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I. Működési feltételek 

Iskolánkat 2017. január 1-től a Szombathelyi Tankerületi Központ működteti. Az átvétellel 

kapcsolatos teendők zökkenőmentesen zajlottak. Elkészítettük a 2017. évi költségvetést. 

 

Személyi feltételek 

Iskolánkban az engedélyezett státuszok száma 26,5 azaz 26 pedagógus teljes munkaidőben,   

1 pedagógus részmunkaidőben van foglalkoztatva. Helyettesítő státuszon 2 főt alkalmaztunk 

határozott idejű kinevezéssel. Megbízási szerződéssel heti 6 órában néptánc oktatására 1 főt 

alkalmaztunk, szintén heti 6 órában a művészeti iskolában 1 főt alkalmaztunk kerámia 

oktatására és heti 4 órában az utazó gyógypedagógus hálózat keretében 1 fő logopédiát 

oktatott. A II. félévtől óraadóval tudtuk megoldani a 6 óra angol órák szakos ellátottságát.  

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszáma 3 fő: 1 fő iskolatitkár 

teljes álláson, 1 fő rendszergazda fél álláson és 1 fő gyógypedagógiai asszisztens heti 3 napon. 

A technikai személyzet létszáma változatlan: 4 fő takarító, 1 fő portás. Munkájukat 2017. 

január 1-től a Szombathelyi Tankerületi Központ alkalmazottjaként végzik. Az iskola szakos 

ellátottsága megfelel a törvényi előírásoknak. 

 

Tárgyi feltételek 

Továbbra is kiváló feltételekkel rendelkezünk az eredményes oktató-nevelő munkához. Az 

alsó tagozaton az osztálytermekben, a felső tagozaton szaktantermekben folyt az oktatás. A 

mindennapos testnevelés, a néptánc, a társastánc órák megvalósításához nem elegendő a két 

tornaszoba, elengedhetetlen lenne egy tornaterem. Az idei tanévben segítségképpen 

kialakításra került egy konditerem, amit kisebb létszámú felső tagozatos osztályok igénybe 

vehettek. A tágas aula, a nagy udvar, a két pálya programok, rendezvények és a közösségi élet 

színterei voltak. Az iskola udvarán a Tudás Fája Közalapítvány jóvoltából „RÉTI”Játszótér 

kialakítására került sor. Az idei évben a Szülői Közösség támogatásával „OKOSLÉPCSŐ” 

színesítette az iskola auláját, a tanulók nagy örömére. Az iskola tárgyi felszereltségének 

maximális kihasználása mellett az épület állagának és az eszközök épségének megóvására, 

megőrzésére is nagy figyelmet kell fordítanunk. Ez mindannyiunk feladata és felelőssége.  

A nyári szünetben az ANTSZ ellenőrzés során indokoltnak tartott termek, mellékhelyiségek 

felújítására kerül majd sor.  

                            



II. A tanév statisztikája 
 

1. Létszámok: 

Tanulólétszám: 232 fő        /2016. október 1-i 228 fő/ 

- alsó tagozat: 124 fő 

- felső tagozat: 108 fő 

- magántanuló: 5 fő 

- napközis tanulók: 87 fő 

- tanulószobán résztvevő tanulók: 21 fő 

- felzárkóztató foglakozáson részt vevők: 40 fő 

- SNI:  44 fő 

- BTM: 16 fő 

- logopédia: 8 fő 

- szünetelő tanulói jogviszony: 1 fő  

Osztályok száma: 14 – alsó tagozat: 8, felső tagozat: 6  

Napközis csoportok száma: 4 

Művészeti csoportok száma: 6 

 

Osztályok létszáma: 

 

Alsó Tényleges - Törvényi /fő/ Felső Tényleges - Törvényi /fő/ 

1. A 18 – 19 5. A 17 – 18  

1. B 18 – 19 5. B 14 – 17  

2. A 15 – 17 6. A 24 – 29 

2. B 15 – 18 7. A 18 – 22 

3. A 16 – 19 8. A 18 – 24  

3. B  14 – 20 8. B 17 – 23  

4. A 15 – 17   

4. B 13 – 15   

Össz.: 124 – 144   108 – 133 

   232 – 277 

 

 

 

 

 



2. Tanulmányi munka 

1. osztályosok szöveges értékelése: 

 Létszám: 36 fő 

 Minősítések megoszlása: 

  Kiválóan teljesített:   10 fő  28 % 

  Jól teljesített:    17 fő  47 % 

  Megfelelően teljesített:    5 fő  14 % 

  Felzárkóztatásra szorul:    4 fő   11 %  

Megoszlásuk: HH: 3 fő 

HHH: 0 fő 

SNI: 2 fő 

BTM: -  
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A 2-8. osztályok tanulmányi munkájának értékelése: 

Létszám: 196 fő 

- osztályozott tanuló: 195 fő – 99 % 

 

Kitűnő tanulók száma: 24 fő-12 % 
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Bukott tanulók száma: 5 fő – 2 % 

  Megoszlásuk: HH: - 

    HHH: - 

    SNI: 3 fő 

    BTM: - 
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A bukások száma jelentős javulást mutat. Első félévben 11 fő, év végére mindösszesen 5 

főnek nem sikerült teljesíteni az előírt követelményeket. Ezt dicséretesnek mondható, az 5 

tanuló közül 1 magántanuló 8. osztályban, aki nem jelent meg az osztályozó vizsgán, így ő 9 

tantárgyból bukott. 2 tanuló 1-1 tantárgyból, 2 tanuló 3-3 tantárgyból tesz javítóvizsgát 

augusztusban. A bukások tantárgyankénti megoszlása szinte megegyezik a félévi értékkel. 

Félévkor 16, év végén 17 a tantárgyi bukások száma.  
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Az iskola tanulmányi átlaga: 

 

 2015/2016. év vége 2016/2017. félév 2016/2017. év vége 

Készségtárgyakkal 4.0 3,98 4,09 

Készségtárgyak nélkül 3,8 3,658 3,87 

 

 

 

 

Az iskola tartja az előző tanévek eredményét. Sőt egy kicsi javulás megfigyelhető .A 

készségtárgyak nélküli tanulmányi átlag reális képet mutat tanulóink átlagos képességéről. 
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Osztályok tanulmányi átlagainak eltérései: 

 

Osztály Készségtárgyakkal Készségtárgy. nélkül Eltérés 

2. A 4,3 4,1 0,2 

2. B 4,2 3,98 0,22 

3. A 4,4 4,2 0,2 

3. B 4,21 3,79 0,41 

4. A 4,31 4,3 0,01 

4. B 4,26 3,92 0,34 

5. A 4,34 4,12 0,22 

5. B 4,11 3,83 0,28 

6. A 4,14 3,99 0,15 

7. A 3,7 3,5 0,2 

8. A 3,81 3,62 0,19 

8. B 3,3 3,13 0,17 

 

Tantárgyak iskolai átlagai: 

 Tantárgy Átlag Értékelt évfolyamok 

1. Életvitel és gyakorlat 4,83 2-8. 

2. 2. idegen nyelv - angol 4,8 7. 

3. Etika/Hit- és erkölcstan 4,73 2-8. 

4. Vizuális kultúra 4,7 2-8. 

5. Testnevelés 4,61 2-8. 

6. Hon- és népismeret 4,53 5. 

7. Ének-zene 4,46 2-8. 

8. Mozgókép és médiaismeret 4,26 8. 

9. Környezetismeret 3,88 3-4. 

10. Magyar nyelvtan 3,79 2-8. 

11. Természetismeret 3,78 5-6. 

12. Magyar irodalom 3,76 2-8. 

13. Angol nyelv 3,75 4-8. 

14. 2. idegen nyelv - német 3,7 7-8. 

15. Informatika 3,6 6-8. 

16. Történelem 3,54 5-8. 



17 Matematika 3,5 2-8. 

18 Német nyelv 3,37 4-8. 

19. Földrajz 3,22 7-8. 

20. Kémia 

Fizika 

3,02 7-8. 

21. Biológia 2,96 7-8. 

 

 

Tantárgyi jelesek: 

Tantárgy Létszám %-os arány 

Magyar nyelvtan 65 33% 

Magyar irodalom 73 37% 

Matematika 43 21% 

1. Idegen nyelv 39 28% 

 

 

 

 

 

Tanulmányi helyzet értékelése 

1. osztályok értékelése 

Kiválóan teljesített a tanulók 28%-a,jól teljesített a tanulók 47%-a, megfelelően teljesített 

14% és felzárkóztatásra szorul 11%. A félévi eredményekhez képest nincs számottevő 

különbség. Örvendetes, hogy az osztályfőnökök úgy döntöttek, nem tartanak vissza egy 

tanulót sem az első osztályban.  
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2-8. osztályok értékelése 

Az iskola tanulmányi átlaga: 4,09  

A tanulók 12%-a /24 fő/ kitűnő tanulmányi eredményt ért el. A tanulók 2%-a /5 fő/ bukott 1 

vagy több tantárgyból. A II. félév kiemelt feladata volt a tehetséggondozás erősítésével a 

kitűnők számának növelése, ez maximálisan megvalósult. Dicséretes, hogy a félévhez képest 

csökkent a bukások száma 6 fővel. Integráló iskola révén továbbra is nagy hangsúlyt 

fektetünk a szakértői véleményekben foglaltak alapján az egyéni képességekhez és 

adottságokhoz igazodó differenciálásra az SNI és BTMN tanulók vonatkozásában. Az értékelt 

tanulók száma: 195 fő, 1 fő magántanuló nem jelent meg az osztályozó vizsgán. 

 

 

3. Magatartási eredmények 

1-4. osztályok: 124 fő – minősítve: 123 fő 

- példás:   78 fő – 63 % 

- jó:          32 fő – 26 % 

- változó:  10 fő - 8 % 

- rossz:       3 fő – 2% 

 

 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B Össz. 

példás 8 15 11 10 12 7 9 6 78 

jó 5 1 2 5 3 5 5 6 32 

változó 4 0 2 0 0 2 1 1 10 

rossz 1 2 0 0 0 0 0 0 3 
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5-8. osztályok: 108 fő - minősítve: 104 fő 

- példás: 49 fő – 47 % 

- jó:  34 fő – 32 % 

- változó: 17 fő - 16 % 

- rossz:   4 fő –  4 % 

 5.A 5.B 6.A 7.A 8.A 8.B Össz. 

példás 11 6 15 8 6 3 49 

jó 3 7 5 7 9 3 34 

változó 2 1 3 2 3 6 17 

rossz 0 0 1 1 0 2 4 

 

 
 

4. Szorgalom eredmények 

1-4. osztályok: 124 fő – minősített: 123 fő 

- példás:  62 fő – 50 % 

- jó:         42 fő – 34 % 

- változó: 17 fő - 14 % 

- hanyag:      2 fő – 1 % 

 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B Össz. 

példás 12 9 5 6 7 7 7 9 62 

jó 4 7 8 9 4 3 4 3 42 

változó 2 2 1 0 4 3 4 1 17 

hanyag 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
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5-8. osztályok: 108 fő - minősítve: 104 fő 

- példás: 29 fő – 28 % 

- jó:  38 fő – 36 % 

- változó: 28 fő -  27 % 

- hanyag:  9  fő –  9  % 

 5.A 5.B 6.A 7.A 8.A 8.B Össz. 

példás 5 0 12 5 5 2 29 

jó 8 10 6 5 5 4 38 

változó 3 3 2 6 8 6 28 

hanyag 0 1 4 2 0 2 9 
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Magatartás, szorgalom értékelése 

Tanulóink 83%-a példás és jó magatartású, 10%-a változó és csupán 3%-a rossz magatartású. 

Első félévben csak a 8.B osztályban volt rossz magatartású tanuló, év végére 5 osztályban is 

kaptak ilyen minősítést a tanulóink. A magatartási problémák megoldása érdekében az 

osztályfőnökök és az iskolavezetés is kapcsolatot tartott a szülőkkel. 1 tanuló esetében /lány 

tanuló/ magántanulóság jelentette a megoldást a magatartási problémák megoldására, 2 

tanulónál egyéni tanítási rendet kellett alkalmazni. Az idei félévben több alkalommal 

összehívásra kerültek a tanulók a problémák miatt, a legtöbb gondot a mobiltelefon 

használata, az iskola helyiségeinek rongálása okozta. A mobiltelefon betiltása jelentette a 

megoldást.  

Tanulóink 74%-a példás és jó szorgalmú, 20%-a változó és 5% hanyag. Ez 11 fő, 9  a felső 

tagozaton tanul, 2 az alsó tagozaton. Az eredmény összhangban van az osztályok és az iskola 

tanulmányi eredményeivel. Az elért eredményt reálisnak értékelem. 

 

Dicséret – Elmarasztalás 

Osztályonkénti megoszlás: 

 

Osztály Dicséret Elmarasztalás 

1. A 3 2 

1. B 0 5 

2. A 13 0 

2. B 7 7 

3. A 17 2 

3. B 14 6 

4. A 46 6 

4. B 36 5 

5. A 9 8 

5. B 2 13 

6. A 27 24 

7. A 22 20 

8. A 20 16 

8. B 7 77 

Össz. 223 186 

 

Pozitív, hogy több dicséretet adunk, mint elmarasztalást, de sajnos nem sokkal. A dicséretek 

terén magasan a 4,A és a 4.B osztály vezet. Sajnos a 8.B osztály elmarasztalása kirívó, 

rengeteg osztályfőnöki, igazgatói, szaktanári figyelmeztetést osztottunk ki, a legtöbb 

probléma ezzel az osztállyal volt.  

 



5. Mulasztások 

Mulasztási órák száma 14217 óra 

1-4. osztályok 6532 óra 

5-8. osztályok 7685 óra 

Egy tanulóra jutó mulasztási órák száma 44 óra 

Igazolatlan órák száma 298 óra /I. félévben 72óra/ 

1-4. osztályok 205 óra 

5-8. osztályok 93 óra 

Egy tanulóra jutó igazolatlanul mulasztott órák 

száma 
1,2 óra 

 

 

 

 

Mulasztási helyzet 

Az összes mulasztási órák száma: 14217 óra. Ez a szám kétszer annyi, mint az I. félévben. / 

7116 óra volt/ Az egy tanulóra jutó mulasztási órák száma 44 óra. Az igazolatlan órák száma 

is emelkedett 72 – ről 298 órára. Az igazolatlan órák száma több esetben meghaladta a 10 

órát, így a hivatalos intézkedést az osztályfőnök megtette. A hiányzások csökkentése 

érdekében kapcsolatot tartunk a szülőkkel, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermekorvossal, a 

Kormányhivatallal. A jövő tanévben ezek megfékezése érdekében intézkedéseket teszünk. 
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6. Egyéb foglalkozások 

 

Foglalkozás Évfolyam Csoport Óraszám /hét 

Felzárkóztatás 1-4.  8 8 

Tehetséggondozás: magyar-matematika-logika 3-4. 2 1 

Tehetséggondozás: természetismeret 5-6. 1 1 

Tehetséggondozás: matematika 5-8. 1 1 

Tehetséggondozás: magyar 8.  1 1 

Tanulószoba 5-8.  1 11 

BTMN 1-8. 6 6 

Informatika szakkör 2. 2 0,5 

Informatika szakkör 5-7. 1 1 

Angol szakkör 1. 1 1 

Angol szakkör 2. 1 1 

Angol szakkör 8. 1 1,5 

Német szakkör 1. 1 1 

Német szakkör 2. 1 1 

Dráma szakkör 3-8. 1 1 

Énekkar 3-5. 1 1 

Dök foglalkozás 7-8. 1 1 

Leány labdarúgás 5-8. 1 1,5 

Fiú labdarúgás 1-2. 1 1 

Fiú labdarúgás 3-4. 1 1 

Napközi 1-4. 4 4x15=60 

 

7. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 

 

 2016. október 1. 2017. június 15. 

 

Osztály Név GYV HH HHH GYV HH HHH 

 

1.a Kertész Izabel Szonja x x  x x  

Farkas Amina Mirella x x  x   

Takács Gábor x x  x x  

Börzsönyi Ákos x      

1.b Horváth Rikárdó x x  x x  

Horváth Dzsásztin x x  x x  



Szigeti Jusztin x x x x x x 

Lendvai Helena x x  x x  

Forgács Sanel x x  x x  

Forgács Mercédesz x x     

Horváth Kira x x     

2.a Várnai Roland x x x x x x 

Buza Laura x x  x x  

2.b Balogh Dávid x      

Kiricsi Szebasztián x   x   

Nyári Angelina x x x x x x 

Horváth Kíra Rebeka        x x x 

Takács Viktória     x x  x x  

Kovács Kiara Ramóna    x x x 

3.a Kertész Lara x x  x x  

Kolompár Tíciána x x  x x  

Forgács Piroska x x  x x  

Nyári Dominik x x  x   

Bódis Tamás x      

3.b Forgács Maik x x  x x  

Forgács Virág x x     

Kolompár Liliána x x x x x x 

Balogh Bianka    x   

Preininger Vanessza x      

4.a Bokor Dalma x      

Bokor Stefánia x      

5.a Takács Adrienn x x  x x  

5.b Nyári Zsaklin x x x x x x 

Komláti László x      

6.a Szabó László x x     

7.a Tóth Barbara x x  x x  

8.a Dóka Stella x   x   

Bokor Dominik x      

8.b Czene Cintia x x  x x  

 Összesen: 36 26 5 27 22 7 

 

 

 



8. SNI tanulók integrált oktatása 

A tanévet 44 fő SNI tanulóval zártuk, amely a tanulók 18,9%-a. A szakértői véleményekben 

foglaltak alapján biztosítani tudtuk fejlesztésüket 2 gyógypedagógus, 1 gyógypedagógiai 

asszisztens segítségével. Eredményes integrált oktatásuk a szaktárgyi órákon a 

pedagógusoktól nagyfokú felkészültséget, a fejlesztő területek figyelembe vételét követeli. A 

tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos tanulókra az érintett szaktanárok az 

Irányelvek alapján határozzák meg a követelményeket. Az SNI tanulók 6 %-a / 3 fő / bukott 1 

vagy több tantárgyból. 

 

A sajátos nevelési igény típusai a 2016-17-es tanévben:  

A tanévet 39 SNI tanulói létszámmal indítottuk. A táblázatban a diagnózisok alapján tüntettük 

fel a tanulókat. 

Diagnózis létszám 39fő/ szeptember létszám 44 fő/május 

kevert specifikus fejlődési zavar 12 14 

az iskolai készségek nem 

meghatározott fejlődési zavara 

1 - 

dyslexia, 1 1 

dysgraphia 1 1 

dyslexia, dysgraphia 6 6 

dyslexia; dysgraphia, dyscalculia 1 1 

dyscalculia 1 1 

az iskolai készségek kevert 

zavara, 

4 6 

figyelemzavar 1 - 

nem-meghatározott pervazív 

fejlődési zavar; 

1 - 

értő és kifejező beszéd zavara 1 1 

a receptív beszéd zavara 1 1 

a kifejező (expresszív beszéd 

zavara) 

- 1 

tanulási akadályozottság 8 8 

pervazív fejlődési zavar, 

Asperger szindróma 

- 1 

autizmus spektrumzavar - 1 

nem meghatározott gyermekkori 

emocionális zavar, 

figyelemzavar 

- 1 

 



Az SNI tanulók évfolyamonkénti megoszlása 

2017. május 

Alsó tagozat fő Felső tagozat fő 

1. A 

1. B 

2. A 

2. B 

3. A 

3. B 

4. A 

4. B 

1  

1 

2 

3 

3 

6 

2 

2 

5. A 

5.B 

6. A 

7. A 

8. A 

8. B 

1 

3 

5 

4 

5 

6 

 20  24 

 

 

Kötelező felülvizsgálatra kötelezett SNI tanulók névsora 

2017-2018. tanévben 

 

 Tanuló neve Oszt-

fok 

Diagnózis BNO Vizsgálati 

szám 

Megjegyzés 

1. Kenyeres 

Adél 

2. tanulási 

akadályozottság 

F70 11978/2016

. 

 

2. Kiricsi 

Szebasztián 

2. iskolai készségek kevert 

zavara 

figyelemkoncentrációs 

nehézség 

F81.3 15783/2017

. 

2017/18. 

tanév 2. félév 

3. Hodosi 

András 

3. autizmus 

spektrumzavar 

F84 15628/2017

. 

 

4. Pados Gergő 3. dyslexia, dysgraphia F81.0 15744/2017  

1 1 

2 

3 3 

6 

2 2 

1 

3 

5 

4 

5 

6 

0

1

2

3

4

5

6

7

1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 7.A 8.A 8.B

SNI tanulók megoszlása 

osztályonként 2017. év vége 



F81.1 .. 

5. Nyári 

Angelina 

3. kifejező expresszív 

zavara 

F80.1 15461/2016

.. 

 

6. Komláti 

László 

6. kevert specifikus 

fejlődési zavar 

F83 13949/2015

.. 

 

7. Tőke Balázs 7. dyscalculia 

 

F81.2 13445/2015  

8. Cseresznyák 

Dóra 

8. dyslexia, dysgraphia  F81.0 

 F81.1 

13572/2015  

 

9. Magántanulók 

 

 név időpont státusz indoklása 

1. Kolompár Katrin 7. A 2016. szeptember 1-től  

2. Csonka Ábel 5.A 2017. január  

3. Pintér Réka 8.B 2017. január  

4. Pintér Dorina 8.B 2017.  

5. Giddes-Lukács Luka 3.A 2017. április 7. Szülő kérésére külföldön 

folytatja tanulmányait 

 

Talán a legnagyobb változás a félévhez képest a magántanulók száma: 1-ről 5 főre 

növekedett. Csonka Ábel súlyos betegsége miatt lett magántanuló, Pintér Réka szintén orvosi, 

pszichológusi szakvéleményre, Pintér Dorina magatartása miatt szülői kérésre és Giddes-

Lukács Luka pedig külföldre távozott. Sikeres osztályozó vizsgát tett 4 tanuló, 1 tanuló nem 

jelent meg, így Kolompár Katrin a következő tanévben is iskolánk magántanulója.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Tanulóbalesetek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanuló, 

osztály 

Baleset 

ideje 

Baleset körülményei Helyszín Sérülés Ellátás 

 

Nyári 

György 

7.a 

2017. 

03. 27 

10:45 

Óraközi szünetben a 

tanuló, 

figyelmetlensége miatt 

leesett a játszóvár 

kavicsos talajára, 

másfél méter magasról. 

Iskola 

udvar 

játszóvár 

Háta jobb 

oldalának 

lehorzsolása, 

felületi ütése 

-Iskola orvos 

megvizsgálta 

-Szülői kísérettel 

kórház, sürgésségi 

osztály: röntgen 

és ultrahang 

vizsgálat 

Belső sérülést 

nem 

diagnosztizáltak, 

24 órás 

megfigyelésre 

bent tartották 

 

Németh 

Noémi 

Zoé 

2.b 

2017. 

05. 18 

15:00 

Napközis foglalkozás 

alatt a tanuló a táblánál 

oldotta a házi feladatot. 

Elfordulva onnan egy 

rossz mozdulattal 

megbotlott és leesett a 

tábla előtti dobogóról 

20 cm-ről. Két kezére 

támaszkodva egyik 

karja kifordult saját 

súlya alatt. 

 

Iskolai 

tanterem, 

napközis 

csoport 

szoba 

Felső végtag 

törése 

-Szülői kísérettel 

kórház, 

sürgősségi osztály 

A törött végtagot 

begipszelték és 

otthonába 

bocsátották 

Németh 

Ede 

1.a 

2017. 

06. 09. 

12:10 

Udvari 

szabadfoglalkozás alatt 

a tanuló felmászott a 

fára, az ág, amiben 

kapaszkodott letörött. A 

tanuló a földre esett, az 

esés közben megsérült 

a jobb lábszárán, ahol 

nyílt seb keletkezett. 

 

Iskola 

udvara 

Alsó végtag 

nyílt seb, 

erős vérzés 

-Mentőt hívtunk 

-Szülőt 

értesítettük 

A sürgősségi 

osztályon 

összevarrták a 

sebet és otthonába 

bocsátották 



III. A tanév fő célkitűzéseinek értékelése 

 

A 2016/2017-es tanév elején megfogalmaztuk a nevelési-oktatási célokat, feladatokat a tanév 

rendjéről szóló rendelet, az éves munkaterv és a Pedagógiai Program alapján.  

A tanév feladatainak megvalósítása érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások 

tematikájában az elmúlt tanévek tapasztalatai alapján kiemelt hangsúllyal szerepelt: 

 MEGÚJULÓ TANÁRI SZEREP 

A sikeres iskola és egyben a tanuló olyan pedagógust feltételez, aki tökéletesen bánik 

a pedagógiai munkában rejlő árnyalatokkal. Röviden és tömören: kevesebb erőltetés, 

több kompromisszum, kevesebb büntetés, több dicséret, következetesség, modern 

infokommunikációs eszközök a tanításban, hatékonyabb oktató munka. Ez a szemlélet 

vezérelte iskolánk minden pedagógusát. 

 MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS 

Előtérbe kell kerülnie a kooperatív órák megtartásának – tanári felkészülés a 

tanórákon folyó differenciált oktatásra – igen fontos eleme a tanításnak. Az alsó 

tagozat bemutató órával készült a 2.B osztályban, kiváló példát láthattunk a 

differenciálásra.  

 MEGÚJULÓ HÁZI FELADATOK – Tanórákon a pedagógusok alkalmazták a 

munkatervben meghatározott újszerű házi feladatokat. Óralátogatásaim során több 

esetben is megbizonyosodhattam erről. Sokkal szívesebben, lelkesebben teljesítették 

ezt a tanulók. 

 VERSENYSTRATÉGIAI 

A tanulmányi versenyek az egyik legrégibb és legáltalánosabb módja a 

tehetséggondozásnak. Az év során számos versenyen vettek részt tanulóink. Nagy 

öröm számomra, hogy az alsó tagozat házi tanulmányi versenyt, a felső tagozat házi 

nyelvi versenyt szervezett. A tanulók nagy számban, érdeklődéssel vettek részt. A 

munkaközösségi beszámolókban részletesen olvashatunk róla. 

 A matematika és más természettudományos ismeretek növelése KULCSKÉRDÉS az 

oktatásban. A hozzánk jövő diákok jelentős része közepes képességű, sokan már az 

alsó tagozaton jelentős lemaradásban vannak.  

Mit tehetünk, mindannyian jól tudjuk! 

- egyénre szabott munka 

- rá kell vennünk, hogy gyakorlással, kitartással sok mindent el lehet érni 

- órai vázlatok 

- felzárkóztató foglalkozások 

Felső tagozaton a tanulószoba rendszere nem volt hatékony, ezért a jövőben ennek 

átgondolására kerül majd sor. Az év során látogatott tanórákon sok esetben 

megfigyelhettem, tapasztalataimat, óralátogatási jegyzőkönyvekben rögzítettem. 



 PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG  

Beke Péterné vezetésével az év során több pályázat beadásra került. Örömmel tölt el, 

hogy a pályázatok mellett sok együttműködés is megvalósult. Bíztatom a kollégáimat 

a pályázatírásra, nagyon sok lehetőséget biztosítana az iskola, a tanulók számára. 

 

 Benyújtás Elbírálás Pályázatíró Eredmény 

Ökoiskola cím megújító 2016. 

szeptember 

2016. 

november 

Bándoliné Pájer 

Éva 

sikeres 

 

Decatlon: „Sportból a 

legtöbbet 2017” 

2017. április 2017. május Soós Eszter sikertelen 

„Határtalanul” 7.osztály 2017. április 2017. 

szeptember 

Beke Péterné, 

Fodor Judit 

folyamatban 

Zöld béka 2017. április 2017. május Beke Péterné, 

Kovácsné 

Csákvári Beatrix 

15.000 Ft 

EFOP 3.3.7-17. 2017.május 2017. július Molnár Krisztina, 

Bándoliné Pájer 

Éva 

folyamatban 

NKA: „Iskolai kórusok 

szakmai-művészeti 

fejlesztése” 

2017.június 2017. 

szeptember 

Bodáné Szabó 

Andrea, Bándoliné 

Pájer Éva 

folyamatban 

MaTalent2- 

tehetségpályázat 

matematikából 

4. osztályosoknak 

2017. április  Beke Péterné, 

Benczik 

Gyuláné,Stifter 

Lívia 

lezajlott 

Egészségesen az 

iskolapadban! A Lidl 

Magyarország 

egészséges táplálkozást 

népszerűsítő pályázata 

általános iskolák és 

középiskolák részére 

2016.  Beke Péterné nem nyert 

Kulturális intézmények 

a köznevelés 

eredményességéért  

EFOP-3.3.2-16 /Savaria 

Megyei Hatókörű Városi 

Múzeum/ 

2016. 

szeptember 

 Király Edit lezajlott 

ANTSZ „Fürdőkultúra 

fejlesztéséért Vas 

Megyében” 

2016.  Molnár Krisztina lezajlott 

NESTLE HUNGARIA 

Kft NUTRIKID 

pályázat -7.osztály 

kirándulás /Budapest / 

2016. 

szeptember 

29. 

 Bándoliné Pájer 

Éva, Szalay 

Gabriella 

lezajlott 

„A Sport Legyen a 

Tied” program – úszás 

2016.  Soós Eszter nyertes, 



szeptember lezajlott 

Vas Megyei Rendőr 

Főkapitányság DADA 

program 

2016. 

szeptembertől 

 Unger Zsuzsa, 

Gábrielné Balikó 

Beatrix 

lezajlott 

eBug iskolai 

egészségfejlesztési 

program – ANTSZ 

2016. 

szeptember 

 Molnár Krisztina, 

Gábrielné Balikó 

Beatrix 

lezajlott 

„Aréna Savaria 2017” 

kiürítési gyakorlat 

7.-8. osztály 

2017. április 

6. 

 Molnár Krisztina, 

Gábrielné Balikó 

Beatrix 

lezajlott 

„Tanoda program 

támogatása” EFOP-

3.3.1-15/FM Dask 

együttműködés/ 

2016. 

szeptember 

 Molnár Krisztina folyamatban 

CETELEM Zöld Suli 

pályázat – 5.a /Erdei 

Iskolára/ 

2016. 

szeptember 

 Szülői Közösség 

Király Edit 

nem nyert 

     

 

 

 Az alsó tagozaton az „Egész napos iskolai rendszer”bevezetésének előkészítése 

zajlott 

- Tapasztalatok gyűjtése: az I. félévben a Szombathelyi Dési Huber István 

Általános Iskolával vettük fel a kapcsolatot, az „iskolaotthonos„ oktatás 

szemléletével ismerkedtünk meg 

- Kérdőívek készítése, szülői nyilatkozatok, szülői tájékoztatás, a rendszer 

megismertetése 

- Hogyan lehet a jelenlegi tantárgyi struktúrába beépíteni 

- Óralátogatások a Dési Iskolában /leendő elsős tanítók / 

- Tavaszi nevelési értekezlet keretében a pedagógusok is megismerkedtek a 

rendszerrel / 2017. március 23.- előadó: Kovács Anett, ELTE PSZ 

szerevezésében/ 

- Tantestületi értekezlet keretében az iskolai dokumentumok módosításának 

javaslata /Alapító Okirat, Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend/ 

- Fenntartói jóváhagyás 

- 2017. szeptember 1-től felmenő rendszerben az 1. osztályon való bevezetése 

 Iskolánkban magas a hátrányos helyzetű és az SNI tanulók száma. Minden logikus, 

ésszerű újításban partner voltam, ha a pedagógusok nem a kifogásokat keresik, hanem 

azt, hogyan lehet megoldani a problémát. A fejlesztő munkaközösség vezető 

maximális segítséget nyújtott a pedagógusok számára.  



 SZÜLŐI KAPCSOLATTARTÁS - Minden olyan tevékenységben vállaljanak 

szerepet, ahol van létjogosultsága. Az osztályfőnökök által leadott 

osztályjellemzésekben nagyon részletes leírást kaptam. Az osztályfőnökök minden 

elkövetnek, hogy egyre több lehetőséget keressenek a szülőkkel való találkozásra, 

programokat szerveznek, telefonon tartják a kapcsolatot problémás esetekben. 

