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Kedves Diákok! Kedves Szülők!
Örömmel mutatjuk be a Creascola igény szerint mindig bővülő és változó idei szakköri 
kiírását. A 2022/23-as tanév első félévében 19 különböző szakkört kínálunk diákjainknak.

Célunk az, hogy a diákok és a szülők is lássák egyben, hogy milyen tanórán kívüli 
lehetőségeket kínálunk a tanulószobák mellett.  A bemutatott szakkörök egy része már 
ismerős, hiszen szerepeltek a korábbi években, ám nagyobb része újdonságként 
debütál a repertoárban.
Fontosnak tartjuk a tanórákon kívüli érdekes, játékos ismeretszerzés megvalósítását és 
az érdeklődési területek feltérképezését. Biztosítani szeretnénk a különböző 
kommunikáció, kreatív és nyelvi készségek fejlesztését, valamint a célzott testmozgást.

A szakkörök megismeréséhez és azok kiválasztásához az első két tanítási napon 
szakkörkóstoló foglalkozásokat tartunk.

SZAKKÖRKÓSTOLÓ NAPOK: 2022. szeptember 1-2., 11:00 - 14:00
A bemutatókra is majd jelentkezi kell, melyről mailt küldünk a diákoknak.
  

SZAKKÖRÖKRE JELENTKEZÉS:: e-mailben a szakköröket tartó tanároknál 
(tárgy: szakkör)
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. szeptember 14.

Sok szeretettel várunk!
a Creascola csapata

LÉGY KÍVÁNCSI MINDEN NAP! 
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FIZIKA | KÉMIA (7-9. évfolyam)

Ki tartja? Kálózi Attila | Kovács Nóra

Ki tartja? Németh Veronika

 DRAMA IN ENGLISH (grade 8-10)

Ki tartja? Németh Veronika

A szakkörök célja, hogy az órákon megszerzett 
ismereteket elmélyítsük, begyakoroljuk. Ez 
szükséges a természettudományos gondolkodás 
alkalmazásához, valamit, hogy felkészüljünk a 
természettudományos versenyekre.

Szeretnék minél több külső
helyszíni programot szervezni, 
megismerkedni a fizika és a 
természettudományok 
érdekességeivel, alkalmazásaival.

Természetesen, a jó hangulat is 
folyamatosan biztosított!

Let’s play!
What do we do in drama classes? Well, 
to start with, we are NOT going to put a 
play
on stage. But we are going to use the 
tools of drama and acting to think, talk 
and play about topics that we all come 
across in life in one way or another. 
Relationships, dilemmas, controversies, 

hardships. Learn to express your own thoughts and emotions in a 
safe environment and try yourself out in different roles to 
understand others more easily!

Rules will be important though: respect, trust and discretion are 
non-negotiable.

Ezen a szakkörön megismerkedhetsz India balettjével, egy különleges 
színpadi mozgásformával, miközben észrevétlenül tanulsz a csodás India 
történetéről, mitológiájáról.

Erősödni fogsz, szebb lesz a tartásod, megtanulsz történeteket elmutogatni 
kézjelek segítségével. Javulni fog a mozgáskoordinációd, összerendeződik 
az idegrendszered, és garantáltan lesz izomlázad olyan izmokban, amikről 
nem is tudtad korábban, hogy léteznek.

Ajánlott öltözet: cipőre nincs szükség, fázósaknak balettpapucs vagy zokni javasolt.
Kényelmes öltözet, amiben le tudsz guggolni, és nem lépsz rá (szoknya nem 
praktikus).

INDIAI DRÁMATÁNC - Bharatanátjam (8-10. évfolyam) Fiúknak is!
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„Nekem nem megy a tesi, sose ment!”
„Ja, hát én hülye vagyok matekból.”
„Én ezt biztos nem tudom megtanulni…”

Ismerősek ezek a mondatok?
Szoktál magadról így gondolkodni? Úgy hiszed, hogy a képességeink adottak, és azzal kell boldogulnunk, amivel 
születtünk?
És ha azt mondanám, hogy MINDEN megtanulható, csak éppen át kell alakítanunk a gondolkodásunkat? Beszéljünk 
arról, hogyan érdemes célokat kitűzni, hogyan követhetjük nyomon a saját fejlődésünket, mit kezdjünk a kudarccal és az 
elutasítással! Tanulj meg hinni önmagadban, fejleszd az önbizalmadat, ráadásul
mindezt angolul, így egy füst alatt letudsz egy angol szakkört is!

