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szept. 1.     évnyitó, osztályfőnöki órák
szept. 4.     órarend szerinti tanítás
szept. 13–20.   svájci diákcsere (genfi  program) (58. o.)
szept. 22.    a „Fogadás” projekt megnyitása a Természettudományi Múzeumban
szept. 29.    verébavatás (56. o.)
okt. 5.     iskolanap a Budai-hegységben (162. o.)
okt. 17–20.    nemzetközi ökoparlament Párizsban (Kiss Marina, Szőllősi Judit, 

Kaposi Dorottya, Szász Nóra, Rosner Dániel, és Csaba Orsolya 
tanárnő részvételével)

okt. 20.     iskolai megemlékezés az 1956-os forradalomról
okt. 27.     Halloween-party
okt. 27.     Komoly és fi nom az aulában (168. o.)
okt. 27–29.    ökotáborosok hétvégéje Visegrádon
okt. 29.–nov. 6.   őszi szünet
nov. 6–9.     papírgyűjtés az iskolában (49. o.)
nov. 10.     norvég tanárcsoport látogatása az iskolában
nov. 13.     szaktanári fogadóóra (a páratlan évfolyamokon)
nov. 15–17.    emelt szintű érettségi szóbeli vizsgák az iskolában
nov. 22.     Trefort-nap (33. o.)
nov. 27.     szaktanári fogadóóra (a páros évfolyamokon)
dec. 1.     angol teadélután az aulában
dec. 8.     Komoly és fi nom az aulában
dec. 18–22.    karácsonyi vásár az iskolában 
dec. 14.     szalagavató bál a Körcsarnokban (61. o.)
dec. 16.     németesek bécsi kirándulása
dec. 21.     Bartók-est és karácsonyi műsor az ELTE Jogi Kar aulájában (156. o.)
dec. 23.–jan. 2.   karácsonyi szünet
jan. 4.     matematika OKTV 2. fordulója (Stabel Ferenc, Steiner Johanna)
jan. 25.     Komoly és fi nom az aulában
jan. 26.     félévi bizonyítványosztás, 14 órától a hatodikosok írásbeli felvételije
jan. 27.–febr. 1.  iskolai sítábor Ausztriában 
jan. 27.–febr. 4.  síszünet
febr. 4–11.    spanyol diákcsere (spanyolországi program) (62. o.)
febr. 9.     francia OKTV második fordulója (Hrincu Linda)
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febr. 12.     magyar irodalom OKTV második fordulója (Rosner Anna) 
febr. 13.     kémia OKTV második fordulója (Szabó Lóránt)
febr. 14.     angol nyelv OKTV második fordulója 
febr. 15.     fi zika OKTV második fordulója (Stabel Ferenc)
febr. 16.     a műfordítási verseny eredményhirdetése, teadélután (181. o.)
febr. 17.     Trefort-bál az az ELTE Jogi Kar aulájában 
febr. 19.     biológia OKTV második fordulója (Bognár Borbála, Erdélyi 

Fruzsina, Lantos Anna)
febr. 20.     spanyol OKTV második fordulója (Szabó Piroska, Király Éva)
márc. 3–4.    szóbeli felvételi iskolánkba reggel 8-tól délután 5-ig (151. o.)
márc. 9.     Komoly és fi nom – Kodály Zoltán terem 
márc. 14.    iskolai 1848-as ünnepség a Radnóti Gimnáziumban
márc. 14–20.   a MEP ötödik nemzeti ülése Miskolcon
márc. 20–27.   spanyol diákcsere (magyarországi program) (62. o.)
márc. 23.    a frankofónia ünnepe a Kodály teremben (66. o.)
márc. 30.    Éneklő Ifj úság – a kórus a minősítő versenyen
márc. 31.–ápr. 13.  török diákcsere (törökországi program) (63. o.)
márc. 31.–ápr. 1.  ökotáboros hétvége
ápr. 2.     francia OKTV döntő (Hrincu Linda) (42. o.)
ápr. 4.     1000 perces kosármeccs 15 órától reggelig (53. o.)
ápr. 5–10.    tavaszi szünet
ápr. 10–11.    érettségi felkészítő tábor a 12-es biológia és kémia faktosoknak
ápr. 13.     szavalóverseny, spanyol OKTV döntő (Szabó Piroska) (42. o.)
ápr. 16.     szaktanári fogadóóra a páratlan évfolyamokon
ápr. 23.     szaktanári fogadóóra a páros évfolyamokon
ápr. 16.     biológia OKTV döntő (Bognár Borbála) (42. o.)
ápr. 16–19.    papírgyűjtés (49. o.)
ápr. 16–20.    Euler-hét (157. o.)
ápr. 19.     olasz OKTV döntő (Hrincu Linda) (42. o.)
ápr. 21.     reneszánsz nap, Komoly és fi nom, délután diákszínjátszó fesztivál 

az Ódry-színpadon (54. o.)
ápr. 27.     természettudományos vetélkedő a Föld napja alkalmából
ápr. 27.     nyugdíjas találkozó
ápr. 28.–máj. 4.   német környezetvédelmi diákcsere program
máj. 4.     ballagás (ünnepség az iskola udvarán)
máj. 7–9.    írásbeli érettségi
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máj. 7–8.    osztálykirándulások
máj. 9.     sportnap a Margitszigeten (50. o.)
máj. 10.     a „Fogadás” projekt lezárása a Parlamentben (158. o.)
máj 21.     60 éves érettségi találkozó (206. o.)
máj. 23.–jún. 2.  spanyolországi utazás, nyelvtanfolyam (68. o.)
máj. 25.–jún. 1.  a 9. c nomád tábora
máj. 26.     50 éves érettségi találkozó
máj. 30.     országos kompeteciamérés a 8. és a 10. évfolyamokon
máj. 31.–jún. 5.  a 9. b nomád tábora
jún. 5–10.    a 9. a osztály nomád tábora
jún. 8.     26 éves érettségi találkozó
jún. 7–13.    emelt szintű érettségi szóbeli vizsgák az iskolában
jún. 11.     Komoly és fi nom a Kodály teremben
jún. 11.     59 éves érettségi találkozó (192. o.)
jún. 13-tól    erdei iskolai programok
jún. 14–28.    török diákcsere (magyarországi program) (63. o.)
jún. 15.     a tanév utolsó tanítási napja
jún. 18–23.    középszintű szóbeli érettségi
jún. 20.     17 órakor tanévzáró ünnepély az udvaron 
jún. 20.–aug. 31.  tizennyolc különböző, többnapos, 
      iskolai szervezésű tábor (34–35. o.)


