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Kedves Szülők!  
 
Örömmel mutatjuk be iskolánk igény szerint bővülő szakköri kínálatát. Célunk az, hogy a diákok és 
a szülők lássák egyben, hogy milyen tanórákon kívüli lehetőségeket kínál az iskola a tanulószobák 
mellett. A bemutatott szakkörök nagy része már most is működik, emellett néhány új lehetőséget is 
nyitunk. 
Fontosnak tartjuk a tanórákon kívüli, érdekes, játékos ismeretszerzés megvalósítását és az 
érdeklődési területek feltérképezését. Biztosítani szeretnénk a különféle kommunikációs, kreatív és 
nyelvi készségek fejlesztését, valamint a célzott testmozgást.  
A szülői igényfelmérések alapján a második félévtől új szakköri kínálattal jelentkezünk.  
 
A szakkörökre jelentkezni az órákat tartó szaktanároknál lehet. 
Addig is ötleteikkel és javaslataikkal keressék bátran Ozoróczy Linda kollégánkat! 
 
Légy kíváncsi minden nap! 
Papp György igazgató 
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Humán tudományok, művészetek 
 
Retorikaszakkör  

Pálmai Adrienn tanárnővel csütörtökönként a 8.órában 
Különböző drámapedagógiai alaphelyezeteken, retorikai és disputa gyakorlatokon keresztül 
megtanulunk helyesen érvelni, felismerni az érvelési hibákat, kulturáltan vitázni diákokhoz közel álló 
témákban. A második félévben megpróbáljuk legyőzni a lámpalázat és megtartani egy beszédet jó 
szónokként. 
 
Történelemszakkör  

Pálmai Adrienn tanárnővel a 6. évfolyamnak keddenként a 8. órában 
Történelmi témájú játékokokat játszunk és olyan témákba merülünk bele, ami a gyerekeket érdekli. 
Például tényleg vérben fürdött Báthory Erzsébet? Tényleg az ókorban tudtak a legegészségebben 
főzni?  
 
Magyarszakkör 

Szászné Juszkó Nikoletta tanárnővel az 5-6. évfolyamnak szerdánként a 8.órában 
Az órákon a különböző versenyekre készülünk, emellett nyelvi játékokat játszunk. A tanulók 
bemutathatják társaiknak kedvenc könyveiket, verseiket, melyekhez illusztrációkat készítünk vagy 
asszociációs gyakorlatokat végzünk. Verseket és történeteket írunk, ezekhez gyakran a digitális világ 
eszközeit is segítségül hívjuk. Fejlesztjük a kommunikációs készségeket írásban és szóban.  
 
Drámaszakkör  

Túriné Kovács Kata tanárnővel 5-9. évfolyamosoknak csütörtökön a 8. órában  
A drámapedagógia és ezen belül a drámajáték módszere a gyerekek játéktevékenységére, 
kreativitására építve fejleszti az önismeretet, az együttműködési készséget, a problémamegoldást 
és a kifejezőkészséget. A szakkör kiemelt célja a diákok kommunikációs képességeinek fejlesztése, 
valamint az önismeret elmélyítése, melyet improvizációs gyakorlatokkal, új kommunikációs 
technikák elsajátításával és sok-sok játékkal segítek elő. 
 
Zene 

Kórus Ney Andrea tanárnővel minden diák számára péntekenként a 8. órában 
A Creascola énekkara mindenki számára nyitott, jelenleg 5., 6. és 7. évfolyamos diákok alkotják. 
Az éneklés által önmagunk kifejezése és megélése örömet és magabiztosságot ad, miközben együtt 
énekelni felszabadult társas élmény.  
Szeretnék önálló produkciókat életre hívni, amikben találkozhatnak a művészeti ágak, egymást 
erősítve. 
Szeretettel várok mindenkit péntekenként a 8. órában! 
 