Érdekel a történelem? Szeretnél többet megtudni kedvenc korszakodról? 
Mindezt szórakozva, jó hangulatban tennéd?

Akkor itt a helyed! Ezen a szakkörön filmek, könyvek, képregények, zenék, 
társas- és videójátékok segítségével mélyítjük el a tudásod. Amellett, hogy 
elemezzük kedvenc történelmi filmed, összeszedünk háttérinformációkat 
kedvenc történelmi témájú játékodról. Te magad is alkothatsz!

A szakkör teljesítéséhez ugyanis 
kisebb/nagyobb kreatív projektfeladatokat 
kell elkészítened, de ezek egyelőre szigorúan 
titkosak.

Ha szeretnél többet tudni keress bátran, vagy 
gyere el a bemutatkozó alkalomra!

Ki tartja? Németh Veronika

GROWTH MINDSET - agyátalakítás (5-6. évfolyam)

Ki tartja? Jenei Zsolt

SZÓRAKOZTATÓ TÖRTÉNELEM (5-7. évfolyam)
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“Whether you think you can, or you think you can’t - you’re right.”
(“Akár azt hiszed hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.”)

Henry Ford
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Ki tartja? Jenei Zsolt

FEJEZETEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖRTNETÉBŐL (8-10. évfolyam)

7
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IDEGENVEZETÉS ANGOLUL (8-10. évfolyam)

Ki tartja? Jenei Zsolt

MAKER SAJÁT PROJEKT (5-6. évfolyam)

Ki tartja? Berinkei András

Szeretsz utazni? Érdekel a turizmus?
Mindig is tudni akartad mi fán terem 
egy idegenvezető?

Akkor ez a Te szakköröd!
Az idegenvezetői idegennyelvi szakkör során a diákok az 
idegenvezetői szakma alapjait, fortélyait sajátíthatják el az angol 
nyelv gyakorlásával egybekötve. A kurzus során a módszertani és 
kulturális (országismereti, történelmi) tudnivalók elsajátítása 
mellett a diákok gazdagíthatják a szakmai angoltudásukat is.

A kurzus célja, hogy a diákok a szakmába betekintést nyerve az év 
végére stabil alapokkal rendelkezzenek, ha a későbbiekben 
turizmussal foglalkoznának.

Jól megy az angol? Tovább bővítenéd a szókincsed az 
angol nyelv kultúrájának egy-egy szeletének 
megismerésével?

Ezen a szakkörön az Egyesült Államok múltjába 
nyerhetnek mélyebb betekintést a diákok. Az első 
gyarmatosítóktól kezdve, a rabszolgaság történetén át, az 
ország világhatalommá válásáig izgalmas témákat tárunk 
fel, mindezt persze filmek, zenék, videók és egyéb források 
elemzésével.

A kurzus célja, hogy diákok a kurzus végére olyan tudással 
rendelkezzenek, amely alapvetően kiegészíti, elmélyíti a 
történelmi Ismereteiket, sőt akár a vizsgált ország jelenlegi 
problémáinak megértését is elősegíti.

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) 6
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DRÁMA (5-7. évfolyam)

Ki tartja? Turiné KOvács Kata

FRANCIA (6-8. évfolyam)

Ki tartja? Szászné Juszkó Nikoletta

Szeretnél ilyen vagy ehhez hasonló érdekes problémákon 
gondolkodni, és/vagy matematika versenyeken indulni és 
eredményesen szerepelni?

Akkor egészen biztosan itt a helyed közöttünk! Ha érdekel a 
matematika és úgy érzed szívesen foglalkoznál vele tanórán 
kívül is, vagy csak szeretnéd fejleszteni kreatív és logikus 
gondolkodásodat, akkor gyere és próbáld ki magad a 
matematika szakkörön!  A hetente egy órás foglalkozásokon 
fejlesztheted majd matematikai szövegértésedet, elsajátíthatod 
a matematikai nyelvet, illetve versenyfeladatok megoldásával 
fejlődhetsz.

A matematika munkaközösség szeretettel vár minden diákot, 
aki társaival együtt szívesen vág neki a matematika 
felfedezésének!

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.

