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MUNKAKÖZÖSSÉGEK

Ó V O D A

ÓVODAVEZETŐI
Az új országos óvodai alapprogram
Időpont: 2013. február 21. 9.00 óra
Helyszín: Százszorszép Óvoda
Felelős: Maruzs Jánosné ker. mkv.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

AJÁNLÓ

OPERA
Varázslatos
opera

3-8 éves korú gyerekeket
vár az Operaház. A szülőkkel vagy szervezett
csoportban érkező ovisok
és iskolások a gyönyörű
Székely Bertalan teremben
megismerkedhetnek az
opera műfajával, valamint hangszerekkel, zenészekkel és énekesekkel – azaz az operaelőadások közreműködőivel – is találkozhatnak. Az interaktív zenés
program után a gyerekek bekukkanthatnak a dalszínház legszebb termeibe is, miközben izgalmas történeteket hallhatnak az Operaházról – erről a csodálatos
zenepalotáról.

Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot!
Takarodjon el a tél,
Örvendezzen, aki él!

Találkozóhely: szombatonként a főbejáratnál, hétfőnként az Operaház Dalszínház utcai bejáratánál, a Királyi lépcsőháznál.
Figyelem! Minden felnőttnek is jegyet kell váltania,
kivétel, ha csoporttal jönnek, mert akkor minden 5.
gyerek után egy felnőtt díjtalanul jöhet.
Az előadások időpontjai a következők:
2013. február 16. szombat 9.00 óra
2013. február 18. hétfő 9.30, 11.00 óra
2013. február 23. szombat 9.00 óra
2013. március 18. hétfő 9.30, 11.00 ó.
2013. március 23. szombat 9.00 óra
2013. április 15. hétfő 9.30, 11.00 óra
2013. április 20. szombat 9.00 óra
2013. május 6. hétfő 9.30, 11.00 óra
2013. május 11. szombat 9.00 óra
Jegyár: 1500 Ft.

MUNKAKÖZÖSSÉGEK

I S K O L A

ANGOL

FIZIKA

folytatás

Kerületi angol nyelvi művészeti fesztivál az
5-8. évfolyam számára
Időpont: 2013. február 20. 14.30 óra
Helyszín: Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Kemény Etelka ker. mkv., Járó Ildikó

Előzetes!
Kerületi komplex természettudományi csapatverseny
Időpont: 2013. március 19. 13.00 óra
Jelentkezési határidő: 2013. március 4.
A versenykiírást később küldjük.
Felelős: Csenki József Pedagógiai Intézet

FÖLDRAJZ
ÉNEK
Fővárosi népdalverseny
Időpont: 2013. február 23.
Helyszín: Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium
A további részletekről később adunk tájékoztatást.
Felelős: Soós Erzsébet ker. mkv.

BIOLÓGIA
A Herman Ottó országos biológiaverseny kerületi
fordulója a 7-8. évfolyam számára
Időpont: 2013. február 11. 14.00 óra
Helyszín: Csik Ferenc Általános Iskola és Gimn.
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Vincze Judit ker. mkv.
A Kaán Károly országos természet– és
környezetismereti verseny kerületi fordulója
az 5-6. évfolyam számára
Időpont: 2013. február 25. 14.00 óra
Helyszín: Fillér Utcai Általános Iskola
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Vincze Judit ker. mkv.
Előzetes!
Kerületi komplex természettudományi csapatverseny
Időpont: 2013. március 19. 13.00 óra
Jelentkezési határidő: 2013. március 4.
A versenykiírást később küldjük.
Felelős: Csenki József Pedagógiai Intézet

FIZIKA
Az Országos Öveges verseny I. fordulója
Időpont: 2013. február 7. 14.00 óra
Helyszín: saját iskola
Műhelyfoglalkozás
Időpont: 2013. február 11. 14.30 óra
Helyszín: Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
Felelős: Bajnok Ibolya ker. mkv.,
Dr. Győrpál Elemérné Pedagógiai Intézet

A Kaán Károly országos természet– és
környezetismereti verseny kerületi fordulója
az 5-6. évfolyam számára
Időpont: 2013. február 25. 14.00 óra
Helyszín: Fillér Utcai Általános Iskola
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Báder Ferenc ker. mkv.
Előzetes!
Kerületi komplex természettudományi csapatverseny
Időpont: 2013. március 19. 13.00 óra
Jelentkezési határidő: 2013. március 4.
A versenykiírást később küldjük.
Felelős: Csenki József Pedagógiai Intézet