Szolfézs 

Prókai Zsuzsanna tanárnővel keddenként 14.00 és 15.00- órai kezdettel. 
A tanárnő mint zene- és zongoratanár szeretettel várja a tehetséges és zenére nyitott gyerekeket, 
akik a zeneiskolai szolfézson nem tudnak részt venni, de a hangszertanulást folytatni szeretnék. Célja 

mailto:kapcsolat@creascola.hu


   

 CREASCOLA | 2040 Budaörs Liget utca 3/a. | +36 20 227 3628 | kapcsolat@creascola.hu | www.CREASCOLA.hu 

a zenei tehetségek támogatása, akik időt spórolhatnak azzal, hogy helyben, az iskolában fejlesztik 
tudásukat. Az iskolai szolfézs során felkészítjük a diákokat a zeneiskolai vizsgára (budaörsi Leopold 
Mozartban). 
Részletekért és további információért keressék bátran Prókai Zsuzsanna tanárnőt! 
zsuzsanna.prokai@creascola.hu 
  
Zongoraoktatás  

Igény esetén egyéni órákat szervezünk zongoratanárral. 
További információ és óradíj: 
melinda.ozoroczy@creascola.hu 
 

Nyelvek 
 
Franciaszakkör 

Szászné Juszkó Nikoletta tanárnővel a 6-7-8. évfolyamnak keddenként a 8. órában 
A szakkörön elsődleges cél a francia nyelv, valamint kultúra megismertetése, megszerettetése.  Az 
órák alapvetően idegen nyelven folynak, a hangsúlyt a szóbeli kommunikációra helyezzük. Célunk, 
hogy a diákok a mindennapi élet kommunikációs helyzeteiben alapszinten boldoguljanak franciául.   
Emellett a tanulók megismerkednek a francia zenével, néhány mai szleng és diáknyelvi kifejezéssel, 
valamint a francia gasztronómia rejtelmeibe is bepillantást nyernek.  
Bienvenus aux cours de français! 
 
 

Természettudományok és Matematika 
 
Biológiaszakkör  

Papp György Igazgató Úrral hétfőnként a 8. órában 
Féléves felvezető szakkör, ahol az élővilág szemmel nem látható részét tanulmányozzuk: a 
növénytan, sejttan világába tekinthetünk bele mikroszkóppal, valamint technikai ismereteket 
sajátíthatnak el a gyerekek pl: metszetkészítés üveglapon, a látottak megfigyelése, rajzi ábrázolása. 
 
Tehetséggondozó matematikaszakkör 

Katona Dániel tanár úrral az 5. évfolyamnak szerdánként a 8. órában, a 6-7. évfolyamnak 
péntekenként a 7. órában 
Matematika versenyfeladatokat oldunk meg és beszéljük meg a megoldás kapcsán esetleg felmerült 
egyéb összefüggéseket. Nagyon gazdag, gondolkodást fejlesztő, a tananyagot megerősítő, 
alkalmazó, egyben kiegészítő, új módszereket is bemutató a matematika versenyfeladat-anyag; 
Bolyai, Bátaszéki, Kalmár, Kenguru, Zrínyi, Varga Tamás (csak 7.), ... versenyek feladatanyaga 
elsősorban. Ezt kiegészíthetik egyéb nem versenyfeladatok, pl. Rupaszov logikai gyöngyszemei, és 
főképpen nagyobbaknál angol nyelvű matematika (nem feltétlen verseny-) feladatok. Közös 
ötletelés, vitatkozás, érvelés, megbeszélés, rádöbbenés, megértés, tanulás hibákból, sikerélmény... 
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Ha nem biztos, hogy nem lesz köze a matekhoz annak, amivel majd foglalkozni fogsz, vagy csak 
szeretnéd a logikus gondolkodásod, vitakultúrád, matematikai eszköztárad, kudarctűrő és 
sikerélmény-feldolgozó képességed fejleszteni, érdemes jönni! 
 
Földrajzszakkör 

Marton Tamás tanár úrral szerdánként a 8. órában 
A Creascola 2021/22-es földrajzszakkörén, a diákok társadalomföldrajzi esetekkel, országokkal, 
kultúrákkal ismerkednek meg közelebbről. Ezek megismerésében fontos szerepet játszik az érdekes 
és izgalmas jelenségek mélyebb megvizsgálása, a felmerülő problémahelyzetek modellezése, 
eljátszása. A szakkörre járó diákok a tanév során bővebb ismereteket szereznek az őket körülvevő 
Világról, a földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti tudományokhoz kapcsolódó eddigi ismereteik új 
helyzetekre való alkalmazásával. 
 
Fizikaszakkör  

Kálózi Attila tanár úrral a 7-9. évfolyamnak péntekenként a 8. órában 
A fizikaszakkörön szeretnénk minél több helyre eljutni. Számos kutatóhelyet fogunk meglátogatni, 
olyan helyeket is, ahol a gyakorlatban is művelik a fizikát. (ELTE, BME, KFKI). Ezen kívül 
természetesen iskolai foglalkozásokat is tartunk, ahol megbeszélhetjük a tapasztalatainkat, 
gondolatainkat, elvégezhetünk egyszerű méréseket is. 
 