1. Feladat
Pontosan hány négyzet látható az alább szereplő képen? (Nem 27! :-)

2. Feladat
Egy egyliteres edényben 7 dl tej van. Öntsünk hozzá még 7 dl tejet. 
Mennyi tej lesz most összesen?

Ki tartja? Burián Hana

MATEMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÓ (5-6. évfolyam)

10
Bonjour!
Akarsz menőzni franciául?
Alapszinten beszélni?
Szuper francia számokat énekelni?
Szeretnél megismerkedni a francia konyhával?
Részt vennél egy francia karácsonyi bulin?

Ha legalább 3 kérdésre igen a válaszod,
a franciaszakkörön a helyed!

Jelszó: Pas de devoirs.
Ha tudod, mit jelent a mondat, gyere, várlak!
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KÓRUS

Ki tartja? Ney Andrea

MÉDIA LAB (7-8. évfolyam)

Ki tartja? Juhász Anita

DISPUTA (8-10. évfolyam)

Ki tartja? Dr. Dékány Dóra

A kórus célja kettős: a benne éneklő fiataloknak közösségi és zenei élményt adni.
Ehhez belső célok segítenek hozzá: egy állandó mag kialakítása, akiknél az éneklési készség 
magasabb fokon van, birtokolják a hangjukat, levegőjüket, merik és szeretik használni az 
énekhangjukat, Ezt átélni, illetve az elkészülés pillanatában együtt megszólaltatni és részese 
lenni az „eredménynek” igazi közösségi élmény. Maguk a próbák is feltöltődést, élményt adnak, 
rendszeresen.
Két feltétele van a fentiek megvalósulásának: jelenlét és figyelem.
Jelenlét alatt a folyamatos próbára járást értem, mert úgy tud fejlődni minden készség, képesség, 
ami a stabil éneklés megszólalásához szükséges. A figyelem egyrészt feltétel, másrészt ezek 

gyakorlásán keresztül is lehet gyakorolni, az ön-élmény
élessége folytán.

Felemelő egy nagy létszámú együttes tagjaként közreműködni.
Aki ilyen fajta eseménynek részese és jó viszonyt alakít ki a saját 
hangjával, egy komoly nyitottsági és védelmi élménycsomaggal 
vághat neki a felnőtt létnek.

Honnan ered a fotózás? Miért volt fontos a 
vizuális megjelenítés? Kik találták fel az első 
fényképezőgépet?
A szakkör célja, a különböző média, hang és 
fénytechnikai eszközök megismerése, 
elsajátítása.
Crea_media_crew alapítása: Iskola- és 
osztályszintű események, ünnepek, programok 
felvétele, képekben, hangokban, filmekben, 
ennek vágása, szerkesztése majd publikálása az 
erre kijelölt privát platformon.
Terepgyakorlat: A diákok önálló témaválasztás 
után a folyamat bemutatása, beállításokkal, 
utómunkákkal. Közös feldolgozás, elemzés, 
kiértékelés.

A disputa egy előre lefektetett 
szabályok szerint működő csapatok 
között zajló vitaforma, sokféle 
témában.Előre fel kell készülnötök, 
képbe kell lennetek, élesnek kell 
lennetek,tudnotok kell kérdezni, és 
nagyon fel kell építeni az érv rendszert.  
A disputa számos hazai és nemzetközi 
vitaversenyt rendeznek. 
Ha érdekel a közszereplés, olyan helyen 

képzeled el a jövőd, ahol tudnod kell érvelni, vagy csak tudni 
szeretnéd, ki és miért építi fel a mondanivalóját úgy ahogy, 
akkor érdemes beleugranod ebbe a kalandba.
Minimum létszám: 6 fő
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JÁTÉKFEJLESZTŐ - Scratch kezdőtől a mester szintig (7-8. évfolyam)

Ki tartja? Lencse Dóra

BIOLÓGIA FELKÉSZÍTŐ (9-10. évfolyam)

Ki tartja? Papp György

VILÁGJÁRÓ FÖLDRAJZ (7-10. évfolyam)

Ki tartja? Marton Tamás

Ha szereted a számítógépes játékok világát és szeretnél egy kicsit a játékok működése mögé is nézni, akkor itt a 
helyed a Scratch játékfejlesztő szakkörön.
 