 

 

Nevelési, oktatási célok, feladatok 

1. Új helyi tanterv felmenő rendszerű alkalmazása 

Az új helyi tanterv alapján szervezzük meg az oktatást az évfolyamokon. A magyar nyelv és 

irodalom, matematika, idegen nyelvek, informatika és a természetismeret tantárgyakat az 

érintett évfolyamokon emelt óraszámban oktatjuk. Célunk volt a hatékonyabb 

képességfejlesztés és az ismeretbővítés.  

Kiemelt feladatként határoztuk meg a 6. 8. évfolyamok idegen nyelvi mérésre való 

felkészítését, az idegen nyelvi szövegértési készség fejlesztését. Mivel a mérés a szövegértési 

készséget vizsgálja, minden nyelvi órán kerüljön sor ilyen jellegű feladatok megoldására. A 

vonatkozó rendelet az iskola saját döntési körébe helyezi, hogy az írásbeli mérés mellett 

szervez-e szóbeli tudásfelmérést az érintett tanulóknál. Munkaközösségi szinten el kell 

dönteni és megszervezése esetén elő kell készíteni. Az új helyi tanterv alkalmazásának 

szakmai tapasztalatairól, eredményeiről az érintett munkaközösségek számolnak be. 

 

2. Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok 

A differenciálás terén elért eredményeinket tovább kell fejleszteni, még magasabb szintre kell 

emelni. Módszertani ismereteink bővítése céljából a differenciálást középpontba helyezve az 

alsó tagozatos, a humán, a reál és a fejlesztő munkaközösségeket bemutató órák, 

foglalkozások megszervezésére kérem, munkaközösségenként a tanév során legalább egy 

tanóra, foglalkozás megszervezésére kerüljön sor. Ez az alsó tagozaton meg is valósult. 

A tanulók egyéni sajátosságait figyelembe vevő és a képességfejlesztésre fókuszáló 

kompetencia alapú oktatás fenntartási időszakában szerzett tapasztalatinkat a differenciálás 

eredményessége érdekében hasznosítani kell. De a módszer önmagában nem elég, akkor 

választjuk jól meg, ha az eredményes, ezt a mérések kiértékelése során láthatjuk. 

Az egységességgel párhuzamosan a tanulók egyéni adottságaihoz igazodva érvényesülni kell 

a differenciálásnak is. Ez különösen fontos az SNI, BTMN, HH-HHH és a tehetséges tanulók 

vonatkozásában.  

Hatékony megvalósítása érdekében: 

- elő kell mozdítani és fenn kell tartani a tanulói motivációt, aktivitást 

- előtérbe kell helyezni a tevékenységközpontú tanulást 



- az elsajátítandó ismeretek, a fejlesztendő készségek és a tanulók 

adottságainak függvényében kell a legalkalmasabb módszert kiválasztani  

- a differenciálásnak érvényesülni kell a feladatok kijelölésében, 

megoldásában, ellenőrzésben és értékelésben egyaránt 

 

3. Tagozatváltások feladatai 

Tanulóink sokszintű képességbeli eltérése továbbra is szükségessé teszi a váltások kezelését. 

 Óvoda-iskola átmenet 

Az 1. osztályosok átmenetét akkor tekintjük eredményesnek, ha sikerül a beilleszkedésük és 

teljesíteni tudják az évfolyam követelményeit. Az idei tanévben az első osztályosok 

teljesítménye is bizonyítja a sikerességet, hiszen 28% kiválóan teljesített és minden tanuló 

teljesítette a követelményeket.  

A sikeres beiskolázás és a nagycsoportosok felkészítése céljából októbertől havi 

rendszerességgel iskola előkészítő foglalkozásokat szerveztünk az óvodásoknak. Ezzel 

párhuzamosan a szülőket is felkészítettük az iskolakezdéssel járó feladatokra. Nyílt tanítási 

napokon lehetőséget biztosítottunk az 1., a 4. osztályokban és a művészeti iskola tanszakjain 

tanórák megtekintésére. Az idei év különleges volt, hiszen bevezetésre kerül az „Egész napos 

iskola” rendszere a jövő tanévtől. A szülők is és a pedagógusok is nagy érdeklődéssel várják. 

 

 Alsó-felső átmenet 

Az 5. osztályosok eredményei azt mutatják, hogy az átmenet nem volt olyan problémás, 

hiszen az év végi eredmények nem túlságosan térnek el a 4. osztályos eredményektől. 

Az 5. B osztályban 1 tanulónak nem sikerült 1 tantárgyból a követelményeket teljesíteni, 

javítóvizsgát tesz augusztusban. Osztályátlagok: 4,34 és 4,11.  

Az eredményesség érdekében hasznosítani kell a korábbi évek jó gyakorlatait, tapasztalatait 

és az érintett kollégák között legyen rendszeres a kommunikáció. Az átmenet folyamán 

kiemelt figyelmet követel az SNI tanulók nagy aránya. Az idei tanévtől megvalósult a 

tanulásmódszertan beépítése az órarendbe, meg kell tanítani tanulóinkat tanulni. A felső 

tagozatos fejlesztés kiindulópontjának meghatározásához javasoltam a 4. osztályos év végi 

felmérőket 5. osztály 2. hetében megíratni magyarból és matematikából. Az 5. osztályosok 

átmenete mellett a II. félévtől az osztályfőnökök előkészítették a 4. osztályosok 

tagozatváltását. A leendő osztályfőnökök, magyart és matematikát tanítóknak lehetőséget 

biztosítottunk az ismerkedésre, a tapasztalatok átadására. A hangos olvasás felmérése már 

együtt zajlott. 

 

 

 



 Középiskolai átmenet 

Az I. félév során az írásbeli felvételi vizsgára készülő tanulók a tehetséggondozás keretében 

kaptak felkészítést magyarból és matematikából. A sikeres átmenet érdekében feladatunk, 

hogy minden tanuló olyan alapokat kapjon, ami feltétele a további ismeretszerzésnek, a 

középiskolai helytállásnak. A félév során megszervezésre került 5 középiskola 

bemutatkozása, pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk a szülőknek. A pályaorientációs 

tevékenységek segítették a többség iskolaválasztását, de néhány esetben osztályfőnöki 

segítségre is szükség volt. A 8. osztályos tanulók közül minden tanuló felvételt nyert 

valamelyik középiskolába. 

Az idei tanévben három 8. osztályos tanuló angol nyelvből sikeres alapfokú nyelvvizsgát 

tudott tenni. 

 

4. Sikerkritériumok 

A Pedagógiai Program alapján a Munkatervben meghatározott kritériumokat a tanév végéig 

kellett teljesíteni. 

Feladataink voltak a tanévben: 

- 6. és 8. évfolyamok felkészítése az országos mérésre, illetve a tavalyi tanév 6. és 8. 

osztályosok eredményeinek értékelése 

- tantórai differenciálással, felzárkóztató és tanulószobai foglalkozásokkal a bukások 

számát 3 % alá kell csökkenteni – ez teljes mértékben megvalósult, hiszen 

mindösszesen 5 tanuló bukott ez 2% 

- idegen nyelvből a 6. évfolyam végére minden tanuló jusson el az A1 szintre, a 6. és 8. 

évfolyamosok kapjanak felkészítést az írásbeli idegen nyelvi mérésre és lehetőség 

szerint a legjobb képességű tanulók próbálkozzanak meg az alapfokú nyelvvizsgával- 

ez is megtörtént és három tanulónak sikerült alapfokú nyelvvizsgát tenni angol 

nyelvből 

- minden 8. osztályos tanulónk  felvételt nyert valamelyik  középiskolába 

- az SNI tanulók legyenek képesek a minimum követelmények elsajátítására / idén az 5 

főből 3 tanuló volt SNI/ és a 8. osztályosok nyerjenek felvételt a képességeiknek 

megfelelő középiskolába 

 

 

5. Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés 

Nevelő munkánk kiemelt területe. Alapfeladatunk volt a tanulóink viselkedéskultúrájának 

helyes irányú formálása. A tanulók többsége a családban elsajátítja az alapvető 

illemszabályokat, viselkedésszabályokat. Azonban tanulóink kis hányadánál ez nem történik 

meg. Ezért hangsúlyosan kell vele foglalkoznunk és az osztályfőnöki órákon is kiemelt 

szerepet kell kapnia. Osztályfőnöki órákon a tanév elején és a tanév folyamán több 



alkalommal kell foglalkozni a Házirendbe foglaltakkal, nem szabad hagyni a szabályok 

betartásának fellazulását. Itt a nevelőtestülettől az egységességet kérem: ha mindenki 

hangsúlyt helyez a szabályok betartására, akkor javulás várható. A Házirendben leírtak szerint 

szigorúbban meg kell követelni a hiányzások igazolását és annak adminisztrálását. Igazolatlan 

hiányzás esetén rögtön fel kell venni a kapcsolatot a szülőkkel és jelezni az iskolavezetés felé 

(10, 30, 50 órát meghaladóan). 

Örvendetes, hogy minden felsős osztályfőnök is élt a társosztályfőnöki lehetőséggel. 

Remélhetőleg megkönnyíti nevelőmunkánkat összetartóbb osztályközösségek kialakításával 

és a magatartási problémák csökkenésével. 

 

Minden osztályfőnök törekedett osztályfőnöki szerepének megerősítésére, és a közösen 

megfogalmazott elvárásaink egységes, következetes betartására: 

 

- Egészséges életmódra nevelés 

Napi munkánk során elő kell segíteni az egészséges életmódra nevelést. A család mellett nagy 

szerepünk van a helyes táplálkozási szokások és a rendszeres testmozgás iránti igény 

kialakításában, a káros szenvedélyek és függőségek elutasításában. Ki kell használni a 

védőnői és a Gyermekjóléti Szolgálat támogatását. A nevelési cél kapcsolódik az ÖKO 

programok megvalósításához. A tanév során szervezett programokról, tevékenységekről a 

munkaközösség vezető számol be. 

 

- Környezettudatosságra nevelés 

Az ÖKOiskola cím megtartása érdekében tovább kell folytatni e területen munkánkat, be 

kellett adnunk a megújító pályázatot, ami nyert. Így másodszor nyertük el az ÖKOISKOLA 

címet. Minden szakterület helyi tantervében megtalálhatók a fenntarthatóságra nevelést célzó 

elemek, ennek alapján a tanmenetekben továbbra is kerüljenek jelölésre a 

környezettudatosságra nevelést támogató tananyagrészek.  

Az ÖKO szemlélet formálást segítő tanórán kívüli tevékenységek kapcsán a jövőben 

fontosnak tartanám, hogy egy-egy programon túlmenően is törekednének tanulóink a 

szemétmentes, tiszta iskolai környezet fenntartására! A szemléletformálás hosszú folyamat 

ugyan, de ÖKOiskola lévén nem engedhetjük meg a környezetet károsító nemtörődöm módon 

szemetelő viselkedést. Az ÖKOszemlélet formálása kapcsán ezt kiemelt feladatként javaslom 

kezelni. 

A nevelőmunkánk fontos színtere volt az Erdei iskolai témahét és a Fenntarthatósági 

Témahét. 

 

 

 



6. A szervezés területén 

Rendezvényeink, programjaink szervezőinek, felelőseinek köszönöm a színvonalas munkát. 

A rendezvényeink nagyban támogatják Vép város kulturális életét. 

 

Ünnepek, rendezvények, programok:  

  Tanévnyitó ünnepség 

  „RÉTI Játszótér” avatása 

 Tantestületi kirándulás 

 Hallowen-nel egybe kötött felsőssé avatás 

 Papírgyűjtések – őszi, tavaszi 

 Aradi vértanuk emléknapja,  

 56-os forradalom és szabadságharc ünnepe,  

 Mikulás nap 

 Karácsonyi ünnepség 

 A Doni áldozatok emléknapja 

 A Művészeti Iskola félévi záróvizsgája 

 A kommunista és egyéb diktatúra áldozatainak  emléknapja,  

 A 48-as forradalom és szabadságharc ünnepe,  

 II. TÁNCest 

 DÖK nap- Farsang 

 10. HATOSfogat Művészeti Fesztivál 

 Erdei iskola  

 Költészet napja 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja 

 Kihívás napja- XXII. Takács János Labdarúgó Emléktorna 

 Jótékonysági Családi nap 

 A Művészeti Iskola Záró rendezvénye 

 Városi Gyermeknap 

 Nemzeti Összetartozás Napja 

 Osztálykirándulások 

 Tanévzáró ünnepély, Ballagás 

 HATOS tábor 

 5. Vasi Tanítók Konferenciája 

 

 

 



Nyári táborok 2016/2017. 

A tanév zárása után iskolánk négy különböző típusú nyári tábort hirdetett meg tanulói 

számára. A táboroztatást nagyrészt iskolánk pedagógusai vállalták, de számos külső segítséget 

is kaptunk. Segített az Erdészet, a Mentőállomás, foglalkozásokat tartottak egyesületek és 

magánemberek. Igénybe vettük középiskolások (volt diákok) közösségi szolgálatát is. 

Ezeknek a tematikus táboroknak a meghirdetése rendkívül népszerű volt a gyerekek és a 

szülők körében.  A négy táborba összesen 123 tanuló jelentkezett. A gyerekek nagyon jól 

érezték magukat, a szülők pedig hálásan fogadták. A táborozásért térítési díjat fizettek, a 

költségeket pedig a Tudás Fája Közalapítvány támogatásával egészítettük ki. 

 

Tábor Ideje Részt 

vevő 

tanu-

lók 

Hely-

szín 

Szervezők Téríté-

si díj 

Támogató 

Öko tábor 2017. 

június  

19-23. 

15 fő Kőszeg 

Stájer-

házak 

Beke Péterné, 

Kovácsné 

Csákvár Beatrix 

16.300 

Ft 

Tudás Fája 

Közalapít-

vány: 

60.000 Ft 

Sport tábor 2017. 

június 

19-23. 

49 fő Vép, 

iskola 

Soós Eszter, 

Takács Csaba, 

külsős segítők, 

közösségi 

szolgálatos diák, 

segítő 

pedagógusok (19 

fő) 

5000 Ft  

Művészeti 

tábor 

2017. 

június 

26-30. 

47 fő Vép, 

iskola 

Bodáné Szabó 

Andrea, Saly 

Rita, Bálint Orsi, 

külsős segítők, 

közösségi 

szolgálatos diák, 

segítő 

pedagógusok  

(21) 

5000 Ft  

Erzsébet 

tábor 

2017. 

aug. 

20-25. 

12 fő Fonyód

-liget 

Horváth Dóra 1000 Ft Kormány-

program 

Összesen:  123 fő  44 fő 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Táborok tematikus terve 

ÖKO TÁBOR KŐSZEG – STÁJERHÁZAK június 19-23. 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Szállásfoglalás 

 

10 km-es 

erdei túra 

Túravezető: 

Varga László 

Kézműves 

foglalkozás 

Szalvétatechnika 

Asztali dísz a 

természet kincseivel 

Túra az erdei 

tanösvényen 

Tábor értékelése 

Túra az 

Írottkőre 

Erdészeti 

Múzeum 

megtekintése 

Túra az erdei 

tanösvényen 

Növény-és 

állatfelismerés 

Vetélkedő Hazautazás 

Csapatépítő 

játékok 

Lángos sütés Csapatépítő játékok Szalonnasütés  

 

              

   

 

SPORTTÁBOR - iskola területe - június 19-23. 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Sport-

foglalkozások: 

-foci 

-kosárlabda 

-méta 

-egyéb 

labdajátkok 

Strandolás a 

Szombathelyi 

Tófürdőn 

Sport-

foglalkozások: 

-foci 

-kosárlabda 

-méta 

-egyéb labdajátkok 

Közlekedési nap: 

-kerékpáros 

ügyességi verseny 

-Erőnléti edzések: 

Hobbisták 

-Kresz vetélkedő 

-Mentőautó 

megtekintése 

Fagyizás 

Sport-

foglalkozások: 

-foci 

-kosárlabda 

-méta 

-egyéb 

labdajátkok 

Fagyizás 

 

 

 

 

 

 

 

 



MŰVÉSZETI TÁBOR – iskola területe – június 26-30. 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Kézműves: 

Gipszből 

készült képek 

Kézműves: 

Papírfonás, 

fűzés 

Fából készült logikai 

játékok 

Színdarab 

főpróba, a 

díszlet 

összeállítása 

Kézműves: 

papírsárkány, 

papírforgó 

Színjátszás: 

Mese 

dramatizálása 

Színjátszás: 

Mese 

dramatizálása 

Színjátszás: 

Mese dramatizálása 

Fagyizás 

Játszótér 

Kézműves: 

szövés-fonás 

Díszlet 

készítése a 

színdarabhoz 

Díszlet 

készítése a 

színdarabhoz 

Díszlet készítése a 

színdarabhoz 

Színdarab 

bemutatója: 

pedagógusok és 

szülők előtt 

Fagyizás 

játszótér 

Tánctanulás: 

társastánc 

Kézműves: 

agyagozás 

Tánctanulás: 

Zumba 

Kézműves: 

Tésztaképek 

Tánctanulás: 

modern tánc 

Kézműves: 

agyagozás 

 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai voltak: 

2016. október 15. – Nevelési értekezlet /Az internet veszélyei/ 

2016. október 24. – Tantestületi kirándulás /Bécs/ 

2017. február 3. – DÖK nap: Farsang 

2017. március 23.   - Nevelési értekezlet /Az Egész napos iskola rendszere/ 

2017. április 28. – 10. HATOSfogat Művészeti Fesztivál 

 

A színvonalas rendezvényeknek, programoknak nevelő hatása van tanulóinkra, akár aktív 

szereplői, akár passzív szemlélői. 

 

7. Belső ellenőrzések 

2017. június 8-án KORMÁNYHIVATALI Hatósági Ellenőrzés zajlott. Az iskola 

dokumentumainak ellenőrzése során dicséretet kaptunk. Köszönet az adminisztrációért 

minden kollégámnak, a precíz, pontos, naprakész ellenőrzésért az igazgató helyettesnek. Így 

az első évem végén ez nagyon nagy elismerés volt számomra. 

 Tanmenetek, munkatervek kidolgozása a tanév elején megfelelő 

szakmaisággal  megtörtént. A tanfelügyeleti ellenőrzésekhez igazított 

dokumentum kidolgozási  szempontokat a II. félév során határoztuk meg, a 

következő tanév dokumentumai már eszerint fognak készülni.  

 Adminisztráció ellenőrzésének tapasztalatait az igazgatóhelyettesi beszámoló 

tartalmazza.  

 Tájékoztató füzetek, ellenőrzők ellenőrzése az osztályfőnökök feladata volt 

havi rendszerességgel. 

 Felmérések elvégzése, ellenőrzése, értékelése a Munkatervben 

meghatározottak  szerint a munkaközösségek feladata volt. 



 Munkatervi feladatok, rendezvények, programok előkészítésének, 

szervezésének és  megvalósításának ellenőrzése igazgatói, 

igazgatóhelyettesi vagy  munkaközösség  vezetői hatáskörben 

megtörtént. 

 Óralátogatások alkalmával a tanév elején meghatározott szempontok szerint 

értékelem  a tanórákat. 23 alkalommal látogattam tanórát. A Munkatervben 

meghatározott  ellenőrzési szempontok nagyrészt megegyeznek a 

tanfelügyeleti ellenőrzés nyilvános  óralátogatási szempontjaival. A 

belső ellenőrzés és a külső ellenőrzés szempontjait  összedolgozva 

feljegyzés készül a meglátogatott órákról. A látogatásokat értékelő 

megbeszélés követ, amely az erősségek és a javaslatok megfogalmazására 

fókuszál. Az idei tanévben 5 új pedagógus érkezett a tantestületünkbe, így 

nagy hangsúlyt fektettem az új kollégák megismerésére. 1 kolléganő 

minősítése megtörtént, sikeres volt. Köszönöm az együttműködésüket! 

 

2017. március 23-án NYDOP ellenőrzés is zajlott, sikeresen 

2017. április 27-én ANTSZ ellenőrzés zajlott, a hiányosságokat, felújításokat a nyári 

szünetben próbáljuk megoldani. 



Igazgató helyettesi beszámoló 

2016-2017-es tanév 

 

1. Napirend, órarend, ügyeletek, helyettesítés 

- A tanév során több alkalommal vált szükségessé az órarend átalakítása: 

-januárban az angol óraadó kolléga belépésével a felső tagozatot érintette a változás 

-áprilisban az úszásoktatás beindításával a 3 és 5. évfolyamok órarendje és az őket 

érintő pedagógusok órarendje módosult 

-májusban a 3.b osztály órarendjét alakítottuk át tartós megbetegedés miatt, amely 

néhány kollégánál jelentett változást 

-májusban a 4.b osztálynál kellett ugyancsak tartós lebetegedés miatt megoldani az 

állandó helyettesítést 

 

- Nagyon magas volt a helyettesített tanórák száma. Okok: 

-szeptember-december között kiadott szabadságok (új kollégák) 

-szeptember-december között kiadott 2016-os gyereknapok 

-január-február: különböző betegségek, influenzajárvány 

-január-február: szülési szabadságra távozó kolléga miatt több hétig az angol órák és 

napközi helyettesítése 

- tanulmányaikat folytató kollégák helyettesítése: testnevelés, gyógypedagógia 

- május: tartós betegségekből adódó helyettesítések 

 

A helyettesített tanórák száma a tanév során 1044 óra volt. A helyettesítés érintette a 

szaktantárgyi órákat, a napközis foglalkozásokat, az ügyeleteket. A hiányzások 

hátrányosan érintették a 7-8. órákat, a tanulószobai foglalkozásokat, a szakköröket, a 

tehetséggondozást. Nem nagyon volt a tanévnek olyan napja, hogy ne kellett volna 

gondoskodni a napi átszervezésről. Ritkán voltunk pedagógusok teljes létszámmal az 

iskolában. 

Az állandó helyettesítés, mind a délelőtti, mind a délutáni, mindenki számára 

rendkívül leterhelő. Sem a diákoknak, sem a pedagógusoknak nem ideális állapot. A 

napközis kisgyerekekről nem is beszélve, akik különösen igénylik a számukra 

megszokott pedagógus jelenlétét. 

Köszönet mindenkinek, aki részt vállalt ebben a feladatban! Köszönet azoknak, akik 

kérés nélkül ajánlották a segítségüket és köszönet azoknak, akik szó nélkül oldották 

meg a néha hirtelen fellépő kritikus helyzeteket! 

A hiányzásra kényszerült kollégák nevében is köszönjük a megértést és a türelmet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eseti helyettesítés 

 Pedagógus Óra/tanév 

 

1.  Soós Eszter 91 

2.  Bándoliné Pájer Éva 78 

3.  Szalay Gabriella 63 

4.  Saly Rita 55 

5.  Gábrielné Balikó Beatrix 50 

6.  Potyiné Orbán Anikó 49 

7.  Somogyi Gabriella 47 

8.  Stifter Lívia 47 

9.  Beke Péterné 46 

10.  Marthiné Tarlacz Erzsébet 44 

11.  Benczik Gyuláné 43 

12.  Király Edit 43 

13.  Szabó Eszter 40 

14.  Rosnerné Szabó Andrea 39 

15.  Bodáné Szabó Andrea 37 

16.  Pusztai Krisztina 37 

17.  Boldizsár Katalin 37 

18.  Révi Renáta 35 

19.  Takács Csaba 34 

20.  Tancsics Gáborné 33 

21.  Kovácsné Csákvári 

Beatrix 
30 

22.  Pusztai Fanni 26 

23.  Dohy Adél 22 

24.  Bosits-Horváth Csilla 9 

25.  Farkas Gyöngyi 6 

26.  Zsikláné Kovács Csilla 2 

27.  Molnár Krisztina 1 

              Összesen: 

 

1044  

 

 

 

 

 

 



Eseti helyettesítésből adódó túlóra elszámolások 

- napi 2 órát meghaladó 

- heti 6 órát meghaladó 

- évi 30 tanítási napot meghaladó 

 Pedagógus Óra / tanév 

1.  Soós Eszter 13 

2.  Saly Rita  8 

3.  Rosnerné Szabó Andrea 1 

      3. Somogyi Gabriella 2 

     4. Szabó Eszter 1 

     5. Gábrielné Balikó Beatrix 8 

     6. Marthiné Tarlacz Erzsébet 4 

     7.  Király Edit 6 

8. Szalay Gabriella 1 

 Király Edit 1 

 Beke Péterné 2 

 Révi Renáta 1 

 Takács Csaba 3 

              Összesen: 51 óra 

152.064  Ft 

 

16 órás ügyelet     

 Pedagógus Nap/tanév 

1. 1

. 

Bodáné Szabó Andrea 

 
6 

2.  Potyiné Orbán Anikó 

Somogyi Gabriella 

Szabó Eszter 

Dohy Adél 

 

5 

3.  Beke Péterné 

Marthiné Tarlacz Erzsébet 

Rosnerné Szabó Andrea 

Tancsics Gáborné 

Bándoliné Pájer Éva 

4 

4.  Benczik Gyuláné 

Gábrielné Balikó Beatrix 

Király Edit 

Pusztai Fanni 

Révi Renáta 

Saly Rita 

Szalay Gabriella 

3 

5.  Stifter Lívia 

 
1 

 18 fő 69 nap 

 



 

- Tanulószoba, bejáró tanulók ügyelete: 

Tanulószobára az idei tanévben 24 tanuló jelentkezett. Hetente 11 alkalommal volt 

lehetősége a felsős diákoknak, hogy 4 pedagógus bevonásával elkészítsék a házi feladatot 

és segítséget kapjanak a tanulásban. Az 5. osztályosok még szorgalmasan, a felsőbb 

évesek ritkán jártak a tanulószobára. A jövő tanévtől új rendszer bevezetése válik 

szükségessé, melynek lényege az alsó tagozatban már bevált egyéni megsegítés, egyéni 

felzárkóztatás (korrepetálás) lesz szaktanárok bevonásával. 

Az 56 bejáró tanuló ügyeletét az idén a könyvtár-informatika teremben tartottuk 

könyvtáros kolléga segítségével. Nagy terhet vett le a vállunkról, köszönet érte! 

2. Adminisztráció, Kréta-rendszer 

A jövő tanévtől bevezetésre kerülő e-naplót, azt gondolom, már mindenki nagyon várja. 

Remélhetőleg átlátható, tiszta, naprakész és hibamentes adminisztrációt fog jelenteni 

mindannyiunk számára. A működésével már megismerkedtünk, a 2. félévben pedig 

gyakoroltuk is a használatát. Szeptemberben valószínűleg nem lesz zökkenőmentes az 

elindítása, de bízom benne, hogy türelmes, kitartó munkával rövid idő alatt természetes része 

lesz az iskolai életünknek. 

3.Tanulókkal kapcsolatos ügyintézés 

- Tanulók utaztatása: a Kormány felhívására az utaztatással kapcsolatos intézményi 

kötelezettségeknek eleget tettünk. Szerződést kötöttünk minden olyan céggel, utazási 

irodával, akik az idei tanévben szállították tanulóinkat. Minden egyes utazásról, az utaslistáról 

nyilvántartást vezettünk. Tanulóinkat elsősorban versenyekre (sport, tanulmányi, művészeti) 

szállítottuk, támogattuk a szakköröket és egyéb programokat.  

A színházlátogatások, az osztálykirándulások, az erdei iskola, az öko tábor és minden egyéb 

kirándulás önköltséges volt. A „Kultúrális intézmények a köznevelés eredményességéért” c. 

pályázat keretében múzeumpedagógiai foglalkozásokra a Savaria Múzeum, a „Fürdőkultúra 

projektre” az Uszoda szállította a tanulókat.  

Az iskola által támogatott utazások összköltsége sajnos jelentősen meghaladja a Tankerület 

által engedélyezett összeget, így a jövő tanévben alaposabban át kell gondolnunk, melyek 

azok az utazások, melyeket támogatunk. 

 

Az utazás jellege 

 

Összköltség 

Sportversenyek 103.112 

Tanulmányi versenyek 24.175 

Egyéb versenyek: művészeti, dök, kresz stb. 46.527 

Szakköri tanulmányi utak 17.440 

Úszásoktatás 164.000 

Programok 16.510 

Összesen: 370.764 

 



 

Szállítást végezte 

 

Alkalom 

Gamesz, Vép 35 

Ventoura Travel 4 

Claudibus úszás + 3  

Kovács Gábor, Szombathely 1 

Nemes Gábor, Sitke 2 

Összesen: 45 

 

 

4.Intézményi dokumentumok bővítése, módosítása 

 

Módosítás Dokumentum Érintettek köre 

 

Intézményi 

feladatbővítés: 

Egész napos iskola 

bevezetése 

Szakmai 

alapdokumentum 

(Alapító okirat) 

 

 

Alkalmazotti közösség,  

Intézményi Tanács, 

Közalkalmazotti Tanács,  

Szülői Közösség 

Diákönkormányzat 

 

Tanulók utaztatásával 

kapcsolatos módosítás 

Ped.Program, 

SzMSz,Házirend 

Erkölcstan 

névváltozás (etika) 

Ped.Program, 

SzMSz,Házirend,  

Házirend 

felülvizsgálata, 

módosítása 

Házirend Nevelőtestület 

a véleményeztetés folyamatban 

 

5. Pályázatírás 

 

Pályázat Benyújtás Pályázatíró Eredmény 

 

Ökoiskola cím megújító 2016. szeptember Bándoliné Pájer Éva lezárult 

 

Decatlon: „Sportból a 

legtöbbet 2017” 

2017. április Soós Eszter lezárult 

„Határtalanul” 7.osztály 2017. április Beke Péterné, Fodor 

Judit 

folyamatban 

Zöld béka 2017. április Beke Péterné, Kovácsné 

Csákvári Beatrix 

lezárult, 

15.000 Ft 

EFOP 3.3.7-17. 2017.május Molnár Krisztina, 

Bándoliné Pájer Éva 

folyamatban 

NKA: „Iskolai kórusok 

szakmai-művészeti 

fejlesztése” 

2017.június Bodáné Szabó Andrea, 

Bándoliné Pájer Éva 

folyamatban 



 

6.Nyári táborok 

A nyári (napközi) táborokat az idei tanévben tematikussá tettük, ami rendkívül 

eredményesnek bizonyult. Nagyfokú volt az érdeklődés és az igény, bízunk benne, hogy 

élménydús és emlékezetes marad a gyerekek számára. A táborokról képes élménybeszámolók 

a honlapon megtekinthetők lesznek. Köszönet azoknak a kollégáknak, akik vállalták a fő 

szervezést, köszönet azoknak, akik több napon át, akár egy hétig is helyt álltak. Hálásak 

vagyunk azoknak a külsős segítőknek, akik sport és művészeti foglalkozásokat tartottak. 

Segítségünkre voltak a közösségi szolgálatot végző diákok (iskolánk volt tanulói) és 

természetesen köszönet minden pedagógusnak, aki részt vállalt a lebonyolításban. 

 

Tábor Ideje Részt 

vevő 

tanulók 

Helyszín Szervezők Téríté-

si díj 

Támogató 

Öko tábor 2017. 

jún. 

19-23. 

15 fő Kőszeg 

Stájer-

házak 

Beke Péterné, 

Kovácsné 

Csákvár Beatrix 

19.300 

Ft 

Tudás Fája 

Közalapít-

vány: 

60.000 Ft 

Sport 

tábor 

2017. 

jún. 

19-23. 

49 fő Vép, 

iskola 

Soós Eszter, 

Takács Csaba, 

külsős segítők, 

közösségi 

szolgálatos diák, 

segítő 

pedagógusok (19 

fő) 

5000 Ft  

Művészeti 

tábor 

2017. 

jún. 

26-30. 

47 fő Vép, 

iskola 

Bodáné Szabó 

Andrea, Saly 

Rita, Bálint Orsi, 

külsős segítők, 

közösségi 

szolgálatos diák, 

segítő 

pedagógusok  

(21) 

5000 Ft  

Erzsébet 

tábor 

2017. 

aug. 

20-25. 

