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Bognárné Csubák Judit Professors’ Club B1 Euro 

Nyelvvizsga-

előkészítő  

7.a osztály, két 

tannyelvű csoport  

heti 1 

alkalom 

Csordás Éva Sakkpalota 

képességfejlesztő 

program 

gondolkodás fejlesz- 

tés, logika, szöveg-

értés, számolás stb... 

2.a, 2.b osztály 

általános tantervű 

csoport 

heti 1 

alkalom 

Csordás Éva Matematika 

tehetséggondozás 

versenyfelkészítés, 

feladatmegoldások, 

táblajátékok 

3.c osztály emelt 

matematika óra-

számú csoport 

tehetséges tanulói 

heti 1 

alkalom 

Dudás Sylvia Professors’ Club B1 Euro 

Nyelvvizsga-

előkészítő 

7.b osztály, két 

tannyelvű csoport 

heti 1 

alkalom 

Diószeginé Szőcs Erzsébet Professors’ Club B2 Euro 

Nyelvvizsga-

előkészítő 

8.b osztály, két 

tannyelvű csoport 

heti 1 

alkalom 

Gera Tímea Sakkpalota 

képességfejlesztő 

program 

gondolkodás fejlesz- 

tés, logika, szöveg-

értés, számolás stb... 

2.c osztály általános 

tantervű csoport 

heti 1 

alkalom 

Horváthné Szarvas Jolán Észforgatók – 

Matematikai 

tehetséggondozó  

5-6. osztályosoknak 

gondolkodás fejlesz-

tés, vitakészség 

fejlesztése, 

játékstratégia 

7 fő (5.a, 6.a és 6.b 

osztályok tehetséges 

tanulói) 

heti 1 

alkalom 

Horváthné Szarvas Jolán Képolvasók - 

Kortárs Műelemző 

Szakkör 

kreativitás-, kifejező 

képesség fejlesztése, 

ismeretek bővítése, 

gondolkodás-és 

vitakészség 

fejlesztés, verseny 

előkészítés 

8 fő (6.a, 7.a, 7.b 

osztályok fogékony 

tanulói) 

heti 1 

alkalom 

Jandó Ágnes  ÁSZ vizuális kultúra fej- 

lesztés, rajzverseny-

re felkészítés, diák- 

jogok, felelősségvál- 

lalás,kommunikáció 

rajz-és vizuális 

kultúra: 5-8. osztály 

versenyfelkészítés: 

7-8. osztály 

DÖK: 4-8. osztály 

heti 1 

alkalom 



Katona Zsuzsanna Kincs Akadémia - 

Színjátszás 

  heti 1 

alkalom 

Kovács Dóra     

László Árpádné Matematika – 

felvételi előkészítő  

II. félév: 

Felzárkóztató, 

versenyfelkészítés 

az eddigi ismeretek 

rendszerezése, 

gyakorlás, feladatlap 

kitöltés-ellenőrzés 

 

8.a és 8.b osztályos 

tanulók 

heti 2 

alkalom (1 

alkalom/ 

csoport) 

Nguyenné Csüllög Erika     

Péteri Zsófia Tigletpilezár – 

Magyar Nyelvi 

Tehetséggondozás 

felkészülés a 

tanulmányi verse- 

nyekre, csapatmun- 

ka erősítése 

7 fő (6.a osztályos 

tanulók) 

heti 1 

alkalom 

Saly Gáborné Tanulással a tudásért  

tehetségcsoport 

tanulásmódszertan, 

olvasás-és beszéd 

technika, 

szövegértés fejlesz- 

tés 

4 fő (4.b osztály 

tehetséges tanulói) 

heti 1 

alkalom 

Szakács Zsuzsanna Nyelvőrök Klubja felvételi előkészítő, 

típusfeladatok 

megismertetése, 

fogalmazások gya- 

korlása 

8.a osztály tanulói heti 1 

alkalom 

Tokody Mariann     

Ürmösné Legény Aranka Kortárs írók - 

Kortárs költők 

Könyvtár Klub 

az olvasás megsze-

rettetése, irodalom- 

elemzés, a könyv- 

tárba járás népsze- 

rűsítése 

8 fő 4. osztályos 

tanuló 

heti 1 

alkalom 

Váginé Döbrönte Erika     

Várkonyi Istvánné Sakkpalota 

képességfejlesztő 

program 

gondolkodás fejlesz- 

tés, logika, szöveg-

értés, számolás stb... 

1.c osztály tanulói 

csoportbontásban 

(14-14 fő) 

heti 1-1 

alkalom/ 

csoport 

Vojtkó Sándorné Íródiák – Iskola 

Újság 

Újságíró szakkör 

az iskola újság meg-

írása megszerkesz- 

tése, csapat-és önál- 

ló munka, erkölcsi 

nevelés, felelősség- 

vállalás 

20 fő (5.b, 6.a, 7.a, 

7.b osztályos 

tanulók) 

heti 1 

alkalom 

 

 

 

 
 


