
 

A Pasaréti Gimnázium hírlevele 

 

Tisztelt Szülők, Diákok! 

A Pasaréti Gimnázium 2015/2016-os tanévének szeptemberi hírlevelében megtalálhatja az 

állandó és várható programjainkat, valamint közérdekű információinkat.  

Az új, aktuális tudnivalókat iskolánk honlapján, illetve közösségi oldalán is elérhetik az 

alábbi linkre kattintva:   

http://www.gimi.hu/ 

https://hu-hu.facebook.com/pasagimi 

 

  Az iskolai tanévnyitó ünnepségre szeptember 1-jén fél kilenckor kerül sor. Ezt 

követően a tanulók az osztályfőnöki órákon kapják meg a tankönyv- és 

füzetcsomagot, valamint az új tanévhez kapcsolódó információkat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Szeptember második hetében szülői értkezeletet tartunk a következő 

időpontokban: 

 

 8.-12. évfolyamon tanulók szüleinek szeptember 7-én, hétfőn 17 órától 

 5.-6. évfolyamon tanulók szüleinek szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 

perctől 

 7. évfolyamon tanulók szüleinek szeptember 8-án, kedden 18 órától. 

 

 

Minden kedves Szülőt szeretettel várnak az osztályfőnökök! 

http://www.gimi.hu/
https://hu-hu.facebook.com/pasagimi


 Gimnáziumunkban az idei tanévtől bővül a délutáni foglalkozások kínálata. Az 

angol nyelvűek mellett magyar nyelvű szakkörök/fakultációk teszik 

színesebbé és változatosabbá a tanítás utáni tevékenységek körét. 

Reményeink szerint minden diákunk megtalálja a számára megfelelő 

foglalkozást, amelyen szívesen és aktívan vesz részt. Célunk, hogy 

érdeklődésüket felkeltve új távlatokat nyissunk számunkra a tanulás mellett. 

 

A délutáni szakkörök/fakultációk közül 5.-8. évfolyamon egy magyar nyelvű, 9-

12. évfolyamon egy angol és egy magyar nyelvű foglalkozás választása 

kötelező. A kurzus anyaga beleszámít hiányzást és érdemjegyet is tekintve a 

főtantárgyak értékelésébe. A kurzusokat az iskola tanárai tartják, de lesznek 

meghívott előadók is, akik szakértői az adott témának. 

A foglalkozások szeptember második, illetve harmadik hetétől indulnak. 

Részletes tájékoztatást a későbbiekben adunk. 

Ízelítő a választható lehetőségek közül: 

 

Angol nyelvű kurzusok 

Magyar nyelvű 

szakkörökök/fakultációk és 

sporttevékenységek 

 

 Nutrition & Health 

 TOEFL, IELTS, SAT 

preparation course 

 American Culture - 

presentation 

 British Civilization 

 News in the media 

 Film 

 

 

 Kreatív rajz 

 Dráma- és kreatívjáték 

 Múzeumlátogatás 

 Opera-és komolyzenei 

koncertlátogatás 

 Színház 

 Irodalmi klub 

 Futball 

Fakultációk a 11.-12. évfolyamon: 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Matematika 

 Történelem 

 

Az alábbiakban olvashatják néhány fakultáció rövid ismertetőjét: 

 

1. TOEFL, IELTS, SAT preparation course 

Diákjaink többsége külföldön tanul tovább, többnyire angol nyelvterületen, ahová a 

bejutáshoz a fenti vizsgák valamelyike szükséges.  

A kurzus során nagy hangsúly kerül az olvasásértésre, ill. a lényeg kiemelésére (ami a 

magyar érettségin is jól jön majd), az úgynevezett „Academic Vocabulary”, azaz a 

felsőoktatásban használt alapszókincs elsajátítására és nem utolsó sorban az 

esszéírásra. Felhívom a jelentkezők figyelmét, hogy ez a különóra sok és rendszeres 

otthoni készüléssel jár, így tisztelettel kérem, hogy csak azok jelentkezzenek, akiknek 

komoly szándékaik vannak  



  
2. American Culture - presentation 

A nagy sikernek örvendő British Culture kurzus mellett fontosnak tartom, hogy a 

diákok az Egyesült Államok életével és kultúrájával is ismerkedjenek, hiszen évek óta 

tanulják a nyelvet, és sokan ott szeretnének továbbtanulni is. A tartalom mellett 

természetesen fontos a forma is. 