KÉMIA
Az Irinyi János országos középiskolai kémiaverseny
házi fordulója a 9-10. évfolyam számára
Időpont: 2013. február 7. 14.00 óra
Helyszín: saját középiskola
A Hevesy György országos kémiaverseny
kerületi fordulója
Időpont: 2013. február 20. 14.00 óra
Helyszín: Újlaki Általános Iskola
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Csenki József Pedagógiai Intézet
A Hevesy György országos kémiaverseny kerületi
fordulójának eredményhirdetése
Időpont: 2013. február 26. 15.00 óra
Helyszín: a II. Kerületi Pedagógiai Intézet könyvtára
Felelős: Csenki József Pedagógiai Intézet
Előzetes!
Kerületi komplex természettudományi csapatverseny
Időpont: 2013. március 19. 13.00 óra
Jelentkezési határidő: 2013. március 4.
A versenykiírást később küldjük.
Felelős: Csenki József Pedagógiai Intézet

MUNKAKÖZÖSSÉGEK

I S K O L A

ÁLTALÁNOS ISKOLAI MAGYAR

NÉMET

A Szép Magyar Beszéd verseny kerületi fordulója 58. évfolyam részére
Időpont: 2013. február 11. 14.30 óra
Helyszín: Baár-Madas Református Gimnázium,
Általános Iskola és Diákotthon
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Kerekes Barnabás, Thomán Angéla Ped. Int.

Kerületi német műfordítói verseny
Időpont: 2013. február 21. 14.00 óra
Helyszín: II. Ker. Pedagógiai Intézet könyvtára
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Schramkó Erika ker. mkv., Pap Éva Ped. Int.

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kerületi
fordulója
Időpont: 2013. február 21. 14.00 óra
Helyszín: Remetekertvárosi Általános Iskola
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Pappné Fekete Ildikó ker. mkv.,
Thomán Angéla Pedagógiai Intézet

GIMNÁZIUMI MAGYAR
A Szép Magyar Beszéd verseny kerületi fordulója
Időpont: 2013. február 13. 14.30 óra
Helyszín: Baár-Madas Református Gimnázium,
Általános Iskola és Diákotthon
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Pleskó Ilona Ágnes ker. mkv.,
Kerekes Barnabás

MATEMATIKA
Zrínyi Ilona matematikaverseny
Időpont: 2013. február 15. 14.00 óra
Helyszín: Áldás Utcai Általános Iskola,
Törökvész Úti Általános Iskola
Felelős: Süveges-Szabó Marianna ker. mkv.

NAPKÖZI
Ötletbörze: játék, sport és kézműves módszerek,
megvalósítási lehetőségek
Időpont: 2013. február 20. 8.30 óra
Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ
Felelős: Sugár Anna ker. mkv.,
Lovász Teodóra Pedagógiai Intézet

Kerületi német országismereti csapatverseny
A pályamunkák leadási határideje:
2013. február 28.
A pályamunkákat Schramkó Erika kerületi munkaközösség-vezetőnek kell eljuttatni a Szabó Lőrinc Két
Tannyelvű Ált. Isk. és Gimnáziumba.
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Schramkó Erika ker. mkv., Pap Éva Ped. Int.
Előzetes!
A Kerületi német műfordítói verseny eredményeinek
összesítése, eredményhirdetés
Időpont: 2013. március 7. 14.30 óra
Helyszín: Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános
Iskola és Gimnázium
Felelős: Schramkó Erika ker. mkv., Pap Éva Ped. Int.

TECHNIKA
Előzetes!
Kerületi komplex természettudományi csapatverseny
Időpont: 2013. március 19. 13.00 óra
Jelentkezési határidő: 2013. március 4.
A versenykiírást később küldjük.
Felelős: Csenki József Pedagógiai Intézet

TÖRTÉNELEM
Előzetes!
A Szent László komplex történelmi vetélkedő kerületi
fordulója
Időpont: 2013. március 21. 14.30 óra
Helyszín: Pitypang Utcai Általános Iskola
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Molnár Csaba ker. mkv., Pap Éva Ped. Int.

DÖK
DÖK tanácskozás
Időpont: 2013. február 13. 15.00 óra
Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ
Felelős: Sarlósné Tompa Cecília ker. mkv.

