A Pasaréti Gimnázium hírlevele

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!
A Pasaréti Gimnázium 2016/2017-es tanévének szeptemberi hírlevelében megtalálhatják 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
Szeptember 12-én, hétfőn szülői értekezletet tartunk a következő időpontokban:





5.-7. évfolyamon tanulók szüleinek 17 órától
8. évfolyamon tanulók szüleinek 16 óra 30 perctől
9. évfolyamon tanulók szüleinek 18 órától
10-12. évfolyamon tanulók szüleinek 17 órától.

Minden kedves Szülőt szeretettel várnak az osztályfőnökök!

A csengetési rend:
1. óra

08:30 – 09:15

2. óra

09:30 – 10:15

3. óra

10:30 – 11:15

4. óra

11:30 – 12:15

5. óra

12:30 – 13:10

6. óra

13:20 – 14:00

7. óra

14:10 – 14:50

8. óra

15:00 – 15:40

Osztálykirándulások
Szeptember 15-én és 16-án az 5.-7. évfolyam diákjai egynapos kirándulásokon
vesznek részt. Szeptember 15-én a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba,
szeptember 16-án pedig a Római Kalandparkba látogatnak.
A 8. évfolyam szeptember 15-én és 16-án egynapos kirándulásokon vesz részt.
A 9. évfolyam szeptember 15-17-ig háromnapos egri kiránduláson vesz részt.
A 10. osztály kirándulása szervezés alatt áll.
A 11. és a 12. évfolyam szeptember 15-17-ig háromnapos osztálykirándulásra
megy az Őrségbe, ahol egy biciklitúra keretében fedezik fel a táj szépségeit.
További információkat az osztályfőnökök adnak e-mailben és az első szülői
értekezleten.

Iskolánk étkezési lehetőségét a közeli Pasarét Club Étterem biztosítja. A menü
ára 990 forint, mely egy levest és egy főételt, illetve heti 3 alkalommal
gyümölcsöt vagy süteményt is tartalmaz. A további ebédbefizetések
időpontjáról e-mailben küldünk értesítést.

Gimnáziumunkban az idei tanévben is lehetőségük van a diákoknak a délutáni
foglalkozásokon való részvételre. Az angol nyelvűek mellett magyar nyelvű
szakkörök/fakultációk teszik színesebbé és változatosabbá a délutáni
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 foglalkozások szeptember 12-től indulnak.
Szakkörökök,
fakultációk és
sportkörök

Szaktanár

Évfolyam

Időpont

Helyszín

English Lector Hour

Dallan Troyer

9-12.

szerda vagy
csütörtök

iskola

Nemzetközi
nyelvvizsga-felkészítés

Komjáthy Katalin

9-12.

kedd

iskola

Állami nyelvvizsgafelkészítés - angol

Komjáthy Katalin

9-12.

szerda

iskola

Állami nyelvvizsgafelkészítés - német

Komjáthy Katalin

9-12.

csütörtök

iskola

Film

Bárdos Csaba

7-12.

jelentkezőkkel
egyeztetve

iskola

Festészet

Lichner Barbara

5-12.

szerda

Múzeum

Takáts Tamás

5-12.

változó

külső

Opera

Takáts Tamás

5-12.

változó

külső

Színház

Takáts Tamás

5-12.

változó

külső

Városod más szemmel

Ondrejné Novák
Ildikó - Egerszegi
Orsolya

5-12.

változó

külső

Sakk és logikai játékok Egerszegi Orsolya

5-12.

Matematika szakkör

Egerszegi Orsolya

5-8.

Matematika fakultáció

Egerszegi Orsolya

9-10.

Csillagászat

Egerszegi Orsolya

5-12.

Fitt Tini - Fitness

Csernák Adél

5-8.

Testszépítő - Fitness

Csernák Adél

9-12.

Futball

Árpád Attila

5-12.

Úszás

Hesser Judit

5-12.

jelentkezőkkel
egyeztetve
jelentkezőkkel
egyeztetve
jelentkezőkkel
egyeztetve
havonta
kedd este
hétfő
14-15
hétfő
15-16
péntek
14-15
hétfő, csütörtök
14:30-15:15

iskola

iskola
iskola
iskola
külső
Vasas Pasarét
Vasas Pasarét
Czakó pálya
I. ker.
Városmajor
utcai uszoda

Szakkörökök,
fakultációk és
sportkörök

Szaktanár

Évfolyam

Időpont

Magyar fakultáció
emelt szint

VetésiTarnavölgyi Dóra
VetésiTarnavölgyi Dóra

Történelem fakultáció

Bálint Katalin

11-12. csütörtök

Matematika érettségi
felkészítő 11.