Bátran jelentkezz akkor is, ha a programozás még nem annyira fogott meg, de szereted a logikai feladványokat 
és szeretsz alkotni. Nem árt, ha van egy kis művészi vénád is, mert számítógépes grafika, rajz, animáció 
témaköröket is fogunk érinteni. ;)

Mit fogunk a szakkörön csinálni? 
Kétszereplős autóversenyzős játéktól kezdve, Szuper Márió játékhoz hasonló ügyességi játékokon át, kvízjátékok 
fejlesztéséig, sok-sok projekttel fogunk megismerkedni és általuk megtanulunk tervezni, a tervek alapján 
programot írni, saját grafikai elemeket gyártani és természetesen az elkészült 
egyedi játékokat tesztelni, tehát játszani. :)

Milyen környezetben tesszük ezt?
Scratch blokkprogramozási környezetet fogjuk használni alapoktól
a haladó szintig.

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.
Elsősorban felkészítő, érettségi 
alapozó szakkör, kísérletekkel, 
tesztekkel, tanulással.

A diákok társadalom és 
természetföldrajzi esetekkel, 
országokkal, kultúrákkal 
ismerkednek meg közelebbről, 
mely megismerésben fontos 
szerepet játszik az érdekes és 
izgalmas példák mélyebb 
megvizsgálása, a felmerülő problémahelyzetek modellezése, 
dramatizálása. A szakkörre járó diákok a tanév során bővebb 
ismereteket szereznek az őket körülvevő Világról, a földrajz, 
történelem, kultúrtörténet tudományokhoz kapcsolódó eddigi 
képzeteik aktív felhasználásával.
Példa: A tavalyi szakkörön készítettünk egy társast, ami a Föld 
különböző tájainak energiaforrásainak felhasználását 
ismertette meg jobban a diákokkal.7 17



A 7-9 osztályok Maker szakköri témái a robotika világába vezetnek el. Ezek a témakörök különböző alaptudásra 
épülnek, ezért bele kell kóstolnunk a
 - 2D és 3D tervezésbe különböző tervezőprogramokkal,
 - egyes mechanikai rendszerek, pl áttételek tudományába,
 - az elektronika alapjaiba,
 - és nem utolsó sorban a hardverközeli programozásba.

A foglalkozásokon az előbbiekben felsorolt tudásanyagot a gyakorlaton keresztül igyekszünk feldolgozni, kerülve a 
hosszas elméleti bevezetőket. Az épp aktuális témakörhöz tartozó megoldást először fizikai valójában 
igyekszünk megvizsgálni, megismerni, majd ehhez kapcsoljuk a szükséges elméleti tudást.

A szakkörön rövidebb-hosszabb projektfeladatokat fogunk megoldani. A projekteket úgy igyekszünk 
felépíteni, hogy a fenti témakörök mindegyikét magukba foglalják. A résztvevőkkel megpróbálunk egy 
konkrét projektfeladatot összeállítani, a kiindulástól a végső, megvalósítandó célig. Meghatározzuk az 
előre látható részfeladatokat.

Létszámtól függően 3-4 fős csapatokat alakítunk ki, lehetőleg különböző érdeklődési területű diákokkal, 
hogy minden „szakterületnek” legyen gazdája. A csapatok innentől kezdve egymástól függetlenül 
igyekeznek a kiválasztott témakörnek megfelelő koncepciót kidolgozni. A cél az lenne, hogy azonos 
végcélt különböző megoldásokkal, egyéni ötletek alapján érjenek el.

Időről-időre, kb. havi rendszerességgel minden csapat ismerteti az 
elért eredményeket, illetve a
felmerülő és megoldandó problémákat. Ennek keretében lehetőség 
lesz olyan, a témához kapcsolódó videók és prezentációk közös 
megtekintésére, melyek plusz ötleteket adhatnak.

A szakkör nem csak arra irányul, hogy az adott projekt a szükséges 
tudás és készségek megszerzése mellett megvalósuljon, hanem arra 
is, hogy mindez folyamatosan dokumentálva legyen (rajzok, 
fényképek, videók), így nem csak az elkészült tárgy, hanem annak 
teljes életútja is bemutatható lesz.
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MAKER ALKOTÓKÖR (7-9. évfolyam)

Ki tartja? Ferenczy Tamás

ENGLISH HELP SESSION
Ki tartja? Ms. Pacsa
Days: Monday to Thursday
Time: 7:00-7:45

A session that will boost your 
communication skills in a fun 
way. You will start your day with 
laughter and enjoyment. Come 
and join this session.

Unfortunately, no more than
6 students/session.




