
 

A Pasaréti Gimnázium hírlevele 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Az idei tanévtől kezdve bevezettük a kötelező délutáni foglalkozásokat diákjaink 

számára. Ezzel kívánjuk szélesíteni látókörüket, kiegészíteni a hagyományos 

tanórai kereteket, élményhez juttatni diákjainkat a rendhagyó tanulási 

folyamatban. 

Ez a hírlevél rövid tájékoztatást ad gimnáziumunkban választható/választandó 

tanórán kívüli foglalkozásokról.  

  

Kérjük, hogy a kínálat tanulmányozása után válasszanak gyermekük számára az  

 5-8. évfolyamokon egy magyar nyelvű, 

 9-12. évfolyamokon egy magyar és egy angol nyelvű foglalkozást legalább. 

  

A választott foglalkozások látogatása kötelező, az azokon nyújtott teljesítményükre 

tantárgyi érdemjegyet kapnak. 

 

Jelentkezési lap 

  

Tanuló neve:  ...................................................................................  

Osztálya:  ..........................................................................................  

  

Kötelezően választott foglalkozások: 

1.  ........................................................................................................  

2.  ........................................................................................................  

  

További választott foglalkozások: 

3.  ........................................................................................................  

4.  ........................................................................................................  

5.  ........................................................................................................  

  

Dátum: 2015. szeptember  

 ............................................................................................................  

 Aláírás



Angol nyelvű foglalkozások:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkozás: Bevezetés a filmtörténetbe (ANGOL) 

Időpont: hétfő, 14:20 - 15:40 

 

Jegy: 

média és/vagy 

irodalom; 

félévente 3 db 

Követelmény:  

 Az órán elhangzott 
és jegyzetelt szó és 
kifejezéstár 
visszakérdezése 
(szóban vagy 
írásban)  

  egy írásos elemzés 
egy filmrészletről.  

Leírás: A cél, hogy megismertesse a tanulókat, a több mint száz éves 

mozgóképkultúrával. A diákok egy átfogó képet kaphatnak a hetedik 

művészet jeles képviselőiről, és a kurzushoz kapcsolódva a 

legjelentősebb alkotásokat is megtekinthetik a vetítéseken. Az egyes 

országok mozgókép története szorosan összefügg a világ filmes 

kultúrájával, azon belül is a hollywoodi stúdiórendszer kialakulásával. 

Mivel rendkívüli módon meghatározta a filmipar fejlődését az adott 

történelmi kor hatása, a kurzus kitűnően illeszkedik a történelmi 

szemináriumokhoz is.  

Tanár: Bárdos Csaba 

 

Foglalkozás : Nutrition & Health  

(Táplálkozás és egészséges életmód) (ANGOL) 

Időpont: kedd, 14:20 - 15:45 

 

Jegy: 

 Angol nyelv 

Követelmény:  

 félévente egy db 5-

10 perces 
prezentáció 

 jelenlét, órai 

munka 

 szódolgozat 

Leírás: 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.  

Tanár: Komjáthy Katalin 

 

Foglalkozás: TOEFL, IELTS, SAT  

preparation course (ANGOL) 

Időpont: hétfő, 14:20 - 15:45 

 

Jegy: 

 Angol nyelv 

Követelmény: 

 kéthetente egy 

beadandó esszé 

 szódolgozat 

 jelenlét, órai 

munka, HF 
rendszeres 
elkészítése 

Leírás: 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  

Tanár: Komjáthy Katalin 

 

Foglalkozás: American Culture - presentation (ANGOL) 

Időpont: szerda, 14:20 - 15:45 

 

Jegy: 

 Angol nyelv 

Követelmény: 

 Félévente két 

prezentáció 

 jelenlét, órai 

munka,  

Leírás: 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 forrásokat 

felkutatása és megfelelő használata is fontos készség, melyet szintén 

gyakorolnak. 

Tanár: Komjáthy Katalin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelvű foglalkozások: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkozás: News in the media (ANGOL) 

Időpont: hétfő, 15:00 - 15:40 

 

Jegy: 

   

Követelmény:  

  

Leírás: 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. 

Tanár: Kertész Ferenc 

 

Foglalkozás: Matematika emelt fakultáció, elsősorban 11 

Időpont:  hétfő és/vagy szerda 

 

Jegy: 

  matematika 

Követelmény:  

 részvétel  

 szóbeli felelés 
illetve írásbeli 
dolgozat 
formájában 

Leírás: a foglalkozáson az emelt szintű matematika érettségi elméleti 

tananyagának áttekintése – szóbeli vizsgára való felkészülés és a sikeres 

írásbeli vizsgához szükséges feladatmegoldó rutin megszerzése a fő 

irányunk, rengeteg (házi) feladattal, rengeteg munkával, a sikerre 

„gyúrunk”!    