Árpád Attila

11.

Matematika érettségi
felkészítő 12.

Árpád Attila

12.

Fizika érettségi
felkészítő

Majoros László

11.

Informatika érettségi
felkészítő 11.

Majoros László

11.

Informatika érettségi
felkészítő 12.

Majoros László

12.

Magyar fakultáció
középszint

jelentkezőkkel
egyeztetve
jelentkezőkkel
11-12.
egyeztetve
11-12.

jelentkezőkkel
egyeztetve
jelentkezőkkel
egyeztetve
jelentkezőkkel
egyeztetve
jelentkezőkkel
egyeztetve
jelentkezőkkel
egyeztetve

Helyszín
iskola
iskola
iskola
iskola
iskola
iskola
iskola
iskola

A fakultációk/szakkörök rövid ismertetői:
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.
Felkészítés államilag elismert közép- vagy felsőfokú ANGOL egynyelvű nyelvvizsgára
A heti egy alkalom során nyelvvizsga feladatsorokat oldunk meg, valamint áttekintjük a szóbeli
témaköröket is. A sikeres felkészüléshez elengedhetetlen, hogy a diákok elvégezzék az otthonra
kiadott olvasásértés, ill. íráskészség feladatokat. Alapvetően a BME egynyelvű nyelvvizsgára
készülünk, de igény szerint más vizsgatípus is választható.
Felkészítés államilag elismert közép- vagy felsőfokú NÉMET egynyelvű nyelvvizsgára
A heti egy alkalom során nyelvvizsga feladatsorokat oldunk meg, valamint áttekintjük a szóbeli
témaköröket is. A sikeres felkészüléshez elengedhetetlen, hogy a diákok elvégezzék az otthonra
kiadott olvasásértés, ill. íráskészség feladatokat. Alapvetően a BME egynyelvű nyelvvizsgára
készülünk, de igény szerint más vizsgatípus is választható.

English Lector Hour 9-12th year students - Hypothetical Situations and Hot Topics
A Socratic forum to cultivate and enhance critical thinking and reasoning skills using current hot
topic news items.
Vocabulary from the news and supplementary material will be introduced, familiarised and
utilized throughout the course as an adjunct to the students preparations for successful completion
of the English Érettségi.
Ezen az órán aktuális hírek, témák feldolgozása történik, ahol a kritikus gondolkodás mellett az
érvelési készség fejlesztésére is sor kerül. Az érettségire való felkészítés során érintett témakörök
szókincsét a diákok sikeresen sajátíthatják el.
Film
A fakultáció célja, hogy a diákok megismerjék a több mint száz éves mozgóképkultúrát. A tanulók
egy átfogó képet kaphatnak a hetedik művészet jeles képviselőiről, és a kurzushoz kapcsolódva a
legjelentősebb alkotásokat is megtekinthetik a vetítéseken. A filmek megtekintését közös beszélgetés
és feldolgozás zárja.
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.
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, amikor 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.
Színházlátogatás
Tanulóink a budapesti színházak olyan repertoár darabjaira látogatnak el, melyek fontos alapját
képezik az iskolai tananyagnak, és pillérei lehetnek az irodalom, történelem, illetve a
művészettörténet érettséginek. Természetesen színházlátogatásaink alkalmával az iskolai
tananyagon felüli és teljesen kívül eső darabokat is megtekintünk, melyek célja pusztán a
szórakozás és a kulturáliskörnyezet.
Festészet
A szakkör célja a különböző festészeti technikák, eszközök megismerése, kipróbálása, a játékos
festészeti kísérletezés. A természet utáni megfigyelések és kreatív feladatok során a tanulók
életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően megismerkednek a festészet alapjaival. Az egyéni
alkotómunka mellett fontos az egyes feladatokhoz kapcsolható jelentős festői életművek,
művészettörténeti alkotások megismerése.
Matematika szakkör 5-8.
Versenyfelkészítés matematikából 5-8. évfolyamon és matematikai érdekességek. A kiválasztott
versenyek típusainak megfelelő, korábbi feladatsorok megoldása történik a foglalkozásokon. A
tananyagban nem szereplő tételek, illetve az euklideszi síkon tanult szerkesztések és tételek a gömb
felületén (gömbi geometria) megismerésére kerül sor.

