
Kedves Szülők! 
 
Az írásbeli eredmény alapján szóbeli felvételi vizsgára behívott hatodikosok számára 
klubdélutánt szervezünk különböző évfolyamokon tanuló jelenlegi, valamint egy-két éve 
végzett volt Eötvös-diákokkal. A rendezvény célja egyrészt a felvételizők egymással, illetve az 
épülettel, az iskola légkörével való megismertetése, másfelől, legalább ugyanennyire, a 
vizsgadrukk csökkentése, olyan hangulat kialakítása, amiben a hatodikosok már egy ismerős, 
pozitív élményekkel összekapcsolt helyszínre jönnek szóbelizni. 
A klubdélután programja: 
 
15:15 – 16:00 gyülekező az iskola III. emeletén található Dísztermében 
16:00 – 17:00 az iskolaépület bejárása előre beosztott csoportokban, diákjaik 

vezetésével, ismerkedés a nevezetes helyszínekkel és a hozzájuk 
kapcsolódó történetekkel, hagyományokkal 

17:00 – 18:00 játszóház ugyanebben a csoportbeosztásban, az iskola különböző 
tantermeiben 

18:00 – 18:30 közös játék az iskolaudvaron vagy (rossz idő esetén) belső helyszínen 
A klubdélutánnak pontosan fél 7-kor vége van, a gyerekek ekkor érkeznek meg az iskola 
aulájába. Az iskola épülete a program teljes idejében Önök előtt is nyitva áll – ha Önök 
kísérik a gyermeküket mihozzánk, nálunk meg is várhatják őket. Moss László igazgató úr 
16:10-es kezdettel kb. egy-másfél órás alternatív épületbejárást tart az érdeklődő szülőknek. 
A földszint 21-es termet, a kémia előadót nyitva tartjuk az Önök számára (itt le lehet tenni a 
kabátokat, táskákat, lehet olvasni, beszélgetni, dolgozni). 
 
Kérjük, hogy a gyermekük, illetve az Önök részvételi szándékáról feltétlenül tájékoztassák 
emailben a klubdélutánért felelős tanárunkat, Szeredás Lőrincet. Címe: 
szeredas@gmail.com. A rendezvény zökkenőmentes lebonyolításához tudnunk kell a várható 
létszámot, és a csoportbeosztás elkészítéséhez pontos névsorra is szükségünk van. 
 
A klubdélután napján tehetséggondozó szakkörök is vannak az iskolában. A 15 órakor 
kezdődő foglalkozásokat meg is tartjuk, de hogy felvételizőinknek ne kelljen választaniuk a 
klubdélután és a szakkör között, a 16 óraiak elmaradnak, ezeket a tanárok egy későbbi 
időpontban bepótolják. A klubdélutánban is érintett hatodikosok csatlakozzanak 
csoportjukhoz a Díszteremben, még az épületbejárás megkezdődése előtt! 
 
Szintén a klubdélután napjára esik, de korábban (14 órakor) kezdődik a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny; ezen feltételezésünk szerint sok felvételizőnk indul. Előfordulhat, hogy 
a verseny helyszínéről 16 órára nem sikerül beérkezni az Eötvösbe – javasoljuk, hogy ezt ne 
tekintsék a klubdélutánon való részvétel akadályának. Fontos viszont, hogy a regisztráció 
során jelezzék Szeredás Lőrinc tanár úrnak a késés lehetőségét, így ugyanis gondoskodni 
tudunk róla, hogy a 16 óra után érkező gyerekek azonnal csatlakozni tudjanak ahhoz a 
csoporthoz, ahová be vannak osztva. 
 
Az emailes regisztráció határideje: február 19., csütörtök éjfél 
 
Budapest, 2015. február 18. 
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