12 fő Fonyód-

liget 

Horváth Dóra 1000 Ft Kormány-

program 

Összesen:  123 fő  44 fő 

 

  

 

 

Vép, 2017. június 15.                                                 Bándoliné Pájer Éva 

                                                                                       igazgató helyettes 



 

 

 

 

 

 

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

 
 

Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

2016/2017. tanév 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vép, 2017. június 30.                 Készítette: Molnár Krisztina 

                                igazgató 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  Az alapfokú művészeti iskola statisztikai adatai 

 

 

Tanulólétszám:         I. félév eleji: 64 fő 

   I. félév végi: 66 fő 

   II. félév végi: 65 fő 

 

Egy tanszakon tanul: 63 fő 

Két tanszakon tanul:    2 fő 

 

Hátrányos helyzetű:    10 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű:   3 fő 

 

Csoportok száma: 6 

 

 

Tanszakok: Képző-és iparművészeti ág –  

Környezet és kézműves kultúra tanszak: 3 csoport 

  Táncművészeti ág – 

Társastánc tanszak:      3 csoport 

 

Pedagógusok: 

3 fő 

- Saly Rita Veronika – rajz-biológia szakos általános iskolai tanár 

- Novák Tamás    - táncpedagógus 

- Bálint Orsolya        - rajz-biológia szakos általános iskolai tanár / óraadó / 

 

2. Tanszakok megoszlása 

 

 

Tanszak 

 

 

Csoportszám 

 

Csoport 

létszám 

 

Művészeti 

osztályfok 

 

Csoportvezető 

Környezet és 

kézműves 

kultúra 

1.cs. 11 fő A/1. 

A/2. 

Saly Rita 

Bálint Orsolya 

Környezet és 

kézműves 

kultúra 

2.cs. 8 fő A/2. 

A/3. 

Saly Rita  

Bálint Orsolya 

Környezet és 

kézműves 

kultúra 

3.cs. 13 fő A/4. 

A/5. 

A/6. 

T/2. 

Saly Rita 

Bálin Orsolya  

Társastánc 4.cs. 9 fő A/1. Novák Tamás 

Társastánc 5.cs. 14 fő A/2. Novák Tamás 

Társastánc 6.cs. 12 fő A/3. 

A/4. 

A/5. 

Novák Tamás 

Összesen: 

 
6 csoport 67 fő 

Mindkettőre:2 

  



 

3. Művészeti évfolyamok megoszlása 

 

 

Évfolyam 

 

Tanszak 

Alapfok 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Továbbképző 

7. 

 

összesen 

Környezet 

és 

kézműves 

kultúra 

7 7 5 7 2 2 2 32 

Társastánc 9 

 

 

14 4 7 1 0 0 35 

 

Összesen: 

 

 

16 

 

21 

 

9 

 

14 

 

3 

 

2 

 

2 

 

67 

 

 

 

 

 

 

4. Évfolyamok megoszlása 

 

 

Évfolyam 

 

Tanszak 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

összesen 

Környezet 

és 

kézműves 

kultúra 

4 2 9 8 4 3 0 2 32 

Társastánc 8 

 

 

11 6 3 5 2 0 0 35 

 

Összesen: 

 

 

12 

 

13 

 

15 

 

11 

 

9 

 

5 

 

0 

 

2 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5.   Tanulmányi munka 

 

 jeles jó közepes 
Környezet és 

kézműves kultúra 

tanszak 

31 1 0 

Társastánc tanszak 

 

35 0 0 

Összesen 66 

 

1 0 

 

 

 

 

 6. Szorgalom 

 

 jeles jó közepes 
Környezet és 

kézműves kultúra 

tanszak 

31 1 0 

Társastánc tanszak 

 

35 0 0 

Összesen 66 

 

1 0 

 

 

 

 

 7. Hiányzások 

 

 Igazolt 

 

Igazolatlan 

Környezet és kézműves 

kultúra tanszak 

208 óra 2 óra 

Társastánc tanszak 

 

524 óra - 

Összesen 

 
732 óra 2 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Az alapfokú művészetoktatás céljai, alapelvei, feladatai 

 

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja írja elő a fejlesztési követelményeket, 

oktatás feladatait. 

 

Alapelveink: 

- célunk a tehetséggondozás- egyéni képességek, életkori sajátosságok 

figyelembevételével 

- szociokultúrális hátrányok csökkentése, kompenzálása 

- esélyegyenlőségek biztosítása 

- intelligencia fejlesztése: értelmi, érzelmi, valamint lelki egyensúly 

- helyes magatartási szokások kialakítása 

- alkotásvágy felkeltése 

- a munka megbecsülése, élvezete 

- művészetek élményének, élvezetének biztosítása 

 

 

 

Feladataink: 

- többirányú művészeti alapképzés 

- játékos, élményszerű alkotómunka 

- kreativitást fejlesztő tevékenykedtetés 

- esztétikai érzékenységre, nyitottságra nevelés 

- erkölcsi fogékonyság, nyitottság kialakítása 

- önművelésre, önértékelésre nevelés 

- továbbtanulási választék lehetőségének bővítése 

 

 

 

6. Az alapfokú művészeti iskola közösségteremtő tevékenysége 

 

- bizalom légkörének megteremtése 

- egymás megismerése, elfogadása, segítése 

- társas kapcsolatok építése 

- kommunikációs készség fejlesztése 

- helyes önismeret kialakítása 

- empatikus képességek fejlesztése 

 

 

 

7. Kapcsolat a szülőkkel 

 

- évente 2 szülői értekezlet – év eleji, félévi  

- nyílt nap szervezése – a leendő első osztályosoknak és szüleiknek 

- kiállítás a szülők számára is 

- félévi, év végi művészeti bemutatók 

 

 

 



 

8. Eseménynaptár 

 

 

  

Szeptember 

 

Pótbeiratkozás 

Szülői értekezlet  

Tanszakok szervezése 

Anyagok beszerzése 

Új technikák bevezetése /kézműves/ 

 

Mobilitás Hét – rajzverseny 

 

Zrínyi Miklós halálának és a szigetvári 

csatának 450.évf.aklalmából rajzverseny 

 

Társastáncosok fellépése: dr Zmertych Aurél 

Gondozási Központ avatása, városi 

rendezvények 

 

Október 
 

Adminisztrációk ellenőrzése 

Pályázati lehetőségek megkeresése 

ÖKO fal folyamatos díszítése, ÖKÖ 

rajzverseny szervezése 

 
Rajzpályázatok folyamatosan 

 

November 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŐSZI KIÁLLÍTÁS – aula, csoportonként 

 

 
 



 

December 
 

Karácsonyi kézműves délután 

 
Karácsonyi műsorban részvétel 

 

Pályázatok 

Január 

 

Félév zárása, félévi vizsga, statisztikák, 

bizonyítványok 

Kiállítás a félévi munkákból –  

TÉLI KIÁLLÍTÁS  

Bolygók, csillagok - MISZTIKUM 

Félévi záró rendezvény 

 

 
 

 



Február 

 

Farsangi rendezvényen való szereplés – 

álarcok készítése 

   

ÖKO programokba kapcsolódás 

 

II.TÁNCest szervezése, lebonyolítása – 

Szülői Közösség 

 
 

Rajzpályázat a „Fürdőkultúra megőrzése” 

 

Társastáncosokkal helyi fellépések 

rendezvényeken 

 

 

Március 

 

Pályázatok 

 
 

Kapcsolódás a Témahéthez /Fenntarthatóság, 

környezettudatosság/ 

 

Április 

 

TAVASZI KIÁLLÍTÁS  

Fák, virágok – aula 

Pályázatok, táncversenyek 

 

Költészet napi rajzverseny 

 

Nyílt nap a vépi óvodásoknak és szüleiknek 

                  

10.  HATOSfogat Művészeti Fesztivál 

megszervezése, lebonyolítása 



Május 

 

 

 

 

Az év rovara: A nagy szarvasbogár - 

rajzverseny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Országos díj: Mit láttam az erdőben? 

rajzpályázat I.helyezett 

 
 

Június 

 

Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 

rajzverseny szervezése 

 
 

A Művészeti Iskola Záró rendezvénye 

Évzáró vizsgaelőadás – Szijártó Dorka 

önálló kiállítása 

 



  
 

 
 

Bekapcsolódás a Hatos Tábor programjaiba 

 

Tanévzárás (naplók, anyakönyvek, 

bizonyítványok, statisztikák) 

Beiratkozás a 2017/2018-as tanévre. 

 

 

 



 

Környezet és kézműves kultúra tanszak 

2016/2017. tanév  

Kiállítások: 

1. Házak, házsorok - csoportos munkák 

2. Őszi tökfaragás 

3. Karácsony, Tél - festmények raklapra 

4. Bolygók, csillagok :  „Misztikum”  – félévi vizsga munkák 

5. Tavasz, virágok – év végi vizsga munkák 

 

Iskolai rajzversenyek és programok: 

„Az év vadvirága 2016.  A mocsári kockás liliom” – rajzverseny 

1. hely  Bognár Petra  1.B 

2. hely  Zátonyi Bence  3. A 

3. hely  Németh Liza  6. A 

 

„Az év bogara 2017. A nagy szarvasbogár” 

2.   hely Varga Olivér  4. A 

3.   hely Bognár Petra  1. B    

Európai Mobilitás Hét keretében meghirdetett „Közlekedj okosan!” rajzverseny: 

1. hely    Németh Liza  6. A  

2. hely    Kiss Levente   4. A   

3. hely    Bolla Emília     3.B 

 

Zrínyi Miklós és hős bajtársainak 1566. évi szigetvári küzdelmének 450. évfordulója 

alkalmából kiírt rajzverseny: 

 

 1. hely Varga Marcell  4. A      Szijártó Dorka   8. A 

 2. hely Kiss Levente  4. A         Németh Liza     6. A 

                                                 

Rajzpályázatok és versenyek 

A Savaria Díszmadártenyésztő Egyesület által meghirdetett „Madarak és emberek” 

rajzpályázaton Czeglédi Patrícia 2. A osztályos tanuló II. helyezésben részesült. 

A Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola Váti Tagintézményének 

meseillusztrációs rajzpályázatán Horváth Dzsasztin 1. B osztályos tanuló I. helyezést és 

Bognár Petra 1. B pedig III. helyezést ért el. 



  

A „Ma kerékpárral, holnap autóval” című rajzversenyen Németh Boglárka 4. B III. lett 

korosztályában. Bolla Emília 3. B, Bognár Emília 3. A és Kiss Levente 4. A osztályos tanulók  

különdíjban részesültek. 

 

A Rumi Rajki István Általános Iskola kistérségi alkotó versenyén Kiss Levente 4. A I. helyen, 

Németh Liza 6. A II. helyen végzett. 

  

„Közlekedésbiztonság gyermekszemmel 2017.” megyei rajzversenyén Varga Marcell 4. A   és 

Németh Liza 6. A díjazott lett.  

 

 A „Mit láttam az erdőben?” témájú országos rajzversenyen sikerült Marcinak egy első helyet 

kiérdemelnie a 3-4 osztályos kategóriában.  

 

„Gyermekszemmel 2017.” meseillusztrációs rajzversenyén Varga Olivér 4. A  II. lett 

korosztályában.  

 

A  Bartók Béla emlékév alkalmából meghirdetett rajzoló versenyen Szentgotthárdon Varga 

Olivér 4. A II. helyezett lett. 

Németh Boglárka III. helyezett lett a Brenner János emlékév alkalmából meghirdetett megyei 

alkotó versenyen.  

 

 

Kézműves csoportok összetétele: 

Az idei tanévben is három csoport alakult. Az 1. csoportba első, második, harmadik, negyedik 

és ötödik évfolyamos, a 2. csoportba csak harmadik osztályos, a 3. csoportba negyedik, 

ötödik, hatodik és nyolcadik osztályos tanulók kezdték meg a munkát szeptemberben. 

Célok a félév során: 

Az egyéni tehetséggondozás, képesség fejlesztés és a csoportban való közös alkotás volt a fő 

cél. Az alkotásvágy felkeltése mellett nagyobb hangsúly került a kitartó tevékenykedésre és a 

munka megbecsülésére.  

Lehetőség nyílt a helyes önismeretre, mások elfogadására és a társas kapcsolatok 

megerősödésére is. Új tanulók beilleszkedése a csoportba. Rajzeszközök és technikák 

megismerése és használata. Az örömteli alkotás, munkálkodás, valamint a rajzpályázatokon 

való eredményes szereplés. 

Új tanulók: 

 Bognár Petra, Habda Mátyás, Horváth Dzsasztin, Horváth Rikárdó, Czeglédi Patrícia, 

Giddies-Lukács Luka (kimaradt), László Virág Dzsenifer, Laurenczi Dzsenifer 

Már volt kézműves tanuló: 

Boldizsár Beatrix, Pintér Angéla  

 



A csoportok munkájának értékelése: 

1.csoport ( 11 fő) 

A csoport első, második, harmadik, negyedik és ötödik osztályos tanulókból áll. 

Szükség volt a differenciálásra, az egyéni odafigyelésre és fejlesztésre. Így nehezebb 

volt a munka, de talán ebben a csoportban segítették és bátorították a legjobban 

egymást a gyerekek.  

Egyéni, páros és csoport módszerek alkalmazásával fejlődött az együttműködési 

készségük. Az új tanulók a megismert technikák, eszközök egyre jártasabb 

használatával képessé váltak gondolataik és érzéseik megjelenítésére. A gyengébb 

képességű gyerekek rendkívül sokat tanultak, és igyekeztek mindig kihozni magukból 

a legjobbat. 

Lelkesek és nyitottak voltak mindenre, de a tanári irányítást és segítséget mindig 

igényelték. 

Nagyon szép eredményeket értek el az első évfolyamos gyerekek rajzpályázatokon. 

Az őszi kiállítás képei egyéni és csoport munkával készültek és talán a legszebben 

sikerültek a három csoport közül. Az év végi vizsgamunkákat nagyon ügyesen 

készítették el, több rajzot is be tudtak fejezni. Sokat fejlődtek, szorgalmasak és 

lelkesek lettek. 

 

A csoport tehetséges és legjobb eredményeket elért tanulói: 

Bognár Petra, Horváth Dzsasztin, Habda Mátyás 

 

 

2.csoport ( 8 fő) 

A csoportot csak harmadik osztályos tanulók alkotják. Jól összeszokott társaság, 

nagyon jól ismerik egymást.  Sajnos nem mindig sikerültek a rajzpályázatra készített 

rajzok, ezért nem tudtunk mindig eredményesen részt venni. Mese vagy zenehallgatás 

közben folytak a foglalkozások, ezt nagyon igényelték. Egymást segítve és szívesen 

alkottak bármilyen témában, de továbbra is a mesék világa tetszett nekik a legjobban.  

Rengeteget fejlődött a tér- és emberábrázolásuk, a teret egyre jobban ki tudták tölteni. 

Tudatosan, bátran használták a színeket minden technikával, és a tervezéstől a 

kivitelezésig tartó folyamatban is kitartóbbak lettek. Az őszi kiállításra készült 

alkotásokat csoportban készültek el, már kialakultak a kis csoportok, akik jól együtt 

tudtak dolgozni. A bolygók, csillagok és misztikum világa nagyon érdekelte a 

gyerekeket, a nagy felületű képeket csoport munkában alkották meg.  Az év végi 

munkákat nagy kedvvel készítették, a már megszokott eszközökkel rutinosan. 

A csoport tehetséges és legjobb eredményeket elért tanulói: 

Bognár Emília, Bolla Emília, Harami Vanda, Zátonyi Bence 

 

 

3.csoport ( 13 ) fő 



A legügyesebb, legtehetségesebb gyerekek járnak ebbe a csoportban, de sajnos nem 

mindegyikük volt mindig kitartó és szorgalmas. Azok a tanulóknak, akik már 

hamarabb megjelentek a foglalkozásokon sokszor sikerült több feladatot is elvégezni. 

A rajzi – festészeti, vegyes technikákat ügyesen, céltudatosan használták, a rajzok 

készítésében nagy jártasságra tettek szert. Rajzpályázatokon és rajzversenyen is 

szívesen vettek részt, nagyon kiváló eredményekkel. Szorgalmasak, lelkesek és 

nagyon tehetségesek. A leggyakrabban használt és kedvelt eszköz még mindig az 

olajpasztell, pasztell kréta és a vízfesték volt. Sokat dolgoztunk páros és csoport 

munkában.  A közös alkotás ebben a csoportban volt a legeredményesebb. A téli 

témájú raklapra való festést nagyon élvezték. A misztikum körében pedig mindenki 

megalkotta a saját horoszkóp jelét.  Az év végi vizsga munkák gyönyörűek lettek, 

párban vagy hármasával alkottak a gyerekek. Zenehallgatás és beszélgetés közben jó 

hangulatú foglalkozások folytak. 

           A csoport tehetséges és legtöbb eredményt elért tanulói: 

 Kiss Levente, Németh Boglárka, Németh Liza, Szijártó Dorka, Varga Marcell,   

Varga Olivér, Boncz Flóra, Imre Fanni 

 

 

         Saly Rita Veromaka 

 

 

TÁRSASTÁNC TANSZAK 

A/1. 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismertetésére, 

megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Segítse a tanulók személyiségének formálását, 

késztesse önálló tanulásra és a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén. 

Első félévben az A/1 évfolyamon a gyerekek megismerkedtek a társastáncok alap lépéseivel, 

ritmusaival játékos keretek között (körtánc, mondókák, ritmustapsok). Elsajátították a táncos 

partnerkapcsolat szabályait. 

Megtanulták egymás elfogadását, a társak tiszteletben tartását, a közös alkotás örömét. 

 

A/2 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismertetésére, 

megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Segítse a tanulók személyiségének formálását, 

késztesse önálló tanulásra és a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén. 

A/2 évfolyam tanulói a Standard és Latin-amerikai táncok helyes testtartását gyakorolták. 

Valamint a térben való tájékozódással, a táncok lábtechnikájával, hallás és ritmusérzék 



fejlesztéssel foglalkoztak. Tovább fejlesztettük a partnerek közötti kapcsolatot és a 

koncentrációs készséget.  

 

A/3-4-5 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismertetésére, 

megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Segítse a tanulók személyiségének formálását, 

késztesse önálló tanulásra és a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén. 

Az  A/3-4-5 évfolyam  tanulói  a Standard és Latin táncok alaplépéseiben alkalmazott 

forgásmennyiségek, testfordulatok, ellentétes törzsmozdulatok, emelkedés ereszkedés 

technikájával ismerkedtek meg az első félévben. Csoportos táncok, kis koreográfiák 

segítségével tanulták az együttmozgás folyamatát.   

 

        Novák Tamás 

        táncpedagógus 

 



                                     

 

 

 

 

                                  ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG 
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A munkatervben kitűzött feladatokat időarányosan megvalósítottuk a tanév során. 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK CÉLJA: 

                      ▪  Eredményes és színvonalas oktató-nevelő munka biztosítása, 

                      ▪  Önművelés, módszertani ismeretek bővítése, 

                      ▪  A tanulók sokoldalú személyiségfejlesztése, tehetséggondozás, felzárkóztatás 

                      ▪  Az alapkészségek fejlesztése /olvasás, szövegértés, igényes szóbeli és írásbeli  

                         nyelvhasználat kialakítása./ 

                      ▪  A matematikai eszköztudás, logikai gondolkodás fejlesztése 

                      ▪ A környezetvédelem fontossága, környezettudatos magatartás kialakítása. 

                      ▪ Az alsó tagozaton tanító pedagógusok munkájának összehangolása, tervezése, 

                        szakmai segítségnyújtás, tapasztalatcsere. 

 

 A   TANÉV  FŐ  CÉLKITŰZÉSEI: 

 

MEGÚJULÓ  TANÁRI  SZEREP,  MÓDSZERTANI  MEGÚJULÁS: 

Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen minden osztályfőnök több órát tanít osztályában, ezért 

nagyon jól megismerjük tanulóinkat a négy év során.  A szüneteket is együtt töltjük. Célunk 

volt,  hogy minden tanulót motiválttá tegyünk a tanulásban. Első osztályokban szöveges 

értékelést kaptak a gyerekek, 2- 3-4. évfolyamokon érdemjeggyel értékeltünk .A  szöveges 

értékelést változatos formában végeztük. /pont, matrica, csillag/. Képességeiknek megfelelő 

feladatokkal sikerélményhez juttatjuk őket.  Dicséretekkel, jutalomkártyákkal, pontokkal, 

érdemjegyekkel motiváljuk tanulóinkat. 

A sikeresség feltételei: 

 -           a pozitív tanulási légkör kialakítása 

-  együttműködés kollégákkal, szülőkkel, gyerekekkel 

-  az életszerűség, a gyakorlatiasság középpontba állítása 

-  a pedagógus folyamatos megújuló képessége: ön-és továbbfejlesztés 

-  gazdag módszertár 



- tanulói tapasztalatokra építkezés 

 

FELZÁRKÓZTATÁS: 

Tanulóink nagyon eltérő családi környezetből érkeztek  eltérő tudásszinttel. Az alsó tagozat 

minden osztályában találkozunk SNI vagy BTM-es tanulókkal, így minden osztályban heti 

egy alkalommal tartottunk felzárkóztató órákat.   Jelenleg is több tanuló vizsgálata 

folyamatban van. Az előző tanév tapasztalatai alapján már a tanév elején a legfontosabb 

céljaink közé tűztük ki a hátrányos helyzetű és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

felzárkóztatását, illetve a lemaradásuk csökkentését. Úgy véljük ez a felzárkóztató 

foglalkozások és a tanórai differenciálás segítségével részben meg is valósult, de a támogató 

családi háttér hiánya miatt sok esetben a pedagógus törekvéseit is hátráltatják. Igyekszünk 

minél jobb kapcsolatot kialakítani ezekkel a szülőkkel, és többször felhívni a figyelmüket a 

problémákra.  Mindezek ellenére gyakran előfordul, hogy hiányos felszereléssel és házi 

feladattal érkeznek. Esetenként a tanulmányi előmenetelüket sem kísérik  rendszeresen 

figyelemmel (lásd tájékoztató füzetek aláírása), amit szintén írásban is jeleztünk  az érintett 

szülőknek.  

 TEHETSÉGGONDOZÁS: 

Az alsó tagozaton két csoportban 3. és 4. osztályosok részvételével folyik a tehetséggondozás 

heti egy-egy órában „ matematika-logika” és „szövegértés-szövegalkotás” tantárgyakból. 

● MATEMATIKA- LOGIKA:    A  3-4. osztályosok alkottak csoportot. Nyolc tanuló vett 

részt a szakköri munkában. A foglalkozások szerdán a 6. órában vannak.  Több mindennel 

foglalkoztak: a tréfás feladatoktól kezdve egészen a geometriáig. Logikai feladatokat oldottak 

meg és a korábbi évek  „Zrínyi matematikaverseny” feladataival is megbirkóztak.  Minden 

foglalkozáson játszottak figyelmet, memóriát fejlesztő játékokat. Vannak nagyon jó 

társasjátékaik is.  

● MAGYAR NYELV-ÉS KOMMUNIKÁCIÓ:  Egy csoportban, heti egy órában tartanak a 

foglalkozások szerdán a 0. órában . Kilenc tanuló, 5 negyedik osztályos 4 fő 3.a osztályos 

tanuló jár.  Az óráknak fő eleme a játék, játékosság. Szeretik a nyelvi játékokat, szójátékokat. 

Gyakran játszanak,   szemelvények segítségével dramatizálnak, szeretik a szituációs játékokat 

is.  Mindezek a szókincsbővítést, a beszédkészség fejlesztését szolgálják. Szeretik a tanulók 

ezeket a foglalkozásokat, szívesen járnak ide. 

Célunk: versenyekre való felkészítés. 

A szülőkkel való kapcsolattartás: 

 Februárban minden osztályban szülői értekezletet tartottunk.  Értékeltük az első félévet és 

meghatároztuk a soron következő feladatokat. Ezeken az értekezleten a szülők szép számmal 

vettek részt. A félévben két alkalommal volt fogadó óra. Itt már korántsem volt olyan magas 

arányú a részvétel. Főleg az  első osztályos szülők érdeklődtek gyermekükről 



Probléma esetén telefonon keressük a szülőket és időpontot egyeztetünk a személyes 

találkozóra. 

Igyekeztünk minél többféleképpen igénybe venni a szülők segítségét. Szívesen teszik, ha 

kérjük őket. /tanterem díszítés, iskola díszítés, adventi kézműves foglalkozás, stb./ 

Rendszeresen tájékoztatjuk őket az iskolai programokról, gyermekük előmeneteléről. 

Elmondható, hogy minden osztályfőnök jó kapcsolatot ápolt a szülőkkel. 

 

 

NEVELÉSI  FELADATOK: 

 1./ Egészséges életmódra  nevelés: 

Az egészséges életmódra nevelés egyik színtere az iskola. 

Minden osztályfőnök tanév elején beépítette az ezzel kapcsolatos feladatokat foglalkozási 

tervébe. Mivel az alsó tagozaton nincsenek osztályfőnöki órák, így a tantárgyak adta 

lehetőségeket használtuk ki: Helyes táplálkozási szokások kialakítása, testi higiénia,  

fogápolás, kézmosás fontossága, testmozgás iránti igény felkeltése. /Dobd a kosárba! Foci/ 

Tavasszal gyalogtúrákat, kerékpártúrákat szerveztünk tanulóinknak. 

Minden alsó tagozatos gyermek kap az iskolában gyümölcsöt, ivólevet, joghurtot, tejet, 

karamellás tejet, kakaót. - 

 

2. Környezettudatos nevelés: 

Tovább folytatjuk ebben a tanévben is ezen magatartás formálását. Tanév elején minden 

tantárgy tanmenetébe zöld levélkével jelöltük azon anyagrészeket, melynek során lehetőség 

nyílik a környezettudatos nevelésre. Környezetismeret órákon minden évfolyamon 

foglalkoztunk az időjárás elemeivel, ezek változásait megfigyeltük.  

Tanulóink nagy számmal vettek részt az őszi, tavaszi papírgyűjtésen. Az osztályokban 

élősarkokat alakítottunk ki szülői segítséggel. Technika órákon a természetes és mesterséges 

környezet anyagaival foglalkozunk. Ügyelünk a takarékos anyagfelhasználásra.  Részt 

veszünk a  „zöld kártya” gyűjtő akciókban. 

Magyar nyelv-és irodalom órákon az olvasott szöveget összekapcsoljuk a tanulók saját 

élményeivel.  Egy táj megismerésekor az érzelmek kihangsúlyozása is fő feladatunk volt.  

 

 



ÁTMENETEK: 

Óvoda – iskola  átmenet: 

Ideálisan indult a tanév az első osztályban, hiszen két osztály indulhatott viszonylag magas 

létszámmal. /18-18 fő/.  Fő célunk volt, hogy a gyerekek megszokják egymást, az új 

környezetet, az új tanító néniket. Meghatározó élmény minden gyermek életében az iskolai 

élet első néhány napja, az első hetek. Kialakulnak az új szokások, alkalmazkodni kell 

bizonyos szabályokhoz. Napi feladataik vannak, amiket teljesíteni kell.  

Az  „1.a” osztályban a tanév eleje óta a beilleszkedés még nem teljes egészében jó – írja a 

pedagógus. Az osztály összetételének /12 fiú, 6 lány/ is tulajdonítható, hogy folyamatosan- 

nap mint nap magatartási problémákkal küzdenek. Nehéz következetességre nevelni az 

osztályt. Négy tanuló naponta keseríti meg az osztály és pedagógus életét. Gyakoriak a 

konfliktusok, árulkodások. Néhányan csúnyán beszélnek. Nincs sok tisztelet egymás iránt, 

nincs felelősségérzetük, sőt megbánásuk sem tetteikért és még öntörvényűek is néhányan.  

 

„1. b”osztály Az év eleji beszámolómat átolvasva jöttem rá, hogy a kemény, következetes 

munkának előbb utóbb beérik az eredménye. Szeptemberben egy magatartási és tanulási, 

hozzáállási problémával terhelt osztállyal kezdtük az évet. A tartós figyelmük nem terjed 15 

percnél tovább. Az egymással szembeni kommunikációjuk inkább kiabálásnak, mint 

beszélgetésnek volt nevezhető. Kemény fegyelmi szabályok felállításával, következetes 

betartatásával és természetesen a tanító társam (Kati néni) maximális támogatásával, 

segítségével elmondhatom, eredményes évet zártunk. Még év elején, ha valakinek 

helyettesíteni kellett az 1. b-ben kétségbe volt esve. A kooperatív technikák minden elemét el 

kellett hagynom, mert nem voltak képesek együttműködni egymással. Az önálló munkájuk 

felületes volt, a házi feladatokat rendre elfelejtették. A szülők folyamatosan problémát 

generáltak. Nehéz évkezdés volt.  

A betűtanítás folyamatában kissé elmaradva, de az osztály szintjét figyelembe véve lassan 

haladtunk. A tanulók többsége mára már szótagolva illetve szóképesen olvas, de a 2-3 betűző 

is képesek a szó- és rövid mondat értésére. Differenciálva tanulták az olvasást, de sajnos a 

megerősítés mindig elmaradt, így gyakorlás nélkül nem haladtak megfelelően.   

Az írástanítást késleltetve kezdtük el, mert a tanulók többségének finommotorikája, 

vonalvezetése a korosztályuknál gyengébb volt. Két tanulónak még most is gondot jelent az 

írott betűk vonalközbe helyezése. Őket természetesen elküldtem a Nevelési Tanácsadóba.  

Egyikük a vizsgálaton megjelent ( Sz.J), míg a másik ( F.S)nem ment el.  

A sajátos nevelési igényű tanuló a gyógypedagógus munkájának köszönhetően folyamatosan 

fejlődött, haladt. Az én munkám inkább csak támogató, ismétlő, megerősítő jellegű volt. Az 

osztály tanulói ezt a kislányt elfogadták, egész évben segítettek. Talán ezért is változott az 

osztály magatartása az év végére. Számomra ez  jól eső érzés. Elmondhatom, hogy nagy  

változáson ment keresztül az 1.b. Az együtt töltött időben, akár kiránduláson, akár osztály  

rendezvényen együtt tudnak dolgozni, játszani. Az órákon figyelnek, az aktív munka mára 

már elérte a 25 percet. Elmondhatom, hogy elértük a Katival azt a pozitív eredményt, amit el 



lehetett ezzel a közösséggel.  

Az év végén 2 tanuló nem vett részt a munkában. –írta Pusztai Krisztina. 

 

 FELADATAINK TANTÁRGYANKÉNT: 

MAGYAR NYELV-ÉS IRODALOM: 

 

Fő feladataink voltak: ♦ Megfelelő tempójú hangos és néma olvasás elsajátítása 

                                    ♦ Az írás-helyesírás változatos gyakorlása 

                                    ♦ Helyesírási készségfejlesztés 

                                    ♦ Írástechnika fejlesztése 

                                    ♦ Tetszetős, igényes külalak elérésére törekvés 

                                    ♦ Nyelvtani ismeretek bővítése 

                                    ♦ Tehetséggondozás 

 

Első osztályok: 

Ebben a  tanévben is kiemelt figyelmet szenteltünk az első osztályoknak.  

 

1. a osztály: 

Értő olvasás: Kiválóan teljesítette a felmérés feladatait – 15 fő  

Jól teljesítette- 1 fő 

 Megfelelően teljesítette: 2 fő  

átlag: 4,7  

 

Feladattípusok:  - kis – és nagybetűk párosítása  

- szavak, mondatok, képek egyeztetése - rajzkiegészítés mondatok alapján - kérdésekre jó 

válasz aláhúzása válogatással  

 

- ügyesen, jól oldották meg a feladatokat a tanulók  

 

- nem okozott nehézséget számukra a feladatsor (Gyakorlásképpen számos nehezebb 

szövegértést is oldottunk meg a tanév során.)  

 

Hangos olvasás:  Jónak mondható.  

Az igazgatónő jelenlétében meséket olvastak idegen szövegként a tanulók.  

Eredmények: - Betűző: 1 fő (Farkas Amina) 



 - Szótagoló: 7 fő 

 - Szóképzés:  6 fő 

 - Folyamatos: 4 fő  

Néhány (4) tanuló már könyveket olvas, viszont 3-4 tanuló csak az órákon olvas szívesen, de 

otthon még nem érdeklődik a könyvek iránt. Kiegészítésként a Gőgös c. könyvből olvastunk a 

második félévtől 

 

Írás felmérés: - kiválóan teljesítette a felmérést: 6 fő  

- Jól teljesítette a felmérést: 8 fő 

 - Megfelelően teljesítette a felmérést: 2 fő 

 - Felzárkóztatásra szorul: 2 fő  

átlag: 4,0 

 

1. b osztály: 

Értő olvasás:  

Osztályátlag : 79, 8 % A feladatok közül a szövegben történő visszakeresés és a sorrendbe  

állítás okozta a legnagyobb problémát.  