VERSENYKIÍRÁSOK
A „Szép Magyar Beszéd” verseny
kerületi fordulója az 5-6. évfolyam
számára
A verseny célja: az ifjúság anyanyelvi nevelése, a
beszédkultúra javítása
A kerületi forduló időpontja:
2013. február 11. 14.30 óra
Helyszín: Baár-Madas Református Gimnázium,
Általános Iskola és Diákotthon
A regionális forduló időpontja:
2013. április 11-13.
A regionális forduló helyszíne: Balatonboglár
A verseny anyaga: A verseny résztvevőinek egy – a
szervezők által kijelölt - kötelező és egy magukkal
hozott szabadon választott 20-25 soros prózai
szöveget kell felolvasniuk. A szöveg csak eredeti
magyar – 20-21. századi – közlő prózai stílusban
(irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mű lehet,
amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem
tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen
szavakat. (A 7-8. osztályosoknál kívánatos az esszé
-vagy tanulmányrészlet.)
A versenyzők teljesítményének értékelésekor –mind
az iskolai, mind a további fordulókon – a következő
szempontok figyelembevételét kérjük: szövegértés,
szöveghűség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd.
Korcsoportok:
I. 5-6. évfolyam: iskolánként 1 fő
II. 7-8. évfolyam: iskolánként 1 fő
A verseny díjai: A verseny valamennyi résztvevője
emléklapot kap. Korcsoportonként az első három
helyezett oklevelet és ajándékutalványt kap.
Nevezési határidő: 2013. február 4.
Nevezni kizárólag a II. Kerületi Pedagógiai Intézet
egyéni nevezési lapjain Thomán Angéla nevére lehet
az alábbi e-mail címen: thoman@mkpszk.hu
Honlapunkról a nevezési lapok letölthetők:
www.mkpszk.hu
Versenyszervező: II. Kerületi Pedagógiai Intézet
(Budapest, Keleti Károly u. 37.)

A „Szép Magyar Beszéd” verseny középfokú intézmények tanulói számára
A verseny célja: az ifjúság anyanyelvi nevelése, a
beszédkultúra javítása
A kerületi verseny időpontja:
2013. február 13. 14.30 óra
Helyszín: Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon
Az országos döntő időpontja:
2013. április 19-20-21.
Az országos döntő helyszíne: Győr
A verseny anyaga: A verseny résztvevőinek egy – a
szervezők által kijelölt - kötelező és egy magukkal
hozott szabadon választott 20-25 soros prózai szöveget kell felolvasniuk. A szöveg csak eredeti magyar
– 20-21. századi – közlő prózai stílusban (irodalmi
vagy igényes köznyelven) megírt mű lehet, amely
nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat.
A versenyzők teljesítményének értékelésekor ─ mind
az iskolai, mind a további fordulókon ─ a következő
szempontok figyelembevételét kérjük: szövegértés,
szöveghűség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás,
szünettartás, természetes beszéd.
Korcsoportok:
I. 9-10. évfolyam :iskolánként 2 fő
II. 11-13. évfolyam: iskolánként 2 fő
A verseny díjai: A verseny valamennyi résztvevője
emléklapot kap. Korcsoportonként az első három
helyezett oklevelet és ajándékutalványt kap.
Nevezési határidő: 2013. február 6.
Nevezni kizárólag a II. Kerületi Pedagógiai Intézet
egyéni nevezési lapjain Thomán Angéla nevére lehet
az alábbi e-mail címen: thoman@mkpszk.hu
Honlapunkról a nevezési lapok letölthetők:
www.mkpszk.hu
Versenyszervező: II. Kerületi Pedagógiai Intézet
(Budapest, Keleti Károly u. 37.)

VERSENYKIÍRÁSOK
A Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny kerületi fordulója
A verseny időpontja: 2013. február 21. 14.00 óra
A verseny helyszíne: Máriaremete-Hidegkúti Általános
Iskola
A verseny anyaga megtekinthető:
http://simonyi.mnyt.hu oldalon a Versenyanyag címszónál
A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
5. évfolyam, 6. évfolyam, 7. évfolyam,
8. évfolyam: iskolánként 1-1 fő nevezhet
A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
A versenyen az általános iskolák és középiskolák 58. évfolyamos diákjai vehetnek részt.
Nevezési határidő: 2013. február 8.
Nevezni kizárólag a II. Kerületi Pedagógiai Intézet
egyéni nevezési lapján Thomán Angélánál lehet az
alábbi e-mailben: thoman@mkpszk.hu
A nevezési lapok letölthetők a Pedagógiai Intézet
honlapjáról: www.mkpszk.hu

Budapesti versmondó verseny
A verseny időpontja: 2013. március 7. 10.00 óra
A verseny helyszíne: Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT.
Magyarság Háza (1014 Budapest, Szentháromság
tér 6.)
A verseny témája: A hazafias költészet a magyar
irodalomban
Nevezni lehet egy szabadon választott verssel ebben
a témában.
Kategóriák:
5-6. osztályosok (10-12 évesek)
7-8. osztályosok (13-14 évesek)
9-10. osztályosok (15-16 évesek)
11-13. osztályosok (17-20 évesek)
Iskolánként és kategóriánként 2-2 versenyző nevezhet.
Jelentkezési határidő: 2013. március 1.
Jelentkezés levélben: Vörösmarty Mihály Ének-zenei
Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64.
telefon/fax: 294-4193, 291-5312
e-mail: igazgato@vmzene.hu, titkarsag@vmzene.hu
A verseny kb. 14.00 óráig tart, ünnepélyes
eredményhiretéssel, díjkiosztással zárul.
Versenyszervező: Vörösmarty Mihály Ének-zenei
Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium

