
IDŐPONTOK 2020/2021 első szakasz 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

09.07. 09.08. 09.09. 09.10. 09.11. 

     

09.21. 09.22. 09.23. 09.24. 09.25. 

09.28. 09.29. 09.30. 10.01.  10.02. 

10.05. 10.06. 10.07. 10.08. 10.09. 

10.12. 10.13 10.14. 10.15. 10.16. 

10.19. 10.20. 10.21.   

ŐSZI SZÜNET 

11.02. 11.03. 11.04. 11.05.  

11.09. 11.10. 11.11. 11.12. 11.13. 

11.16. 11.17. 11.18. 11.19. 11.20. 

11.23. 11.24. 11.25. 11.26. 11.27. 

11.30. 12.01. 12.02. 12.03. 12.04. 

12.07. 12.08. 12.09. 12.10. 12.11. 

12.14. 12.15. 12.16. 12.17. 12.18. 

 TÉLI SZÜNET 

01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 

01.11. 01.12. 01.13. 01.14. 01.15. 

   01.21. 01.22. 

01.25. 01.26. 01.27. 01.28. 01.29. 

 SÍSZÜNET 

02.08. 02.09.  02.10.  02.11. 02.12. 

02.15. (+) 02.16. (+) 02.17. (+) 02.18. (+) 02.19. 

    02.26. (+) 

 
A szakköri csoportok beosztását az első alkalommal az iskola bejáratánál álló faliújságon 
találjátok majd meg. Ezen a beosztáson szerepel az a tanterem is, amely a csoporté lesz 
minden alkalommal. (Ha ebben valami változás van, akkor azt is ezen a felületen írjuk ki, 
érdemes tehát a belépésnél mindig rápillantani.) 
 
A foglalkozásokra füzetet/papírt, íróeszközt, a matekhoz vonalzót, körzőt… hozzatok mindig 
magatokkal. Tankönyvre, feladatgyűjteményre nem lesz szükségetek, minden feladatsort a 
tanárok adnak majd át nektek. 
 
Az adott szakkör végig ugyanazzal a tanárral dolgozik, esetleges hiányzása esetén, 
helyettesítjük őt. Minden évközi információt tőle tudtok majd meg, ha kérésetek, kérdésetek 
van, azt is vele beszéljétek meg! Bátran forduljatok hozzá, ő a segítségetekre szeretne lenni, 
így jó ha tudja, hogy milyen problémáitok vannak. 
 
Az esetleges online oktatás (amire csak szükséges időben szeretnénk átállni) és a 
feladatkiosztás miatt az év elején kialakul minden szakkör mellett egy classroom-csoport is, 
ennek a szervezéséről az első alkalommal beszélnek a tanárok, valamint a szüleitek erről levelet 
is kapnak majd.   
 
Minden alkalommal kaptok majd otthoni gyakorlófeladatokat is. Ezek megoldása és tanári 
ellenőrzése még inkább növelheti tudásotokat, fejleszti feladatmegoldó képességeiteket. Tehát 
érdemes foglalkozni velük akkor is, ha nem klasszikus házifeladatok. 
 
Jó munkát, értékes időtöltést kívánunk az Eötvösben! 


