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2015. december 12. szombat - tanítási nap 
 

1. óra: 9:00-9:45 (kötelező) 
 

1. Adamik Béla: A Római Birodalom mint az Európai Unió nyelvpolitikai 

előképe és mintaképe 
 

Hogyan tud működni nyelvi szempontból egy soknyelvű politikai alakulat? Olyan 

például, mint a Római Birodalom. Vagy olyan, mint az Európai Unió. 

Az EU hivatalos nyelvhasználatot szabályozó rendelkezése szerint az EU mind a 24 

hivatalos nyelve egyben az uniós intézmények munkanyelvének számít, az uniós 

intézmények, többnyire írásos szabályozásban is rögzített belső nyelvhasználati 

gyakorlata ugyanakkor (a Parlament kivételével) csak 2-3 nyelvre terjed ki.  

 

Adamik Béla az ELTE BTK docense, egykori berzsenyis diák előadásában azt fogja 

bemutatni - egyfajta összehasonlító elemzés keretében, hogy egy európai uniós 

nyelvpolitikai stratégia kidolgozásához a Római Birodalom nyelvpolitikai gyakorlata és 

elmélete igencsak hasznosnak bizonyulhat. 

 
Szervező: Dr. Juhászné Székely Judit tanárnő       Létszám: max. 120 fő, vetítőterem 

 

2. Hogyan tanuljunk nyelveket?  
 

Ki a jó nyelvtanuló? Szótanulási technikák, nyelvtanulási stratégiák, kreativitás, 

plakátkészítés. A program dupla órás! (1-2 óra!) 

Tartja: Horváth Zoltán tanár úr         Létszám: max. 40 fő, 203-as terem 
 

3. Francia chanson.  
 

Rövid áttekintés a francia chanson 20. századi történetéről videoklipekkel.  

Tartja: László Tímea tanárnő          Létszám: max. 30 fő, 11-es terem 

 

4. Angol gyermekirodalom.  
 

Mit olvastak, mit játszottak, minek öltöztek be és miről beszéltek világszerte kicsik és 

nagyok a Micimackó, A hobbit, a Narnia krónikái vagy A Gyűrűk Ura és a Harry Potter 

előtt? Mi minden formálta ki szüleid, sőt nagyszüleid és az ő szüleik generációjának 

gondolkodását, viselkedését, nem csupán az angol nyelvű országokban? Ki volt Alíz és 

Pán Péter? Amit mindig tudni akartál a gyerekeknek írt (nem is annyira gyerek-

)könyvekről, de sosem merted megkérdezni. 

Tartja: Maráczi Géza tanár úr          Létszám: max. 30 fő, 115-ös terem 
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5. ELTE Interkulturális foglalkozás 1.  
 

Kultúrák közti különbségek, a másság megközelítése interaktív foglalkozás keretében 

Kovács Kriszti és Molnár Zóra vezetésével, akik interkulturális pszichológiát tanultak az 

ELTE-n és többször tartottak már előadást a Berzsenyiben. 9-10. évfolyamosok 

jelentkezését várjuk.  

 

10:00 órától is tartanak foglalkozást, nem ugyanezt!! 

Szervező: László Tímea tanárnő    Létszám: max. 25 fő, 4-es terem 

 

6. Rákos Attila (ELTE Mongolisztikai Kutatóközpont) előadása: 

Török jövevényszavak a magyar nyelvben.  
 

Miért van olyan sok török jövevényszó a magyar nyelvben, mik ezek és hogy kerültek 

oda? Mit mondanak el a magyar nyelv történetéről? Ha vannak újabbak is köztük, de ezer 

évnél régebbiek is, hányféle török nyelvből érkezhettek? Milyen a viszony a magyar és a 

török nyelvek között, s milyen más nyelvek érintettek még ebben a kapcsolatban? 

Szervező: Kormos Mária tanárnő       Létszám: 30 fő (esetleg több), 54-es terem 
 

7. Birtalan Ágnes (ELTE Mongol és Belső-ázsiai Tanszék):Mongol gyorstalpaló.  

 
Könnyed bevezetés a mongol nyelvbe, néhány egyszerű példán és "építőkockákból" 

összerakható mondaton keresztül. Kiderül, hogy hangzik a mongol beszéd, hasonlít-e a 

nyelv a magyarra, függőlegesen írnak-e a mongolok vagy vízszintesen, s más 

érdekességek is.  