Tanár: Árpád Attila 

 

Foglalkozás: Dráma– és kreatívjáték 

Időpont: hétfő, 15:00 - 15:40 

 

Jegy: 

dráma ill. magyar 

Követelmény:  

  konstruktív 
jelenlét 

Leírás: 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. 

Tanár: Takáts Tamás Henrik 

 

Foglalkozás: Kreatív rajz 

Időpont: csütörtök, 15:00 - 15:40 

 

Jegy: 

 rajz 

Követelmény:  

 jelenlét 

 órai  munka 

Leírás: A szakkör célja különböző rajzeszközök és technikák 

megismerése, kísérletezés technikákkal, alapanyagokkal és 

kompozícióval. Felületalakítás, dekorativitás, illusztrálás. Vizuális 

környezetünk értelmezése, logók, arculat, reklámok elemzése, 

divatrajzok készítése. A sikeres diákmunkák megtekinthetőek lesznek 

az iskola falain is.  

Tanár: Dévai Zsófia 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkozás: Magyar fakultáció, 11-12 

Időpont:  

 

Jegy: 

  magyar és 

nyelv és 

irodalom 

Követelmény:  

 havonta egy 

beadandó 

  

Leírás: A magyar fakultáció és emelt szintű óra a 11. és 12. osztály 

diákjait együttesen segít a középszintű, valamint az emelt szintű 

érettségi vizsgára való felkészülésben. A két foglalkozásra azonos 

időpontban kerül sor heti másfél órában, differenciált munkaformában. 

A középszinten érettségiző diákok szövegértési és szövegalkotási 

feladatsorokat oldanak meg tanári irányítással és önállóan egyaránt, 

hogy megfelelő rutint szerezzenek a feladatok megoldásához. 

 Az óra egyben konzultációt is jelent, mely a felmerülő kérdéseket és 

problémákat is igyekszik orvosolni.  

Az emelt szintű érettségire való felkészülés komolyságot, elszántságot, 

nagy szorgalmat és rendszeres otthoni tanulást, valamint olvasást jelent.  

A foglalkozáson áttekintjük a 9. évfolyamtól tanultakat, rendszerezzük 

és kiegészítjük az elsajátított ismereteket. Az ajánlott házi 

olvasmányokat közösen értelmezzük, elemezzük. Egy-egy nagyobb 

egység lezárása után a diákok az emelt szintű vizsgához hasonló 

nehézségű nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsort kapnak, melyek 

értékelésre kerülnek.  

Tanár: Tóth Adrienn 

 

Foglalkozás: Operalátogatás 

Időpont: havonta egy alkalom 

 

Jegy: 

 ének / 

irodalom 

Követelmény:  

 megjelenés 

 félévente egy 

dolgozat 

leadása 

Leírás:  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. 

Tanár: Takáts Tamás Henrik 

 

Foglalkozás: Foci 

Időpont: péntek, 14:00 - 

 

Jegy: 

testnevelés 

Követelmény:  

 öt alkalmanként 

egy kis 5-ös 

Leírás: Folytatódik idén is minden pénteken a tanár-diák foci. 

Megkötés nincs, csak lelkesen gyere!  

Tanár: Árpád Attila 

 

Foglalkozás: Színházlátogatás 

Időpont: havonta egy alkalommal 

 

Jegy: 

 irodalom 

Követelmény:  

 megjelenés  

 félévente egy 

dolgozat 

leadása 

Leírás: A színházlátogatás fakultáció nagy sikerrel évek óta működik 

iskolánkban. Tanulóink a budapesti színházak repertoárjába nyerhetnek 

betekintést. 

Darabválasztásainkkal nemcsak az éppen aktuális tananyagok 

kiegészítésére törekszünk, hanem a befogadásra nevelés kompetenciáját 

szeretnénk erősíteni, melynek egyik legfontosabb része a tanulók 

világlátásának 'spektrum-szélesítése'. 

Tanár: Takáts Tamás Henrik 

 

Foglalkozás: Jóga 

Időpont: péntek, 14:00 – 16:00 

 

Jegy: 

testnevelés 

Követelmény:  

 öt alkalmanként 

egy 5-ös 

Leírás: Könnyed, nem túl megerőltető jógaóra, a mindennapokban 

megfáradt test feltöltésére, ellazítására. 