Kerületi német országismereti csapatverseny a 7., 8. évfolyam és a gimnáziumok
számára
A verseny témája: Svájc világörökségei
A verseny célja: a német nyelv és kultúra iránti érdeklődés elmélyítése, a német nyelvi tanulmányok összekötése a német nyelvű országok földrajzának, kultúrájának, kultúrtörténetének, turisztikai célpontjainak
megismerésével.
A verseny időpontja: 2013. március 21. 14.00 óra
A verseny helyszíne: Szabó Lőrinc Két Tannyelvű
Általános Iskola és Gimnázium
A versenyen való részvétel feltétele: a határidőig
leadott pályamunka. A műfaj szabadon választható,
leggyakrabban album: minimum 5 oldal, ebből legalább egy oldal összefüggő, szigorúan a gyerekek által
írt német nyelvű szöveg, német nyelvű képaláírások.
A pályamunkákat Schramkó Erikának kérjük eljuttatni
a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és
Gimnáziumba.
A pályamunkák leadási határideje: 2013. február 28.
A verseny menete:
A pályamunkák rövid bemutatása német nyelven
valamennyi csapattag aktív közreműködésével.
Írásbeli feladatok Svájc világörökségeiről magyar
nyelven.
Rövid idegenvezetés a világörökségekről német nyelven.
Közlekedés, útbaigazítás a világörökségek helyszíneire, ill. helyszínei között német nyelven.
A verseny díjazása: minden versenyző emléklapot, az
első három helyezett csapat oklevelet kap a csapat
számára.
Jelentkezési feltételek:
A 7.,8. évfolyamon: iskolánkét két 3 fős csapat nevezhet.
Gimnáziumban (bármely évfolyamról): iskolánként
két 3 fős csapat nevezhet.
Nevezési határidő: 2013. február 13.
Nevezni kizárólag a II. Kerületi Pedagógiai Intézet
csapatverseny nevezési lapján lehet Pap Évánál. Email cím: pap@mkpszk.hu.
A nevezési lapok letölthető a II. Ker. Pedagógiai Intézet honlapjáról: www.mkpsz.hu.
Versenyszervező: a II. Kerületi Pedagógiai Intézet
(1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.)

VERSENYKIÍRÁSOK
A Szent László komplex történelmi
vetélkedő kerületi fordulója
A Kőbányai Szent László Általános Iskola ebben a
tanévben is komplex történelmi vetélkedőt hirdet 6.
évfolyamos tanulók számára. A versenyen 3 fős
csapatok vehetnek részt.
A verseny témája: Magyarország a XIII. században
A verseny célja: lehetőség teremtése a magyar történelem egyes korszakaiban való elmélyülésre; a
képességfejlesztésre, különösen a kreativitás, a
történelmi forráselemzés, a térben és időben való
tájékozódás, valamint a problémamegoldó képességek terén.
A verseny menete: A kerületi fordulón a versenyt
meghirdető iskola történelemtanárai által összeállított feladatokat kell megoldani. A budapesti döntőn a
kerületi forduló győztes csapatai vehetnek részt
(minden kerületből az I. helyezett csapat). Itt a
versenyzőknek szóbeli és írásbeli feladatokat kell
megoldaniuk. A döntő 2013. május közepén lesz a
Kőbányai Szabadidő Központban.
A kerületi forduló időpontja:
2013. március 21. 14.30 óra
A kerületi verseny helyszíne: Pitypang Utcai Általános Iskola
A kerületi forduló díjazása: minden résztvevő emléklapot, az első három helyezett csapat oklevelet kap.
Jelentkezési feltétel: iskolánkét két 3 fős csapat
nevezhet.
Nevezési határidő: 2013. február 13.
Nevezni kizárólag a II. Kerületi Pedagógiai Intézet
csapatverseny nevezési lapján lehet Pap Évánál.
E-mail: pap@mkpszk.hu.
A verseny kerületi fordulójának szervezője:
a II. Ker. Pedagógiai Intézet
(1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.)
A felkészüléshez javasolt szakirodalom:
Az általános iskola 6. évfolyamán használt tankönyvek
Képes történelmi atlasz
Zsoldos Attila: Nagy uralkodók és kiskirályok a 13.
században, Magyarország története, főszerkesztő
Romsics Ignác, Kossuth kiadó, 2009.
22-25. o., 33-40., 47-53. o., 54-59. o., 82-83.