 

Hangos olvasás: A tanulók közül négyen szóképesen, helyes hangsúllyal olvasnak. Figyelnek 

a mondatvégi írásjelekre. A többiek szótagolva olvasnak, általában kevés hibával. Két tanuló  

szótagolva, nagyon lassan, sok hibával, néha betűzve olvas. A SNI tanuló a 

gyógypedagógussal tanult betűket felismeri, összeolvassa. 

Írás :  

Osztályátlag :75% / 3 tanuló nem írt/  

Az osztályban 2 tanulónak komoly gondot jelent a sorközben írás. Az írásuk olvashatatlan, 

füzetük rendezetlen. Írásban a mondatokat tagolják, de a magánhangzók hosszúsága még 

problémát okoz. 

 

2. osztályok: 

Az értő olvasás felmérésére 2017 júniusában került sor. A kiválasztott szöveg 

szépirodalmi olvasmány volt (népmese).  

1-2. feladat: információ kiválasztása, információk lokalizálása a szövegben Ezekben a 

feladatokban a szövegben található információkat kellett a szövegből kiemelni. 

 3. feladat: megértés szintje A szöveg megértésének vizsgálatához a szereplőkre jellemző 

különféle tulajdonságokat kellett felismerni, majd csoportosítani.  

4. feladat: megértés szintje Ebben a feladatban a tartalmi megértést követően rövid 

válaszokat kellett adni a tanulóknak a feltett kérdésekre. 

 5. feladat: információ lokalizálása a szövegben Ebben a feladatban a szövegben 

megtalálható információt kellett aláhúzással kikeresni.  



6. feladat: megértés szintje A szöveg megértésének vizsgálatához a különféle állítások 

közül az igaz tartalmúakat kellett aláhúzással kiválasztani.  

7. feladat: megértés szintje A feladat során rokon értelmű szavakat kellett megkeresni, 

illetve párosítani egymással. 

 8. feladat: következtetések Az egyes bekezdések tartalma mondatokban volt 

megfogalmazva. A gyerekek feladata volt ezek alapján összeállítani a helyes sorrendet. 

 9. feladat: megértés szintje A feladat során új címet kellett adniuk a mesének.  

Teljesítmény értékelése:     2.a:   74%    2.b:71% 

A szövegértés félévi és év végi eredményeit vizsgálva több okra vezethető vissza a 

negatív tendencia a teljesítményük romlásában. A tanulók összetételét nézve duplájára 

emelkedett a SNI tanulók száma, ami már önmagában okozhat visszaesést az 

osztályátlagban. A tananyag és elvárások is növekedtek. A szépirodalmi szövegekkel úgy 

vélem mindig nehezebben boldogulni A feladatok mennyisége is emelkedett, és a egyre 

kevesebb volt az információkeresős feladat, míg nőtt azok száma, amelyek mélyebb 

tartalmi megértést, estlegesen következtetést igényeltek a gyerekek a tanulók, mint az 

ismeretterjesztő szövegekkel. A feladatok mennyisége is emelkedett a gyerekek részéről 

Sokaknak sikerült jó eredményt elérni, bár a pontatlanságból, figyelmetlenségből adódó 

hibák még mindig gyakoriak. A SNI tanulóknak a szöveg hosszúsága is gondot jelentett. 

A nem megfelelő olvasástechnika, és a lassú tempó miatt nekik kevésnek bizonyult az 

idő a feladatok pontos, precíz megoldására. A felületesség és a nem megfelelő 

időgazdálkodás sokak teljesítményét jelentősen lerontotta.  

 

3. osztályok: 

3.a osztály: 

Hangos olvasás   területén  a tanév végi eredmények a félévivel azonosak. 

 Értő olvasás:   72,4%  /félévi 67%/ A sok gyakorlásnak köszönhetően javult az 

eredmény.A lényeg megfogalmazása,a vázlat kiegészítése megy a legnehezebben.Gondot 

okoznak a szómagyarázatok és a „Mondd másképpen” típusú feladatok.  

 

Nyelvtan-helyesírás:  

A 3.osztályos tananyagot jól elsajátították a gyerekek.A felmérés jól sikerült.A helyesírási 

részterület problémásabb.A hibák egy részét figyelmetlenség okozza,/ékezetek/,de a tanult 

szabályokat sem tudják mindig alkalmazni./egyes gyerekeknél a „j-ly”használata gondot 

okoz. 

3.b osztály: 



A magyar nyelvtan dolgozat az egész év anyagát tartalmazta (mondatfajták, főnév, ige,  

melléknév, helyesírás). Típushibák nem fordultak elő. Legnagyobb gondot nyelvtanból a  

tollbamondás okozza. Sokat kellene gyakorolni, de sajnos kevés idő áll rendelkezésre. Szinte  

minden órán új a tananyag. A hangos olvasás eredménye a félévi eredményhez hasonlót 

mutat. Rosszul olvas Hóbor Evelin és Szabó Réka. Evelinnek nagyon sok gyakorlásra van 

szüksége. Rékával gyakorolnak, hibái a kapkodásból adódnak.  Szövegértésből reális 

eredmény született. 26 pontot lehett elérni, vagyis, ha valaki 3 pontot veszített, már  nem 

kaphatott 5-ös osztályzatot. Nagyon pontosan kellett dolgozni. 

 Legnagyobb nehézséget az alábbi feladatok jelentették:  

 Pótold a hiányzó vázlatmondatokat! 

  A kérdésekre húzd alá a szövegben a választ!  

  

Eredmények:  

Nyelvtan: 84 % 

Helyesírás: 3,6 

Értő olvasás: 86 % 

Hangos olvasás: 4,3 
 

4. osztályok: 

 

 

- Hangos olvasás: 

 Felmérése júniusban történt a felsős magyart tanító pedagógus jelenlétében. Ő választotta ki 

az olvasandó szöveget a könyvünkből és a tanulók teljesítményét is ő értékelte. 

 A 4. A-ban az átlag 4,5, a 4. B-ben 4,3 lett. 

 A félévhez képest a 4. A-ban 0,3-es javulás látható, a 4. B-ben ugyanúgy  

olvastak, mint félévkor.  

 

- Értő olvasás: 

Eredmény a 4.A-ban 77 %, a 4. B-ben 68%. 

 Félévkor egy hozzájuk közel álló ( Híres kutyák) szóló ismeretterjesztő szöveget dolgoztak 

fel. Most év végén egy nehezebb, szépirodalmi szövegből történt a felmérés (Gárdonyi Géza: 

Muci). 34 pontot lehetett elérni, de ebből 20 pontot kaphattak az olvasott szöveg tartalmának 

leírására, amely során megadott 10 igét kellett felhasználniuk. Szerintünk az ilyen felmérő 

nem ad reális képet a gyerekek tudásáról. Ebben az eredményben bent van a pedagógus 

szubjektivitása, inkább szókincset és a fogalmazásból tanult ismeretek felhasználásának  

képességét mérte fel.   

 

- Nyelvtan: 

 Eredmény a 4.A-ban 77 %, a 4.B-ben 78%. A 4.B.ben a félévi teljesítményhez képest 

11%--os a javulás. Az év végi felmérő a négy évben szerzett nyelvtani tudásukat és 

helyesírási készségüket mérte fel.  

 

MATEMATIKA 



1. a osztály: 

Minimum felmérés eredménye:  

- Kiválóan teljesítette az év végi minimum követelményt: 10 fő  

- Jól teljesítette az év végi minimum követelményt: 5 fő  

- Megfelelően teljesítette az év végi minimum követelményt: 2 fő  

- Felzárkóztatásra szorul: teljesítette az év végi minimum követelményt: 1 fő  

Átlag: 4,3  

Az eredmény is mutatja, hogy jól sikerült a feladatok megoldása. A minimum követelményt 

mindenki teljesítette. 

 Nem lett ilyen jó eredménye a maximum felmérésnek.  

- Kiváló nem volt 

 - Jól teljesítette a feladatokat: 12 fő  
- Megfelelően teljesítette a feladatokat: 4 fő  
- Felzárkóztatásra szorul: 2 fő (Gábor és Amina)  

Átlag: 3,4  

 

Feladattípusok:  

 - Nehézséget okozott a váltakozó számsor, valamint az összetett szöveges feladatok. Jól 

tudták a műveleteket 20-as számkörben és kifogástalanul megoldották a számok bontott 

alakjainak összekötését a számegyenes megfelelő pontjával. Ügyesen csoportosították a 

számokat elgondolásuk szerint. (páros-páratlan     egyjegyű – kétjegyű)  

- Logikus gondolkodásuk többnyire átlagos vagy gyenge. 

 

1. b osztály: 

 

Minimum felmérés eredménye: 

 kiváló  12 fő  

jól megfelelt: 2 fő 

 megfelelt: 3 fő  

felzárkóztatásra szorul 1 fő  

átlag: 4,56 (90,68%)  

A dolgozatot nem írta meg Lendvai Heléna és Forgács Mercédesz. Éves 

teljesítményük alapján az osztályátlagot rontották volna. 1 fő SNI tanuló a saját 

követelménye szerinti felmérést írta, de nem fejezte be, eredményét arányosítottam. 

Forgács Sanel 35%-ra írta, ami nem elég a minimumhoz sem.  

 

Az általános év végi felmérés eredménye:  

kiváló  7 fő 

 jól megfelelt: 5 fő 

 megfelelt: 3 fő  

felzárkóztatásra szorul: 1 fő  



átlag: 4,06 (79,9%)  

A dolgozatot nem írta meg Lendvai Heléna és Forgács Mercédesz. Éves 

teljesítményük alapján az osztályátlagot rontották volna. 1 fő SNI tanuló a saját 

követelménye szerinti felmérést írta, de nem fejezte be, eredményét 

arányosítottam. Forgács Sanel 35%-ra írta, ami nem elég a minimumhoz sem.  

Nehéz feladat volt az osztály számára a váltakozó szabályú számsor, különösen az, 

amelyiknek az eleje és a vége is hiányzott, tehát mindkét irányban folytatni kellett. 

A számok csoportosítása, bontott alakok összekötése a számegyeneshez valamint a 

műveletek a 20-as számkörben nem okozott nehézséget a többségnek, ezek a 

feladatok többnyire hibátlanul sikerültek. A szöveges feladatokat is jól tudta 

megoldani az osztály nagy része. Logikus gondolkodásuk is átlagos, még nem 

látszik, hogy valaki kiugróan tehetséges lenne. Azonban egy-két tanuló biztosan 

többet fog foglalkozni a matematikával, jó érzékkel fognak hozzá ismeretlen 

típusú feladatok megoldásának is.  

 

Tanév végi értékelés:  

kiválóan teljesített:  6 fő 

 jól teljesített:  7 fő 

 megfelelően teljesített: 3 fő 

 felzárkóztatásra szorul: 2 fő 

 

 

2. osztályok: 

Az 2. évfolyamon a tanév végi matematika felmérésre 2017 júniusában került sor. Melynek 

során a tankönyvhöz tartozó felmérőfüzet feladatlapját oldották meg a tanulók. A dolgozat 

megírására 45 perc állt rendelkezésükre. Mivel az év végén mind a 15 tanuló értékelve volt 

matematikából is, így a mérési eredmények a 4 SNI tanulóval együtt kerültek kiszámításra.  

 

A felmérés a következő feladatokat tartalmazta: 

 1. Számlálás  

a.) Számok sorrendjének meghatározása csökkenő sorrendben 

 b.) Mindkét végén nyitott számsor elemeinek meghatározása  

2. Elemi számolási készség  a.) Összeadás, kivonás 100-as számkörben  b.) Pótlások  c.) 

Műveleti sorrend, zárójel használata alapműveletek során  

3. Elemi számolási készség  - szorzás, osztás 100-as számkörben  - számok tulajdonságaink 

felismerése, összehasonlítása  

4. Elemi számolási készség  Maradékos osztás 

 5. Elemi számolási készség   

Nyitott mondatok.  

5. Szabályjátékok  Szabály felismerése és követése.  

6. 7-9. Elemi számolási készség  

Szöveges feladat megoldása a tanult megoldási algoritmusnak megfelelően.  

 

Eredmények:  2. a: 4,0     2. b: 3,3 
   

 

 

 



3. osztályok: 

3.a: 

A tanév végi felmérések eredményei a következők: 77%    /félévi:65,2%/  

A felmérést csak 2 tanuló írta meg jelesre ,de elégséges és elégtelen sem volt.   

A számolási készség eredményei jók,szöveges feladatokat nehezebben,több 

hibával oldják meg a tanulók.A mérésekre ,mértékváltásokra vonatkozó 

kérdésekben sokan tévesztenek. 

 

3.b:  

Matematika tantárgyból a tanév során a legnagyobb nehézséget a métékegységek 

és a szöveges feladatok okozták a tanulóknak. A begyakorolt típusfeladatokat jól 

tudták, de mihelyt valami új jött elő, nehezebben boldogultak. Az írásbeli 

összeadás, kivonás, szorzás esetében a hibák elsősorban a 

figyelmetlenségből adódtak. A SNI tanulóknál azonban számolási nehézségek is 

vannak, például nem vagy pontatlanul tudják a szorzótáblát. 

A tanév végi felmérés eredménye: 83% 

 

 

4. osztályok: 

Az év végén 2 felmérőt írattak. Egy minimum szintet felmérőt és egy optimum 

szintfelmérőt 10ezres számkörben. 

 

 

RAJZ-ÉS VÍZUÁLIS KULTÚRA: 
 

 1.B  

Az év elején még nagyon sok idő elment az eszközök előpakolásával és a feladat  

ismertetésével. A fegyelem és figyelem koncentrációja nehéz volt, minden tanulónak más volt 

a problémája és rengeteget kérdeztek. A második félévben már sikerült elég gyorsan és 

koncentrálva elkezdeni a tanórát. Mostanra komolyan, csendben munkálkodik az osztály és 

nagyon szép rajzok születtek. Néhányuknak kifejezetten jó a térlátása, az emberábrázolása és 

nagyon szorgalmasak. Mese és zenehallgatást nagyon igényelték, sokkal csendesebben és 

ügyesebben dolgoztak a gyerekek. A helyes térkitöltés, a színek tudatos használata már 

rutinosabbá vált. Sok tehetséges tanuló van az osztályban, akiket órán is segítettem és 

remélem sokuk fog jelentkezni jövőre kézműves foglalkozásra.  

 

2.B  

 Sajnos nem valami jó minőségű eszközöket hoztak a gyerekek, ami persze nem  

hiba, de így néhányuk, főleg a tehetségesebbek nehezen tudtak dolgozni.  Az órai 

fegyelemmel azért meg voltam elégedve, főleg akkor, amikor mesét vagy zenét 

hallgattunk.  Azért volt egy két tanuló, aki miatt sokszor kellett új ülésrendet csinálni. Az 

osztályban nincs kézműves tanuló, pedig van egy-két kifejezetten ügyes gyerek. Az ő 

tehetséggondozásukat csak itt, rajzórákon tudtam megoldani. Ebben az osztályban is 

előfordult a rosszabb minőségű eszközök beszerzése, de a szülők vettek a gyerekeknek 

jobbakat, így sokkal szebb rajzok születtek. Az óra végi értékeléseket nagyon szerették és 

reálisan látták maguk és mások munkáját.  

 

4. A  

Nagy létszámú az osztályt sok tehetséges és kézműves foglalkozásra járó gyerek  

alkotja. Sajnos azonban egy kicsit nyüzsgőek, hangosak és fegyelmezni kellett őket. Egy 



tanuló magatartásával azonban egész évben gond volt, ami nagyon zavaró volt. A 

munkával viszont meg voltam elégedve, szorgalmasak és igyekvőek voltak, sőt egymással 

próbáltak versenyezni is. Tér- és ember ábrázolásuk többségüknek nagyon fejlett. A 

gyengébb kézügyességű tanulók  

nagyon igyekeztek, igaz sok bíztatást kaptak. 

Sokat fejlődtek és jobb érdemjegyeket is kaptak.  Szívesen rajzoltak  

rajzpályázatokra és rajzversenyekre is a gyerekek. Zene vagy mesehallgatásra mindig volt 

igényük. A megfigyelőképességük és az önálló véleményalkotás sokat fejlődött.  

   

4.B  

Gyengébb képességű osztály, viszont rendkívül szorgalmas, egymást bíztató és  

segítő. A magatartási problémák megszűntek a második félévben, így sokkal  

jobban ment a munka. Színérzék, színhasználati és az esztétikai érzékük még fejlesztésre 

szorul. Térlátás, a térérzék, a tájékozódó képessége még néhányuknak nem annyira 

fejlett. Bár nagyon szorgalmasak voltak a gyerekek, de állandó bíztatást, odafigyelést és 

visszajelzést igényeltek. Az óra végi közös értékeléseket nagyon kedvelték, reálisan látták 

maguk és társuk munkáját akár pozitív akár negatív értelemben. Egy tanuló kedvet kapott 

az alkotáshoz és a második félévben csatlakozott a kézműves csoporthoz, aminek nagyon 

örültem.  

 

Iskolai rajversenyek: „Az év vadvirága 2016.  A mocsári kockás liliom” –  ÖKO 

rajzverseny 1. hely  Bognár  Petra 1. B     2. hely  Zátonyi Bence 3. A „Az év bogara 

2017.  A nagy szarvasbogár” – ÖKO rajzverseny 2. hely  Varga  Olivér  4. A    2. 

hely  Bognár Petra  1. B 

     

Európai Mobilitás Hét keretében meghirdetett „Közlekedj okosan!” Vépi  

rajzverseny: 2. hely  Kiss Levente   4. A    3. hely  Bolla Emília  3.B  

 

Zrínyi Miklós és hős bajtársainak 1566. évi szigetvári küzdelmének 450.  

évfordulója alkalmából kiírt  iskolai rajzverseny:  1. hely Varga Marcell  4. A      2. hely 

Kiss Levente  4. A         

 

 

NAPKÖZI: 

 

1. számú napközis csoport: 

 

Az I.sz. napközis csoport összlétszáma 23 fő, mely két osztály: az 1.a és a 4.a osztályok 

napköziseiből tevődik össze. Az elsősök 14 fővel ,a negyedikesek 9 fővel vannak jelen. 2017 

áprilisától 1 fő 1. osztályos tanuló kilépett,1 fő 4.osztályos  tanuló belépett a napközis 

csoportba.   

A csoport összetétele meglehetősen változatos, például a különböző családi háttér, vagy 

lakóhely(bejárók, és Vépen lakók)   tekintetében, de  hamar megmutatkozott az otthoni 

higiéniai szokások, az értékrendek, a szociális vagy kognitív képességek eltérősége is. 

 A különböző foglalkozások vagy a szabadidős tevékenységek egyaránt fontos elemei a 

napközis életnek. A játékos egészségfejlesztő testmozgást igyekszünk szabadlevegőn tölteni, 

ritkán, rossz idő esetén  pedig a tornateremben .Ebben az időben különböző személyes 

tulajdonságaik , képességeik fejlődhetnek: kreativitás, konfliktuskezelés, kapcsolatépítés, 

egyéb társas kompetenciák. 



 A csoporton belül kisebb csoportokban szoktak  együtt játszani a nagy iskolaudvar különböző 

területein. A napközis tanórán igyekszünk az aznapi házi feladatokat elkészíteni 

. Itt a két osztálynál különbség van a feladatok elvégzésében. A 4. osztályosok önállóan 

kezdik  és  folytatják a leckeírást,  csak amikor elakadnak, kérnek, kapnak segítséget. Az első félévben 

1. osztályosok leckéjét frontálisan, lépésről lépésre irányítva kezdjük megoldani. A második félévben 

értünk el odáig, hogy a közös megbeszélés után, a jobban haladó tanulók, önállóan folytatják az adott 

feladatot. De a csoport kis része, inkább  még  elfogadja az irányítást. A második félév közepére egyre 

több rutint szereztek a  

gyerekek a leckeírás folyamatában, így rövidebb idő alatt elkészültek a házi feladattal.       

                                                                                                                                                 

          A külön foglalkozásokon résztvevő tanulók nem mindig tudják a leckéjüket 

befejezni, így azokat otthon kell pótolni, ami néhány gyereknél sajnos nem mindig sikerül. 

Ami a különböző elfoglaltságokat illeti, angolra, németre, kosárlabdára, focira, táncra, 

zeneórára, énekkarra, valamint kézműves foglalkozásra járnak a csoport gyermekei. 

Ezeket figyelembe véve  a tanóra komoly szervezési munkát igényel. A kulturális , vagy 

technikai foglalkozások így kevesebb időre korlátozódnak, de  főleg az első osztályosok 

igénylik és szeretik az aktuális időszak témájához  kötődő rajzolásokat ragasztásokat, 

technikai jellegű önálló foglalatosságot. Ezek során szép osztálydíszek, álarcok, festett 

dekorációk készültek már. Ami az iskolai életbe való beilleszkedést illeti, kezdetben , 

főleg az elsősök számára ez nagyon nagy feladat volt. A feszített délelőtti  tempó  után, 

már a napközi be is fáradtan érkeztek. Szükségét láttam néhány perc csöndes időre,  pl.: a 

padra hajtották fejüket, és halk mesét vagy zenét hallgattak. A tisztálkodás,  a mosdóban, 

a folyosókon,vagy az étkezőben  való viselkedés, nehezen elsajátítható szokás a számukra, 

pedig mindennapi tevékenységek közé tartozik. Gyakran figyelmeztetni kell őket a 

köszönés, a kommunikáció udvarias elemeire, a mások türelmes meghallgatására, 

véleményük megfelelő módon való közlésére. Néhányan nehezen fogadják el , és tartják 

be a házirend, a kulturált viselkedés szabályait. Az év végére nagy  számú 

konfliktuskezelésen, együttműködésen, versengésen lettek túl, melyek során önmaguk és 

társaik tulajdonságai is megnyilvánultak. 

Mindezek mellett sokat fejlődtek, személyes tulajdonságaik folyton csiszolódnak, sok-sok 

jó élménnyel gazdagodtak napról napra. . 

 

 

2. napközis csoport  

 

Helyzetelemzés  

Csoportlétszám: 18 fő - a létszám következőképpen változott a félév alatt:  Első félévben 22 

fő volt napközis.  2017. február 13-tól Forgács Mercédesz 1.b  

Forgács Sanel 1.b  

Kenyeres Adél 1.b  április 3-tól Vilics Márk 4.b nem napközis. 

 Megoszlás tanév végén: 1. b. osztály 13 fő  - ebből 3 lány és 10 fiú  

4.b. osztály 5 fő  -  ebből 1 lány és 4 fiú 

 Bejáró tanuló: 5 fő, akik többnyire a 16 órás busszal mennek haza (ritkán szülővel, előre 

egyeztetve) A tanulók többsége 16 óráig tartózkodik a napköziben, szülők jönnek értük, 

vagy egyedül mennek haza Napköziben eltöltött idő: 12.40-16.00  

Csoportban tanító pedagógus: Boldizsár Katalin  

 

Szabadidős tevékenység:  

Kötött, iskolai foglakozásokon való részvétel: kézműves, társastánc, foci, kosárlabda, német, 

angol, énekkar, tehetséggondozás, felzárkóztatás  

Számos előnye és pozitív hatása mellett a kötött foglalkozások jelentősen  



meghatározták a napközi napirendjét: - ritkán volt együtt /teljes létszámmal/ a csoport, 

legtöbbször valaki hiányzott - minden nap másképp alakult a délután rendje, nem voltak 

egyforma napok - a játékokba, foglalkozásokba folyamatosan kapcsolódtak be a gyerekek, 

vagy éppen szálltak ki belőlük – ez alapvetően meghatározta a tervezett foglalkozások 

jellegét. - nem mindenki végzett a házi feladatával, ha aznap egy, esetleg kettő szakkörön is 

részt vett . 

 

- Szabadidős tevékenységek, foglalkozások a napköziben:  

A foglalkozásokat az év elején elkészített Foglalkozási terv alapján végeztük. Igyekeztünk 

változatosan összeállítani a hét minden napjára. Ezekre főként 15 órától volt lehetőségünk, a 

tanóra és uzsonna után. A napközinek ez az időszaka abban  

különbözik a délután többi részétől, hogy a részvétel, a foglalkozásokba való bekapcsolódás 

nem kötelező jellegű, inkább érdeklődéstől függ.  Sok segítséget adott a digitális tábla a 

tanteremben, melynek segítségével zenét is tudtunk hallgatni, rövidebb meséket is lehetett 

nézni. Ezeken a „mozizásokon” az 1. napközis csoporttal közösen vehettek részt a gyerekek, 

mivel az ő termükben nincs digitális tábla. Az őszi félévben új társasjátékokat is kaptak a 

napközisek, melyeket életkor szerint osztottunk szét a csoportok között. A gyerekeket arra is 

meg kellett tanítani, hogyan kell vigyázni ezekre. Mindig kijelöltünk valakit, aki felelt a játék 

elrakásáért. A tanteremben nincs sok lehetőség a mozgásra. Kevés a tér, hamar befülled a 

terem, ezért a játékos egészségfejlesztő testmozgást, ha lehet, mindig levegőn, az udvaron  

tartottuk. Ez többnyire 30-45 perc, időjárástól függően. A tanév során az osztályok kaptak 

még focilabdát is, amit a napköziben is használtak a gyerekek, de ezek sajnos már 

tönkrementek. Pénteki napokon került sor a kompetencia alapú szabadidős foglakozásra is. 

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák „B”modul. Ezeken a foglalkozásokon 

csoportjátékok formájában kerültek elő a szokások, hagyományok, jeles napok, az  

étkezés, egészséges életmód, a környezettudatos magatartás, ökoszemlélet, illemtan,  

közlekedés, együttműködés, segítőkészség, konfliktuskezelés, közös egymásrautaltság.  

Szituációs játékok, beszélgetések, nyelvi játékok, rejtvények, szójátékok stb. attól függően, 

mennyire fáradtak, elfoglaltak a gyerekek.  

 

Tanóra  

Tanulási tevékenységre délután általában 45-50 percet fordítottunk. Általában elegendő volt 

az idő a mindennapi kötelező feladatok elvégzéséhez, kivéve, ha aznap a szakköri 

elfoglaltság főképp a tanóra idejére esett. Ebben az időtartamban az írásbeli házi feladat 

elvégzése mellett kevés olvasásgyakorlásra, esetleges verstanulásra, szorgalmi feladatokra, 

ritkán egyéb gyakorlásra is volt lehetőség.   

A gyerekek többnyire önállóan tanultak, feladattól függően. A negyedikesek képesek is erre, 

útbaigazítással és kevés segítségnyújtással egyedül végezték el a házi feladatot. A hibákat 

igyekeztem javítani, zöld tollal jelölve a szülők tájékoztatására. Az első osztályos gyerekek 

tanulása, házi feladat írása a tanév eleje óta folyamatosan változott. Eleinte csak frontálisan 

irányítva, majd egyre több önálló feladatvégzéssel történt. A tanóra elején megbeszéltük az 

aznapi teendőket, milyen sorrendben célszerű  

elvégezni ezeket, majd önállóan vagy segítséggel dolgoztak. A tanév végére sokat fejlődtek: 

kevesebb segítséget igényeltek, önállóbban tudták eldönteni, melyik leckével foglalkozzanak 

először; ha egy-egy szakkör miatt kevesebb idejük marad, mit írjanak meg a napköziben, mi 

maradjon otthonra esetleg. A tanulásban segítőkészek voltak egymással, akik előbb végeztek, 

szívesen segítettek társaiknak.  

 

Közösségi magatartás  



A napközi egyik fontos feladata, hogy a gyerekek tapasztalják meg az összetartozás érzését, a 

közös együttlét örömét. Szeressék, becsüljék, tiszteljék egymást mind a közös  

játék, mind pedig a tanulás időszakában. Törekedjenek egymás elfogadására és  

segítésére.  

Úgy érzem, hogy a csoport sokat fejődött ezen a téren. Egymás megismerése segített ebben, 

de természetesen a pedagógusnak is fontos a szerepe. Összekovácsolódtak a közös játékok 

során, rájöttek, eredményesebbek, ha segítik egymást. Természetesen voltak konfliktusok, de 

ezek kezelését is tanultuk.  

 

 

4. számú napközis csoport  

A csoport létszáma: 22 fő  

Összetétele: 2/A. 12 fő 2/B. 11 fő  

A csoportban 3 pedagógus dolgozott Bodáné Szabó Andrea, Stifter Lívia és Somogyi  

Gabriella.  

Egy fő távozott a csoportból (Forgács V.) félévkor, és 1 fő ( Balogh B.) érkezett a csoportba 

Giddes Luka pedig magántanuló lett így a csoport létszáma 22 fő.  

A csoport a két harmadik osztályból tevődik össze. A csoport összetétele nagyon változatos. 

Tavaly egy kicsit nyugodtabb volt a csoport, idén az újakkal kicsit több a fegyelmezési 

probléma. A tanári utasítást betartják, együttműködnek a pedagógusokkal, a szokásrendjük 

kialakult. Az egyik probléma Forgács Maik, ő folyamatosan zavarta társait a tanulási időben,  

és nem tartotta be a tanári utasításokat sem.  A másik Balogh Bianka akit sokszor kell 

figyelmeztetni, nem ül a padba  mindig a fal elé a földre hajlandó leülni. Teljesen külön 

embert igényel (fél szemünk mindig rajta kellett tartani), a közösség szabályait nem tartja be. 

Forgács Piroska pedig nagyon ellenséges volt Balogh Biankával és folyamatosan  

figyelmeztetni kellett,hogy szavakkal se bántsa a társát. Ebből adódott több kisebb konfliktus  

is, amit mi a csoporton belül megoldottunk, de sajnos iskolán kívül is voltak konfliktusok a 

családok között.  

A szokás rendek szépen kialakultak és berögződtek az előző év ismeretei után a gyerekeknél: 

higiénia, magatartási szokások (köszönés, sorban állás, tanulóidőben való viselkedés),  

étkezési rend, udvari szabályok, amelyeknek idén is nagyon fontos szerepük van. Nagyon jó a 

játszó tér, szívesen használják a gyerekek. A napközi elsődleges feladata a tanulás 

megszervezése, a házi feladatok elkészítése, ami nehéz, mert a két osztálynak különböző az 

órarendje és nagyon sok különféle délutáni elfoglaltságuk van a gyerekeknek. A csoport 

többsége képes önálló munkára illetve kis segítséggel teljesen egyedül megoldják a házi 

feladataikat. Nagyon hátráltatja a gyakorlást és a házi feladat írást az is, hogy túl sok 

szakkörre járnak. Van olyan tanuló, akinek hetente 4-5 különféle elfoglaltsága is van. A 

szülők határozott kérése, hogy a napköziben készüljenek el a házi feladatok. Ezen egyszerű 

feladat megvalósítása a csoportban, a gyerekek szerteágazó délutáni elfoglaltsága miatt 

komoly szervezési munkát igényelt. A jobb tanulókat megpróbáltuk bevonni a gyengébb 

tanulók megsegítésére. A gyengébbek a feladatok megoldását szívesebben hárítanák a 

tanárra, de csoportokban, közös erővel igyekszünk inkább a problémás feladatokat 

megoldani.  

 

      Fontos feladat még a tanulás mellett a szabadidős tevékenységek biztosítása. Amire 

sajnos a sok-sok különböző óra miatt nagyon kevés idő jut. A csoporttal különféle csapat, és 

egyéni játékokat játszottunk. Ezeket nagyon szeretik a gyerekek csak kevés a lehetőség a sok-

sok más feladat mellett. Az udvaron nagyon szépen együtt játszanak, nem igénylik a tanár 

által irányított játékokat, inkább szabadon elfoglalják magukat. A kisebb nézeteltéréseket 

kezelni lehet. A napközis foglalkozási tervben kulturális technikai játék, sport, valamint 



iskolán kívüli sétával járó foglalkozásokat rögzítettünk.  

Minden gyerekről elmondható, hogy jól beilleszkedett a csoportba, kellemes hangulatú, 

tevékeny időt töltöttünk együtt. 

 

 

PROGRAMJAINK: 

 

A tehetséges tanulók eredményei a 2. félévben:  

- Február: Zrínyi matematika verseny, megyei forduló:  

Németh Boglárka 106. (4.B) Vilics Márk: 163. (4.B) –  

Március: A Ma Talent 2 tehetségpályázat keretében  

megvalósult matematikai mérés eredménye a következő lett.  

Teljesítménye alapján a felső 6 %-ba került a 4.B-ből Németh Boglárka,  őt kiemelkedő 

tehetségfejlődésű tanulónak nevezte.  