Matematika fakultáció 9-10.
A kötelező matematika tananyag mélyebb megismerésére, bizonyítások átbeszélésére és hozzá tartozó
feladatok megoldására kerül sor ezen a foglalkozáson, kiegészítve a középszintű tananyagban nem
szereplő témakörökkel, ismeretekkel.
Sakk és logikai játékok
A szakkör célja a matematikai készségek fejlesztése, matematikai alapok stabilizálása és logikai
gondolkodás gyakorlati használata kártya- és társasjátékokkal: Panic Lab, Set, Találd ki?
Mesterlogika, Solo, Amőba, 3D Amőba, Sakk, Tangram geometriai játék stb.
Matematika érettségi felkészítő 11.
Közép- és emelt szintű érettségire készít fel. A 9. – 10. – 11. I. félév matematika tananyagának
feldolgozása közép- illetve emelt szinten, kiegészítve a középszintű tananyagban nem szereplő
témakörökkel, ismeretekkel. Heti egy, esetenként két alkalommal.
Matematika érettségi felkészítő 12.
Közép- és emelt szintű érettségire készít fel. A 11. II. félév – 12. matematika tananyagának
feldolgozása közép- illetve emelt szinten, kiegészítve a középszintű tananyagban nem szereplő
témakörökkel, ismeretekkel. Heti egy, esetenként két alkalommal.
Magyar középszintű érettségi felkészítő
A fakultáció során a középszintű magyar érettségi feladattípusait tekintik át és gyakorolják a tanulók.
Magyar emelt szintű érettségi felkészítő
A fakultáció célja az emelt szintű magyar érettségire való felkészülés. A foglalkozás során a diákok
gyakorolják az emelt szintű érettségi feladattípusait és kiegészítik a középszintű tananyagot.
Történelem fakultáció 11-12
Emelt szintű érettségire készíti fel a diákokat. A 9. – 10. – 11. – 12. történelem tananyagának
feldolgozása emelt szinten, kiegészítve a középszintű tananyagban nem szereplő témakörökkel,
ismeretekkel. Heti két órában (egyben megtartva) gyakorolják a tanulók az érettségi feladattípusokat.
Városod más szemmel
Tanítás utáni délutáni órákban tanulóinknak lehetőségük nyílik fővárosunk interaktív felfedezésére a
Városi Titkos Füzet segítségével, amelyből minden résztvevőnek saját példányt biztosítunk.
Csillagászat - Budapest felett az égbolt…
Tanítás utáni program, melynek keretein belül külső helyszínekre – Planetárium és csillagvizsgáló –
látogatunk el, ahol vetítéseken, előadásokon és távcsöves bemutatókon veszünk részt.
Informatika érettségi felkészítő, 11. és 12. évfolyam
A foglalkozásokon a középszintű informatika érettségi gyakorlati vizsgájára készülünk fel.
(Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció és weblap készítése, valamint adatbázis kezelés.)
Fizika érettségi felkészítő, 11. évfolyam
A foglalkozásokon a középszintű fizika érettségire készülünk fel. (Elméleti ismeretek elmélyítése,
feladatmegoldás, illetve a szóbeli vizsgán előforduló kísérletek, mérések elvégzése és értelmezése.)

A fakultációkra, szakkörökre és sportkörökre a diákok a szaktanároknál és az
osztályfőnököknél jelentkezhetnek.

A múzeum, opera- és színházlátogatáshoz kapcsolódó szeptemberi és októberi
programjaink:
Szakkör

Időpont

Program

múzeum

szeptember 22.

14 órától a Modiglinai kiállítás megtekintésén és
múzeumpedagógiai foglalkozásán vesznek részt tanulóink a Magyar
Nemzeti Gallériában.

színház

október 3.

A Budapesti Bábszínházban tekintik meg az 5. és 6. osztályosok a
Gengszter nagyi című darabot 15:30-tól.

színház

október 4.

A Madách Színházban a Nyomorultak című musicalt nézik meg
diákjaink.

színház

október 13.

Az Erkel Színházban a Billy Elliot című musicalt tekinthetik meg.

színház

október 27.

Molière Tartuffe című darabját az Örkény Színházban nézik meg 19
órától.