Lengyel Dénes: Régi magyar mondákból Móra kiadó,
1974.
Imre király elfogja pártütő öccsét, Endrét (184-186.
o.) A balatoni kecskeköröm (188. o.) Galamboskő
(207-208. o.) Testhalom (209-210. o.) A lietavai
csoda (210-212. o.) A Les-hegy (213-214. o.)
Szent Margit legendája (215-218. o.)
Csorba Csaba: Árpád örökében, Új Képes Történelem
sorozat Helikon kiadó, 2006.
64-69. o., 70-91. o.

A Kerületi angol nyelvi művészeti
fesztivál az 5-8. osztályosoknak
A verseny célja: A színjátszás, előadóművészet iránt
érdeklődő, angol nyelvet tanuló diákoknak kívánunk
teret biztosítani, hogy színvonalas versengés keretében gyakorolhassák és tökéletesítsék nyelvtudásukat.
A verseny időpontja: 2013. február 20. 14.30 óra
A verseny helyszíne: Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
A verseny témája: Nincs meghatározott téma.
A verseny résztvevőinek egy magukkal hozott szabadon választott prózai szöveget vagy verset kell elmondaniuk, illetve egy jelenetet eljátszaniuk maximum 10 perc időtartamban .
A verseny kategóriái:
iskolánként 1 vers vagy próza
iskolánként 1 jelenet (10-12 fő)
A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
A versenyen az általános iskolák és középiskolák 58. évfolyamos diákjai vehetnek részt.
A verseny díjai:
A verseny valamennyi résztvevője emléklapot kap.
A produkciók arany, ezüst vagy bronz minősítést
kapnak.
Nevezési határidő: 2013. február 13.
Nevezni kizárólag a II. Kerületi Pedagógiai Intézet
nevezési lapjain Thomán Angéla nevére lehet
thoman@mkpszk.hu címen.
Versenyszervező: II. Kerületi Pedagógiai Intézet
(Budapest, Keleti Károly u. 37.)
Honlapunkról a nevezési lapok letölthetők!
Honlap : www.mkpszk.hu

V EJ R
A
Á SNELNÓY K I Í R Á S O K
Kerületi német műfordítói verseny a 7. ,
8. évfolyam és a gimnáziumok számára
A verseny célja: bevezetés a műfordítás gyakorlatába, a német és magyar nyelvi ismeretek elmélyítése
A versenyzőknek kb. fél oldal terjedelmű, a korosztály
érdeklődésének és ismereteinek megfelelő eredeti
német szöveget kell szótár segítségével magyarra
fordítaniuk, amire 60 perc áll a rendelkezésükre.
Jelentkezési feltételek:
A verseny időpontja: 2013. február 21. 14.00 óra
A verseny helyszíne: a II. Kerületi Pedagógiai Intézet
könyvtára
Az eredményhirdetés időpontja: 2013. március 7.
14.30 óra
Az eredményhirdetés helyszíne: Szabó Lőrinc Két
Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium
7., 8. évfolyam: iskolánként 2 fő nevezhet
gimnázium: iskolánként 2 fő nevezhet
A 7. és 8. osztály tagozatos tanterv szerint tanuló
versenyzői a gimnazistákkal versenyeznek együtt.
(Tehát ahol általános iskola és gimnázium is van:
iskolánként 4 fő nevezhet összesen a két korcsoportban.)
A verseny díjazása: minden versenyző emléklapot,
az elő három helyezett oklevelet kap.
Nevezési határidő: 2013. február 8.
Nevezni kizárólag a II. Kerületi Pedagógiai Intézetegyéni nevezési lapján lehet Pap Évánál az alábbi email címen:
papeva@mkpszk.hu
A nevezési lapok letölthetők a Pedagógiai Intézet
honlapjáról: www.mkpszk.hu
Versenyszervező: a II. Kerületi Pedagógiai Intézet
(1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.)

A Hevesy György Országos Kémiaverseny kerületi fordulója
A verseny célja: Az általános iskolai korosztály
ban tanulók kémia iránti tehetségének felismerése és
gondozása, valamint a verseny révén (is) a tehetségek kibontakozásának segítése.
A verseny időpontja: 2013. február 20. 14.00 óra
Helyszín: Újlaki Általános Iskola
A kerületi verseny tartalma:
7. évfolyamon (13 éves korosztály) az atomszerkezetig (az már nem):
Bevezetés