Szervező: Kormos Mária tanárnő       Létszám: 30 fő (esetleg kicsit több), 13-as terem 
 

8. AFS 
 

Szeretnéd bővíteni ismereteidet a nemzetközi tanulási lehetőségekről? Érdekel a külföldi 

tanulás? Hallgasd meg egy több évtizede működő nemzetközi szervezet tapasztalatait, 

találkozz Budapesten élő cserediákokkal.  

Szervező: Horváth Zoltán tanár úr         Létszám: max 40 fő, 114-es terem 
 

9. Kétnyelvűség – kerekasztal diákokkal 
 

Berzsenyis diákok csevegnek arról, hogy milyen az, ha az ember kicsi korától fogva két 

nyelven beszél. Kérdezhetsz is tőlük! 

Szervező: Kovács Márta tanárnő         Létszám: max. 30 fő, 102-es terem 
 

10. Interlingvisztika 
 

Értsünk szót - milyen az ideális közvetítő nyelv? Felfedezünk természetes és mesterséges 

közvetítő nyelveket. 

Moderátor: Kovács Márta tanárnő         Létszám: max 30 fő, 214-es terem 
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11. Angol nyelvű előadások 
 

Tartják: Szebegyinszky Blanka (9.D) és Csikós Tamás (9.D) .  

Blanka a Dubaiban töltött 5 év mindennapjairól, az ottani iskoláról, Tamás a zenéről és a 

nyelvtanulásról tart interaktív előadást.  

Szervező: Pénzes Ágnes tanárnő           Létszám: max. 30 fő, 201-es terem 
 

12. TED Talk - nyelvtanulás 
 

Beszélgetés angolul a nyelvtanulásról egy TED előadás alapján. 

Moderátor: Pénzes Ágnes tanárnő           Létszám: max 30 fő, 117-es terem 
 

13. Cicerótól a transzformátorig. Szilágyi Dániel (12. A) előadása 
 

Az előadás a latin nyelv fejlődését kísérli meg felvázolni a klasszikus latintól az egyházi 

latinságon át az újkori államok államigazgatásának nyelvéig, a vulgáris latintól a 

tudományos élet terminológiájáig. 
 

Szervező: Dr. Juhászné Székely Judit tanárnő         Létszám: max. 20 fő, 206-os terem 

 

14. Olasz daltanulás. Lasciatemi cantare! - énekeljünk együtt olaszul!  
Segítenek: 10. A, 10. D, 11. D 

 
Nagyobbaknak szól a program, akik már tanulnak / tanultak olaszul. 

 
Szervezők: Kormos Mária tanárnő és Horváth Zoltán tanár úr 

                             Létszám: max. 50 fő, 56-os terem 
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2015. december 12. szombat - tanítási nap 
 

2. óra: 10:00-10:45 (kötelező) 
 

1. Angol nyelvű színdarab 

Hamupipőke, ahogy még sosem láttad.  
 

Szervezők: Pénzes Ágnes tanárnő, Lippai Szilvia tanárnő és a 9. D. 

Létszám: max. 120 fő, vetítőterem 

2. Hogyan tanuljunk nyelveket? / folytatás 
 

Ki a jó nyelvtanuló? Szótanulási technikák, nyelvtanulási stratégiák, kreativitás, 

plakátkészítés. A program dupla órás! (1-2 óra!) 

Tartja: Horváth Zoltán tanár úr    Létszám: az 1. órai max. 40 fő, 203-as terem 

 

3. ELTE Interkulturális foglalkozás 2.  
 

Kultúrák közti különbségek, a másság megközelítése interaktív foglalkozás keretében 

Kovács Kriszti és Molnár Zóra vezetésével, akik interkulturális pszichológiát tanultak az 

ELTE-n és többször tartottak már előadást a Berzsenyiben. 9-10. évfolyamosok 

jelentkezését várjuk.  

A program nem a 9 órás foglalkozás ismétlése! 

