
MKK-klub (Matematikát, Kémiát Kedvelők Klubja) – Tabán Általános Iskola és AMI 

2019-2020-as tanév 

Az éves megítélt támogatás 50 000 Ft. 

A TÁMOGATÁST EZÚTON IS NAGYON KÖSZÖNJÜK! 

BESZÁMOLÓ A 2. FÉLÉVBEN 2020. június 16-ig végzett tevékenységről 

(az online oktatás folyik, tehát terveink egy részét nem tudtuk megvalósítani.) 

 ami megvolt: 

KÖRNYEZETNEVELÉSI PROGRAMUNK: 

Vendégünk noÁr! 

noÁr-ról röviden: A noÁr egy társadalmi közügyekre reflektáló zenei formáció. A témák, melyekkel 

foglalkoznak, YouTube csatornánkon számok formájában követhetők. 

Meggyőződésük, hogy a zene és a költészet erejével pozitív változást tudnak elérni. Azért küzdenek, hogy 
az emberek egy szabadabb, nyitottabb országban élhessenek! 
Az egyik fő témája, amely miatt meghívtuk a környezetvédelem, klímavédelem. 
 Előkészítő tevékenységek: 

1. Globális problémákról beszélgetés a tanulókkal. 
a problémák felvetése, okok megkeresése, saját példák gyűjtése lakóhelyünkről.  
Projekt témák kiosztása, csapatok megszervezése. 

2. Globális problémákról projektek elkészítése csoport munkában 
3. A projektek bemutatása, előadások meghallgatása, kérdések, közös gondolkodás 
4. Egyéni munkák készítése környezetvédelemmel kapcsolatban 
Képek a projektről: 

 



 

 

 
 



 

 
 
A legszebb egyéni alkotások: 
 
 



 

 



 



 

 

Vendégünk noÁr! 

2020. 02. 14. 

Az egyik dal, amely a beszélgetés egy részének alapját adta: 

https://www.youtube.com/watch?v=rB4WoGm-3u0  (2020. 05. 18.) 

  

 



  

 
 

Hogyan tovább? 

 Adakoztunk környezetvédelmi egyesületnek. 

 Megbeszéltük az előadás folytatását a jövő tanévben kibővített hallgatósággal. 

 Megbeszéltünk közös fellépést a Molnár Áron színművésszel. 

 Programunkról hírt adtunk a közösségi médiában is. 
 

REÁL Osztálykassza pályázat keretében készített VÉDD AZ ÁLLATOKT! projektünk: 
 

 
 



Kísérletezzünk otthon is megtalálható anyagokkal! 
2020. június 12-én tartott foglalkozás: 

 
I. Lángszerkezeti vizsgálatok 
II. Titkos írásos kísérletek 
III. Repülő tea filterek   
IV. Apró csodák – „KITÖRÖLLEK A SZÍVEMBŐL” 
V. Elefánt fogkrémje 
VI. Éghetetlen zsebkendő 
VII. Nemnewtoni folyadék vizsgálata 
VIII. Tejtűzijáték 
IX. Kémiai jojó 

 

  
 

A tanulók nagyon ügyesen kísérletezetek. A látottakat tudásuknak megfelelő szinten tanári magyarázattal 
értették meg.  Színes reakciók, exotermváltozások, vízelvonó tulajdonság, szenesítés, oxidáló anyag,… 
szakkifejezések értelmet nyertek. Segített megérteni, hogy nagyon sok jelenségnek, ami a kémiát nem 
tanuló embernek csodának számít, azoknak van tudományos magyarázata. 

 

EGYÉNI TEHETSÉGGONDOZÁS: 

Versenyek, amelyeken kémiából indultak a tanulók és felkészítésük egész éven át tart: 

Meleg István Kémiaverseny 
A verseny támogatói:  
- Meleg István Alapítvány a Kémia Oktatásáért  
- Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja  
- Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 
Résztvevők száma: 2 fő 

A döntőbe 7. osztályban egy tanítványom jutott be és 7. helyezést ért el. 

2020. február 8-án a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban megrendezésre került a Meleg István 
Kémiaverseny negyedik fordulója. A döntőben a hetedik osztályosok között  

7. helyezést ért el Mészáros Kata 7.b 

a nyolcadikosok között  

4. helyezett lett Pál Máté  8.a osztályos tanulónk. 

Ezekkel az eredményekkel mind a ketten kategóriájuk legeredményesebb szegedi versenyzők. 



 

 

Curie kémia emlékverseny 
A verseny szervezője: a Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó 
Társaság. 
Résztvevők száma: 8. évfolyam 4 fő  

 

7. évfolyam 7 fő 

 

Minden benevezett tanítványom bejutott a területi fordulóra. 

A felkészülést elkezdtük, de a verseny megrendezésére nem került sor. 

Lila vegyész 
A verseny szervezője: A Lila Iskola Tanulóiért Alapítvány 
Résztvevők száma: 8. évfolyam 7 fő  

7. évfolyam 1 fő 

Folyamatban volt a nyolc tanuló felkészítése az iskolai fordulóra. 

 

Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny 
A verseny kiírója, rendezője: Magyar Természettudományi Társulat 
Társrendező: Magyar Kémikusok Egyesül. 

XXXI. Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny  városi fordulója 
 

7. évfolyam 2. helyezett Mészáros Kata (7. b) 
8. évfolyam 1. helyezett Pál Máté (8. a) 



 
 
A megyei fordulóra bejutott még Szabó Judit 8. osztályos tanítványom is. 
A megyei fordulóra való felkészülés folyamatban volt. 
 

A Radnóti Miklós kísérleti gimnázium kémia szóbeli felvételi vizsgára egy tanulót készítettem fel, a 
felvételije kiválóan sikerült.  

Összefoglalva: az egyéni tehetséggondozást a bevált ütemezés szerint folytattam. Minden versenyre 
minden tanuló megkapta a feladatait, egyszerűbb kísérletek leírását. 

A gyerekek a felkészítő munkában lelkesen részt vettek, reggelente 7 órától tartottunk megbeszéléseket. 

Sajnos a COVID 19 járvány miatt a versenyek fordulói nem kerültek megrendezésre. 

 

GAZDASÁGI ELSZÁMOLÁS 

Megítélt támogatás: 50 000 Ft 

időtartam megnevezés összeg 
1.félév (már elszámolásra került)  14 080-  
2. félév zsebsárkány   4 580- 
 Fenntarthatósági 

munkafüzetek 
11 760- 

 háztartási anyagok 10 670- 
 

A támogatásból felhasznált teljes összeg: 41 090- Ft 

 

Szeged, 2020. 06. 16. 

Sós Mária kémiatanár 

Tabán Általános Iskola és AMI, Szeged 


