
Humán munkaközösség

magyar nyelv és irodalom, történelem, 

művészettörténet, rajz, ének-zene, társadalomismeret



A történelem tantárgy óraszámai:

- 9. évfolyamon: heti 2 óra

- 10. évfolyamon heti 3 óra

- 11. évfolyamon: heti 3 óra  

- 12. évfolyamon: heti 4 óra

- média tagozaton csoportbontás

- 11. és 12. évfolyamon évfolyamszintű fakultáció 

(11. évf.: 3+2 óra / 12. évf.: 4+2 óra)

- érettségire választható, mint 5. tantárgy: 

társadalomismeret vagy művészettörténet is



Magyar tantárgy óraszámai: 

- 0. évfolyamon:heti 2 óra

- 9. évfolyamon: heti 4 óra

- 10. évfolyamon heti 4 óra

- 11. évfolyamon: heti 4 óra  

- 12. évfolyamon: heti 4 óra

- média tagozaton csoportbontás

- 11. és 12. évfolyamon fakultáció 

(11. évf.: 4+2 óra / 12. évf.: 4+2 óra)



Tehetséggondozás és kulturális programok:

- tehetséggondozás: fakultáció, versenyfelkészítés, 
rendhagyó tehetséggondozó      

programok keretében
- versenyek:  Savaria történelmi verseny (9. és 10. évf.)

OKTV (11. és 12. évf.)

Esterházy verseny

HEBE levelezőverseny

Wekerle-vetélkedő

Bolyi csapatverseny

Novella- és versíró pályázatok

Rendhagyó irodalomóra



Kulturális programok, múzeumlátogatások

- nemzeti ünnepek és megemlékezések (okt.6, okt.23, 
febr.25., márc.15., ápr.16., jún.4.) 

Aquincum-i múzeum (9.évf.)

Hadtörténeti Múzeum (10. évf.)

Nemzeti Múzeum (11. évf.)

Fiumei Úti Sírkert (11. évf.)

Holokauszt Dokumentációs Központ, Terror Háza (12. évf.)

Parlamenti különóra (12. évf.)

Petőfi Irodalmi Múzeum

Színházi programok (Drámapedagógia)



Kiemelt program a végzős évfolyam parlamenti különórája



• megismerkedhetnek az épület történetével, 

• megtekinthetik a Szent Koronát



• megismerhetik a könyvtárat, 

• a díszőrség munkáját





• részt vettek egy plenáris ülésen 



Az iskola végzős évfolyama 2013-től rendszeresen 

részt vesz a Demokráciajátékon 



A program célja: 

Hogy a diákok érdeklődjenek a közélet iránt, merjenek véleményt 

mondani az őket is érintő témákról és a jövőben felelősségteljes 

állampolgárok legyenek.



Az 1956-os megemlékezés pillanatai



Az 1956-os megemlékezés pillanatai



Az 1956-os megemlékezés pillanatai



Rendszeres az iskolán kívüli program:

A 11-es történelem fakultációs csoport a Fiumei Úti Sírkertbe látogatott



A XIX. század nagyjainak síremlékeit néztették meg a tanulók.



Mit olvasunk?   

És a kötelezők…..



SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR



IRODALOM





https://deak.kispest.hu/