Szervező: László Tímea tanárnő              Létszám: max. 25 fő, 4-es terem 

 

4. Latin műveltségi vetélkedő 
 

Római kvíz - csapatverseny szórakoztató feladatokkal a római kultúra és a latin nyelv 

területéről nem csak latinosoknak! Certamen et ludus de Roma et Romanis! Non tantum 

linguam Latinam discentibus! 

Szervező: Dr. Juhászné Székely Judit tanárnő és néhány lelkes latinos diák 

                      Létszám: max. 30 fő, 201-es 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. 
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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 

Létszám: max. 30 fő, 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 

Létszám: max. 30 fő, 115-ös terem 

7. Szituációs játék idegen nyelven: 
 

Beugró-szerű improvizációs szerepjátékok kicsit másképp angolul vagy más nyelven. 

Szervező: Meskó Krisztina tanárnő és Pénzes Ágnes tanárnő 

Létszám: max. 20-20 fő, 8/A terem 

 

8. Művészettörténeti vetélkedő - előadások. DUPLA ÓRA LESZ! 
 

Berzsenyis diákok prezentációkkal, műértelmezésekkel vezetnek be a műalkotások titkos 

társalgásába. Igazi szellemi kihívás gimnazistáknak! 

Szervező: Kormos Mária tanárnő             Létszám: 20 fő, 206-os terem 

 

9. Online-nyelvi játékok a gépteremben 

A következő órában megismételjük! 
 

Szervező: Klein Anita tanárnő, Horváth Zoltán tanár úr és néhány 10. ABC-s diák 

Létszám: max 20+10 fő, géptermek 

 

10. Norvég és lengyel nyelvóra diáktanárokkal 
 

20 perc norvégul, 20 perc lengyelül. Igazi csemege! 

Szervező: Kovács Márta tanárnő 

Létszám: max. 10-12 fő, 204-es és 205-ös terem 
 

11. Chiara Zucchi olasz nyelvű előadása 
 

Beszélgess Chiarával Olaszországról, olaszokról, az olasz kultúráról és budapesti 

tapasztalatairól. Olaszul, angolul és (egy kicsit) magyarul! Ti aspettiamo! 

Szervező: Horváth Zoltán tanár úr   Létszám: max 25 fő, 117-es terem 
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12. Műfordító verseny – a győztes művek felolvasása 
 

Szeptemberben hirdettük meg műfordító pályázatainkat. Most a beérkezett pályaművek 

legjobbjait hallhatjátok. 
 

Szervezők: Radványi Edit tanárnő, Köntös Zsuzsanna tanárnő, Kormos Mária tanárnő és 

Maráczi Géza tanár úr  

Létszám: max. 20 fő, 214-es terem 

 

13. Játékterem 
 

Kártya és társasjátékok. Egyik-másikhoz kell tudni azon a nyelven, ahonnan a játék 

származik, de lesznek segítők is. 

A foglalkozást megismételjük a 3. órában! 

Szervezők: Kovács Márta tanárnő, Juhász Anna tanárnő és Klein Anita tanárnő 

          Létszám: max. 30 fő, 11-es terem 

 

14. BABEL / Filmvetítés és beszélgetés 

 

A teljes program lefedi a 2-3-4. órát! 

A filmvetítést követően a beszélgethetsz a filmről. 
 

A pillangó szárnya megrezdül. Fegyverlövés dörren a marokkói sivatagban. Ez indítja el 

egy amerikai turistapár küzdelmét a túlélésért, és köti őket a világ másik három pontján 

lévő emberekhez. Két marokkói fiúhoz, akik akaratlanul bűnözőkké válnak, egy 

dadushoz, aki két amerikai gyermeket igyekszik átcsempészni a mexikói határon, 

valamint a siket, problémás japán tinédzser apjához, akit a rendőrség köröz. A földrajzi 

távolság, a kultúra és a nyelv által elválasztott négy csoport a közös végzet felé tart.  

Alejandro González Iñárritu 2006-ban bemutatott Golden Globe és Oscar-díj-

nyertes filmjét, a Babel-t az eredeti nyelveken (arab, japán, spanyol és angol), 

feliratozva vetítjük 145 percben.  