A kurzus többnyire a diákok által készített előadásokból, azok elemzéséből és az 

előadási készségek fejlesztéséből áll, melyek során megismerkednek az amerikai 

államokkal, politikai rendszerrel, szokásokkal, főbb történelmi eseményekkel, 

kiemelkedő történelmi és irodalmi személyiségekkel, stb. A résztvevők megtanulnak 

egyszerűbb Power Point preziket készíteni, ill. előadásuk során használni, méghozzá 

angolul. Mindemellett ne felejtsük el, hogy a források felkutatása és megfelelő 

használata is fontos készség, melyet szintén gyakorolnak. 

 

3. Nutrition & Health (Táplálkozás és egészséges életmód) 

Egyre többet hallani a helyes táplálkozásról és az egészséges életmódról, mégis, a 

szünetekben szinte kizárólag cukros üdítőt, chipset és édességet látok diákjaink 

kezében. Főzni szinte egyáltalán nem tudnak, ami aggasztó, hiszen pont a szülőkkel 

töltött tinédzser évek alatt tanulhatják meg és leshetik el azokat a konyhai, 

háztartási és étkezési szokásokat, fortélyokat, melyeket később ők adnak majd át 

gyermekeiknek. Szeretném felkelteni érdeklődésüket, helyrerakni az esetleges 

tévhiteket, és persze fejleszteni nyelvi készségeiket. 

A kurzus során 15-20 perces videókat nézünk majd a témával kapcsolatban angolul. 

Ezeket értelmezzük, megbeszéljük. A fontosabb kifejezéseket rögzítjük, ismételjük.  

 

4. British Civilization 

Iskolánkban évek óta népszerűnek számít a British Civilization (Brit Civilizáció) 

című kurzus, melyben áttekintjük a brit történelem legfontosabb eseményeit, 

történéseit, szereplőit. Ezeket mindig megpróbáljuk úgy megbeszélni és elemezni, hogy 

közben nem feledkezünk meg például a hasonló időszak magyar vonatkozásairól sem, 

diákjaink így egy összefüggő történelmi képet kapnak az elmúlt évszázadokról, 

szókincsük, nyelvtudásuk pedig ezzel párhuzamosan jelentősen bővül.  

Ezt szeretnénk idén folytatni olyan formában, hogy érdekes, izgalmas, egy-egy 

történelmi vagy kulturális eseményhez kapcsolódó történetet dolgozunk fel videók és 

újságcikkek alapján. Szeretnénk a történelmi események mellett a populáris kultúra 

híreivel színesíteni a kurzust, gondolok olyanokra, mint például a méltán híres 6:3-as 

magyar győzelem megbeszélése, vagy éppen a Buckingham Palota körüli aktuális 

pletykák „elemzése”. 

 



 

  
5. News in the media 

Tavaly kezdtük el a News in the Media (Hírek a médiában) című kurzusunkat, 

melynek során aktuális eseményeket beszéltünk meg. A tanfolyam során a diákok 

maguk dönthették el, milyen témájú eseményekről beszéljünk, így volt szó politikáról, 

gazdaságról, kulturális témájú hírekről, de természetesen nagy népszerűségnek 

örvendett a bulvár kategória is. A kurzus célja a napi események megismerésén kívül a 

prezentációs gyakorlat és természetesen a szókincs fejlesztése volt kötetlen formában. A 

nemzetközi és a belföldi hírek idén is gazdag témát szolgáltatnak majd, s közben 

megpróbáljuk beépíteni ezeket a közép és az emelt szintű vizsgák tematikájába. 

Szeretném hangsúlyozni a nyelvhelyességen túl a tárgyi tudás megszerzését is, hiszen 

egy magasabb szintű vizsgán nagyon fontos az aktuális társadalmi témájú kérdések 

ismerete. 

 

6. Dráma– és kreatívjáték 

Olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a tanulók értelmi, érzelmi és 

kifejezőképességeinek fejlesztésén van. Olyan növendékek jelentkezését várom, akik 

kedvet éreznek magukban a helyzetgyakorlatok megoldásához, színjátszáshoz, 

ugyanakkor képesek verseket és szövegeket tanulni. A foglalkozások heti két 

alkalommal lesznek, amelyek másfél órásak. 

