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2015. december 12. szombat - tanítási nap 

 
 

7. és 8. osztályosoknak 
 

 

1. óra: 9:00-9:45 (kötelező) 
 

Nyelvtanulási stratégiák 

 
A foglalkozás során kitölthetsz egy tesztet, amely segítségével megbeszéljük 

milyen nyelvtanuló vagy, milyen technikákkal érdemes próbálkoznod, hogy 

hatékonyabban tanuld az idegen nyelveket. 

Ötleteket kaphatsz ahhoz is, hogy milyen segítséget, milyen módszereket 

alkalmazhatsz a nyelvtanulás megkönnyítésére. 

 
Szervezők: Klein Anita tanárnő és Olti Péter tanár úr 

6-os terem (7. C) és 104-es terem (8. C) 

 

 

 

2. óra: 10:00-10:45 (kötelező) 
 

1. Nyelvi játékok és vetélkedő a 9. C osztály szervezésében  
 

Szervező: Rajhona Flóra tanárnő      13-as terem 

 

2. Zászlófestés 
 

Ismered Európa országainak zászlóit? A rajzteremben megnézheted, sőt meg is 

festheted őket. Eszközökről gondoskodunk, csak festeni kell! 
 

Szervező: Csernyánszky Katalin 

54-es terem 
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3. Alapvető kifejezések idegen nyelven 

 
Tanulj meg játékos formában néhány kifejezést, fontos mondatot olaszul, 

németül, franciául a nagyok (10. és 11. osztályosok) segítségével! Ha 

megkedveled, 10. osztálytól választhatod második idegen nyelvként! 
 

Szervezők: Klein Anita tanárnő, valamint Gugi Ágnes, Miskucza Orsolya,  

Gombkötő Emma                104-es terem 

 

4. Daltanulás Olti Péter tanár úrral (Valószínűleg elmarad.)   
           56-os terem 

 

5. Székelyzsombori tábor / Düren-Budapest diákcsere  
 

Székelyzsombor - egy magyarok lakta, eldugott kis erdélyi falu, egy tábor, egy 

ház és egy program egyszerre. A tábor a Budapesti Berzsenyi Dániel 

Gimnázium és a Brassói Áprily Lajos Líceum közös tábora, 1991 óta működik. 

A ház egy múlt század eleji parasztporta, amit évek óta építünk, felújítunk, hogy 

faluház és táborhely legyen belőle. A program pedig … Gyertek, nézzétek, 

hallgassátok meg a több mint 20 éves tábor történetét, és a legutóbbi 

élményeket – természetesen mindezt fotókkal illusztrálva. 

 

A német diákcserét immár 24 éve szervezzük a Gymnasium am Wirteltor 

Düren (Észak-Rajna-Vesztfália) diákjaival és tanáraival. Mi éltet egy diákcserét 

több mint 20 éven át? Milyen érzés az iskolában tanult nyelven kommunikálni, 

megélni egy másik kultúra hétköznapjait, hosszú évekre szóló barátságokat 

kötni? Gyere és hallgasd, nézd meg a 24. Düren-Budapest diákcsere fényképes 

élménybeszámolóját! 

Szervezők: Utassy Katalin tanárnő és Köntös Zsuzsanna tanárnő 

114-es terem 

 

6. Olasz és francia diákcsere  

 
Képes beszámolók és beszélgetések a nyelvi cserékről, arról, hogy mitől más 

egy csere, mint egy utazás. 

Szervezők: Kormos Mária tanárnő és László Tímea tanárnő 

115-ös terem 
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3. óra: 11:00-11:45 (kötelező) 
 

1. Francia dalok, mondókák 
 

Várunk, ha, érdeklődsz a francia nyelv iránt és szívesen tanulnál meg néhány 

vicces verset, dalt és játékot. Ez a foglalkozás ismerkedési lehetőség a francia 

nyelv hangzásával és dallamával. 
 

Szervező: László Tímea tanárnő      204-es terem 

 

2. Olasz nyelvóra és daltanulás, mondókák Chiarával 
 

Szeretnél elkezdeni olaszul tanulni? Itt megtanulhatsz néhány hasznos 

kifejezést, dalt és olaszos játékot. 

 

Szervező: Horváth Zoltán tanár úr      102-es terem 

 

3. Zászlófestés 
 

Ismered Európa országainak zászlóit? A rajzteremben megnézheted, sőt meg is 

festheted őket. Eszközökről gondoskodunk, csak festeni kell! 
 

Szervező: Csernyánszky Katalin      54-es terem 

 

4. Daltanulás Olti Péter tanár úrral (Valószínűleg elmarad.)   
           56-os terem 
 

5. Székelyzsombori tábor / Düren-Budapest diákcsere  
 

A program az előző óra ismétlése! 
 

Székelyzsombor - egy magyarok lakta, eldugott kis erdélyi falu, egy tábor, egy ház és 

egy program egyszerre. A tábor a Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium és a 

Brassói Áprily Lajos Líceum közös tábora, 1991 óta működik. A ház egy múlt század 

eleji parasztporta, amit évek óta építünk, felújítunk, hogy faluház és táborhely legyen 

belőle. A program pedig … Gyertek, nézzétek, hallgassátok meg a több mint 20 éves 

tábor történetét, és a legutóbbi élményeket – természetesen mindezt fotókkal 

illusztrálva. 

 

A német diákcserét immár 24 éve szervezzük a Gymnasium am Wirteltor Düren 

(Észak-Rajna-Vesztfália) diákjaival és tanáraival. Mi éltet egy diákcserét több mint 20 

éven át? Milyen érzés az iskolában tanult nyelven kommunikálni, megélni egy másik 

kultúra hétköznapjait, hosszú évekre szóló barátságokat kötni? Gyere és hallgasd, 

nézd meg a 24. Düren-Budapest diákcsere fényképes élménybeszámolóját! 

Szervezők: Utassy Katalin tanárnő és Köntös Zsuzsanna tanárnő  114-es terem 
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6. Olasz és francia diákcsere  

 
A program az előző óra ismétlése! 
 

Képes beszámolók és beszélgetések a nyelvi cserékről, arról, hogy mitől más 

egy csere, mint egy utazás. 

Szervezők: Kormos Mária tanárnő és László Tímea tanárnő 

115-ös terem 

 

4. óra: 12:00-12:45 (fakultatív) 
 

1. Karaoke  
 

A 12. D-s diákok segítségével 
 

Fergeteges parti, ahol a szerencsés bátrak különféle nyelveken fognak 

énekelni.  

Szervező: Kovács Márta tanárnő 

vetítőterem 

2. Táncbemutató és táncház  
 

Bagyinszki Dalma és Baranyi Zsófi 10. D 

Különböző népek zenéire táncot tanítanak. 
 

Kovács Flóra 10. D és Breczku Anna 10. A 

Ízelítőt kapunk a latin-amerikai mozgáskultúrába. A végén mindenki 

elsajátíthatja a táncokat! 
 

Szöllősi Luca 10.A 

Érdekel az ír sztepp? Szívesen kipróbálnád? Ha igen, tarts velem és 

sajátítsd el a Riverdance kopogó alaplépéseit egy nagyon lelkes, amatőr 

bemutatóján! 
 

 Őry Dóri, Baczay Zsombor 10. A 

Mindenkit szeretettel várunk, hogy csatlakozzon hozzánk egy távol 

keleti tánc erejéig! 
 

Szervező: Kormos Mária tanárnő      Tornaterem 

 


