sándor
9-10. évfolyamosok, 
különösen 10. a múszaki 
csoport.,

Bevezető elektronikai kísérletek, 
az emelt érettségi ide 
kapcsolódó kísérletei.

Kedd 8. óra Októbertől áprilisig. Nem.

Rajz Bádonyi Kinga Minden korosztálynak. Rajzolunk, festünk...
kedd és csütörtök 7-8. 
óra 6-14. tanóra Május végéig Igen, egyeztetés alatt (alapanyagok ára)

Laborgyakorlatok 
(egyeztetés alatt) 9-10. évfolyamosoknak

Kedd vagy csütörtöki 7-
8. óra Novembertől. Nem.

Biológia emelt 
érettségi szóbeli 
felkészítő

Gaál Gabriella 12. évfolyamosok
Emelt szóbeli érettségire 
gyakorolunk.

A szalagavató után 
egyeztetetett 
időpontban.

Szalagavató után májusig. Nem.

Kezdési időpontok: Ha a táblázatban más nem szerepel, akkor az október 24-i héten (a már elkezdődött szakkörökhöz lehet csatlakozni.)
A jelentkezés három módon lehetséges: 1.) online a honlapon keresztül (www.mzsg.hu) 2.) az aulában dobj egy jelentkezési lapot a dobozba (október 18-tól). 3.) a szakkört tartó pedagógust keresd meg.
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