 A légző gyakorlatokkal kevert ászanák felfrissítik a testet és a lelket, az 

óra végi vezetett relaxáció pedig energetizál. 

  

Tanár: Kakukné Lapis Kriszta 

 

Foglalkozás: Történelem fakultáció, 11-12. 

Időpont 

 

Jegy: 

történelem 

Követelmény:  

 rendszeres otthoni 

készülés 

 számonkérés 

Leírás: Azokat a 11.-es 12.-es tanulókat várom, akik emelt szintű 

történelem érettségit szeretnének tenni. Az órákon érettségi 

feladatokon keresztül átismételjük a magyar és egyetemes történelmet a 

kezdetektől, valamint begyakoroljuk az érettségin előforduló 

feladattípusok megoldását. Az írásbeli gyakorlatok mellett gyakoroljuk 

az összefüggő feleleteket a szóbeli érettségire. Az óra segíthet azoknak 

is átismételni a történelem főbb korszakait, eseményeit, akik nem emelt 

szintű érettségit tesznek. 

Tanár: Bálint Katalin 

 



 
Foglalkozás: Biológia fakultáció, 11 

Időpont:  

 

Jegy: 

Biológia  

 

Követelmény:  

 házi feladat, 
jegyzőkönyv 
készítése a 
gyakorlatokról. 

• Óra elején rövid 
számonkérés, 
amihez felvételi 
szintű feladatokat 
készítünk. 

• Az év során 
három 
alkalommal 
nagyobb 
számonkérés: 
szóban és írásban 

•  felelés az elmúlt 
időszak témáiból. 

 Az érettséginek 
megfelelően 
százalékos és 
érdemjegyes 

értékelés.  

Leírás: Az érdeklődő diákok számára a középiskolai tananyag 

kísérletes részének megmutatása; az alapórákon az elméletben tanultak 

kiegészítése.  

Felkészítjük a tanulókat az emelt szintű érettségire. Olyan készségeket, 

kompetenciákat fejlesztünk, amelyek alkalmassá teszik a diákokat 

felsőfokú tanulmányok végzésére. Segítjük az egyes részterületek 

megmutatásával a pályaválasztást. 

Témák: 

• növényrendszertan (határozási gyakorlatok, lehetőleg terepen)  

• állatrendszertan (preparált állatok megfigyelése) 

 • társulások vizsgálata  

• állatok boncolása (giliszta, svábbogár, hal, madár, emlős) 

 • szervek boncolása, működésük (szív, tüdő, vese, mozgás) 

 • az élőt felépítő anyagok kimutatása (biogén elemek, szénhidrátok, 

lipidek, fehérjék, ismeretlen összetételű oldat összetevőinek kimutatása, 

meghatározása)  

• anyagcserefolyamatok vizsgálata (felépítő és lebontó folyamatok). 

Tanár: Drozdovszky Orsolya 

 

Foglalkozás: Biológia fakultáció, 12 

Időpont:  

 

Jegy: 

 Biológia 

Követelmény:  
• Minden héten 
írásos számonkérés 
emelt szintű 
feladatlapok 
kitöltésével 
• Az írásbeli és a 
szóbeli feleletek 
értékelése az emelt 
szintű írásbeli szerint. 
 • Félév vége felé 

próbaérettségi  

Leírás: Az érdeklődő diákok számára a középiskolai tananyag 

átismétlése, kiegészítése az emelt szintű követelményekkel, továbbá a 

tananyag feladatokban történő alkalmazása. 

Célok: 

 A problémamegoldó készség fejlesztése. 

 A feladatmegoldási készség fejlesztése szóban és írásban. 

 Felkészítés az emelt szintű érettségire.   

 Olyan készségeket, kompetenciákat fejlesztünk, amelyek alkalmassá 

teszik a diákokat felsőfokú tanulmányok végzésére.  

 Segítjük az egyes részterületek megmutatásával a pályaválasztást. 

 

Heti egy óra szóbeli tételek feldolgozása, tanári összefoglalás a 

következő hét anyagából, és heti egy óra feladatmegoldás.  

 

Tanár: Drozdovszky Orsolya 

 

Foglalkozás: Múzeumlátogatás 

Időpont: havonta egy alkalom 

 

Jegy: 

irodalom/történelem 

Követelmény:  

 megjelenés 

 félévente 

egy dolgozat 

leadása 

Leírás:  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.. 

Tanár: Takáts Tamás Henrik 

 