Környezetünk anyagai
Levegő, víz, oldatok
Számítások: tömeg%, hígítás, töményítés, keverési
feladatok. Kérés a sűrűség fogalmának bevezetése,
alkalmazása számításokban (ζ, m, V összefüggései)
Szövegértelmezési feladat is lehet
8. évfolyamon (14 éves korosztály) a 7. évfolyamos
tananyag és a nemfémek és vegyületeik, a széncsoportig (a széncsoport már nem)
Számítások: sztöchiometria, részecskeszám, moláris
tömeg, anyagmennyiség összefüggései
A feladatok megoldásához a feladatsorhoz mellékelt
periódusos-rendszer és zsebszámológép használható.
A verseny díjai: Évfolyamonként az első három helyezettet díjazzuk, de megfelelő pontszám esetén iskolatípusonként a hat-hat legjobb dolgozatot továbbküldjük a fővárosi verseny szervezőinek, akik a továbbjutókat személyesen értesítik.
A fővárosi verseny időpontja: 2013. március 23.
(szombat) 9.00 – 10.30. óráig,
A fővárosi verseny helyszíne: Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium
A továbbjutó tanulók által fizetendő nevezési díj a
közlönyben megjelöltek alapján 2.000.- Ft. Ezen
összeg befizetésének módjáról a Budapesti Fazekas
Mihály Általános Iskola és Gimnázium a későbbiekben küld értesítést.
Nevezési határidő: 2013. február 13.
Minden iskolából 3 hetedikes illetve 3 nyolcadikos
tanuló nevezhet.
Nevezni kizárólag a II. KerületiPedagógiai Intézet
egyéni nevezési lapján Csenki József nevére lehet az
alábbi számon és e-mailben:
Fax.: 3360196
e-mail: csenki@mkpszk.hu
honlap:www.mkpszk.hu
Honlapunkról a nevezési lapok letölthetők!
Az országos versenykiírás a http://www.mtte.hu/
versenyek/Hevessy_2013/
Hevesy_vegl_felhivas_121204.pdf címen található.

VERSENYKIÍRÁSOK
A Herman Ottó országos
biológiaverseny kerületi fordulója
a 7-8. évfolyam számára

A Kaán Károly országos
természetismereti verseny kerületi fordulója az 5-6. évfolyam számára

A verseny időpontja: 2013. február 11. 14.00 óra
A verseny helyszíne: Csik Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium
Nevezési határidő: 2013. február 4.
Nevezni kizárólag a II. Kerületi Pedagógiai Intézet
egyéni nevezési lapján lehet Lauth Gábornál az alábbi számon vagy e-mailben:
fax: 336 01 96
e-mail: lauth@mkpszk.hu
Honlapunkról a nevezési lapok letölthetők:
www.mkpszk.hu
Versenyszervező: II. Kerületi Pedagógiai Intézet
(Budapest, Keleti Károly u. 37.)

A verseny időpontja: 2013. február 25. 14.00 óra
A verseny helyszíne: Fillér Utcai Általános Iskola
Nevezési határidő: 2013. február 18.
Nevezni kizárólag a II. Kerületi Pedagógiai Intézet
egyéni nevezési lapján lehet Lauth Gábornál az
alábbi számon vagy e-mailben:
fax: 336 01 96
e-mail: lauth@mkpszk.hu
Honlapunkról a nevezési lapok letölthetők: www.mkpszk.hu
Versenyszervező: II. Kerületi Pedagógiai Intézet
(Budapest, Keleti Károly u. 37.)

AJÁNLÓ
A februárban induló programunkra várunk
mindenkit, akinek bármilyen módon meggyűlt a baja az olvasással, ebből adódóan a tanulással!
A programban a rövid előadások (15')
után a konkrét, személyes problémák
megbeszéléséé, megoldásáé a főszerep.
Az azonos gondokkal küzdők megoszthatják egymással a tapasztalataikat és
kételyeiket. Majd szakember segítségével
dolgozhatnak a megoldáson.
Szeretnénk kézzelfogható, bizonyíthatóan
sikeres módszerekkel, eszközökkel segíteni a szülőknek és a pedagógusoknak!

Diszlexia

Klub

A másfél-kétórás találkozásokra minden
hónapban egyszer kerül sor. A részvétel
díjtalan.
A klub foglalkozásait vezeti:
Dr. Cserne István
Helyszín:
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Időpontok:
2013. február 4. 17.00
2013. március 4. 17.00
2013. április 8. 17.00
2013. május 6. 17.00

AJÁNLÓ

Spring ein!
beszédkészségfejlesztés
játékosan

Rögtönzések, játékok, szerepjátékok, móka, kacagás
– mindez németül, speciális módszertan alapján.
Nyelvet azért tanulunk, hogy megértessük magunkat
más országbeli emberekkel, hogy megismerjük őket,
hogy kapcsolatot teremtsünk. Kevés nyelvtanulónak
adatik meg, hogy nyelvterületen időt töltsön, és a
megszerzett tudását az órai környezetből átemelje a
valódi nyelvhasználatba. Létfontosságú tehát olyan
helyzetek létrehozása, ahol a gyerekek megtapasztalhatják, hogy jé, ezt a németet használni is lehet!
Erről szólnak a foglalkozásaim, sok-sok játékkal,
kreativitással, jókedvvel.
Improvizációs csoportunkban csupa olyan játékot
játszunk, amelyek során a résztvevők spontán be-