Kémiaszakkör  

Kocsis Nóra tanárnővel a 7-9. évfolyamosok számára csütörtökönként a 8. órában 
 A szakkör egy lehetőség a kémia iránt érdeklődők számára az elméleti és gyakorlati ismeretek 
fokozottabb elmélyítésére, kiegészítésére (elsősorban a hétköznapokban használható tudással, 
melyet nemcsak a kémiaórákon kamatoztathatnak). Az órákon a párban végzett kísérletezés mellett 
foglalkozunk internetes kereséssel, modellezéssel és kémiatörténettel is. 
 
 

Alkotószakkörök 
 
Rajzszakkör  

Papp György Igazgató Úrral minden diák számára kéthetente szerdánként a 8-9. órában 
Lehetőség van a képzőművészeti technikák elsajátítására különböző eszközökkel: vízfesték, pasztell, 
ceruzarajz.  
A képalkotás művészetével is foglalkozunk különféle felhasználási módokon keresztül. 
Várlak szeretettel, ha érzed magadban az alkotás vágyát és nyitott vagy új ismeretek, módszerek 
megismerésére! 
 
Makerszakkör 

Berinkei András tanár úrral szerdánként a 7-8. órában 
A szakkörön a diákok által kezdeményezett tárgykészítésre irányuló projekteket támogatjuk. A 
diákok elképzeléseit gondozzuk, támogatjuk a megvalósítást, a műhelyben ehhez alapanyagot és 
eszközöket biztosítunk.  (létszámkorlát: 12 fő)  
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Sport 
 
Pingpongedzés  

Pálinkó Máté tanár úrral hétfőnként a 7-8. órában 
A pingpong összetett fizikai aktivitás, amely javítja többek közt a rugalmasságot, az erőt, a 
gyorsaságot, az állóképességet és a vérkeringést.  
 
Crossfit  

jellegű erősítő edzések Pálinkó Máté tanár úrral keddenként a 7-8. órában 
A crossfit célja egészen sokrétű. Nem arra törekszik, hogy egy adott sporthoz a lehető legtöbb 
képességet elsajátítsd, hanem hogy egy általános fizikai erőnlétet érj el. Ez a fajta edzésmód növeli 
a hét alapképességed: hajlékonyság, kitartás, erő, pontosság, koordináció, gyorsaság, egyensúly.  
 
Fociedzés   

Pálinkó Máté tanár úrral csütörtökönként a 7-8. órában 
Pályajáték, technikai edzés, erőnlét.  
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Gyógytestnevelés  

Csermely Vera tanárnővel hétfőnként a 8. órában 
Gyógytestnevelésre várom azokat a gyerekeket, akik mozgásszervi deformitásuk vagy 
belgyógyászati panaszuk miatt a testnevelés órák alól szakorvos által felmentettek. Azokat is várom, 
akik megelőző jelleggel szívesen végeznek mélyizom erősítő tornát. 
 
Tánc  

Csermely Vera tanárnővel csütörtökönként a 8. órában 
Ezen a szakkörön együtt alkotunk és tanulunk be koreográfiákat a gyerekek által kedvelt zenékre. 
 
 
 
Kérdések esetén keressék bátran szaktanárainkat az alábbi elérhetőségeken: 

 
Maker: andras.berlinkei@creascola.hu 
Gyógytestnevelés, tánc: vera.csermely@creascola.hu 
Sport: mate.palinko@creascola.hu 
Fizika: kalozi.attila@creascola.hu 
Matematika: daniel.katona@creascola.hu 
Kémia: nora.erzsebet.kocsis@creascola.hu 
Földrajz: tamas.marton@creascola.hu 
Retorika, történelem: adrienn.palmai@creascola.hu 
Biológia, rajz: igazgato@creascola.hu 
Szolfézs, zongora: zsuzsanna.prokai@crascola.hu 
Magyar, francia: nikoletta.szaszne.juszko@creascola.hu 
Dráma: kata.turine.kovacs@creascola.hu 
Szakkör szervezés: melinda.ozoroczy@creascola.hu 
0620 316 6662 
--- 
 
A 2. félévben tervezett új szakköreink: 

 

• Robotika, programozás – emelt szint 

• Konyha - egészséges életmód 

• Technikai sportok (falmászás, tenisz- egyeztetés alatt, erdei kerékpár) 

• Bharatnátjam indiai drámatánc (nem csak lányoknak!) 
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