Választható projektek (2016/17-es tanév, 11. évfolyam)
A. Czapári Beáta:
•

Irodalmi kávéház szervezése

Bakó Tünde:
•

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny lebonyolítása

Békefi Gábor:
•

Az iskola számítógépes hálózatának feltérképezése

Bakosné Novák Andrea:
•

Osztálykirándulás szervezése a 11. b osztályban

Bakosné Novák Andrea, Dezamicsné Babich Gertrud (fizika munkaközösség):
•

Fizikai kísérletek összeállítása, bemutatása

Bakosné Novák Andrea, Csébics Anikó, Simonné Tatár Zita, Tolnai Judit (matematika
munkaközösség):
•
•
•
•

Matematikaversenyek szervezése
A hetedikesek felkészítése a matematikavizsgára
Az 5. és 6. évfolyamnak matematika házi verseny szervezése
Matematikaórán használható eszközök tervezése és elkészítése

Bálint Martin:
•

A savanyúcukor citromsavtartalmának meghatározása acidi-alkalimetriával, vizuális és
potenciometrikus végpontjelzéssel

Berei Zoltán:
•
•

Filmklub
Iskolai események dokumentálása (felvétel, vágás, megosztás)

Cselényi Péter:
•
•
•

Laci báró "bukszája", avagy a Nyugat mecenatúrájának kulisszatitkai
Leukémia kisasszony és Mr. Hasnyál - híres alkotóink betegségreflexiói
1956 - szocialista forradalom? (A nemzeti tragédia megítélése az utóbbi negyedszázadban)

Felföldiné Székely Dóra:
•

A csillaghullás fénye – David Bowie emlékproject

Fodorné Kertész Éva:
•

Az alapítványi bál egyik műsorszámának betanítása

Gaál Renáta:
•

A Kempelen-nap szervezése

Horváth Tamás, Pósch László, Dr. Szász Erzsébet:
•
•

Pénztörténeti kiállítás készítése a témahétre
Helytörténeti séta vagy egy történeti múzeumi kiállítás feladatlapjának összeállítása,
kipróbálása

Juhász Gergely:
•
•
•
•

Játékok készítése kognitív képességek fejlesztésére
Biológiai áthallások az építészetben és a művészetekben
Etológiai kísérletek tervezése és elvégzése
Biológiai vízminősítés terepgyakorlattal

Lauthné Url Csilla:
•
•

„Advent in Wien” egy utazás megszervezése, úti beszámoló készítése, kiadvány
megszerkesztésével
„Martinstag” egy iskolai ünnepség/jeles nap megrendezésében segítség, összefoglaló kiadvány
szerkesztése, képtár és „kedvcsináló” kiadvány készítése

Lindmayerné Rabi Márta:
•
•

Burns day (január 25.)
Cycling in towns

Miernik Beáta:
•
•

Színházi világnap megszervezése; hagyomány kialakítása
Hazugság, képmutatás, őszinteség – Molière tükrében – a középiskolások szemszögéből
(irodalmi színpadi műsor összeállítása)

Mura-Mészáros Csaba:
•

Az iskolánk környezetében lévő invazív növények bemutatása az iskola tanulói számára

Németh Mihály:
•

Amit a 3D nyomtatóval érdemes elkészíteni (Javaslatok az iskola 3D-s nyomtatójának
felhasználására, konkrét, hasznos tárgyak készítése.)

Olejnik Árpád:
•

Modding – különleges kinézetű számítógép építése az iskolában megtalálható alkatrészekből

Oroszi-Kuzmich Kinga:
•

Fűszerkert létrehozása és gondozása az iskola kertjében

Schwarckopf Ágnes:
•

Szent Patrik nap (jeles nap- március 17.), szervezés és játékos órák tartása az 5., 6.
osztályokban

Szabó Katalin:
•
•

7-es kisvizsgára felkészítő foglalkozások tartása
Az iskolai Streetball szervezése

Vaskor Gabriella (max. 3 fő számára; vázlattal lehet jelentkezni):
•
•
•

Egy hazai naturpark terepi bemutatásáról készített beszámoló – saját bejárással egybekötött
terepi munka és prezentáció
Az érzékelés különböző színterei a mindennapokban (Egyszerű biológiai kísérletek
érzékszerveink működésére –, ill. hol tart a tudomány e téren?)
Tanulni is meg kell tanulni? – A tanulás biológiája

Varga Lóránt:
•
•

Az iskolai 5labdafesztivál megszervezése
Snowboard oktatás az iskolai sítáborban

Végh Patrícia:
•

Az alapítványi bál zenei produkcióinak dokumentálása