A következő 25%-ba pedig a 4.A-ból Imre Fanni, mint tehetségígéret került besorolásra. -

 Tavasszal volt a szombathelyi Neumann János Általános Iskolában egy Neumann János 

életéhez, munkásságához kapcsolódó tanulmányi verseny, amelyen a 4.A-ból Kiss 

Levente, a 4.B-ből Németh Boglárka és még 2 harmadik osztályos tanuló vett részt, bronz 

minősítést kaptak.  

- Április 11.: Költészet napi versmondó verseny. 2. helyezett: Imre Fanni  (4.A) 3. 

helyezett: Németh Boglárka (4.B) Különdíjban részesültek: Habda Patrik 

(4.B)           Vilics Márk (4.B)  

A Dési Huber Ált. Isk. szervezésében megrendezésre került a” Szépolvasási, 

nyelvhelyességi” verseny. Iskolánkból 3 tanuló vett részt ezen versenyen. Smuk Sára 3.a, 

Gombás Marcell 4. a és Kispál Patrik 2. a osztályos tanulók. Kispál Patrik 1. helyezést 

ért el.. 
Április- májusban házi tanulmányi versenyeket rendeztünk szépolvasás, nyelvtan-

helyesírás, szövegértés és matematika tantárgyakból 2., 3., 4. évfolyamokon. 
Az első három helyezett tanulók névsora: Gábriel Panna, Nagy Miranda, Kispál Patrik, 

Vigh Misa  -2. a,  Gombás Botond, Németh Noémi – 2. b 

Smuk Sára, Vörös Gréta, Zátonyi Bence -3. a 

Bolla Emília 3. b 

Imre Fanni, Gombás Marcell, Lakics Richárd  -4. a 

Németh Boglárka, Vilics Márk, Habda Patrik 4. b. 

Az Ambrózy versenyen két tanuló Nagy Liliána 1. a és Várnai Roland 2. a osztályos 

tanulók képviselték iskolánkat. Helyezést nem értek el. 

Négy alsó tagozatos csapat vett részt az egy éven át tartó Kalandos verseny feladatainak 

megoldásában. Legeredményesebben a 2. a osztály végzett /102. hely. Jutalmul 

oklevelet kaptak. 

A második félévben is Színházlátogatásokon vettek részt tanulóink. 

Anyák napi műsorral, ajándékokkal készültünk e jeles napra. 

A második félévben is programokkal vártuk leendő elsőseinket. 

Részt vettünk az iskolai programokon, ünnepélyeken. 

 

A második félévben bemutató tanítást szerveztünk a második/b osztályban olvasásból. 

Tanított: Szabó Eszter. Rendhagyó óra volt, hiszen munkaközösségünk tagjai nem 

vettek részt az órán. Videofelvétel készült.  Az óra megeszélésére később került sor. 

 

Vép, 2017. június 27.                                  Marthiné Tarlacz Erzsébet  
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Az osztályfőnöki munkaközösség a 2016/17-es tanévben 14 fővel végezte a munkát a tanév 

elején megfogalmazott célok, feladatok alapján. Az osztályfőnöki munkaközösségnek feladata 

az osztályfőnökök munkájának összehangolása, egységesítése volt. Bár munkájában minden 

osztályfőnök a saját személyiségével nevel, tanít, ám úgy érzem, hogy mégis egységes 

szellemben dolgozunk.  

Az első félév elején felelevenítettük a házirend szabályait, a hiányzással kapcsolatos 

eljárásokat. Év közben azonban a házirend átdolgozását elengedhetetlennek tartottuk, 

melyben munkaközösségünk minden tagja részt vett. 

Az osztályok vezetését a foglalkozási tervben megfogalmazott célok és tervek szerint 

végeztük az egész tanév során. Folyamatosan követjük az osztályközösség alakulását, az 

egyes gyerekek jellemzőit, fejlődését. Megismerjük a gyerekeket, erősségeiket, 

kommunikációs képességeiket, tanuláshoz való viszonyukat, kreativitásukat, motivációikat. 

Erősítjük a befogadó, elfogadó légkört. E  közös munka támogató hatással van az 

osztályközösség alakulására.  

Akár munkánk mottója is lehetne a következő idézet: „A társas fejlődés olyan kétoldalú 

folyamat, amellyel a gyerekek egyszerre integrálódnak közösségükbe és differenciálódnak, 

mint különálló egyének...” 

 

 

I. Változások: 

Munkaközösségünkben két személyi változással indult a tanév: 7.a új osztályfőnöke Szalay 

Gabriella, a 8.b osztályé pedig Rosnerné Szabó Andrea lett. Egyikük már rutinos 

osztályfőnök, így nem okozott gondot a változás. Másikuknak pedig sikerült megismerni 

szokásainkat, rendszerünket, s hamar beilleszkedtek a közösségünkbe.  

A statisztikai lapok alapján megállapítható, hogy a II. félév során alacsony volt a tanulói 

mozgás.  

 

 

 

 

 

 

 



II. A félév kiemelt feladatai: 

1. Az zökkenőmentes óvoda-iskola, alsó-felső, középiskolai átmenet 

Az első osztályos pedagógusok elmondása szerint a gyerekek mára már megszokták az 

iskolai rendet, beilleszkedtek az iskolai életbe. A tanév első feladata a beilleszkedés 

elősegítése volt.  

Az 1.a osztályos pedagógus a következőket írta az átmenetről: 

Az év eleji cél az volt, hogy a tanév végére minden tanuló sajátítsa el a tantárgyak 

követelményeit képességeikhez mérten, és egy olyan közösséggé formálódjanak, amely 

példaértékű. A tanító véleménye szerint az első sikerült, de az utóbbin nagyon sokat kell a 

jövő tanévben munkálkodni. Ebben a nevelő munkában kiemelte a napközis nevelő 

együttműködését. 

Az 1.b osztályfőnöke kemény fegyelmi szabályok felállításával, következetes betartatásával 

és természetesen a tanító társam maximális támogatásával, segítségével eredményes évet zárt. 

Az önálló munkájuk felületes volt, a házi feladatokat rendre elfelejtették. A szülők 

folyamatosan problémát generáltak. Nehéz évkezdés volt. Mára azonban nagy változáson 

mentek keresztül. Az együtt töltött időben osztály rendezvényen együtt tudnak dolgozni, 

játszani. Az órákon figyelnek, az aktív munka mára már elérte a 25 percet. Ez nagyon nagy 

fejlődésnek mondható. 

Természetesen a különböző szociális háttérből és az eltérő neveltségi szintből adódnak 

hiányosságok, melyek leküzdése fontos feladata az osztályfőnököknek. Folyamatos céljuk a 

neveltségi szintből származó különbségek csökkentése, kulturált magatartási formák 

elsajátíttatása, az elvárható normák betartatása és a szociális kompetenciák fejlesztése. 

Hasznosnak tartják, hogy a gyerekek többsége napközis, így sok időt tölthetnek együtt, ami 

szintén segíti az összekovácsolódást. Tanulmányi feladataik a többségnél rendezettek. 

Mindenki teljesítette a tanév követelményeit. Iskolán kívüli foglalkozásokon is többségük 

részt vesz. Az átmenetet sikeresnek értékelték a pedagógusok. 

 

Az alsó-felső tagozat közötti átmenet is sikeresnek mondható. 

Az 5.a osztályfőnökének beszámolója szerint az osztály tanulmányi eredménye összességében 

elégedettségre adhat okot, bár nyilván vannak tanulók, akiknél tanulmányi eredményük 

javítása kell, hogy a cél legyen, másoknál az is örvendetes, ha a meglévőt tartani tudják. Kettő 

kitűnő tanuló van, akik szaktanári dicséreteket is kaptak. Ők tartották félévi eredményeiket. A 

többi tanuló esetében van példa a javításra, és természetesen az eredmény romlására is, igaz, 



csak kis mértékben. A félévi egy bukást sikerült kijavítani.  Az osztály szociális összetétele az 

első félévhez képest nem változott. Pozitívum talán, hogy nem romlott. A hátrányos helyzetű 

tanuló családjánál folyamatosan működik a gyermek-és ifjúságvédelmi munka. Itt külön 

köszönet Kiricsi Adélnak és a lehetőségnek, hogy a félév során többször is foglalkozott a 

tanulóval. Hogy ennek a foglalkozásnak vagy más egyéb körülményeknek köszönhető-e, de 

mindenképpen javulás tapasztalható a tanuló viselkedésében, valamint társaival való 

kapcsolatában, melyet az osztályfőnök nagyon örvendetesnek talált. 

Az idei tanév legnagyobb eseménye a tanulók számára az erdei iskolában eltöltött négy nap 

volt. Nagyon készültek rá, és remekül is érezték magukat. Itt még jobban összekovácsolódott 

az osztály.  

Az 5.b osztályfőnöke szerint a házirend szabályait viszonylag jól betartották a gyerekek. 

Szünetek rendjét hamar megszokta az osztály. A gyerekek egymást segítik, a pedagógusokkal 

is nagyon segítőkészek, rengeteg ötletük van. A kulturált magatartás és a megfelelő 

kommunikáció még fejlesztésre szorul. Ennek hiánya főleg az iskolán kívüli foglalkozásokon 

és programokon volt tapasztalható. Nehezen ment a sorakozó, ha valahova mentünk nem 

mindig sikerült együtt maradni. 

Az osztályközösség viszonylag jónak mondható, de a második félévben sajnos kialakultak 

konfliktusok. A probléma a másság elfogadása, a rivalizálás volt.  

Az esetlegesen felmerülő problémákat viszont mindig sikerült megoldani, tudtak bocsánatot 

kérni, ha valamivel megbántották egymást. Szívesen vettek részt közösségi feladatokban és 

találtak ki programokat, szervezkedtek. Mivel egymás képességeit és teljesítményét elég jól 

ismerik, ha kudarc és negatív helyzetek adódtak bátorították, vigasztalták egymást. Sokat és 

nagyon szerettek beszélgetni, megosztani gondjaikat és a jó dolgokat, ami aznap történt velük 

az iskolában. A szülinapos felköszöntések és a közös programok még jobban összehozták a 

közösséget.  

A tanulásban akadályozott és a sajátos nevelési igényű tanulók órai differenciált oktatással, 

segítséggel és gyógypedagógus munkájával viszonylag jó eredményt értek el ebben a 

félévben. A három SNI tanuló közül kettőnek is sikerült bebizonyítania, hogy megfelelő 

szorgalommal és folyamatos tanulással sikerült jó eredményt elérni. Egyiküknek azonban a 

tanuláshoz való hozzáállása és a kitartása sem volt megfelelő. Sokszor sem a diáktársai, sem a 

pedagógusok segítségét sem kérte vagy fogadta el. A félévi bukást sajnos nem tudta 

kijavítani, így matematika tantárgyból pótvizsgát kell majd tennie. Sokat hiányzott és nehezen 

pótolta, vagy be sem pótolta a lemaradásait. 



A tanórai fegyelem, figyelem és aktivitás jó volt, hiszen ez az alapja a tanulásnak az iskolai és 

az otthoni munkában is. Szükség volt minden tantárgynál az érdeklődési és tudásvágy 

felkeltésére. Sokat beszéltünk ezekről a gyerekkel szünetekben, osztályfőnöki órákon és a 

tanulásmódszertan foglalkozásokon is hallottak erről. 

Az osztály tanulmányi eredménye második félévben kicsit jobb lett, de a következő évben 

még van mit javítani.  Elsősorban a kitartást, a szorgalmat kellene javítani és célokat kitűzni a 

második félévben, ám így is sikeresnek mondható az átmenet. 

 

Középiskolai átmenet 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka kiemelt feladatai közé tartozik a középiskolára való 

felkészítés. A két 8. osztálynak a sikeres iskolaválasztás érdekében a tanév arról szólt, hogy 

mindenki megtalálja a neki megfelelő középiskolát. A figyelem a nyolcadikosok felé fordult, 

hogy segítsük őket a reális iskolaválasztás és jó felvételi eredmény elérésében. A helyes 

döntés kialakításában fontos tényező a reális önismeret, a megfelelő szakma-, és pályaismeret- 

ez volt az első félév fő célkitűzése. Bőven volt lehetősége a tanulóknak a tájékozódásra: FIT 

foglalkozás, Pályaválasztási és képzési vásár, nyílt napok, középiskolákat képviselő tanárok 

rendhagyó bemutató órái iskolánkban. A szülők számára mégis nehéz volt a tanulók/szülők 

számára a döntéshozatal. Sokat beszélgettünk az iskolákról. Az adatbejelentő lapok kitöltése 

gondot jelentett néhány szülőnek, az osztályfőnökök szívesen adtak segítségét. A 

továbbtanulási lapok időre elkészültek. Minden szülő megjelent a lapok aláírásán. 

Hárman írtak központi írásbeli felvételit magyarból és matematikából. Kettőt fel is vették a 

megjelölt gimnáziumba. Egyiküket azonban nem. Minden tanulót felvettek valamely 

középfokú intézménybe. A tanulók 88%-át az első helyen megjelölt iskolába vették fel, 

úgyhogy sikeresnek mondható a középiskolai beiskolázás. A felvételi eredményeket 

tartalmazó táblázatot mellékletként csatolom.  

 

Az alsó-felső átmenet megsegítése érdekében vezettük be a ’testvérosztály’ programot, mely 

sikeresnek bizonyult. Minden osztály szervezett közös programot a tanév folyamán.  Ezeket 

nagyon élvezik a tanulók, és hasznosnak tartják a pedagógusok.  

Kijelenthető, hogy mindhárom átmenet zökkenőmentes volt, így sikeresnek bizonyult. 

 



2. A Házirend szabályainak felelevenítése, az elismerő, dicsérő és büntető fokozatok 

rendszere, a hiányzásokkal kapcsolatos eljárásokat egyszer áttekintettük a tanév elején, azért 

hogy egységes és következetes nevelési elvek szerint nevelhessük tanulóinkat. A II. félév 

elején pedig iskolai szinten átdolgozásra került a Házirend. Munkaközösségünk minden tagja 

eszerint végezte feladatát a félév során. 

A félév során tartottunk egy rendkívüli megbeszélést a felmerülő, egyre nagyobb számú 

magatartási problémák miatt. Próbáltunk közös erővel megoldást keresni a problémák 

megoldására. Arra kerestünk ötleteket, hogy miként tudjuk a Házirendet betartatni.Azt 

hiszem, volt eredménye a megbeszélésünknek. 

3.Osztályok jellemzése: 

Neveltségi szint/Tanulmányi munka/Társas szerkezet 

1.a 

A sok változó és rossz minősítésű magatartás is tükrözi, hogy nap, mint nap soka probléma. 

Gyakoriak a konfliktusok, veszekedések, csúnyán beszélnek, nem tisztelik egymást, nem 

fogadnak szót. Nincs felelősségérzetük, sőt nincs megbánásuk sem tetteikért. A pedagógus 

erőfeszítése ellenére is alig van javulás. A szülői ház hozzáállásával is baj van. Sok esetben 

nincs következetesség, nincs kialakult napirendjük. 

Az osztály fele szorgalmas, otthon is gyakorolnak, de vannak, akiknek még a táskájukat sem 

ellenőrzik, nemhogy a leckét. 

Az év végi felmérések jól sikerültek, egyetlen elégtelen sem volt. Logikus gondolkodásuk 

általános, vagy gyenge. Nagyon kiugró teljesítményű tanuló nincsen. 

1.b 

A kemény, következetes munkának előbb utóbb beérik az eredménye. Szeptemberben egy 

magatartási és tanulási, hozzáállási problémával terhelt osztállyal kezdtük az évet. A tartós 

figyelmük nem terjedt 15 percnél tovább. Az egymással szembeni kommunikációjuk inkább 

kiabálásnak, mint beszélgetésnek volt nevezhető. Kemény fegyelmi szabályok felállításával, 

következetes betartatásával és természetesen a tanító társ maximális támogatásával, 

segítségével elmondható, hogy eredményes évet zártak. A kooperatív technikák minden 

elemét el kellett hagyni, mert nem voltak képesek együttműködni egymással. Az önálló 

munkájuk felületes volt, a házi feladatokat rendre elfelejtették. A szülők folyamatosan 

problémát generáltak. Nehéz évkezdés volt. A tanulók többsége mára már szótagolva illetve 



szóképesen olvas, de a 2-3 betűző is képesek a szó- és rövid mondat értésére. Differenciálva 

tanulták az olvasást, de sajnos a megerősítés mindig elmaradt, így gyakorlás nélkül nem 

haladtak megfelelően. A sajátos nevelési igényű tanuló a gyógypedagógus munkájának 

köszönhetően folyamatosan fejlődött, haladt. 

Nagy változáson ment keresztül az 1.b. Az együtt töltött időben, akár kiránduláson, akár 

osztály rendezvényen együtt tudnak dolgozni, játszani. Az órákon figyelnek, az aktív munka 

mára már elérte a 25 percet. Elmondható, hogy elérték azt a pozitív eredményt, amit el 

lehetett ezzel a közösséggel. 

2.a 

Az osztály magatartása megfelelő. Az új tanuló érkezése után 1-2 tanulónál lazult a fegyelem. 

A többség betartotta az együttélés szabályait, fegyelmezettek voltak a tanév során. Ezt a 

magatartási eredményeik is mutatták. Szorgalmuk kicsit visszaesett a tavalyi évhez képest. 

Egy-két tanulónál hiányos a felszerelés, a házi feladat. 

Az osztály nyitott minden újra, közösségi programokra. Az iskolai rendezvényeken mindig 

volt az osztályból tanuló szereplő tanuló. Szívesen vettek részt a teremdíszítésben. A házi 

tanulmányi versenyen több tanuló is ért el helyezést az osztályból. 

2.b 

Azt tapasztalom, hogy a szülők igyekeznek gondot fordítani a gyermekek tisztálkodására, 

megfelelő ruházatára, így többségük ápolt, gondozott. Ugyanakkor az osztályban gyakran 

jelentkező probléma a fejtetvesség, amelynek visszaszorítása teljes mértékben nem sikerült, 

de előrelépések a védőnői intézkedésnek, és a háziorvos határozott fellépésének köszönhetően 

történtek.  

A második félév vége felé okozott nehézséget, hogy néhány gyermek hiányos felszereléssel, 

taneszközzel érkezett iskolába, és ezeket a szülők –a többszöri szaktanári, osztályfőnöki 

kérésre-sem pótolták. Ez adott esetben megnehezítette a tanórai munkát, vagy ennek okán 

nem is tudott a gyermek részt venni abban. Ezeknek a következményei tükröződnek a tanév 

végi osztályzatokon is. 

Mindenkinek sikerült teljesítenie ezt a tanévet is, amit jelentős sikernek értékelek, figyelembe véve, 

hogy 4 SNI tanuló is van az osztályban. Köszönhető mindez a szülők odafigyelésének, akikkel 

partnerként lehetett együttdolgozni mindvégig. A szülői odafigyelés, és segítségnyújtás azonban nem 

mindenki számára adatott meg. Ezeknek a tanulóknak a sikeres tanévzárása sokkal inkább a 

gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógus munkájának köszönhető, valamint a mindennapos 

differenciált tanulásszervezésnek. Szerencsére az érintett tanulók is képességeikhez mértek igyekeztek, 



kitartóak és jól motiválhatóak voltak. A tanulmányi eredmények kissé romlottak a második tanév 

végére. A követelmények és a tananyag mennyiségének növekedése sokaknak nehézséget jelentett. 

Az osztály fegyelme, tanórai magatartása megfelelő. Sokat önállósodtak, nagyobb figyelmet 

fordítanak az osztály tisztaságára, de ennek fenntartása mindennapi figyelmet igényel 

részemről is. A tanórák alatti elvárásokhoz alkalmazkodnak, a fegyelmezés nem jelent 

gondot, ezért az oktatás zökkenőmentes.  

Mindemellett sajnálatos, hogy épp a tehetséges tanulók nem kapnak elég figyelmet. Pedig 

több olyan tanuló is van, aki vagy művészeti tevékenységekben vagy tanulmányaiban 

kiemelkedik. Szorgalmukkal, tudásukkal mind Gombás Botond, mind pedig Németh Noémi 

személye kiemelendő a második b osztályban. Hozzáállásuk, magatartásuk, közösségi 

szerepük példaértékű a többiek számára. Mind az iskolai, mind pedig azon kívüli versenyeken 

nagyszerűen helytálltak, legyen szó vers-vagy mesemondó versenyről, közlekedési 

versenyről, vagy tanulmányi versenyen való megmérettetésről.  

Számos közös programot sikerült megvalósítani az osztályban. Úgy tapasztalom, valamint a szülői 

visszajelzések azt mutatják, hogy ezek mindig jól sikerültek. A gyerekek igénylik ezeket a kötetlen 

együttléteket, szívesen vesznek részt iskola időn kívüli programokon. 

3.a 

Az osztály tanulóinak többsége szorgalmas, rendszeresen készítenek szorgalmi feladatokat is. 

Több tanuló vett részt tanulmányi versenyen is. Jó kezdeményezés a házi tanulmányi verseny, 

hiszen a kiemelkedők évközben is elismerést kapnak munkájukért. Ez motiváló hatású lenne. 

Egyre kevesebb a szép, áttekinthető füzet. Ez is minta lehet a többiek számára. 

Az osztály magatartása jó. Tanórákon fegyelmezetten dolgoznak, szünetekben és a délutáni 

foglalkozásokon csak 1-2 tanulóval van viselkedési probléma. Jó az osztályközösség. A 

gyerekek segítik egymást, figyelnek egymásra. 

 

3.b 

Az osztály magatartásával nem volt probléma, Az órán dolgoznak, figyelnek. Nagy 

problémának tartja az osztályfőnök néhány tanuló sokszori indokolatlan hiányzását. A tanulók 

szorgalmán lehetne javítani. Akiket otthon ellenőriznek, azoknak nagyobb a 

kötelességtudatuk, szorgalmuk. Sok esetben a szülőket azonban nem érdekli gyermeke 

teljesítménye, még az ellenőrzőket sem írják alá. Az ő gyermekeik kevesebbet törődnek a 

tanulással. 4 tanulóval neveztek be az egyik tanulmányi versenyre. Az aktivitásuk nagyon 

hamar kifulladt, semmit sem csináltak. Így a versenyük idő előtt véget is ért. 



A közösségi munkájuk jó. Aktívak a teremdíszítésben, lelkesen gyűjtik a „zöld kártyát”. 

Sokkal kevesebb lelkesedéssel vettek részt a papírgyűjtésben.  

 

4.a 

A legtöbb tanuló segítőkész, illemtudó volt, mégis időnként előfordultak magatartási 

problémák az osztályban, vitatkozásból, piszkálódásból. Ezt minden esetben megbeszéltük. 

A 2. félév során némelyik fiúnak rosszabb lett a magatartása. Egy tanulót gyakran 

kiközösítenek, ezen a jövőben változtatni kell. Ezeknek a megbeszélése a 4. tanévben is sok 

feladatot adott. Egy tanuló egész tanévben gyakran fegyelmezetlen volt. Emiatt több 

megrovást is kapott, az osztályfőnök folyamatosan kapcsolatban volt a szülőkkel, tájékoztatta 

őket a magatartás gondokról. A szülők minden esetben együttműködők voltak.  

 

4.b 

Két kitűnő tanuló lett évvégén. Az osztályból egy tanuló sem bukott meg. A két SNI tanuló 

közül egyikük kiemelkedően fejlődött. Ő otthon is megkapta az igényelt segítséget. 

A lányok és fiúk nem különülnek el. Olykor akad összetűzés a lányok és fiúk között, és a 

ronda beszéd is előfordul. Tudnak illedelmesen viselkedni. Köszönnek, segítőkészek. Sajnos a 

focista fiúk nagyon csúnyán beszélnek. Már észre sem veszik.  

A közös programokon, rendezvényeken megjelennek, aktívak. 3 tanuló kivételével mindenki 

jár tanórán kívüli foglalkozásra.  

 

5.a 

Az osztályközösség társas szerkezete még néha nekem is bonyolultnak tűnik. Életkori 

sajátosságaiknak megfelelően, a barátságok eléggé képlékenyek és szinte napi szinten 

változnak. Ez főleg a lányokat jellemzi. Ilyen jellegű jellemzőiket leginkább a szünetekben 

köztük eltöltött időben, de legjobban az iskolán kívüli programokon lehet a legjobban 

megfigyelni. Csak a legjobbakat lehet elmondani Áronhoz és a helyzetéhez való 

hozzáállásukról. Külön-külön előzetes megbeszélés után a fiúk rendszeresen látogatták Áront, 

kisebb ajándékokkal meglepve. Külön csoportot hoztak létre Áron számára, ahol a 

legnehezebb időszakokban is buzdították és próbálták jobb kedvre deríteni. Részvételük a 

Jótékonysági délutánon hiánytalan volt.  



A tanulók magatartása sokat javult a második félévben, Ezt mindenképpen tükrözi a kiosztott 

büntetési fokozatok csökkenése, ezek közvetlenül a második félév elején születtek. Azt 

követően csak dicséretek kerültek kiosztásra. 

Az osztály tanulmányi eredménye összességében elégedettségre adhat okot, bár nyilván 

vannak tanulók, akiknél tanulmányi eredményük javítása kell, hogy a cél legyen, másoknál az 

is örvendetes, ha a meglévőt tartani tudják. Kettő kitűnő tanulónk van. Ők tartották félévi 

eredményeiket. A többi tanuló esetében van példa a javításra, és természetesen az eredmény 

romlására is, igaz, csak kis mértékben. A félévi egy bukást sikerült kijavítani. Közös 

programjaink között, bár iskolai szintű rendezvény volt, meg kell említenem a farsangot, ahol 

az osztály szereplését leszámítva, szinte végig a teremben osztályközösségben töltötték el az 

estét. Nagyon jól érezték magukat a tanulók. Az idei tanév legnagyobb eseménye a tanulók 

számára az erdei iskolában eltöltött négy nap volt. Nagyon készültek rá, és remekül is érezték 

magukat. 

 

5.b 

Jó közösségű, együttműködő, de gyengébb képességű osztály. A fiúk általában együtt voltak, 

kivétel egy tanuló, aki inkább az idősebb diákok társaságát kereste. Sajnos a második félévben 

sok gond adódott. A lányok és a fiúk között több veszekedés volt, néha félreértésekből, de 

sokszor már a kis kamaszkori vonások miatt. A fiúk néha hangosabbak voltak, szünetekben 

túlmozgásosak, de az órán azért fegyelmezettek. A lányok között is volt rivalizálás, illetve 

szekálás, mivel egymás természetét nehezen fogadták el. 

Az új lánynak sikerült beilleszkednie a közösségbe és az osztály is befogadta őt. Barátokra 

talált saját közösségében, szívesen járt iskolába és vett részt programokon.  

A kulturált magatartás és a megfelelő kommunikáció még fejlesztésre szorul. Ennek hiánya 

főleg az iskolán kívüli foglalkozásokon és programokon volt tapasztalható. Nehezen ment a 

sorakozó, ha valahova mentünk nem mindig sikerült együtt maradni. 

Az osztályfőnöki figyelmeztetéseket rongálásért, fegyelmezetlenségért, és a másik bántásáért 

kapták a gyerekek.  

Az osztályban tanító kollégák véleménye szerint azért a gyerekek fegyelmezettek, órai 

magatartásuk megfelelő és jól lehet velük dolgozni. 

6.a 



Az osztályban bukás nem volt év végén, ami köszönhető annak, hogy pedagógusok időt és 

fáradtságot nem kímélve több javítási lehetőséget is biztosítottak az érintett diákoknak.  

Tanulószobára 6 fő járt, de a második félévben 2 tanulót szülő íratott ki, és a többieknél is 

lanyhult a tanulószoba látogatottsága. 

Jó osztályközösség. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek viták, összezördülések. A problémák 

rendezésében még fejlődniük kell. Az sem ártana, ha egyesek jobb önismerttel 

rendelkeznének és belátnák hibáikat. 

Két tanuló gyakran zavarja a tanórák rendjét, de legtöbb gond az évismétlő tanulóval volt, aki 

egymaga összegyűjtött 14 elmarasztaló beírást. Érdekes, hogy bármilyen iskolán kívüli 

foglalkozáson vettek részt, annyira jók voltak, hogy már passzivitásba ment át.  

Közösségi tevékenységben nagyon aktív társaság. Soha nem probléma a tanulók részvétele az 

iskola rendezvényein. Az osztályfőnök igyekszik minél több iskolán kívüli rendezvényre is 

elvinni diákokat. Úgy gondolom, ha nem is érdekel mindenkit minden, egy kis ismeret 

morzsát mindenki hoz magával. 

 

7.a 

Az osztályközösség az év elejéhez képest nem változott. Az osztályközösség összetartó. Az 

ismétlő tanuló jelenléte továbbra sem vált a gyerekek hasznára: folyamatosan zavarta az 

órákat, nehezen tudtak tőle tanulni, odafigyelni. A jövő évben erre valami megoldást kell 

találni, mert egy gyerek miatt nem kerülhet a többi továbbtanulása veszélybe. 

Az osztály neveltségi szintje jónak mondható. A serdülőkor azért már érezteti a hatását, de 

komolyabb problémák szerencsére nem voltak. 

Egy túlkoros tanuló van, akivel szinte lehetetlen boldogulni. Semmilyen szabályt nem 

hajlandó betartani. Év végére 36 óra igazolatlan hiányzása gyűlt össze. 

 

8.a 

Az osztály a tanulmányi eredménye nagyon változó képet mutat. Továbbra is megmaradt a 

mag, akik szorgalmasak, akik szívükön viselték tanulmányi eredményüket, szinte óráról órára 

folyamatosan tanultak. Kár, hogy az ő teljesítményük, hozzáállásuk egyre kevésbé lett 

követendő példa az egész osztály számára. Az osztály társas szerkezetében változások mentek 

végbe ebben az évben. A fiúk és lányok körében is alakultak klikkek. Ám tavaszra – érezve, 



hogy ezek az utolsó hónapok, hetek, mindenkit a nosztalgia szállt meg, elfelejtették a korábbi 

sérelmeket, és összefogva búcsúztatták az iskolát.  

Novembertől februárig több magatartási probléma is adódott. Ezek részben néhány tanórán 

jelentkeztek, részben pedig szünetekben. Azon nyomban kirajzolódott, hogy 4-5 gyerek 

okozza a problémák forrását.  Rengeteget beszélgettünk a gyerekekkel, és talán ennek 

hatására márciustól megszűntek a magatartási problémák! Újra lenyugodtak a kedélyek. 

Közösségi munkában már többször kellett noszogatni őket. A nagy-nagy lelkesedésük már 

alább hagyott. Ám szerencsére így is maradt jó néhány ember, akiket mozgósíthattam, ha 

kellett. Mindig az elindulás volt nehézkes. Ha pedig nekiláttak egy feladatnak, akkor már 

teljes erővel dolgoztak rajta. 

 

8.b 

A trágárság, a szemtelen hangnem, a szófogadatlanság, az igénytelenség, a hangoskodás, a 

tisztelet hiánya sajnos ebben az osztályban volt igazán probléma. Bűneiket, hibáikat mindig 

elismerték, megígérték, hogy változtatnak, de ez csak rövidke időre sikerült. Sajnos sok 

panaszt volt rájuk, sokszor tűrhetetlenül viselkedtek. Az elmarasztalások száma kirívóan 

magas volt. A rossz magatartású tanulóknak tele van az ellenőrzője a figyelmeztetésekkel. A 

magatartási problémák elharapódzására a jövőben is nagyon oda kell figyelni, mert alsóbb 

évfolyamokon is egyre több a gond. 

A tanulók többsége szívesen vállalt feladatot a közös programok szervezésében és 

lebonyolításában. Az idei tanévben iskolai műsorokban is nagy arányban és ügyesen 

szerepeltek. 

A lányok körében nagy népszerűségnek örvendett az osztályismétlő tanuló. Hanyag 

szorgalmával, szókimondó stílusával sajnos követendő példának tekintették. A fiúk körében 

népszerű lányok szintén a társaság középpontjába kerültek. Az idei tanévben érkező lány 

tanulónak nem sikerült beilleszkednie, szülői kérésre és pszichológusi javaslatra, közösségből 

kiemelve magántanulóként fejezte be a tanévet. A leginkább nehezen kezelhető, legtöbb 

problémát okozó lány tanuló magántanulói státuszba helyezése időlegesen javított a 

magatartási helyzeten. A fiúk nagyobb egységet alkottak az egész év során, mindenki 

mindenkivel jóban volt, klikkek nem alakultak ki látványosan. Az idei tanévben érkező fiú 

tanulóval sok probléma volt, ő maga sem akart beletörődni az iskolaváltoztatásba, elégedetlen 

volt mindennel, a sorsával, a tanáraival és az osztálytársaival is és ennek durván hangot is 

adott.  