Célok: 

 a művészetek befogadása 

 esztétikai nevelés, ízlésformálás 

 az önkifejezés lehetőségének szabadsága 

 a kommunikációs készségek fejlesztése 

 a társas együttműködés és közösségi munka erősítése 

 általános és humán területek (zene, mozgás, színjáték) kompetenciájának növelés 

 önelfogadás, önelfogadtatás, és mások elfogadása, empátia 

 önálló alkotó- és előadó-képesség 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

7. Opera- és komolyzenei koncertlátogatás 

Az operalátogatás keretein belül a tanulók a Magyar Állami Operaház, valamint 

az Erkel Színház kiválasztott előadásait tekinthetik meg havi egy alkalommal. 

Koncerteket a MÜPA és a Zeneakadémia koncerttermeiben tekinthetik meg. A 

kurzus egyetlen egy alkalommal vasárnapi elfoglaltságot is jelent, mikor 

idegenvezető segítségével járják be a diákok az Operaházat. A megtekintésre 

kiválasztott zeneműveket a látogatások előtt az iskolában feldolgozzuk, így a 

tanulóknak nem kell tartaniuk az idegen- énekelt nyelvezet meg nem értésétől. A 

foglalkozás havonta egyszer előre meghatározott időpontban kerül megtartásra. 

 
 

8. Múzeumlátogatás 

A múzeumlátogatás keretein belül olyan kiállításokat, tárlatokat látogatnak meg 

tanulóink havi rendszerességgel, melyek az iskolai tananyag kiegészítéseként 

segítségül szolgálhat elméleti tudásukhoz, felkészülésükhöz. Ezenfelül az éppen 

aktuális, tananyaghoz nem köthető, ugyanakkor fontos új kiállítások 

megtekintését is célul tűzzük ki.  

 
 

9. Irodalmi klub 

Az irodalom köztünk él! Sajnos az irodalomórákon kevés idő jut a kortárs 

magyar irodalom mélyebb megismerésére. Az irodalmi klub célja, hogy a diákok 

személyesen is megismerkedhessenek kiváló kortárs magyar alkotókkal, a 

személyes találkozáson, beszélgetéseken keresztül betekintést nyerhessenek az élő 

irodalom világába, az alkotói folyamatokba, a művészek mindennapjaiba. 

Kéthavonta szeretnénk meghívni olyan jelentős alkotókat, mint pl. Lackfi János, 

Kukorelly Endre, Háy János, Tóth Krisztina, Simon Márton stb. 

A megszervezett beszélgetések előtti héten egy 60 perces délutáni foglalkozás 

keretében ismerkedünk a meghívott művész munkásságával. 

A félév során legalább egyszer ellátogatnánk egy irodalmi lap szerkesztőségébe, 

valamint a Petőfi Irodalmi Múzeumba, ahol a gyerekek részt vennének egy 

közösen kiválasztott múzeumpedagógiai foglalkozáson. 



 

 

 

 

Idén folytatódik sportversenyünk, a tavalyi 5PRÓBÁS BAJNOKSÁG 7PRÓBÁS 

BAJNOKSÁGGÁ bővül.  

Szeptember 1-től új csengetési rend lép életbe: 

 

1. óra 8:30 – 9:15 (10 perc szünet) 

2. óra 9:25 – 10:10 (5 perc szünet) 

3. óra 10:15 – 11:00 (10 perc szünet) 

4. óra 11:10 – 11:55 (5 perc szünet) 

5. óra 12:00 – 12:45 (50 perc ebédszünet) 

6. óra 13: 35 – 14:15 (5 perc szünet) 

7. óra 14:20 – 15:00 

 

 

 

Iskolánk nagyszünetében az étkezési lehetőséget a közeli La Mia Famiglia 

Étterem biztosítja. A tanulók 900 forintos menüajánlatokból választhatnak, 

mely egy levest és egy válaszható A vagy B főételt tartalmaz. A diákokat 

szaktanár kíséri. A szeptemberi ebéd befizetése szeptember 4-ig a titkárságon 

történik. Az októberi ebédet szeptember 25-ig kérjük befizetni. 

Szeptember 25-27-e között az 5.-9. évfolyam diákjai Sopron-Fertőrákos 

környékére látogatnak a háromnapos kiránduláson. További információkat az 

osztályfőnökök adnak az első szülői értekezleten.  

 

A 10.-12. évfolyam berlini kirándulása szervezés alatt áll, további információkat 

a későbbiekben adunk. 