Szervező: Kovács Márta tanárnő       Létszám: max. 30-40 fő, 212-es terem 

 

15. Diákjaink nemzetközi tapasztalatai 
 

Kerekasztal-beszélgetés. Mennél világot látni? Volt berzsenyisek beszélgetnek erről, akik 

hosszabb-rövidebb ideig külföldön tanultak vagy dolgoztak. 

 
Moderátor: Kovács Márta tanárnő   Létszám: max. 30 fő, 102-es terem 
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2015. december 12. szombat - tanítási nap 
 

3. óra: 11:00-11:45 (kötelező) 
 

1. Székelyzsombori tábor / Düren-Budapest diákcsere  

A program a 2. órai foglalkozás 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 

Létszám: max. 30 fő, 114-es terem 

 

2. Olasz és francia diákcsere  

A program a 2. órai foglalkozás 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 

Létszám: max. 30 fő, 115-ös terem 

3. Magyar nyelvi vetélkedő 
 

Tudsz szavakat, amelyek visszafelé is ugyanúgy hangzanak? Ki tudnál bogozni 

összeakadt közmondásokat? Lenne kedved gyorsasági csacsipacsihoz? Ha készen állsz 

egy kis nyelvi kockázatra, Neked szól a Szójátékos mindent vagy semmit!  Gyere el, ha 

szerencséd van, bekerülhetsz az egyik játékos csapatba, ha nem, nézőként szurkolhatsz – 

vagy agyalhatsz!  

Szervezők: Kerek Roland tanár úr, Radványiné Kristóf Edit tanárnő és Simon Anna tanárnő 

Létszám: 50-100 fő, vetítőterem 
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4. Eszperantó és francia nyelvóra - diáktanárokkal 
 

Végre kipróbálhatsz egy mesterséges nyelvet: 20 percben annyit haladsz majd, mint más 

nyelveken 20 órában... Je t’aime, mon amour! Francia alapszókincs a másik 20 percben - 

kezdőknek!. 

Szervező: Kovács Márta tanárnő        Létszám: max. 10-12 fő, 205-ös terem 

 

5. Online nyelvi játékok a gépteremben 
 

Az előző órai foglakozás ismétlése.  

Szervezők: Klein Anita tanárnő, Horváth Zoltán tanár úr és néhány 10. ABC-s diák 

Létszám: max. 20+ 10 fő, géptermek 

 

6. Dalszövegfordító 
 

Berzsenyis dalok angol műfordítása. Költői véna és zenei, hangszeres ismeret előny! 

Hozzatok gitárt, ha tudtok! A fordítások 2-3 fős csoportokban készülnek, de egyénileg is 

lehet jelentkezni. 

Szervező: Meskó Krisztina tanárnő   Létszám: max. 10-15 fő, 8/A terem 
 

7. Olaszos nyelvi játékok Kocsis Paulinával (11.D) 
 

Italia, ti amo! - játékos, szórakoztató verseny, mindenkinek, aki már egy kicsit is 

elsajátította az olasz nyelv szépségeit. 

Szervező: Kormos Mária tanárnő      Létszám: kb. 20 fő, 117-es terem 
 

8. Országismereti vetélkedő / Német nyelvterületek 
Magyar nyelven!  

Maják Ádám és Bak Máté 10.D 

 

Ismered a német nyelvű országokat? Jobban szeretnéd megismerni őket? A 10. d 

németesei izgalmas feladatokkal készülnek.  

Es geht auch ohne Deutschkenntnisse! 

Szervező: Radványiné Kristóf Edit tanárnő    Létszám: kb. 20 fő, 207-es terem 

 

9. Német nyelvi óra diáktanárral 

Horváth Áron 10. D 
 

Itt az alkalom, hogy 10. D-s diáktanárok segítségével megtanulj néhány kifejezést, 

hasznos mondatot németül. 

Deutsch kann ja so viel Spaß machen! 

 
Szervezők: Radványi Edit tanárnő   Létszám: kb. 14 fő, 209-es terem 
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10. 10. A osztály programja (Two in one!) 
 

 

1. Országismereti vetélkedő (Macskássy Éva és Kuti Luca) 
 

Mennyit tudsz az országról, melynek nyelvét tanulod? Ismered az ottani ételeket, 

szokásokat, látnivalókat? Ha nem vagy biztos benne, gyere be egy quizre! 