Összegzés: 

Sok pedagógus jegyezte meg, hogy a tanulók többsége nem köszön. Az osztályfőnökök 

próbálták különböző technikákkal erre megoldást találni, több-kevesebb sikerrel. Erre 

megoldást kell találnunk- nagy hangsúlyt fektetve a jövő évben! Akadnak osztályok- jobbára 

a felső tagozaton, ahol neveltségi szint alacsonyabb. Sok gyereknél hiányzik a szülői ház 

nevelési hatása, a család odafigyelése, a mindennapi foglalkozás, az odafigyelés, a családi 

programok, a fejlődéshez szükséges szellemi és érzelmi háttér. Az élmények, amik feltöltenék 

őket, és kialakulna a lelki egyensúlyuk, emelkedne érzelmi intelligenciájuk, ezáltal toleránsak, 

megértőbbek lennének egymással, kevesebb lenne a békétlenség közöttük. Ezen osztályok 

tanárainak kész stratégiája van a hátrány leküzdéséhez. Ez azonban lassú folyamat, van 

időszak, amikor sokáig nem is változik a helyzet.   

A beszámolókból egyértelműen kiderült, hogy minden osztályfőnök jól ismeri osztályát, 

osztályának tanulóit. Az osztályok jó közösségé formálódtak. Megosztják egymással a 

problémáikat és kiállnak egymásért. Az osztályokra kevésbé jellemző, hogy perifériára szorult 

gyerekek lennének. Mindez az pedagógusok áldozatkész munkájának köszönhető. Talán a 

legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit 

megtanítanak neki. A mintegy mellékesen elsajátított tartós attitűdök, kedvtelések és 

ellenszenvek is fontosak, mert alapvetően ezek az attitűdök számítanak később. Ha 

figyelemmel kísérjük tanulóink megnyilvánulásait, modorukat, hozzáállásukat, jellemző 

viselkedésüket egy – egy szituációban, akkor tudjuk terelgetni őket a helyes útra. Minden 

pedagógus nagyon odafigyel tanulói érzelemvilágára, rezdüléseire. 

Egyöntetűen arról számoltak be az osztályfőnökök, hogy ahol nincs rendszeres családi 

odafigyelés, napi szintű számonkérés, ellenőrzés, ott a tanuló hajlamos a hanyagságra. Az 

osztályok zöme órarend szerint nagyon leterhelt volt, náluk a tanulás nagy része gyakorlatilag 

estére maradt. Azokból a gyerekekből, akikből hiányzik a szorgalom, a motiváció, nem is 

készülnek a másnapi órákra. A tanulás támogatása érdekében nagyon sokrétű az 

osztályfőnökök tevékenysége: 

- folyamatos volt a konzultáció az osztályban tanító kollégákkal- jó volt az együttműködés, 

rendszeres tájékoztatást kaptam / dolgozatok elemzése, fejlődés vagy lemaradás megbeszélése 

stb./ 

- tanórákon a megfelelő ülésrend  



- osztályfőnöki órák keretében tervezett tanulást segítő tréningek, játékos foglalkozások, 

beszélgetések 

- egyéni tanulási módszerek elsajátításában segítségnyújtás, kiemelt figyelem a szóbeli 

tantárgyakra. Fontos a napirend megtervezése, egy rendszeresen ismétlődő délutáni 

szokásrend kialakítása. Mindehhez ötleteket, tanácsokat egymástól is szerezhetnek a 

gyerekek, ha sokszor beszélünk róla. 

 

3. Környezeti nevelés 

Az ÖKO iskola címmel kiemelt feladatunknak tartjuk a környezeti nevelést – az ÖKO 

munkaközösséggel szorosan együttműködve-, a környezettudatos gondolkodás fejlesztését. 

Ennek megfelelően szerveztük programjainkat is. Minden osztály folyamatosan „zöldítette a 

tantermét”, a foglalkozási tervekben is megjelent az ÖKO szemlélet, kifejezve a 

környezettudatosságot. Osztályfőnökként a gyerekeket zöld-kártya gyűjtéssel motiváljuk e 

szemlélet megtartására.  

Felosztottuk az iskola udvarát az osztályok között, hetekre lebontva, és az osztályfőnökök 

irányításával néhány osztályfőnöki órát udvarrendezéssel, szemétszedéssel töltöttük. A 

gyerekek szorgalmasan szépítették a területüket: gereblyéztek, avart gyűjtöttek, söpörtek. 

Látványos volt a munkájuk, ami jó érzéssel töltötte el őket. Az alsó tagozatosok pedig 

szemétgyűjtéssel csatlakoztak a programhoz.   

 

4. Egészséges életmódra nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hangsúlyt kapott munkatervünkben.  

Novemberben Egészségnevelési napot szerveztünk: ételeket és gyümölcs szobrokat 

készítettünk.  

A II. félévben sem maradt el az egészségnevelés.   

Külső előadókat is bevontunk az egészséges életmódra nevelésbe: előadást szerveztünk 

rendhagyó osztályfőnöki óra keretében 7.- 8. osztályban, melynek célja a drog és alkohol 

prevenció. Tapasztaljuk, hogy az egyre fiatalabb korosztályhoz tartozók is veszélyeztetettek. 

Sajnos már a megyeszékhelyen is egyre jobban elterjedt a designer-drogok használata, ezért 

különösen fontosnak tartom ezen osztályfőnöki órák megszervezését. A rendhagyó órákat 

Németh Zsolt rendőr alezredes tartotta. 



Valamint az ő vezetésével egy szintén rendhagyó órán vehettek részt a 7. osztályosok, 

melynek témája a napjainkban nagyon időszerű  média veszélyei voltak.  

 

Kiricsi Adél, a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének minden osztályába sikerült eljutnia. 

Konfliktus, illetve agressziókezelés volt az óra témája. Játékos feladatokkal próbálta felhívni 

a gyerekek figyelmét arra, hogy egy problémára mennyi féle megoldást tudunk találni. A 

konfliktus-kezelő stratégiák átbeszélése mellett játékos feladatokkal fejleszthették 

önismeretüket a diákok. A feladatok során megtanulták, hogy erejük helyett eszüket 

használják, vagy hogy milyen, amikor egymásra vannak utalva egy-egy feladatban. Milyen, 

ha más irányítja őket, vagy éppen átveszik-e az irányítást. 

 

A tavasz folyamán a 7. és 8. osztályos tanulóknak szexuális felvilágosítást tartott iskolánkban 

Karácsony Ilona a PTE Szombathelyi karának pedagógusa, és hallgatója párválasztás - 

párkapcsolat,  fogamzásgátlás, szexuális úton terjedő betegségek - nem kívánt várandósság 

témában. Továbbra is részesei vagyunk az „iskolatej” programnak 1.-8- évfolyamokon és az 

„iskolagyümölcs” programnak 1.-6. évfolyamokon. 

 

5. Kapcsolat a szülői házzal 

Minden osztályfőnök tudja, hogy nagyon fontos a szülők közösségével való kapcsolattartás. 

Ilyen pozitív beszámolókat még sohasem kaptam. Minden osztályfőnök arról számolt be, 

hogy a szülői értekezleteken szinte teljes létszámmal részt vettek a szülők, osztályonként 

mindössze 1-2 tanuló részéről nem jelentek meg hozzátartozók. Minden esetben hasznosnak 

bizonyultak a beszélgetések, elfogadó, támogató partnerek voltak a szülők. A fogadóórán 

nem volt magas a részvételi arány egyik tagozaton sem. Pedig a II. félévben két alkalma is lett 

volna a szülőknek felkeresni a szaktanárokat, osztályfőnököket.  

Az osztályfőnökök szívükön viselik a tanulóik sorsát, előmenetelét, viselkedését. A 

pedagógusok minden szülőt felkeresnek, ha a gyermekkel kapcsolatos történéseket jónak 

látják megosztani velük. Sajnos ezek a beszélgetések gyakran panasszal járnak, de a szülők 

hálásak, hogy tudomásukra hozzák a gyermekük viselt dolgait. Elfogadják a pedagógus 

véleményét, a problémák megoldását (és nem a hibást) keresik, szinte minden esetben 

együttműködőnek bizonyulnak. A szülők is megkeresik az osztályfőnököt (személyesen vagy 

telefonon) mindenféle problémával, és ők minden esetben a rendelkezésükre állnak. Sok 

pedagógus számolt be arról, hogy az osztály szülői közössége szervezett programot a 

gyerekek számára, vagy éppen tantermet díszítettek karácsony előtt. S minden alkalommal 



sütivel, üdítővel készültek. Tanév végén pedig családi napokat szerveznek, ahol kötetlenül 

lehet beszélgetni szülőkkel, gyerekekkel. Ez jó lezárása a tanévnek. 

Az osztályfőnökök rendszeresen tájékoztatják a szülőket a legfontosabb feladatokról (ofő 

füzet, tájékoztató, nyomtatványokon keresztül). A szülők részéről is naprakész a visszajelzés, 

a hiányzások igazolása maradéktalan, betegség esetén telefonon is értesítik az iskolát.  

A tanulók tájékoztató füzetét október, november és december folyamán ellenőrizték az 

osztályfőnökök. Egyéb személyes találkozáskor – iskolai programokon, rendezvényeken – 

mindig kerítenek alkalmat a beszélgetésekre. 

Kéthavonta értékeltük a tanulók magatartását ill. szorgalmát, mely szintén jelzésértékű a 

szüleik számára. Májusban értesítettük a bukásra álló tanulókat.  

Voltak osztályfőnökök, akik problémás tanulójuk kapcsán esetkonferencián vettek részt, akár 

több alkalommal is. 

Minden esetben az osztályfőnökök arra törekednek, hogy a szülőkkel való partneri viszony jó 

irányba mozduljon el, hogy érezzék azt, hogy nyitottak vagyunk az együttműködésre, hiszen 

mindkét fél érdeke a jó megoldás. Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy a szülők többsége 

együttműködő, aktív, mindent megtesz a gyermekéért. Részt vállalnak az iskolai közösségi 

munkában, kreatívak, a feladatok vállalásánál buzdítják a gyermekeiket is. Jó kapcsolatot 

ápolnak a szülők egymással is, napi kontaktusban vannak. 

Az idei tanévben szülői munkaközösség egy nagy volumenű rendezvény megszervezésében 

segített. Csonka Áron megsegítésére szervezett Jótékonysági délután megvalósulásában 

aktívan és lelkesen vettek részt az SZM szülők. Nagy összefogásról tettek tanúbizonyságot a 

szülők. 

 

 

6.  Kapcsolat külső, helyi intézményekkel 

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi szervezetetekkel: 

 Védőnői Szolgálat- hallásvizsgálatot végzett tanulóinkon preventív jelleggel, tisztasági 

vizsgálat évente többször is 

 Művelődési Ház és Könyvtár- a helyi kiállítások látogatása  

 Egészségügyi intézmények, Gyermekorvosi rendelő- rendszeres orvosi ill. fogorvosi  

vizsgálat tanulóinkon, fogorvosi előadás iskolánkban 

 helyi sajtóban tájékoztatás iskolánk életéről, eredményeiről 

 Gyermekjóléti szolgálat- rendhagyó osztályfőnöki órák tartása,  



valamint az idei évben egy héten egyszer foglakozott a hozzá küldött gyerekekkel. Egyre több 

gyereket küldtek hozzá a pedagógusok. És pozitív visszajelzést írtak le az osztályfőnökök. 

 

8.  Programok 

A munkatervben meghatározott programokat megtartottuk.  

Minden osztályfőnök célja minél sokoldalúbban megismerni a tanulókat és segítséget nyújtani 

osztályuknak, hogy jó közösséggé szerveződjenek. Igyekeztünk hangsúlyt fektetni tanulóink 

szabadidős kikapcsolódására. Nagyon pozitív, hogy valamennyien arra törekszünk, hogy havi 

szinten közösségépítő programokat szervezzünk. Valamennyi osztályfőnök részt vett 

tanulóival különböző kulturális rendezvényen, sporttal kapcsolatos megmozdulásokon. 

Persze vannak elmaradt programok. A tavasz során sok rendezvényünk volt, így egy-egy 

tervezett osztályprogramot áttettek a pedagógusok a jövő tanévre. 

 

II.félév 

Január  

 

Továbbtanulási lapok kitöltése, segítségnyújtás a 

kitöltésben 

Félévi beszámoló, az osztályfőnöki munkaközösség 

munkájának értékelése 
Február Továbbtanulási lapok aláírása, postázása 

 

Korcsolyázás 

 

Félévi szülői értekezletek 

Farsang- osztályok beöltözése, műsora 

 

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapja – megemlékezés  
Március Tavaszi udvarrendezés, takarítás, növényültetés 

 

Weöres Sándor Színház: A dzsungel könyve 

6.osztályosok és pedagógusok  

 

Konfliktus és agresszió kezelés 1.-8. o 

Április Aréna Savaria 2017 kiürítési Gyakorlat a szombathelyi 

Katasztrófavédelem szervezésében közel 3000 diák, 

színészek és focisták részvételével 7. és 8. oszt. 

 

 



Költészet napi megemlékezés- Közös szavalás az 

óvodásokkal  

 

Bűvösvölgy – médiaoktatás – Budapest 5.a és 6.o 

 

Húsvéti osztály-buli 4.a  

 

Holokauszt áldozatainak emléknapja – megemlékezés  
Május Anyák napi műsorok az alsó tagozaton 

Erdei iskola – Nova 5.a és b. 

 

Párválasztás, gondos párkapcsolat – szexuális 

felvilágosítás 7. és 8. osztályok 

 

A média veszélyei- előadás 7.o 

 

Drogprevenciós előadás 7. és 8. oszt. 

  

Testvérosztály programok 

 

Kerékpár-túra 4.a és 4.b  

Bukásra álló tanulók kiértesítése  
Június Osztálykirándulások 

 

Családi napok: Osztályok közös programja a szülőkkel  

(sütés, sportolás…) 2.a, 4. a és b. 

 

Kalandváros 2.a és b. 

 

Búcsú a Pedagógusoktól 8.o 

 

Iskola feldíszítése a ballagásra 7.o – közös szülői 

program 

 

Adminisztráció: naplók lezárása,  

magatartás, szorgalom értékelése 

 

Törzslapok, bizonyítványok megírása 

 

 

 

 

Vép, 2017. június 28.      Gábrielné Balikó Beatrix 

         Munkaközösség vezető 



 

 

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG 

 Beszámoló 

 

2016/2017 

2.félév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vép,2017.június 21.             Összeállította: Király Edit                               



 

Személyi feltételek 

Munkaközösségünk személyi állománya az év elejéhez képest változott, Bosits-Horváth 

Csilla távozásával. Tóth Borbála személyében óraadó tanár segítségével valósult meg a 

távozó kolléganő által tanított csoportokban az angol nyelvi órák szakszerű megtartása. 

Munkaközösségünk tagjai:    Szabó Eszter                                     Magyar nyelv és irodalom 

                                                Pusztai Fanni                                   Magyar nyelv és irodalom 

                                                Szalay Gabriella                              Történelem 

                                                                                                         Hon-és népismeret 

                                                                                                         Tanulásmódszertan   

                                                                                                          Iskolai könyvtár                                                                                                 

            

                                                Gábrielné Balikó Beatrix                Angol nyelv 

                                                Révi Renáta                                     Német nyelv(alsó tagozat) 

                                                Király Edit                                       Német nyelv 

                                                                                                        Történelem 

                                                                                                         Hon-és népismeret 

                                                Somogyi Gabriella                           Etika 

                                                Bodáné Szabó Andrea                      Ének-zene 

                                                Saly Rita                                           Vizuális kultúra 

                                                                                                          Rajz és vizuális kultúra 

                                                                                               Mozgóképkultúra és médiaismeret 

                                                   

Szakkörök:                             Pusztai Fanni                               Dráma-színjátszó szakkör 

                                                Bodáné Szabó Andrea                 Énekkar 

                                                Gábrielné Balikó Beatrix            Angol szakkör(alsó tagozat) 

                                                Révi Renáta                                 Német szakkör(alsó tagozat) 



 

A tanévre megfogalmazott és kitűzött célok és alapelvek megvalósulása 

Munkaközösségünk tagjai az év elején közösen meghatározott irányelvek alapján végezték 

munkájukat, amelynek természetesen meglettek a pozitív eredményei, ugyanakkor vannak 

problémás területek. 

- a differenciálásnak mind a tanórákon, mind pedig a tanórán kívüli egyéb 

elfoglaltságokban való alkalmazása az idei tanévben  annyiban hozott jobb eredményt, 

hogy csökkent a bukások száma 

- a tantárgyi minimum követelmények és egységes értékelési rendszer 

kialakítása a tantárgycsoportokon belül megvalósult, viszont a minimum 

követelmények is magasnak bizonyultak néhány tanuló számára ( iskolánkban magas 

a tanulási nehézséggel küzdő SNI,BTM tanulók száma) 

- jellemző munkaközösségünkre a korszerű informatikai eszközök széleskörű 

alkalmazása 

- munkaközösségünk tagjai hatékonyan vettek részt versenyfelkészítésben 

- arányosan vállaltak feladatokat az iskolai feladatok megoldásában 

- ismeretek és tapasztalatok átadása a kollégák közt a munkaközösségen belül 

folyamatosan segíti a munkánkat 

- a Pedagógiai Programban meghatározott mérések és azok kiértékelése 

megtörtént 

- mindnyájan közös feladatnak tekintjük a tanulók szövegértési készségeinek és 

logikus gondolkodásának fejlesztését, és ezt szem előtt tartva minden kolléga a 

szakterületén erre kiemelt hangsúlyt fektetett és fektet a jövőben is 

- kiemelten kezeljük továbbra is a kompetenciamérésen való eredményes 

részvételt 

- tanulóink idegen nyelvi tudásának fejlesztését szolgálja tanulóink részvétele a 

különböző versenyeken, levelezős feladatokban való aktív közreműködésük 

 

A második félév folyamán is eredményesen működött a munkaközösség vezetők vezetőségi 

értekezleteken való részvétele, amelyeknek napirendi pontjairól, illetve az aktuális 

feladatokról e-mailben és személyesen is tájékoztatást kaptak a munkaközösség tagjai. 

Átmenetek 

-alsó-felső átmenet: főleg az első félévben jelenthetett problémát. A második félévre az 

ötödikes tanulók remekül hozzászoktak a felső tagozat elvárásaihoz .Már csak egy-két 



tanulónál kellett odafigyelni arra, hogy tempójukon egy kicsit javítsanak. Második félévben 

már jellemzőek voltak az önálló tanulói előadások, akár ppt előadásokat is elkészítenek, 

némelyikük kiváló színvonalon.   

-középiskolai átmenet: mindkét nyolcadik osztályban folyamatos volt a tanulók felkészítése a 

középiskolai tanulmányokra. Minden erőfeszítés ellenére is születtek nagyon gyenge 

eredmények. Természetesen vannak viszont tanulók, akikre joggal lehetünk büszkék. 

Óralátogatás 

Az első félévvel ellentétben a másodikban nem volt alkalmam és időm órát látogatni. 

Házi verseny-idegen nyelv 

Első ízben rendeztünk angol és német nyelvből házi versenyt, ahova a legtehetségesebb 

tanulókat hívtuk meg. 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

Szeptembertől májusig az 5.A és a 6.A osztály hat részből álló foglalkozáson vett részt 

Szombathelyen különböző helyszíneken. Így volt lehetőségük megismerkedni az Iseummal, a 

gyönyörűen felújított Savaria Múzeummal, a Vasi Múzeumi Látványtárral, a Képtárral és a 

Múzeumfaluval. Az 5.B és a 8.A osztály egy-egy foglalkozáson vett részt. A tanulók rendkívül 

színvonalas és élményekben gazdag előadásokon és gyakorlati foglalkozásoknak lehettek 

részesei, ahol maguk is készíthettek pl.római kori pénzérmét vagy lehettek római katonák, de 

akár pünkösdi királyok is. 

 

 

Tantárgyi feladataink 

Tantárgyi beszámoló 

Magyar nyelv és irodalom 

Pusztai Fanni 

Az második félév során, az éves munkatervem céljait és programját sikerült minden osztállyal 

teljesítenem. 

Tanított osztályok: 

 6. a osztály heti 4 óra 

 6 SNI tanuló 

 



Az osztállyal továbbra is optimálisan haladtunk a második félévben. Megbízható, 

szorgalmas, jó képességű tanuló a többség. Sokat fejlődtek a szövegalkotási képességük, nem 

okoz problémát nekik az önálló gondolkodás, önkifejezés, ellentétben a felsőbb 

tagozatosokkal. Pár SNI és BTM –es tanuló a második félévben sokkal rosszabbul teljesített, 

mint első félévben, van aki teljesen feladta a tanulást, sokat küzdöttem velük ebben a félévben 

a magatartásuk miatt is. Különösen Muhovics Milánnal és Tőke Balázzsal. Sok a kiugróan 

tehetséges tanuló: Németh Liza (versírás, kreativitás, eredetiség, empátia, szövegértelmezés, 

remek fogalmazási készség), Nagy Zsófia, Takács Eszter, Jánosi Johanna, Kiss Rebeka, 

Németh Noémi (szövegértelmezés, kreativitás, ppt készítése, szorgalom, remek fogalmazási 

készség). Versmondás, fellépés, előadás: Nagy Liliána, Takács Eszter. Az osztály év végi 

eredményei hasonlóak a félévi érdemjegyeikhez. 

7. a osztály heti 4 óra 

4 SNI tanuló 

Az osztály többsége szorgalmas, jó képességű tanuló. Pár diák pedig kiugróan teljesít 

szövegértés, fogalmazás, önálló gondolkodás terén: Tancsics Martin, Habda Janka, Olasz 

Emma. Az SNI tanulók többsége nagyon jól haladt, fejlődött tovább a második félév során, de 

egyesek negatív irányban változtak. Az első félévhez képest, sokat rontott, lustult: Nyári 

György, Pogácsás András, Kaszala Krisztofer, Szőlősi Milán, Savanyó Domicián, Szabó 

Daniella.  Krisztoferrel nagyon komoly magatartási problémáim voltak, sokszor igyekezett 

ellehetetleníteni viselkedésével az óráimat. 

Az osztály előző évben kompetenciamérésen vett részt. Szövegértési eredményeik az 

országos átlaggal közel egyeznek. Viszont az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya 15,4%, 

ami jóval kevesebb az országos átlagnál, de célom a következő év mérésénél, hogy ez az 

arány csökkenjen. Idén a tanórák 40% -ban a szövegértési kompetencia fejlesztésével teltek, 

ez a következő tanévben sem lesz másképp. Még specifikusabban, ahogy idén a 6. és 8. 

évfolyamban is tettem, minden 5. órán korábbi évek feladatlapjain gyakorlunk a jövő évi 

megmérettetésre. A tanulók egyéni pontértékeit érdekes volt látnom, sok tanuló 

meglepetésemre gyengébb eredményt ért el, az idén általam felmért képességéhez képest. 

Ezért nagyon is bízom a jövő évi átlag javulásában. 

 

  



8. a osztály heti 4 óra 

5 SNI tanuló 

 8. b osztály heti 4 óra 

4 SNI tanuló 

A 8. osztályokkal is megfelelően haladtunk a tervezett tananyagban. Mindkét osztály 

magatartásával sok problémám volt. Összességében sajnos a tanulók képességei nincsenek 

olyan fejlett szinten, mint 8. osztályban kellene a sok gyakorlás, feladat ellenére (szövegértés, 

fogalmazás, önálló gondolkodás, helyesírás). Igazán tehetséges tanulót nem is tudok említeni, 

még a legjobbak tudása is sokszor bizonytalan, ezen igyekeztem változtatni, csak részben 

sikerült. Mindemellett határozottan fejlődött mindenki szövegértelmezési, fogalmazási és 

helyesírási képessége, de sajnos egyeseknél nem annyira, hogy az megfelelő lenne 

középiskolában. Az utolsó félévben nagy figyelmet fordítottam arra, hogy a középiskolás 

magyar tanulmányaik gördülékenyen induljanak. Az SNI tanulókkal viszont ebben az 

évfolyamban nagyon jól tudtam haladni. Mindkét osztály átlaga romlott az első félévhez 

képest. 

Dráma szakkör: heti 2 óra 1-8. osztályos tanulóknak 

A dráma szakkörösökkel tovább folytatódtak a második félévben is a foglalkozások és a 

fellépések. Imre Fanni 4. osztályos tanuló több versmondó versenyen is eredményesen 

szerepelt, fellépett a Derkovits Gyula Általános Iskola rendezvényén. 

A szakkörösök a követező ünnepi műsorokban vettek részt: 

január 21. – don-i hősök megemlékezése 

március 15-i műsor 

április 11- költészeti napi műsor 

április 11-i versmondó verseny 

ballagás 

 

 



Szabó Eszter 

1.A tanév általános értékelése: 

Úgy vélem, hogy az éves munkatervben megfogalmazott kiemelt oktatási célokat, feladatok 

nagyrészt sikerült teljesíteni mindkét osztályban. Az 5. évfolyamon meghatározott tanagyagot 

magyar nyelv és irodalomból minden tanulónak sikerült a képességeihez, kitartásához képest 

elsajátítani. Ugyanakkor az is egyértelműen látszott a tanév végére, és az év végi érdemjegyek 

is azt mutatják, hogy bizony az elsajátítandó ismeretanyag mennyiségének bővülése sokaknak 

nehézséget okozott. Kevés olyan tanuló volt, aki egyenletesen jó vagy kiemelkedő 

teljesítményt tudott volna felmutatni. A kezdeti motiváció sokat lankadt a hónapok előre 

haladtával. Több olyan tanuló is akadt, aki egy vagy akár mindkét tantárgyból egy 

osztályzatot rontott. 

 Az alsós-felsős átmenet megkönnyítése érdekében az egész tanév során igyekeztem 

differenciált, változatos tanulásszervezési módszereket alkalmazni. Azt tapasztaltam, hogy 

ezeknek, és a következetes elvárás-rendszernek köszönhetően a tanulók aktívak, 

együttműködőek voltak a tanórákon. Szívesen vettek részt a játékos feladatokban, hatékonyan 

dolgoztak párokban vagy akár csoportokban is, és éltek a szorgalmi feladatok készítésének 

lehetőségeivel is. 

A megfelelő tanulási légkör mindvégig biztosított volt a tanév során. Magatartási vagy 

fegyelmezési nehézség nem volt, ez nagymértékben megkönnyítette a tanítást, tanulást, a 

tananyag elsajátítását. Személyemet elfogadták, nyitottak, barátságosak. Jó viszony alakult ki 

mindkét osztállyal. 

A tanév során legtöbb esetben- a gyakornoki minősítési eljárás lebonyolításáig- 

Pusztai Fanni kolléganőm hospitált az óráimon. A vele való szakmai munka zökkenőmentes 

volt a tanév során. Reményeim szerint a későbbiekben még szorosabb, mélyebb kapcsolatot 

tudunk kialakítani, ezzel is további lépéseket tehetnénk a minőségorientált oktatás 

megvalósítása felé. Emellett 2 alkalommal a humán munkaközösség-vezetője, valamint egy 

esetben Molnár Krisztina igazgatónő is tett óralátogatást nálam. 

 

2. A tervezett programok megvalósulása: 

 Úgy ítélem meg, hogy az iskolai keretek közt zajló programokon igyekeztünk 

helytállni, ugyanakkor kevesebb megyei versenyre neveztek a gyerekek, vagy nem volt 

módunk olyan iskolán kívüli kulturális programokon részt venni, amelyeket magam is 

szívesen támogattam volna. Ez némi hiányérzetet kelt bennem, ezért a következő tanév egyik 



fő célkitűzéseként erre nagyobb hangsúlyt fogok fektetni. Főképp annak okán, hogy több 

olyan tanulót is volt módom megismerni ez alatt az év alatt, akinek nyelvi, anyanyelvi 

képességei, tehetsége megnyilvánult számomra akár a tanórákon, akár a költészet napi 

szavalóversenyünkre készülve. 

 

3. Eredmények, fejlesztésre váró területek, tanulmányi helyzet: 

 A két ötödik osztály érdemjegyei, tudása, szorgalma közti különbségre már az 

első félév beszámolójában is kitértem. Bár párhuzamosan haladnak az osztályok, és a 

tananyagot sikerült befejeznünk, egyértelműen kirajzolódik, hogy az  5.a osztály 

munkafegyelme, munkabírása jelentősen erősebb. A b osztályban a házi feladatok gyakrabban 

hiányoztak, füzetvezetésük hanyagabb volt, a tanórákra kampányszerűen készültek. 

Mindezekből következett, hogy a számonkérések során rosszabbul is teljesítettek, és az év 

végi átlagok is rosszabbul alakultak. 

 Nagyon jó dolognak tartanám, ha felsőben is lenne magyarból felzárkóztatás, 

mert akkor a kompetencia-mérésre is célirányosabba lehetne felkészíteni a gyerekeket. 

Ugyanilyen fontos lenne a tehetséggondozás is, így optimálisabban tudnánk készülni a 

versenyek vagy éppen a felvételi vizsgára. 

 Annak érdekében, hogy hosszabb távú célkitűzéseket és irányelveket tudjunk 

megfogalmazni a magyar nyelv és irodalom tanításában, hogy a tanulók jobb eredményeket 

legyenek képesek elérni a kompetencia-mérések során, illetve hogy minél több tanuló tudja 

teljesíteni sikeresen a felvételi követelményeket, azt gondolom, hogy szükségszerű lenne 

bevezetni egy egységes mérési rendszert. Ennek érdekében a következő tanévre összeállítok 

egy kompetenciaalapú, a helyi tantervnek megfelelő szövegértési és anyanyelvi mérőeszközt.  

5-8. évfolyamig minden év végén, ezen feladatlapok kiértékelésével lehetne átgondoltabb 

egyéni fejlesztést meghatározni, valamint nyomon követhető lenne a tanulók, és az osztályok 

fejlődése is. 

4. Tanév során elért eredmények: 

Kiemelt verseny volt számunkra magyaros szempontból az iskolai költészet napi szavaló 

verseny. Az a osztályból 4 tanuló nevezett. Közülük első helyezést ért el Dömötör Hanna, 

valamint harmadik lett Kányási Dorka. 

 



5. Mérési eredmények: 

 A tanév során magyar nyelvből számos új ismerettel bővült a tanulók tudása. Az 

év közbeni számonkérések is sok mindent elárultak az elsajátított tudásszintről, az ismeretek 

mélységéről, illetve az anyanyelvi készségekben való jártasságukról. Ez alapján 

megállapítható, hogy a készségszinten begyakorolt feladatok során voltak képesek a 

legkevesebb hibával dolgozni. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a fogalmak pontos 

elsajátítására kevés figyelmet fordítanak. Gyakran megpróbálják köznyelvi kifejezésekkel 

körülírni az adott nyelvtani szakkifejezést. A pontatlanságból adódóan még az ismert szabályt 

vagy algoritmust sem tudják jól alkalmazni. Előbbi hibákból adódóan pedig az adott fogalmat, 

ismeretet nem is képesek a fogalomrendszerben megfelelően elhelyezni. Probléma-megoldási 

készségük fejlesztésre szorul. A logikai vagy komplex nyelvi készséget igénylő feladatoknál 

is jelentősen csökken az eredményességük. Alacsony százalékban képesek csak a tananyagban 

megtalálni az ok-okozati összefüggéseket, így kevesek számára alakul át a megszerzett tudás 

egységes rendszerré. Ezen problémák leginkább a b osztályt érintik. 

 Jól példázzák a felmerülő problémákat az év végi tollbamondás eredmények, 

hiszen ez a feladattípus talán a leginkább alkalmas arra, hogy ellenőrizzük mennyire képesek 

a tanult ismeretek, szabályok alkalmazására, valamint megmutatja a helyesírási fejlettséget. 