AJÁNLÓ
Drámapályázaton felfedezett művet
mutat be a Kolibri Színház
A Kolibri Színház a drámapályázaton felfedezett új
magyar ifjúsági darabokból a legjobbakat műsorra
tűzi. E sorozat első darabja Győri Katalin Delete című
egyfelvonásosa. A teátrum és a Platform 11+ közös
drámapályázatának díjnyertes darabját Vidovszky
György rendezésében láthatja a közönség a Kolibri
Pincében.
A drámapályázaton három dráma végzett megosztva
az első helyen, köztük volt a Delete. Tasnádi István,
az előadás dramaturgja szerint a darab friss, szellemes, és hiteles a nyelvezete, anélkül, hogy tele lenne
a korosztályban használatos trágár szavakkal.
"Győri Katalin gyakorló tanárként folyékonyan beszéli
a kamasznyelvet, de nem csupán másolja, hanem

szélnek, a legkülönbözőbb helyzetekben használva
és gyarapítva a már meglévő nyelvtudásukat, miközben még jól is szórakoznak. Itt kiélhetik színészi
hajlamukat, játszhatnak, kreatívak lehetnek.
Hogy mit remélhetünk ettől az órától?
- a spontán beszéd fejlődését,
- a görcsök, gátlások oldását (nemcsak a nyelv
terén),
- a nyelvtanulási kedv és motiváció erősödését, amit
a gyerek visszavisz az iskolai órájára is,
- a megtanult anyag átemelését az órai környezetből
a valódi nyelvhasználatba.
A német nyelvű drámastúdiót németül most tanuló
gyerekeknek, fiataloknak, vagy a némettudásukat
aktivizálni kívánó felnőtteknek ajánlom.
Tisztelettel,
Angerer Adrienne
20 / 823 46 37
spring.ein.deutsch@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Springein/535276189832528
Copyright © 2001, Angerer Adrienne. A cím, logók
és a módszer védettek. Minden jog fenntartva!

SZÍNHÁZ
formálja is. Izgalmas drámanyelvet alkot, és a probléma, amiről beszél, az is rendkívül fontos" - idézi a
közlemény Tasnádi Istvánt.
A tinédzserkori öngyilkosság témáját feldolgozó
előadás a tizennégy-tizenöt évesekről szól, és ez a
korosztály a célközönsége is. A darabot előadó fiatal
színészek a húszas éveikben járnak, köztük van két
egyetemi hallgató, Ágoston Péter és Czupi Dániel,
továbbá Császár Réka és Kőszegi Mária, valamint
Bárdi Gergő, aki mintegy tíz évvel ezelőtt, még kisfiúként tűnt föl egy előadásban, most pedig a Kolibri
társulatának tagja.
A Delete című darabot 14 éves kortól ajánlja a színház. A mozgás és a jelmez Gyevi-Bíró Eszter, a
díszlet Patrick Bullock munkája, az előadást élőzenével játsszák, a zeneszerző Monori András.
(Forrás: www.kultura.hu)

AJÁNLÓ

KÖNYVTÁR

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Török utcai könyvtárának februári programja
Honlap
Kerületünk emléktábláiból – Csiki Ernő a honlapon
Régi mesterségek kis műhelyek a kerületben – Schöberl Valéria ing- és
fehérneműkészítő a honlapon és a könyvtárban (tablók)
Irodalmi évfordulók - 225 éve született Kisfaludy Károly
Ki gondolta volna? – Havonta egy-egy érdekesség a természettudomány és a technika világából könyvajánlóval honlapunkon
Szülőknek, pedagógusoknak – aktuális témákhoz kapcsolódó könyvés programajánló – februárban a téma: olvasási zavarok, kapcsolódva
Dr Cserne István januári könyvtári előadásához
Játék
Egri remete-kvíz - Irodalmi kvíz felnőtteknek, középiskolásoknak a
honlapon
Magán(hangzó)nyomozó – szókiegészítő játék a könyvtárban gyerekeknek. Februári betűk: K és L
Kiállítás
Fröhlichné Dani Gizella festményei
Joó Jánosné babái és bababútorai a gyerekkönyvtárban
Csekő Etelka és Tóthné Fábián Eta babáinak kiállítása a gyerekkönyvtárban
Intenet
Segítséggel az interneten! - Az internet használatát segítő 3 alkalomból
álló egyéni foglalkozás csütörtökönként. Előzetes jelentkezés a könyvtárosoknál.
Rendezvények
Mesekuckó – minden szerdán fél 5-től fél 6-ig a gyerekkönyvtárban.
Témák februárban: mackómesék, farsang - mese- és zenehallgatás,
vetítés
Könyvet házhoz – időseknek, betegeknek, kismamáknak az Önkormányzat autójával.
Könyvtárbemutató foglalkozás óvodás és iskolás csoportoknak.
Elérhetőségeink:
honlap: www.fszek.hu/torok
cím: 1023 Török u. 7/9.
tel: 21-21-103
e-mail: fszek0204@fszek.hu
Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek: 11-19-ig
kedd, csütörtök: 10-16-ig
szombat:10-14-ig

