
A 2021-2022-as tanévben  
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 

Természet Kuckó 
néven egy szakköri sorozatot indít a 

református általános iskolák 6-8. osztályos tanulói számára. 

 
 

A szakkörök helyszíne: a Refi természettudományos szaktantermei
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma (Péterfia 1-7.)

A szakköröket a Gimnázium szaktanárai tartják
Jelentkezés: 

evaprill@drkg.hu 

címen 
október 11-ig

A jelentkezéskor meg kell adni: 
név, évfolyam, iskola, szaktanár neve és email címe

 

október: Mi van belül? Boncolási gyakorlat
november: Kémiai kísérletek világa

december: A betlehemi csillag nyomában (csillagászati gyakorlat)
január: A kőzetek és ásványok világa 

február: A fizikai kísérletek világa
március: Mikroszkópi gyakorlat, növények mikroszkópos vizsgálata

április: Matematikai szabadulószoba
május: Mi van a Botanikus Kertben?

 



Részletesebb program, időpontok
A szakkör 

témája
Időpont 

14:30-16:00
 

Miért jönnél 
a szakkörre?

2021. november 11.

2021. október 14. 

2021. december 16.

2022. január 13.

2022. február 10.

2022. március 10.

2022. április 8.

2022. május 12. 

Mi van belül?
Boncolási gyakorlat

A kémiai
kísérletek világa

A betlehemi csillag
nyomában

A kőzetek és
ásványok világa

A fizikai kísérletek
világa

A mikroszkópi
metszetek világa

Matematikai
szabadulószoba 

Mi van a Botanikus
Kertben?

Láttál már szívet belülről? Ismered a
végtagok izmait, működését? Milyenek a

halak belülről? Ha nem ismered, akkor itt
a helyed!

Hogyan lehet láng nélkül tüzet
gyújtani? Váratlan meglepetésekkel
szolgálnak az izgalmas kísérletek.

Ismerd meg a téli égbolt csillagait, és
a legszebb égi jelenségeket!

Nem kell a légkörbe emelkedni, a
felszínen is lehetnek villámok! Lássuk az
„Ördöngős” Hatvani eszközeit, örökségét!

Feltárul előtted a kőzetek, ásványok csodálatos
világa, gyere és fedezzük fel együtt! Ismerd meg

a Szőnyi-féle Ásványgyűjtemény kincseit!

Legyél mikrobiológus „hisztológus”! Készítsd
el Velünk a mikroszkópi metszeteket,

nyúzatokat!

Állomásokon keresztül hozzuk közelebb a
matematikát és engedünk betekintést az

iskolánk életébe. Juss el a portától a
kincsesládáig!

A Nagyerdő és a Debreceni Botanikus Kert
növényzetének megismerése: ismerd meg a
közeli, de mégis ismeretlen erdő világát!



Gyere el hozzánk, 
nem fogod megbánni!

4026 Debrecen, Péterfia 1-7.
Telefon: (+36) 52 614 896

Fax: (+36) 52 614 930
Email: refi@drkg.hu

Website: www.drkg.hu