 A szöveg kiválasztásakor figyelembe vettem a gyerekek érdeklődési körét, 

tudásszintjét, valamint hogy a téma illeszkedjen a tananyaghoz is. Az 5. a osztályban a 30 

hibapontból átlagosan 3 hibapont jutott egy tanulóra, míg ugyanez a b osztályban 9,6 

hibapont. Százalékban megadva az a osztály 89%-ot ért el, míg a b mindössze 68 %-ra 

teljesítette. Az a osztályosok közül 4 gyerek hibátlanul meg tudta írni, míg a másik osztályban 

mindössze 1. 

 Az irodalom tantárgy esetében a tárgyi tudást igénylő számonkérések során 

teljesítettek jobban a tanulók 5. osztályban. Nehézséget okoztak azonban a produktív jellegű 

feladatok. Pl. szövegalkotás. Az év végi szövegértés felmérésére egy olyan ismeretterjesztő 

szöveget választottam, amelyhez olyan feladatok kapcsolódtak, amelyekkel a 6. és 8. 

osztályos kompetenciamérés során is találkozni fognak. 

 

 

 



Etika 

Somogyi Gabriella 

Etikából az emberről tanultunk, aki közösségben él, s akinek ez adja meg, hogy boldog  

lehessen, illetve megtalálja a helyét a többiek között. Így igazán a gyerekek önmagukról 

tanulhatnak és a társaikat is jobban megismerhetik. Az órák alkalmával sokat beszélgetünk és 

több játékos feladattal fejlesszük az önbizalmukat, hogy mások előtt is bátran és őszintén 

kimondhassák, amit gondolnak. A játékok során amellett, hogy szórakozhattak mindig 

valamilyen tanulsággal  is bírtak, különböző témákban.  A  feladatokat csoport vagy páros 

munkaformában oldottunk meg. A könyvben sok irodalmi szöveggel is találkoztunk, amelyek 

mindig valami erkölcsi kérdéseket vetettek fel, és megbeszéltük ők milyen választ adnának 

ezekre. Az  érdemjegyeket  az órai munkában való részvétel és az aktivitás alapján, illetve a 

különféle gyűjtőmunka szerint kapták  a gyerekek. 

 A fiataloknak a későbbi életükben mindenekelőtt nem matematikai és nem nyelvtani 

problémákkal kell megbirkóznia, hanem lelkiismereti kérdésekkel, az emberi együttélés 

súlyos gondjaival. 

Mit lehet fejleszteni egy etika órán? 

- problémaérzékenységét, 

- becsületet és igazságérzetet, 

- a jó döntéshez való erkölcsi gondolkodást, 

- képességünket tiszteletadásra, megértésre, részvétre. 

Próbáltam ebbe az irányba terelni a gyerekeket. Nagyon jól lehetett a csoportokkal 

együttdolgozni,néha, olyan gyorsan eltelt az idő, hogy észre sem vettük. már vége is volt az 

órának. Nagyon fogékonyak ezekre a témákra. és  önálló erkölcsi mérlegre képesek. Az 

érdemjegyeket a gyűjtőmunkára, ppt-kre illetve az órai munkákra kapták.  Minden csoport 

átlaga az 4,5 feletti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Történelem 

 Hon- és népismeret 

 Könyvtár 

Tanulásmódszertan 

Szalay Gabriella 

5.b osztály: történelem A 2. félévben az 5. b osztályban folytattuk a történelemmel való 

ismerkedést. Bár az anyag már komolyodott, a gyerekek továbbra is nagy érdeklődéssel 

fogadták a leckéket. 

Szívesen gyűjtöttek, kutattak, készültek kiselőadásokkal. 

A gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása az órai differenciálással és a fejlesztő 

pedagógus segítségével történt. Két hetente egy órán bent volt a fejlesztő pedagógus, ez 

nagyon jól működött így: sokat tudott a gyerekeknek közvetlenül segíteni. 

Az alapkompetenciákat folyamatosan fejlesztettük egész félév során. /Olvasás, szövegértés…/ 

A digitális táblát szerencsére megjavították, így újra tudtuk használni. 

7. osztály történelem: 

A differenciálás és a fejlesztő tanár munkájának eredményeképpen egészen jó eredmények 

születtek a gyengébb tanulóknál is. 

Az IKT órák ezen az évfolyamon is a szemléltetést tették változatosabbá, filmrészleteket is 

bevontunk az órák anyagába. Például megnéztük a Sorstalanság és Az ördög számtana című 

filmet. Mindkettő a holokauszt valóságát próbálja bemutatni. Nagyon tetszett a gyerekeknek. 

A könyv nem egyszerű, rengeteg benne az új információ. 

Az egész második világháború átkerült hetedikbe, amit még a nyolcadikosok is nehezen 

szoktak megérteni. 

Szerencsére, ők egy viszonylag jó képességű osztály, így jól tudtunk haladni. 

 Az osztályból egy csapat vett rész az országos levelező versenyen. 

 

 



8. a-b osztályok : történelem 

A nyolcadik osztályban egész éven át készültünk a kompetenciamérésre. Tankönyvi 

szövegeken gyakoroltunk. 

Az IKT anyagokat is használtuk, filmek megnézésével tettük közelibbé a XX. századi 

történelmet: Szabadság szerelem, és A Tanú című filmeket néztük meg. Nagyon tetszett a 

gyerekeknek. Közelebb hozta hozzájuk az adott időszakot, jobban megértették az 

eseményeket. 

A differenciálás és a fejlesztő tanár segítségével a gyengébb tanulók is tudták tartani a tempót. 

Az új tankönyv jó, sok hasznos ismeretet ad például pénzügyi témákban: családi gazdálkodás, 

bakkártya használat, megtakarítások kezelése stb. 

Versenyek: 

A hetedikosztályból egy csapat vett részt a TITOK levelezős versenyen. A csapat tagjai: 

Tancsics Martin, Nagy Gergely. 

Lelkesen oldották a feladatok a gyerekek. Országos 21. helyet értünk el. 

A két nyolcadik osztályból egy-egy csapat vett részt ugyanezen a levelezős versenyen: 8.a.: 

Nagy Ivett, Eredics Izabell, Dóka Sztella, Szijjártó Dorka. Országos 30.helyet éretek el. 

8.b.Csontos Bálint, Cseresznyák Dávid, Kiss Viktor, Márkus Péter. Ők országos 27.. helyet 

értek el. 

Ezek a helyezések nagyon jók, hiszen több mint 100 csapat versenyzett idén is. A gyerekek 

sokat profitáltak a megoldott feladatokból. Egy egész tanéven át 5 fordulóban dolgoztak 

rajtuk. 

A másodi félévben sor került a Kálti Márk történelmi verseny iskolai első fordulójának 

megrendezésére: 5. osztályból 5 fő 

                            6. osztályból 4 fő 

       7. osztályból 5fő 

                  8. osztálynak az idén az új tankönyv miatt nem hirdettek. 



A 2. fordulóba sajnos egy tanuló sem jutott be. A feladatok komoly tudást feltételeztek, 

nehezek voltak. 

Mérések eredményei: 

5.b: évszámok: 80% /szép eredmény/ 

 7.a  évszámok: 80% /jól sikerült, /javult az év elejéhez képest / 

8.a. évszámok:65% / javult az év elejéhez képest. / 

8.b évszámok: 43% /sokat romlott az év elejéhez képest, ennél jobb eredmény kellett volna. / 

Az eredményekbe az is beleszámít, hogy az SNI tanulók is megírták a méréseket, 

természetesen csökkentett követelmények szerint 

Hon- és népismeret: 

Az ötödik osztály heti egy órában tovább tanulta az új tantárgyat. A gyerekek folytatták a 

néprajz rejtelmeivel való ismerkedést. Rajzokkal, gyűjtőmunkákkal, kiselőadásokkal 

színeztük az órákat. 

Nagyon szép füzetek születtek. 

Megnéztük a város helytörténeti kiállítását is. Itt is sok hasznos ismeretet gyűjthettek a 

gyerekek. 

Rendezvények, megemlékezések: a két nyolcadik osztályban történelem óra keretében 

emlékeztünk meg a kommunizmus és a holokauszt áldozatairól. Februárban rész vettem a 

Helyi Értéktár megnyitóján. 

Könyvtár: 

A Könyvtár a második félévben is a könyvtári munkatervben meghatározott feladatok szerint 

látta el feladatait. 

A könyvtári ügyviteli dokumentumokat folyamatosan vezettem. . Új szerződést kötöttünk a 

KELLO- val. A rendelés ezen túl netes felületen történik majd. Az állományt a megadott 

pénzügyi lehetőségeknek és a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően folyamatosan 

fejlesztettem.  A megvásárolt dokumentumokat feldolgoztam, leltároztam, jelzeteltem. 



A raktári szakkatalógus gondozását folyamatosan végeztem. 

Elkezdet a SZIKLA programba a könyvek felvitelét. A munka lassan halad, kölcsönzési 

időben a gyerekek mellett nem lehet erre figyelni. Ezért csak feldolgozási időben tudtam 

csinálni. A jövő tanévtől természetesen folytatom. 

A könyvtár napi nyitva tartással biztosította a nevelők és a tanulók számára a 

könyvtárhasználatot. 

A dokumentumok beszerzésében együttműködtem a városi könyvtárral. 

A tanulók számára a következő témákban tartottam könyvtári órákat: 

- 4.o. A katalógusok 

- 5. o. A helyesírás segédkönyvei 

- 6. o. A betűrendes katalógus 

- 7. o. A kézikönyvtár 

- 8. o. A szellemi munka technikája, sajtótermékek 

- 1. o. Gyerekkönyvek a könyvtárban 

- 2. o. A gyereklexikon / Ablak zsiráf/ 

- 3. o. A könyvek csoportosítása tartalom szerint/ Történelmi olvasmányok/ 

- 5. o. A kézikönyvtár 

Az órák mind könyvtárhasználatra épülő szakórák voltak. 

A könyvtár munkaterv szerint a tanév során folyamatosan részt vett a programok 

rendezvények szakirodalommal való támogatásában. 

Folytattam az első félévben elkezdett könyvajánlásokat a gyerekek számára. Minden 

hónapban egy-egy érdekes, jó könyvre próbáltam a gyerekek figyelmét felhívni. Ezzel is 

növelni az olvasási kedvüket. 

A második félévben is a könyvtári munkajelentős részét tette ki a tankönyvtár gondozása. 



A tanév végén közel 1000 tankönyv visszavételezésére, rendszerezésére, átválogatására, 

selejtezésére kerül sor. Ezek csak a tanulók könyvei, ezen kívül a pedagógusok által 

szeptemberben felvett könyvek is visszavételre kerülnek. 

Az elhasználódott, elavult dokumentumok kivonásra kerülnek, róluk jegyzőkönyv készül. 

A könyvtár statisztikája a 2. félévben a következőképpen alakult: 

hónap látogatók száma kölcsönzés könyvtári órák 

február 394 102 6 

március 285 76 4 

április 209 61 2 

május 349 100 5 

június 122 973 - 

összesen 1359 1312 17 

 

Tanulásmódszertan: új tantárgy, az idén került bevezetésre. 

Oroszlány Péter Tanulásmódszertan könyve szerint haladunk a 2. félévben is. 

Következő témákat érintettük: 

 Szókincsfejlesztés 

 Felelet, témaismertetés 

 Olvasásfejlesztés 

 Gyorsolvasási technikák 

 Szövegértés fejlesztés 

 Készülés a kompetencia mérésre 

 

Mind ezek mellett rengeteg játék: memóriafejlesztő, szópiramis, meseírás, bőröndös, 

csendjáték… 

A gyerekek szeretik ezeket az órákat. Év végén írattam velük véleményt az új tárgyról: 

„megtanultuk, hogyan kell tanulni”,” tetszett a játszva tanulás”, „azóta is használom a tanult 

új módszereket a tanuláshoz”. 

Jó érzés volt ilyen és hasonló véleményeket olvasni. 

Reméljük, az órákon szerzett ismeretek könnyebbé teszik a tanulást, a kompetencia mérés 

eredményét is javítják. 



Történelem 

Hon-és népismeret 

Német nyelv 

Király Edit 

Történelmet az 5.A és a 6.A osztályban tanítottam a tanév során. A tananyagot mindkét 

osztályban sikerült elvégezni. Tanév végi ismétlésre a 6. osztályban kevesebb idő maradt. 

Az 5.A osztályban az alsó tagozatból a felsőbe való átmenet miatt kicsit nehezebb volt -főleg 

kezdetben- a helyzet, hiszen egy új tantárggyal kellett a tanulóknak megismerkedniük. A 

tanulásmódszertan tantárgy nagy segítséget jelentett abban, hogy miként is kell az új tárgyat 

tanulni. Persze ehhez én is próbáltam megadni minden segítséget. 

Egy-két tanuló kimondottan érdeklődik a tantárgy iránt, többen részt vettek a tanév során 

több fordulós levelező versenyen. Kányási Dorka a Tudásbajnokság levelező versenyen arany 

fokozatot ért el. Szívesen készültek előadásokkal órára, kimondottan színvonalas munkák is 

születtek. Elégtelen osztályzat a tantárgyból nem lett. 

Egy SNI tanuló van az osztályban. Szépen tudott velünk haladni, számonkérésnél könnyítést 

kapott, de erre már a tanév vége felé nem volt szükség. 

A tanév végén megíratott évszám felmérő 4,23 átlagú lett. 17 tanulóból 11 írt ötösnek 

megfelelőt, sajnos egy tanulóé elégtelen lett. 

Egy magántanuló volt a második félévtől az osztályban. Vele folyamatos volt a készülés és a 

számonkérés is. 

A 6.A osztályban a tantárgy már nem jelentett újdonságot a tanulók számára, így már egy 

folyamatba bekapcsolódva tudtam velük haladni. Nagyon sok érdeklődő tanuló van, akik 

nagyon szép eredményeket produkáltak, nemcsak tanórákon, de versenyeken is. Így Kiss 

Rebeka, Németh Noémi kiváló szereplésével a Tudásbajnokság levelező versenyen ezüst, míg 

Nagy Liliána bronz  fokozatot ért el. Kiss Rebeka a Tudásbajnokság Szombathelyen rendezett 

megyei döntőjén 7.helyezést ért el. 

Nagyon gyakran készültek órákra ppt előadásokkal, sajnos mindig ugyanazok a tanulók. Ők 

viszont nagyon színvonalas előadásokat készítettek. 

5 SNI tanuló és 2 BTM-es tanuló van az osztályban. Kezdetben nagy segítséget kaptam Dohy 

Adél kolléganőtől az SNI tanulókkal való foglalkozás terén. Tanórákon is segítette a 

munkámat. 

Az osztályban év végén elégtelen osztályzat nem lett. 

A tanév végén megírásra került évszám felmérő eredménye a következőképpen alakult: 



     SNI tanulóké 3,0              osztály átlag (SNI nélkül) 4,7 

(év eleji eredmény: SNI: 4,2; osztály átlag(SNI nélkül)4,7 

Hon-és népismeret tantárgyat az 5.A osztályban tanítottam. Az első félévhez hasonlóan a 

második félévet is jellemezte a beadandó, önállóan elkészített munkák dominanciája. A 

témákat a tanulók a tananyagból maguk választhatták. Szép, igényes munkák születtek. 

Különösen szép füzete volt egy-két tanulónak, akik gyönyörű rajzokkal tették színvonalasabbá 

munkáikat. 

Német nyelvet 5.6.7. és 8. évfolyamon tanítottam. Az 5. évfolyamon heti 4 órában az 5.A és 

5.B osztályok tanulóinak, 6.évfolyamon szintén heti 4 órában, 7. évfolyamon heti 4 órában és 

2.idegen nyelvként heti 2 órában, míg 8. évfolyamon a 8.A és 8.B osztályok 2. idegen nyelvet 

tanuló diákjainak heti 2 órában. 

A 2. idegen nyelvként tanulóknál-mind hetedikben, mind pedig nyolcadikban- próbáltam a 

nyelvet úgy tanítani, hogy a megszerzett tudás a középiskolában egy jó alapot biztosítson a 

tanulóknak. A nyolcadikosoknál a viszonylag nagy létszámú csoport, annak is rendkívül 

heterogén összetétele és a rendkívül sok hiányzás a munkát nagyon hátráltatta. Gyenge 

eredmények is születtek a tanév végén, mint ahogy nagyon jók is.Szijártó Dorka és Nagy Ivett 

érdemelnek említést. 

A hetedik osztályban egy 4 fős csoporttal kezdtem meg a munkát. Az év eleji lelkesedés, amit 

leginkább az újszerűség váltott ki a tanulókban, az idő múlásával alább hagyott, és ez az 

eredményeken is meglátszott. Mindezek ellenére jól lehetett a tanulókkal együtt dolgozni. 

Szinte egyformán kiegyensúlyozott teljesítményt Tancsics Martin mutatott. 

A két ötödikes osztályból összeálló csoporttal nagyon jól tudtunk dolgozni a tanév során. 

Rendkívül aktívak voltak a tanórákon, szépen készültek. A tananyag mellett, azzal 

párhuzamosan készítik a tanulók projekt munkáikat is. Az ügyesebbek részt vettek egy öt 

fordulóból álló levelezőversenyen is, ahol szép eredmények születtek. Így Jánosi Dorottya és 

Polgár Bence kiváló teljesítményükért kaptak oklevelet,míg Czeglédy Balázs kategóriájában 

országos szinten a 11. helyet szerezte meg. 

A tanórákat továbbra is a kommunikációra próbáljuk építeni és különböző feladatokkal 

színesebbé tenni.(interaktív feladatok, szókártyák) A csoportban egy magántanuló van-a 

2.félévtől. Vele folyamatosan foglalkoztam, így szinte lemaradás nélkül tudja velünk 

kezdeni,illetve folytatni a hatodikos anyagot. 

A 6. osztály kissé passzívabb volt, mint az elmúlt évben. Eredményeik hasonlóan alakultak, 

viszont órákon több aktivitást vártam volna tőlük. A csoportban kettő SNI  és egy BTM-es 

tanuló van. A két SNI tanulóval roppant sokat kínlódtam órákon. Szinte megoldhatatlan, hogy 

velük is, és a többiekkel is tudjak érdemben párhuzamosan foglalkozni úgy, hogy a nem SNI 

tanulók ennek ne lássák kárát. 



A tananyag mellett itt is készülnek a projekt munkák, már egy kicsit kisebb lelkesedéssel, mint 

tavaly. Az ügyesebb és szorgalmasabb tanulók levelezőversenyen vettek részt, csapatban. 

Varga Marcell, Szijártó Bálint és Jánosi Johanna részesültek oklevélben eredményes 

munkájukért. 

A csoport májusban írta az országos idegen nyelvi mérést, amely két részből állt, szövegértés 

és hallás utáni értés részből. A tanulóknak 60%-ot kell teljesíteniük a két részből együtt véve 

ahhoz, hogy az A1szintnek megfeleljenek. Az eredmények a következők: 

         Cser Angelika          83% ( 86% és 80%) 

         Fekete Nikoletta      83% ( 86% és 80%) 

         Szijártó Bálint         73% ( 73% és 73%) 

         Nagy Liliána           70% ( 60% és 80%) 

         Jánosi Johanna        66% ( 46% és 80%) 

           

         Tőke Balázs            56% (53% és 60%) 

         Muhovits Milán      50% (40% és 60%) 

         Varga Marcell         46% (33% és 60%) 

 5 4 3 2 1 évvégi 
oszt. 

Cser Angelika  83,00%    5 

Fekete Nikoletta  83,00%    5 

Jánosi Johanna   66,00%   4 

Muhovits Milán   50,00%   2 

Nagy Liliána   70,00%   4 

Szijártó Bálint   73,00%   4 

Tőke Balázs   56,00%   2 

Varga Marcell    46,00%  4 
       

       

       

       

60% alatt 3 tanuló teljesített, azaz nem feleltek meg a követelményeknek. 

Osztály átlag: 65% 

Hetedik évfolyamon jól lehetett haladni addig az anyaggal, amíg a német órák arányosan 

négy napra estek. Miután februártól az angol nyelv esetében tanár váltásra került sor, és 

ezzel együtt az órarend is változott, sajnos kedvezőtlenül, attól fogva két napra zsúfolódott 



össze a négy óra. Így, ha valamilyen ünnep vagy esemény hétfőre vagy péntekre esett, rögtön 

két óránk maradt el, de ugyanez volt érvényes a hiányzásokkal is. Mindemellett próbáltuk 

tartani a tempót és az anyagot is be tudtuk fejezni. Itt is volt időnk arra, hogy a tanulók 

folytassák a hatodik osztályban megkezdett projekt munkáikat. Az ügyesebbek és 

szorgalmasabbak részt vettek levelezőversenyen, így Szabó Daniella és Pintér Gergő. 

Iskolai házi versenyt szerveztünk angol, illetve német nyelvből. Német nyelvből az ötödik és 

a hatodik évfolyam együtt versenyzett, míg a hetedik más feladatsort kapott. Az 5.és 6. 

évfolyamon Czeglédy Balázs teljesített a legjobban, de ügyes volt Fekete Nikoletta is. A 

hetedikeseknél Olasz Emmát és Vilics Dorinát lehet kiemelni. 

Angol nyelv 

Gábrielné Balikó Beatrix 

Osztályok tanulmányi értékelése: 

1.osztály, heti 1 óra szakkör: 

Továbbra is csak a szóbeli nyelvtanulás jellemezte a II. félévet is. Nagyon jól emlékeznek a 

tanultakra, a passzív tanulás ellenére. Érdeklődő, lelkes, aktív csoport. Ügyesen utánozzák az 

angol hangzókat, szépen ejtik az szavakat. A csoport igyekezete kitűnő. A tanév végi 

ismétlések során megbizonyosodtam, hogy nagy részük jól elsajátította a tervezett 

szóanyagot. A 7. óra azonban nagyon-nagyon nem szerencsés időpont, hiszen a 

koncentrálóképességük már nem olyan, mint egy korábbi időpontban lenne- ez évről évre így 

van! A figyelmük is szét-szórt, sokkal nehezebb a folyamatos motivációt fenntartani.  Ezen a 

jövőben jó lenne változtatni! 

 

2.osztály  heti  1 óra szakkör: 

A tanulók már második éve tanulják az angolt. A tanulók gátlás nélkül mernek megszólalni. A 

II. félévben a korábban csak szóban megismert szavak írását tanultuk meg. Mivel másfél évig 

alaposan begyakoroltuk a szavak kiejtését, így a gyerekek többségének nem okozott gondot a 

kiejtés és leírás közti különbség megértése (másképp írjuk, másképp ejtjük) és használata. 

Élvezték, hogy angolul írhatnak. A tanulók hozzáállása kiváló. Az időpont itt sem jó, hiszen a 

7. ill. 8. óra már nem kedvező a tanuláshoz. 

 



3.osztály  heti 1 óra: 

A tananyag olyan témaköröket tartalmaz, amelyek felkeltik a diákok érdeklődését, valamint a 

gyerekek életkorának megfelelő szóanyagot tartalmaz. 

Sajnos a heti egy óra nagyon kevés, nagyon lassan tudunk haladni, s a begyakorlás fázisa 

szinte teljesen kimarad. Sokkal kevésbé hatékony így a tanítás/tanulás-tulajdonképpen 

mindenbe egy kicsit belekezdtünk. 

A tanulók hozzáállása pozitív, bár előfordul néhány gyereknél (Hóbor Evelin, Kolompár 

Tícia), hogy nem folyamatosan gyakorolják a szavak leírását. A többiek egész félévben 

folyamatosan precízen dolgoztak, tanultak, és a képességeikhez mérten mindenki próbált jól 

teljesíteni. Füzetvezetésük szép, rendezett. Kiemelkedő: Süle András, Smuk Sára, Király 

Emese 

 

4.osztály  heti 2,5 óra: 

Két teljesen különböző magból áll a csoport. Az egyik fele továbbra is nagyon igyekvő. 

Precízen készülnek, tanulnak az órákra, szorgalmi feladatokat szívesen csinálnak, sőt ők kérik, 

hogy legyen! –, ami ritka! A másik fele viszont nagyon gyenge képességű, és ezt még tetézi, 

hogy nem is szorgalmasak, nem tanulnak folyamatosan. Márpedig egy nyelvet csak így lehet 

elsajátítani! Rengeteget differenciálok ebben az osztályban. 

A szóbeli kommunikáció alapjait már negyedik évfolyamon kell megalapozni, így elmondható, 

hogy a  jó képességű tanulók már képesek önálló mondatalkotásra az érintett témákban, ill. 

rövid dialógusok alkotására, mely során egymást figyelemmel kísérik. Nagyon sok a jó 

teljesítményt nyújtó tanuló. Kiemelkedőek: Kiss Levente, Habda Patrik, Németh Boglárka, 

Németh Nikol 

Gyenge teljesítményt nyújt: Bokor Dalma és Stefánia, Pintér Norbert, Szijártó Kármen 

Felső tagozat: 

A II. félévet a 6. és 8. évfolyamon az országos idegen nyelvi mérésre való felkészülés kísérte 

végig. Minden angol órán kerítettünk időt egy kis szövegértésre. A tavalyi méréshez hasonló 

feladatsorokon dolgoztunk. A tankönyv feladatain túl sok extra feladattal készültünk a 

mérésre. A Project sorozat nem tartalmaz A2 nehézségű hallás utáni feladatot, a tankönyv 

szövegei túl egyszerűek, rövidek, így e téren sok tananyagon túli gyakorlásra volt szükség. 



A mérésre való felkészülés persze nem merült ki a 8. évfolyamon, hiszen mindenki 

megmérettetik. Ezért a többi évfolyamon is folyamatosan készültünk!! 

Az angol nyelvi órákon, a kommunikációs gyakorlatok, a célnyelven olvasott szöveg 

megértésének fejlesztése mindennapos. Ezek, az anyanyelvi szövegértést is fejlesztik, hiszen 

szövegértési rutint alakítanak ki. Ami általánosan nehézséget okoz, az a hallás utáni 

szövegértés, adatkeresés hallás után, valamint a logikai összefüggések felismerése írott ill. 

hallott szövegben. A felső tagozaton a heti 4 órával emelt szinten tanuljuk a nyelvet. Ez 

nagyon jó lehetőség a jó képességűeknek az alapos begyakorlásra, a gyengébbeknek pedig a 

felzárkózásra. 

A felső tagozaton minden évfolyamon a Project tankönyvcsalád könyvéből tanulunk. Jó választás volt, 

hiszen elég sok gyakorló feladat van benne, ami a gyengéknek hasznos a rögzítéshez. Ám a kiegészítő 

anyagok (amik jobbára az brit/amerikai kultúra megismerésére ill. más tantárgyakkal való 

kapcsolódásra irányulnak) a jobb tanulóknak is kihívást jelent, s ezáltal a szókincsük, ismereteik 

bővíthetők. 

 

5.a   heti 4 óra 

A II. félév során több kiegészítő anyagot építettem be a tanórákba, főleg a szóanyag 

bővítésére és a szóbeli kommunikáció fejlesztésére, mely a tehetséges tanulók fejlődéséhez 

elengedhetetlen. 

Továbbra is nagyon törekvő, általában szorgalmas, nagyon jó magaviseletű, kiegyensúlyozott 

osztály. Ügyesen dolgoztak az egész félévben, nagyon jó eredményeik születtek minden 

felmérésben! Nagyon jó képességű mag alakult ki, akik jó hatással vannak a gyengébb 

tanulókra is, ők is igyekeznek. Egyszerre kaphatók a szorgalmi feladatokra, projekt munkákra. 

Felszerelésük, házi feladatuk 1-2 kivétellel mindig rendben van. 

A SNI tanulók külön feladatokkal, egyszerűsített szóanyaggal és értékeléssel haladnak. 

Kiemelkedők: Kányási Dorka, Illés Máté 

Gyengék: Márkus Dorina, Boncz Flóra 

 

 



6.a   heti 4 óra 

Évről évre nő a különbség a tanulók között: 4 SNI tanuló (Pék Kevin, Nardai Máté, 

Cseresznyák Adrián, Varga Richárd) jár az osztályba. A tanulási nehézséggel küzdő tanulók 

nyelvoktatása különösen nehézkes, hiszen az anyanyelvvel is problémáik vannak 

(dyslexia/dysgraphia/beszédhangértés stb.) S ellenpólusként 5-6 igazán tehetséges tanuló 

(Nagy Zsófia, Németh Noémi, Takács Eszter, Németh Áron, Németh Liza, Kiss Rebeka, Király 

Ármin) akik extra feladatokra is képesek. Ez a tanulócsapat jó, erős húzóerőt biztosít az egész 

csoport számára. Tehetségesek, sok extra feladatot oldanak tudásuk gyarapításáért. Már a 

szóbeli feladatoknál is sokkal bátrabbak. Nagyon meg vagyok elégedve velük! 

A részképesség-zavaros tanulók lemaradását differenciálással próbálom csökkenteni. Így a 

differenciálás mindennapos tevékenység az órákon. Sokkal lassabb tempóban tudunk 

haladni. A már megtanultakat hamar elfelejtik, azokat gyakran újra és újra át kell ismételni. A 

teljes felmentést kapott tanulók a félévben egyre gyakrabban nem tanultak, nem írtak házi 

feladatot…nem tudom, hogy jó megoldás-e teljes felmentést adni egy általános iskolás 

tanulónak. Mert nem értik, hogy csak az értékelés alól felmentettek és nem a tanulás alól.   

8.a   heti 4 óra 

A csoportban két tudásban eltávolodó mag alakult ki. Az egyik csapat folyamatosan hajtós, 

igyekvő, minél több tudást megszerezni akaró: Szijártó Dorka, Eredics Izabell, Nagy Ivett….  

Ők folyamatosan készültek, szorgalmi feladatokat is vállaltak.  A jobb iskolaválasztás 

érdekében plusz feladatokat is vállaltak- ha nem is mindig maradéktalan jókedvvel- év végére 

már nagyon elfáradtak. Szép eredményeket értek el a felmérésekben. Ügyesen rögtönöztek, 

és rövid felkészülési idő után pedig képesek voltak rövidebb monológra, képleírásra. 

Volt jó néhány szorgalmas tanuló, akik megpróbálták, ám mégis nehezen vették fel a ritmust. 

Differenciálással próbáltam kiküszöbölni a kialakult ’rést’. 

Az osztály egészére elmondható, hogy sokat bátorodtak az angol nyelven történő 

kommunikáció terén. 

A tanév végére- kb. áprilistól azonban néhányan már ellustultak, nem teljes intenzitással 

tanultak. 



Az SNI tanulók közül Csizmadia Attila az, aki legügyesebben dolgozik, a könnyített, redukált 

tananyaggal. Sajnos az idén Peterdi Balázsról ez nem mondható el. Nem tud koncentrálni, 

figyelmét könnyen elvonja bármi, s így sokszor lemarad- s egyre nagyobb a lemaradása. 

Gyakran én segítem a másolásban, vagy óra után együtt írjuk vele a lemaradásait. Zsoldos 

Alex már gyengébb, de akar teljesíteni. Az idén Porpáczy Tamás is próbálta felvenni a tempót, 

mely a II. félévben többnyire sikerült is neki. Helyesírás értékelése alól felmentése van. 

Összességében elégedett vagyok a tanulókkal. Szerintem a kompetenciamérésben szinte 

mindenki a várt szintet teljesíteni tudta. 

Kiss Erik TANAK-os tanuló, teljesen más tananyaggal halad.   

 

VERSENYEK 

- Mindjárt II. félév kezdetén tartották meg a Rumi Rajki kistérségi versenyt Rumban, ahol 

angol tantárgyból is versenyeztek. A feladatsort 80 % -ra teljesítették.  Iskolánkat egy 4 fős 

csapat képviselte, tagjai: Ereics Izabell, Szijártó Dorka, Kiss Viktor, Csontos Bálint 

 2. 5-8. osztályos tanulók neveztek be a Tudásbajnokság elnevezésű angol versenybe. Egész 

évben szorgalmasan dolgoztak. A feladatsorok részben ország-ismeretre - brit szokásokra, 

hagyományokra épültek, részben nyelvtani témakörökre. Két tanuló kivételével minden 

bejutottak a megyei döntőbe. Itt kategóriánként 60-70 tanuló indult, s ebből a vépiek a 

következő eredményeket értek el: 

5. osztályosok 

Illés Máté    8. helyezés 

Nagy Kristóf   10. helyezés 

Dömötör Hanna   11. helyezés 

Kányási Dorka   12. helyezés 

Deres Máté  14. helyezés 

Kovács-Torma Natália      15. helyezés 

6. osztályosok 



Nagy Zsófia   8. helyezés 

Takács Eszter  9. helyezés 

Németh Noémi   10. helyezés 

Kiss Rebeka   14. helyezés 

7. - 8. osztályosok 

Tancsics Martin  6. helyezés 

Eredics Izabell  7. helyezés 

A versenyző és a nyelvvizsgára készülő tanulók felkészítése a tehetséggondozó szakkör 

keretében történt. Nagyon jó lehetőség volt, hiszen kis csoportban, csak a tehetségesekre 

koncentrálva tudtam velük foglalkozni. Bízom benne, hogy a jövőben is lesz lehetőség erre a 

szakköre!! 