Szervező: Kormos Mária tanárnő    Létszám: kb.20 fő, 201-es terem 

 

2. Angol nyelvi játékok (Geist Dorottya és Farkas Panna) 
 

Ülj fel velünk egy varázsszőnyegre, és mi visszarepítünk gyermekkorod játszva tanító 

társasjátékainak világába! Míg egy békés angol kisváros utcáit bebarangolod, 

észrevétlenül gazdagodik a tudásod, és még nyeremény is várhat rád. 

 

Szervező: Maráczi Géza tanár úr    Létszám: kb. 20 fő, 211-es terem 

 

11. Olasz nyelvóra és daltanulás, mondókák Chiarával 
 

A foglalkozást elsősorban 7. 8. és 9. évfolyamosoknak ajánljuk. 
 

Szeretnél elkezdeni olaszul tanulni? Itt megtanulhatsz néhány hasznos kifejezést, dalt és 

olaszos játékot. 

 

Szervező: Horváth Zoltán tanár ú            Létszám: max. 30 fő, 102-es terem 

 

12. Francia mondókák, versek, dalok 

 

7. 8. és 9-es diákok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a francia nyelv iránt és 

szívesen tanulnának meg néhány vicces verset, dalt és játékot. Ez a foglalkozás 

ismerkedési lehetőség a francia nyelv hangzásával és dallamával. 

 

Szervező: László Tímea tanárnő    Létszám: max. 20 fő, 204-es terem 

 

13. Plakátkészítés 
 

Előzetes anyaggyűjtést igényel! 
 

Ha van egy kis kézügyességed és érdekel az országismeret, készíts montázst egy 

választott országról. Gondold végig, milyen tárgyakkal, képekkel jellemeznél egy-egy 

adott országot, ezeket hozd magaddal! (Egy minta Magyarországról megtekinthető a 8/a 

tanteremben a falitáblán.) A montázs elkészítése után a készítők elemzik művüket, vagyis 

elmondják, mit miért tettek rá. 

 

3-4 fős csoportokban fogtok dolgozni, ennek ismeretében jelentkezzetek! 
 

Szervező: Meskó Krisztina tanárnő    Létszám: 10-15 fő, 6-os terem 
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14. Filmes vetélkedő 
 

Akik szeretik a mozit és a játékot jöjjenek és mérjék össze tudásukat kis csapatokban az 

európai filmművészetről. 

 

Szervező: László Tímea tanárnő             Létszám: max. 30 fő, 203-as terem 

 

15. Játékterem  
 

A 2. óra foglalkozás ismétlése! 
 
Kártya és társasjátékok. Egyik-másikhoz kell tudni azon a nyelven, ahonnan a játék 

származik, de lesznek segítők is. 

 

Szervezők: Kovács Márta tanárnő, Juhász Anna tanárnő és Klein Anita tanárnő 

Létszám: max. 30 fő, 11-es terem 

 

16. BABEL / Filmvetítés és beszélgetés 
 

Itt már tart a filmvetítés! 

A teljes program lefedi a 2-3-4. órát. (A film 145 perces) 

 
Szervező: Kovács Márta tanárnő 

Létszám: a 2. órában jelentkezett max. 30-40 fő, 212-es terem 

 

17. Héberóra diáktanárokkal 
 

Grósz Hanna és Halász Anna Mirjam (9.A)  

Vendégtanárunk ma: Temesvári Szilvia 

 
Ha érdekel a héber nyelv, itt a helyed! Amire számíthatsz: héber írás, abc, mini 

bemutatkozás héberül. 
 

Szervezők: Kormos Mária tanárnő   Létszám: max. 15 fő, 214-es terem 

  208-as terem 
 

 

 

 

VALAMINT: Folytatódik a művészettörténeti vetélkedő!      
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2015. december 12. szombat - tanítási nap 
 

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 

 

3. Dalolás Olti Péter tanár úrral 

„Singlish”          56-os terem 
 

4. BABEL / Filmvetítés és beszélgetés 

Még mindig tart. (2-3-4. óra)              212-es terem 
 