II. Kerületi Pedagógiai Intézet
Pap Judit igazgató
igazgato@mkpszk.hu
Csenki József igazgatóhelyettes
csenki@mkpszk.hu
Dr. Győrpál Elemérné
gyorpalne@mkpszk.hu
Laczka Mária
laczka@mkpszk.hu
Lauth Gábor
lauth@mkpszk.hu
Lovász Teodóra
lovasz@mkpszk.hu
Maruzs Jánosné
ovoda.filler@ecom.hu, maruzsne@mkpszk.hu
Pap Éva
pap@mkpszk.hu
Pécsné Szabó Katalin
szabo@mkpszk.hu
Thomán Angéla
thoman@mkpszk.hu
Varju Gabriella
varju@mkpszk.hu
Földi Jenőné
foldi@mkpszk.hu
Rácz Adél
racz@mkpszk.hu
Müller Magdolna
muller@mkpszk.hu
1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.
Tel./Fax:336-0196, 325-0403
www.mkpszk.hu
E-mail: pszk2@mkpszk.hu

HÍRMONDÓ
A II. Kerületi Pedagógiai Intézet információs
kiadványa
Megjelenik havonta.
Lapzárta minden hónap 22-én.
Felelős kiadó: Pap Judit
pszk2@mkpszk.hu
Szerkesztő: Pécsné Szabó Katalin
szabo@mkpszk.hu
Tel.: 325-0403
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A program neve

Felelős

Helyszín

14.00 Kémia mk. - Irinyi János orsz. kémiaverseny házi forduló
14.00 Fizika mk. - Öveges verseny házi forduló

szaktanárok
szaktanárok

saját iskola
saját iskola

14.00 Biológia mk. - Herman Ottó biológiaverseny kerületi forduló
14.30 Ált. isk. magyar mk. - Szép magyar beszéd verseny kerületi forduló
14.30 Fizika mk. - Műhelyfoglalkozás

Vincze Judit
Kerekes Barnabás
Bajnok Ibolya, Dr. Győrpál Elemérné

Csik
Baár-Madas
Csik

14.30 Gimnáziumi magyar mk. - Szép magyar beszéd verseny kerületi
forduló gimnazistáknak
15.00 KEDÖK gyűlés

Pleskó Ilona Ágnes, Kerekes Barnabás Baár-Madas
Sarlósné Tompa Cecília

Marczibányi

14.00 Matematika mk. - Zrinyi Ilona matematikaverseny kerületi forduló

Süveges-Szabó Marianna

Áldás és
Törökvész

13.00 Kerületi komplex természettudományi csapatverseny

Csenki József

8.30 Napközi mk. - Ötletbörze: játék, sport és kézműves módszerek
sze. 14.00 Kémia mk. - Hevesy György országos kémiaverseny kerületi forduló
14.30 Angol nyelvi mk.- Kerületi angol művészeti fesztivál
9.00 Óvodavezetői mk. - Az új országos alapprogram
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2013. február

14.00 Ált. isk. magyar mk. - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kerületi
forduló
14.00 Német mk. - Kerületi német műfordítói verseny

Ének mk. - Fővárosi népdalverseny

Sugár Anna, Lovász Teodóra
Csenki József
Kemény Etelka, Járó Ildikó

Marczibányi
Újlaki
Öku

Maruzs Jánosné

Százszorszép

Pappné Fekete Ildikó, Thomán Angéla

Remetekertvárosi
Ped. Int.
könyvtár

Schramkó Erika, Pap Éva

Soós Erzsébet

Fazekas

14.00 Kaán Károly természet- és környezetismereti verseny kerületi forduló

Vincze Judit, Báder Ferenc

Fillér

15.00 Kémia mk. - Hevesy György országos kémiaverseny kerületi forduló
eredményhirdetése

Csenki József

Ped. Int.
könyvtár

