Projekthét: 2017. január 23 – 27.
A projekt címe: BŰVÉSZKED(D)J!

Projektvezető: Dankóné Balázs Zsuzsanna
A csoport tagjai: a BŰVÉSZPALÁNTÁK
1. Dankó Zoltán 9.B – ZOLI bűvész
2. Lombos Márton 10.A – MARCI bűvész
3. Molnár Roland 10.B – CSONTKOVÁCS bűvész
4. Nagy Krisztofer 9.B – A NAGY KRISZTOFER bűvész
5. Nagy Máté 11.B – MATEO bűvész
6. Nagy Viktor 11.B – A NAGY ÁSZ bűvész
7. Pálinkás Máté 9.B – NUMERO bűvész
A csoport mentora:
 KASZÁNYI ROLAND – ROLANDO bűvész
PROGRAMOK:
Január 23. hétfő:
 Megnyitó volt a Görög színházban
 Megismerkedett a csoport, és tervet készítettünk a hétre, kijelöltük a részfeladatok
felelőseit.
 Szakirodalmat tanulmányoztunk iskolánk könyvtárából.
 Beszélgettünk a bűvészet történetéből, híres bűvészekről és bűvész trükkjeikről.
 10 órától Kaszányi Roland alias ROLANDO bűvész, iskolánk volt diákja tartott előadást
és segített a projekt résztvevőinek a produkciók kiválasztásában.
 12 órától Rolando bűvésszel ellátogattunk a Móricz Zsigmond körtéri Figaró
Bűvészboltba, ahol a tanulók megtekinthették és beszerezhették a bűvész-trükkökhöz
használt nagyon látványos segédeszközöket.
Január 24. kedd:
 Az iskolában interneten is kerestünk egyszerűbb bűvész-trükköket.
 A tanulók gyakorolták a pénteki bemutatóra kiválasztott trükköket.
 Mindenki választott magának bűvésznevet és leírták a beszámolóhoz, hogy ki milyen
bűvészszámot tanult meg
Január 25. szerda:
 Főpróbát tartottunk a Görög színházban. A tanulók előadták a SOK-SOK gyakorlással
betanult trükköket.
 Dankó Zoltán és Nagy Krisztofer beszámolt a vezetőségnek a projekt eddigi
eredményeiről.
 Interneten kerestünk érdekességeket a nagy Houdini, szabaduló-művész életrajzáról
és világhírű trükkjeiről



Elmentünk a Budai Várban található bűvészmúzeumba és megismerkedünk Houdini
történetével és megnéztük a Hodini Ház Magic c. bűvészelőadását, melyben Rolando
és bűvész-társa adott elő nagyon érdekes trükköket, tanulóink bevonásával.
Január 26. csütörtök:
 10 órától: Elkészítettük a beszámoló anyagát: összeállítjuk a csoport bemutatkozását
a rendelkezésre álló képek, információs anyagok alapján. Angolul is összefoglaljuk a
projektet, Szabó Adriana angol tanárnő segítségével, a szlovén cserediákok
tiszteletére.
 12 órára a Bűvészboltba mentünk el, hogy Rolando bűvésznek bemutathassák a
Bűvészpalánták a péntekre betanult mutatványokat. Megbeszéltük a bűvészkedés
formai követelményeit is.
Január 27. péntek:
 A Bűvész-csoport előadása a Görög színházban.
 A projekt értékelése.



Dear slovenian students!
The participants of the "CONJURE" project have become acquainted with the wonderful
world of magic and tried to learn some interesting tricks. All this happened with the
assistance of Roland Kaszányi, a former student of our school, who enchanted us with his
magic tricks so many times. At present Roland is a successful professional magician.
Who knows, maybe we have a future magician among the participants!