3. Olimpia verseny – A Neumann Általános Iskola által meghirdetett projekt versenyre 4 

tanuló nevezett a 6. osztályosok közül: Király Ármin, Németh Áron, Őri Benjámin és Németh 

Liza. Az I. félévben egy tablót kellett készíteni, melyben a szülők is besegítettek. A II. félévben 

egy Olimpiai-totót töltöttek ki, ahol esszé jellegű feladat is volt- angol nyelven természetesen. 

Becsülettel dolgoztak! 

4. Házi verseny: 

5-8. osztályos tanulók jelentkeztek a tavasszal meghirdetett házi versenyünkre. Egy nyelvtani 

totót és két szövegértéses feladatot állítottam össze, két nehézségi fokban.  20 tanuló 

jelentkezett. A dobogósok igazgatói dicséretet kaptak. 

5. Alapfokú nyelvvizsga: 

Martonicz Regina 8.a 

Az írásbeli és szóbeli részén is szép eredményt ért el: így komplex nyelvvizsgát szerzett. 

Győrfi Dzsenifer 8.a 



Ő csak az írásbeli vizsgát próbálta meg, melyet sikeres is lett- 67%-kal. Az íráskészsége 84% 

lett! Rengeteg levelet, fogalmazást írt, melyben szépen fejlődött, és meg is lett az 

eredménye. 

Eredics Izabell 8.a 

Komplex vizsgából az írásbeli részt 67% -ra teljesítette. Az olvasáskészség része 90 % lett. 

Egyebek: 

Ebben a félévben két alkalommal tartottunk országismereti órát, melyeken az angol 

anyanyelvű országok kultúráját mutattuk be: 

-Húsvéti népszokások Nagy Britanniában témában 4. évfolyamon, 

- Rendhagyó óra Ausztráliáról, Sydney-ről: Egy angol nyelvű előadást hallhattak a tanulók 6-7-

8. évfolyamon. Az előadáson quizzel mérhették le tudásukat. 

Kérés: 

A most választott tankönyvekhez nagyon jó digitális anyag tartozik. Nagyon jó lenne, ha az 

angol teremben is lenne digitális tábla, hiszen ez további új lehetőségeket nyitna meg az 

nyelvoktatásban. 

2017. évi idegen nyelvi mérés értékelése 

6. osztály (heti 4 óra) 

Tanulói eredmények: 

12 fő  vett részt a mérésen 

90-100% között: 2 fő 

80-90% között: 4 fő 

70-80% között: 2fő 

60-70% között: 2 fő 

_____________________________ 

60%  alatt:  2 fő 



Legjobb eredmény: Németh Áron, Kiss Rebeka 90 % 

Leggyengébb: Varga Richárd 30% 

 

 5 4 3 2 1 évvégi 
oszt. 

Császár Noémi  80%    5 

Cseresznyák Adrián   50%   2 

Király Ármin   63%   5 

Kiss Rebeka 90%     5 

Nagy Zófia  83%    5 

Németh Áron 90%     5 

Németh Liza  83%    5 

Németh Noémi  76%    5 

Őri Benjámin   63%   4 

Takács Eszter  80%    5 

Varga Jázmin  76%    4 

Varga Richárd    30%  2 

 jobban teljesítettek a kompetenciamérésen 

 gyengébb lett a kompetenciamérés eredménye 

 

Osztályátlag:   72% 

Olvasott szöveg értése: 

Olvasott szöveg: osztályátlag: 70,3 % 

 % 

Császár Noémi 80 

Cseresznyák Adrián 46 

Király Ármin 60 

Kiss Rebeka 93 

Nagy Zófia 87 

Németh Áron 93 

Németh Liza 73 

Németh Noémi 73 

Őri Benjámin 60 

Takács Eszter 73 

Varga Jázmin 73 

Varga Richárd 33 

 

 

 



Halott szöveg értése: 

Hallás utáni értés: osztályátlag: 73,8 = 74 % 

 % 

Császár Noémi 80 

Cseresznyák Adrián 53 

Király Ármin 67 

Kiss Rebeka 87 

Nagy Zófia 80 

Németh Áron 87 

Németh Liza 93 

Németh Noémi 80 

Őri Benjámin 66 

Takács Eszter 87 

Varga Jázmin 80 

Varga Richárd 26 

 

8. osztály (heti 4 óra) 

Tanulói eredmények: 

15 fő  vett részt a mérésen 

90-100% között: 1 fő 

80-90% között: 1 fő 

70-80% között: 4fő 

60-70% között: 6 fő 

_____________________________ 

60%  alatt:  3 fő 

Legjobb eredmény: Kiss Viktor  90 %, Zsoldos Alex 62% (SNI), Czeglédi Marcell 65% (BTN) 

Leggyengébb: Borovics Martin 45% 

  

 

 

 

 

 



 5 4 3 2 1 évvégi 
oszt. 

Bokor Dominik  77%    2 

Borovics Martin    45%  2 

Czeglédi  Marcell   65%   3 

Cser Albert  75%    3 

Csizmadia Attila   57%   4 

Dóka Stella   62%   5 

Eredics Izabell  87%    5 

Győrfi Dzsenifer   67%   4 

Kiss Viktor 90%     4 

Martonicz Regina  70%    4 

Matolcsi Cintia   55%   2 

Nagy Ivett   67%   5 

Szijártó Dorka   62%   5 

Takács Szabolcs   72%   3 

Zsoldos Alex   62%   3 

 jobban teljesítettek a kompetenciamérésen 

 gyengébb lett a kompetenciamérés eredménye 

 

Osztályátlag:   69,8 » 70% 

Olvasott szöveg  értése: 

Olvasás utáni értés: osztályátlag: 63,3 % 

 % 

Bokor Dominik 80 

Borovics Martin 35 

Czeglédi  Marcell 65 

Cser Albert 70 

Csizmadia Attila 50 

Dóka Stella 50 

Eredics Izabell 90 

Győrfi Dzsenifer 65 

Kiss Viktor 90 

Martonicz Regina 80 

Matolcsi Cintia 40 

Nagy Ivett 70 

Szijártó Dorka 50 

Takács Szabolcs 75 

Zsoldos Alex 40 

 

 

Hallott szöveg értése 



Hallás utáni értés: átlag:  76% 

 % 

Bokor Dominik 75 

Borovics Martin 55 

Czeglédi  Marcell 65 

Cser Albert 80 

Csizmadia Attila 65 

Dóka Stella 75 

Eredics Izabell 85 

Győrfi Dzsenifer 70 

Kiss Viktor 90 

Martonicz Regina 60 

Matolcsi Cintia 70 

Nagy Ivett 65 

Szijártó Dorka 75 

Takács Szabolcs 70 

Zsoldos Alex 85 

 

A hallás utáni ill. az olvasott szöveg értése feladatrészeket összehasonlítva megállapítható, 

hogy a hallott szöveg értése sokkal jobban sikerült. Itt mindössze egy tanuló nem érte el a 60 

%-ot- neki is 55% lett!. Míg az olvasott szöveg értése esetén 6 tanuló teljesített a szint alatt. 

Szerencsére a teszt másik része olyan jól sikerült nekik, hogy ez feljavította az eredményeiket. 

Összességében elmondhatom, hogy nagyon meg vagyok elégedve az osztály eredményével. A 

befektetett munka meghozta gyümölcsét. 

 

8.b osztály    

Tanáraik a felső tagozaton: Bosits- Horváth Csilla Mónika és 4 hónapig Tóth Borbála 

90-100% között: 1 fő 

80-90% között: 1 fő 

70-80% között: - fő 

60-70% között: 2 fő 

_____________________________ 

60%  alatt:   8 fő 

 % 

Csontos Bálint 97 

Takács Krisztián 80 

Bősze Barnabás ** 67 



Németh Attila 62 

Cseresznyák Dávid 55 

Kárpáti Dominik 55 

Nagy Vivien 55 

Márkus Péter 52 

Dombai Boglárka 50 

Beke Patrícia 42 

Horváth Rajmund 42 

Szijártó Dzsenifer 20 

 

Osztályátlag:   55% 

 

Olvasás utáni értés: osztályátlag: 51 % 

 

Hallás utáni értés: átlag:  58 % 

 

Német nyelv 

Révi Renáta 

 

1. osztály – szakkör 

Heti 1 órában tanulják a gyerekek az idegen nyelvet. Sajnos az egyik héten a 7. órában volt a 

szakkör. Ekkor már nagyon fáradtak, nehéz  velük dolgozni. 

Nagyon eleven, mozgékony társaság, egy percig sem lehetett  feladat nélkül hagyni őket. 

A 2. félévben egy kicsit könnyebb volt a munka, hisz a betűk nagy részét már megismerték, 

megtanultak írni, olvasni. 

Elkezdtük az egyszerű, a gyerekek érdeklődéséhez  közel álló szavak, kifejezések leírását, 

amit már nagyon vártak. Természetesen a hangsúly továbbra is a szóbeli nyelvtanuláson volt. 

Színezős, rajzos feladatokkal, játékokkal igyekeztem a nyelvtanulás iránti pozitív 

hozzáállásukat fenntartani. 

A lakás és az állatok témaköre mellett az aktuális ünnepek is (farsang, húsvét) szerepeltek az 

órai anyagban. 

A csoport létszáma a 2. félévben 2 fővel csökkent: Forgács Mercédesz és Forgács Sanel 

kimaradtak. 



Kiemelném Nagy Lilien munkáját, szorgalmát. 

 

2. osztály – szakkör 

Az 1. félévben megkezdett munkát folytattuk a 2. félévben. 

A szóbeliség mellett egyre nagyobb szerepet kapott az írásbeliség. 

Az órán tanultakat leírtuk a füzetbe, így egy kis otthoni „tanulásra” is volt lehetőség. 

A csoportból kiemelkedett  Nagy Miranda és Kispál Patrik hozzáállása, órai munkája. 

Sok játékos feladattal próbáltam érdekesebbé tenni a foglalkozásokat. 

Nagyon szerették a „Légycsapó” és az „Akasztófa” játékokat. 

Az ételek, italok, állatok témaköre mellett foglalkoztunk a naptárral, az idővel valamint az 

emberi testtel is. 

 

3. osztály 

Heti 1 órában tanulják a gyerekek az idegen nyelvet. 

Minden órát az előző órákon tanultak ismétlésével kezdtük, ugyanis egy hét alatt nagyon 

sokat felejtettek. 

Ebben a félévben a család témakör alapszókincse mellett nagyon kevés nyelvtani ismeret is 

előfordult. 

A csoport vegyes összetételű. 

 2 SNI tanuló jár a csoportba. 

Forgács Virág a 2.  félévben mentesült az értékelés és minősítés alól. Innentől kezdve 

mindössze annyit készült az órákra, hogy a német felszerelést bepakolta a táskájába, vagyis 

semmit sem tanult. 

A másik SNI tanuló Bognár Emília szorgalmas. Képes együtt haladni a többiekkel. Nem lesz 

vele probléma a későbbiekben sem. 

A csoport többi tagja tanul : ki többet, ki kevesebbet. 

Órai magatartásukkal nincs gond. Órán figyelnek, dolgoznak. 

 

4. Osztály 

3 témakörrel foglalkoztunk az órákon: iskola, ételek-italok, napirend 



A tanulók kedvelték ezeket a témákat, hiszen a mindennapi életben előforduló szóanyaggal, 

valós életre jellemző helyzetekkel, szituációkkal foglalkoztunk az órákon. Szituációs 

szerepjátékkal fejlesztettem a tanulók beszédét, beszédértését. A gyakorlatban alkamazható 

nyelvtudás ennél a 3 témakörnél teljes mértékben megvalósulhatott. 

2 SNI tanuló jár az osztályba: Simon Enikő és Szijártó Jázmin. Jázmin mögött támogató 

szülők állnak. Sokat segítenek neki, tanulnak vele, kikérdezik. Ugyan órai munkája nem 

látványos, de mind írásbeli, mind szóbeli feleletei jól sikerültek. 

Enikő nem tud önállóan dolgozni, folyamatos támogatást igényel. Már most nagy a 

lemaradása, gyengén teljesíti a lecsökkentett tananyagot is. Számára már a szavak 

megtanulása is nagy eredménynek számít.   

A 2 SNI tanuló felkészüléséhez több időt biztosítok, a tananyagot és a számonkérést is 

differenciálom. Enikő esetében kizárólag a szóbeli feleletre helyezem a hangsúlyt. 

Ugyan nem SNI tanuló, de nagyon gyenge teljesítményt nyújt Komláti Jázmin. Ő egyáltalán 

nem tanul, házi feladatát nem készíti el, sokat hiányzik. Sajnos sokszor nem is tudom 

eldönteni, hogy azért nyújt ilyen gyenge teljesítményt, mert nem tanul vagy csak erre képes. 

A folyamatos tanulás, óráról órára készülés még mindig több tanulónál problémát okoz. 

Vilics Márk értelmes, jó eszű gyerek, de kizárólag az órákon hallottakból akar megélni. 

Számára első a foci, így képességei alatt teljesített. 

Szorgalmasan készült órákra Nagy Balázs és Imre Fanni. 

Fazekas Gergely is szorgalmas, sokat tanul, ennek ellenére órai munkája, teljesítménye nem 

tükrözi vissza a befektetett energiát. 

Sokkal jobb eredmény elérése lenne képes Nagy Petra, Lakics Richárd és Varga Marcell. 

Összességében közepes képességű és szorgalmú csoport. Órai magatartásukkal nincs gond. 

Felszerelésük, házi feladatuk 1-2 kivétellel rendben van. 

A tananyag egyre több nyelvtani ismeretet is tartalmaz. Ezeket minden órán gyakoroljuk. 

A legnagyobb nehézséget a hallás utáni megértés okozza. Nem szeretik a magnós feladatokat 

és sajnos nehezen is megy nekik. Ezt a jövő tanévben még többször kell gyakorolni. 

 

 

 

Vizuális kultúra   5-6. osztály   

Rajz és vizuális kultúra   7. osztály   

Rajz és vizuális kultúra   8. osztály   



Mozgóképkultúra és médiaismeret   8. osztály 

Saly Rita 

 

 Iskolai rajzversenyek: 

 Az Európai Mobilitás Hét keretében meghirdetett „Közlekedj okosan!” című rajzverseny   

1. helyezett Németh Liza  6.A 

„Zrínyi Miklós és hős bajtársai 1566. évi szigetvári küzdelmének 450. évfordulója” alkalmából 

meghirdetett rajzverseny 

 1. helyezett   Szijártó Dorka  8. A   

 2. helyezett   Németh Liza  6. A 

 3. helyezett   Kaszala Krisztofer  7.A 

ÖKO rajzversenyek: 

„2016. Az év vadvirága a mocsári kockás liliom” 

3. helyezett  Németh Liza 6.A 

„2017. Az év bogara a nagy szarvasbogár” 

1. helyezett  Őri Máté 5.B 

5. A osztály: 

 Szorgalmasan, fegyelmezetten dolgozott az osztály egész évben. Néhány fiúval voltak csak 

magatartási gondok, amit sikerült megbeszélni és a második félévben már megszűntek a 

problémák. A lányok egymást segítve, bíztatva ügyesen rajzoltak. A gyengébb 

képességűeknek sikerélményeik lettek és tudtak javítani az érdemjegyeiken. A grafikus és 

színes feladatokat és a művészettörténeti rajzos feladatokat is kedvelték. Néhányuknak kevés 

volt az önbizalma, biztatást sokszor igényelték, munkatempójuk kicsit lassú, ezért sokszor 

otthon tudták csak befejezni a rajzaikat. Szívesen rajzoltak iskolai és más rajzpályázatokra is a 

gyerekek. Sok jó munka született a Fürdőkultúra rajzversenyre is. 

 

5.B osztály 

A legnagyobb eredmény az, hogy gyengébb képességű tanulóknak sikerült felzárkózniuk. 

Minden téma érdekelte őket, kipróbáltuk a párban-csoportban való alkotást, itt is sikerült 



megosztani a feladatokat. A második félévben sok óra elmaradt, keveset tudtunk együtt 

dolgozni. Inkább a grafikus megoldásokat választották a gyerekek az idő rövidsége miatt. 

Alkotás közben szívesen hallgattak zenét, de sokszor egymást bátorítva és segítve rajzoltak. 

 

6.A osztály 

Nagy létszámú osztály, sok eltérő képességű tanulóval. A kézműves tanulók mindig húzó erők 

voltak szorgalmukkal és rajzaikkal. A gyengébb képességűek sok bíztatással, odafigyeléssel 

nagyon szép jegyeket produkáltak. Kicsit hangosak, nyüzsgőek, sokat kellett fegyelmezni a 

lányokat és fiúkat egyaránt. Nagyon zavaró volt és rossz hatással volt Muhovits Milán órai 

viselkedése és munkához való negatív hozzáállása. Néhány fiú is próbálta ezt a viselkedést 

utánozni, de végül sikerült őket meggyőzni. Az óra végi értékeléseket során viszont 

türelmesek és reálisak voltak magukkal és társaikkal. Szívesen rajzoltak a művészettörténeti 

részekhez kapcsolódóan. 

  

7. A osztály 

 Az osztály munkához való hozzáállásával nem voltam megelégedve. Bár a gyengébb 

képességű tanulók már kevesebb segítséget igényeltek, de jobb képességűek lustábbak és 

érdektelenebbek lettek. Még első félévben sikerült Kaszala Krisztofernek egy szép iskolai 

rajzversenyen remekelni, de a második félévben már nem remekelt. 

A művészettörténeti részeket továbbra sem szerették, inkább a grafikus technikákat 

részesítették előnyben. Bár nem szívesen nyúltak semmilyen színes technikához, de pozitív 

megerősítés után mégis szép festmények születtek. 

 

8. A osztály 

 Az osztállyal jól lehetett dolgozni, csoportban és kooperatív munkával dolgoztuk fel a 

művészeti irányzatokat. 

 Sok jó képességű és kimondottan tehetséges tanuló van az osztályban, az ő egyéni 

fejlesztésük rajzórákon is megvalósult. Ebben a félévben viszont egy kicsit alábbhagyott a 

lelkesedésük. Gyengébb képességű diákokkal voltam a legjobban megelégedve, lelkesek és 

kitartóak lettek. Megszerették a festési technikákat és komoly művek készültek nagy 

meglepetésükre. 

 Zenehallgatás közben sokkal fegyelmezettebben és jobban tudtak dolgozni. 



A médiaismeret órákon ügyesek voltak, de nehezen lehetett az osztály tanulóit szorgalmi 

plusz feladatokra rávenni. Második félévben kooperatív módszerrel sokk eredményesebben 

lehetett a témákat feldolgozni velük. 

 

8. B osztály 

Rendkívül hangos, figyelmetlen osztály, nehéz őket fegyelmezni a lányok is nagyszájúak, 

elégedetlenek. Az óra eleji szervezési feladatok és a koncentráció hihetetlenül nehezen ment. 

Főleg a grafikus technikákat választották a feladatok megoldásához, mivel ez egyszerűbbnek 

tűnt és kevesebb energiát igényelt. A tehetségesebb tanulók nem voltak szorgalmasak és 

rajzpályázatokra is nehéz volt őket rávenni. 

 A médiaismeret órákon a filmekkel kapcsolatos témákat ügyesen feldolgozták páros vagy 

csoport munkában. De voltak olyanok, akik még az órai vázlatot sem akarták leírni, így nagy 

hiányosságaik voltak. 

  

Ének- zene 

Bodáné Szabó Andrea 

 

A 2016-17-es tanévben 7 évfolyamon, a 2. osztálytól a 8. osztályig tanítom az ének-zenét. Az 

elveim minden osztályra vonatkozóan azonosak: a zenetanítás széles eszköztárát felhasználva, 

a zene értő szeretetére nevelni a gyerekeket. 

A játék és az éneklés örömén túl a zongora az élő zenei bemutatás lehetőségét adja, de az 

általam összeválogatott zenehallgatási anyagok szintén esztétikai élményt jelentenek a 

gyermekek számára. 

Az iskola által berendezett ének-zene szakterem minden infrastruktúrát biztosít az igényes 

szakmai munkához. 

 

 

Ének-zene tanítás a 2-4 évfolyamon 

Az ének-zene órák menete 



1. Beéneklés/ráhangolódás az órára: énektechnikai, intonációs és memória gyakorlatok. 

2. Három dal vagy gyermekjáték: a dalok éneklése, hozzákapcsolva készségfejlesztési 

feladatok. Pl. ritmuskíséret. A dalokhoz – felhasználva a gyerekek kreativitását – játékok 

kapcsolódnak. 

3. Dramatizálás, táncimprovizáció az általam kiválasztott zenei részletekre. 

4. A zenei írás-olvasás kialakítása, fejlesztése. 

5. Zenehallgatás az óra adott anyagához illeszkedve 

A második félévben nagyobb hangsúlyt kapott a zenei írás-olvasás: 

1. a zenei memória fejlesztése (ritmus- és dallamlejegyzés)   

2. gyakorlatok zenei motívumokra tagoltan 

A megoldásokat a tábláról ellenőrizhették a gyerekek. Hibátlan vagy kevés hiba esetén 5-ös 

érdemjeggyel motiváltam a feladatok megoldását. Az SNI-s tanulók differenciált 

munkavégzéssel a másolásra kapták az 5-ös érdemjegyet.      

Alapvető zenei készségek az alsó tagozatban: 

Betűkotta, hangjegyes kotta – szolmizációs hangok (pentaton, D7,m7), az alsó pótvonal 

használata, ütemvonal használata. 

Ritmuskészség fejlesztése az alsó tagozaton: 

Ritmusértékek (egész, fél, negyed, nyolcad, pontozott félhang, pontozott negyed-hang.) 

Ütemfajták: kétnegyed,háromnegyed,négynegyed. 

Ritmusformák: szinkópa, nyújtott ritmus,éles ritmus. 

Hangsorok: moll 7 fokú, Dúr 7 fokú, pentaton. 

A népzenei ismeretek előkészítése: népdalelemzési szempontok a kottakép segítségével.   

Zenei formálás: szekvencia. 

Ezeknek a kihívásoknak eleget tettünk, ezentúl sok improvizációs, játékos gyakorlattal 

bővítettük ismereteinket, dramatizáltunk a népi gyermekjátékokat. Az év során 25-30 dalt 

tanultunk (kotta nélkül, szöveggel, szolmizálva, ritmusnévvel). A feladatokat a gyermekek 

differenciálva kapták zenei képességeik függvényében. 

A 2-4 osztályban a gyerekek szívesen énekelnek, a megoldandó zenei feladatokra nyitottak, 

örömmel dramatizálnak, szeretik a zenei improvizációs játékokat. Az új dalokat könnyen és 

gyorsan tanulják. Az órák pörgősek, próbálom a gyermekek éber figyelmét minél hosszabb 

ideig fenntartani, ötleteiket az órába beépíteni. 



A tanulók viselkedése empatikus, megértő, segítőkész. A magatartás tekintetében mind a hat 

osztály sokat fejlődött. 

Szereplések 

Három alsó tagozatos osztály vett részt az adventi reggeleken, a 2a,  a 4a és 4b. A 2a osztály 

gyermekdalokat énekelt tánc-improvizációval, barokk zenével színesítve az eseményt. A 4a és 

4b osztály tanulói kánonokkal, népdalokkal kedveskedtek társaiknak. 

Ének-zene tanítás a felső tagozatban 

5-6. osztály: A gyerekdalok világából átlépünk a tradicionális népzene és az igényes műzene 

világába. Óráink egyik kiemelkedő témája a magyarság népi kultúrájának megszerettetése, 

nemzeti zenei kultúránk, a más népek dalai és a klasszikus zene iránti igény és szeretet 

felkeltése. 

Az év során megismerkedtünk a népzene főbb dialektusterületeivel, az egyes területek zenei 

sajátosságaival. A népdalelemzés szempontjaival az új és régi stílusú népdalok esetében. 

Betekintést kaptak a gyerekek a zeneelméleti ismeretek alapjaiba: hangközök, 

hármashangzatok, kvintkör. 

A 7-8. osztály: Az ének-zene órák anyagát többnyire a zenetörténeti ismeretek határozzák 

meg. Fontos célkitűzés számomra, hogy az értéktelen, rövid életű könnyűzenei műfajok 

ellensúlyozásaként megismerkedjenek e műfaj, valamint elsősorban a klasszikus zene 

maradandó értékeivel. 

Az ismeretek bővítésénél mind a négy évfolyamon foglalkoztunk a magyar népszokásokkal, 

jeles napokkal. 

A felső tagozaton az órákon való aktív részvétel már visszafogottabb. Bátortalanul énekelnek, 

zenei alapismereteik is hiányosak. 

A 7-8. osztály szorgalma változó, órai magatartásuk kifogásolható. Nem mindig követik az 

órai feladatokat, néha elhárítják azokat. 

Zenei alapismeretekkel (ritmusértékek, hangsorok, hangközök) ismerkedtünk, mindezt játékos 

improvizációs feladatokkal, zenei szemelvények megszólaltatásával. A gyerekek ezt az 

anyagrészt dolgozattal zárták. A dolgozatok átlaga jó, ez megfelelt szakmai elvárásaimnak. 



Zenetörténeti korszakok átfogó áttekintése: a hetedik osztályban barokk, klasszika; a 

nyolcadik osztályban barokk, klasszika, romantika, 20. század. 

A zenetörténet tanítása során törekedtem arra, hogy ne a lexikális ismeretek elsajátítására 

helyezzük a hangsúlyt, hanem a zenei stílusok megismerésére – sok-sok hangfelvétellel 

színesítve az órát. 

Énekkar 

A szeptemberben szerveződött énekkar jelenleg 20-22 fővel próbál. A gyerekek szeretik a 

kiválasztott kórusműveket, motiváltak, lelkesen vesznek részt az énekkari munkában. Az első 

fellépésünk városi rendezvényen, az Adventi vásáron volt, ahol a kórus Kodály Karácsonyi 

pásztortánc c. művének részletét, Zsasskovszky Pásztordalát és a Soul Air (Jazz kánon) című 

műveket adta elő. 

E műsor elhangzott az iskola karácsonyt ünneplő délelőttjén is. Ekkor kóruskarácsonyt is 

rendeztünk, ahol a gyerekek megajándékozták egymást. 

Célom a gyerekek létszámának 30-35 főre növelése. Ez szükséges a többszólamú művek 

megszólaltatásához. (A legközelebbi szereplésünk a március 15-i ünnepség keretében lesz.) 

A kórus ez év tavaszán felvette a Trilla Énekegyüttes nevet. Év végi létszáma 24 fő. Az év 

során kimaradt 2 fő, érkezett 4 új tag. Jövő szeptembertől 30-32 főre számítok. 

A 2107-18-as tanév mozgalmas lesz a kórus életében. Éneklő Ifjúság minősítő koncert, önálló 

koncert szólistákkal van tervezve. Megpályázzuk az NKA iskolai kórusok részére kiírt 

pályázatát. Pozitív elbírálás esetén szélesednek a szakmai lehetőségeink. 

A 2016-17-es tanév második félévében az énekkar fellépett a város jótékonysági családi 

napján, valamint a Hatosfogat Művészeti Fesztiválon, ahol arany minősítést kapott. 

 

 



Év végi beszámoló – reál munkaközösség 2016-2017. tanév 

     

 

A Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI reál munkaközösségének tagjai az idei tanévben is a 

közösen meghatározott célkitűzések alapján végezték a munkájukat. 

 

Személyi feltételek:  

Az idei tanévben Lakner Judit munkaközösség vezető távozásával a reál munkaközösség 

tagjainak a száma eggyel csökkent. 

Munkaközösségünk tagjai és tanított tárgyaik: 

Bándoliné Pájer Éva – természetismeret, földrajz 

Beke Péterné – természetismeret, biológia, informatika 

Rosnerné Szabó Andrea – matematika, kémia 

Somogyi Gabriella – matematika, technika 

Soós Eszter – fizika 

 

Tárgyi feltételek: 

A matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, természetismeret órák szaktantermi 

rendszerben zajlanak. A korszerűen felszerelt, célszerűen berendezett, tantárgyra jellemzően 

dekorált tantermek mindegyikében van interaktív tábla vagy számítógép, amit napi 

rendszerességgel használunk. Sajnos a laptopokkal egyre több a probléma, félő, hogy már 

nem sokáig használhatóak. Az idei tanévben – nagy örömömre - jelentősen bővült a 

matematika szaktanterem dekorációja. A geometriai tablósorozat (Pitagorasz tétele, 



párhuzamos szárú szögek, merőleges szárú szögek, négyszögek, kör, hasáb, egyenes henger, 

gömb, síkidomok terület és kerületszámítása, testek felszín és térfogatszámítása, geometriai 

alapfogalmak, szögpárok, sokszög) lényeget kiemelő információi a tanulók figyelmét 

felkeltik, mindenképpen hasznos dolog számukra. A másik kiemelkedő „gyarapodásunk” az 

okoslépcső, ami szülői kezdeményezésre és a szülők segítségével valósult meg iskolánkban. 

A diákjaink a lépcsőn nap, mint nap közlekedve, szinte észrevétlenül tanulják meg a 

síkidomok kerületének és területének számolásmódját.   

             

 

Iskolánkban átfogó ÁNTSZ ellenőrzés zajlott április 27-én, ahol a fizika-kémia szertár is 

ellenőrzés alá került. A jól felszerelt, tágas szertárunkban mindent rendben találtak… 

 

A munkatervben meghatározott célok, feladatok: 

- Az új tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése 

- A természettudományos gondolkodásmód kialakítása 

- Az alapkészségek erősítése minden tantárgyban 

- A feladatmegoldó képesség fejlesztése 

- Az informatikai tudás megszerzése 

- Környezettudatos életmódra nevelés 

- Egészséges életmódra nevelés 



- Az új helyi tanterv felmenő rendszerű alkalmazása 

- Differenciált oktatás 

- Változatos, sokszínű tanórák – hatékony módszerek és munkaformák alkalmazása a 

tanulók motiválása érdekében / IKT eszközök 

- Tehetséggondozás 

- Kompetenciák fejlesztése 

- A felső tagozatra érkező tanulók beilleszkedésének segítése 

- Pályaorientáció 

- A nyolcadik osztályos tanulók felkészítése az írásbeli felvételire 

- Szülőkkel való kapcsolattartás 

- Programok, versenyek szervezése 

- Részvétel programokon, versenyeken 

- Együttműködés a többi munkaközösséggel 

 

Statisztika: 

Év végi jegyek alakulása 
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Tantárgyi átlagok  
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Programok, versenyek, eredmények: II. félév 

Január 24. - Rumi Rajki István Komplex Verseny 

Két induló csapat: 4. és 8. évfolyamokból / 8.-os csapat matematikából 1. 

helyezést ért el 9 induló csapat közül 

Csontos Bálint, Eredics Izabell, Kiss Viktor, Szijártó Dorka 

 

Február 7. - Öveges József fizikaverseny iskolai forduló / 3 nyolcadikos tanuló 

Cseresznyák Dávid  megyei 11.,Csontos Bálint megyei 12. és Kiss Viktor 

megyei 16. helyezettek lettek, a megyei döntőbe nem jutottak tovább. 

 

Február 17. - Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló / 12 felsős tanuló, 

évfolyamonként kb. 200 induló 

Németh Áron 6.o.   megyei 31. 

Czeglédy Balázs 5.o.  megyei 45.    +3 tanuló az első 80 között 

Április 7. - Kaán Károly Országos Természetismeret Verseny megyei forduló 

Németh Áron 6.o. megyei 18. 

 

Április 8. - Mozaik Kiadó Országos Internetes Tanulmányi Verseny országos 

döntő   5 forduló után 

Csontos Bálint 8.b - 19. Cseresznyák Dávid 8.b -  20. 

 

Április 13. - Ki a mester két keréken?  

Király Ármin 6. o. megyei 8. 

 

Április 18-22. - Fenntarthatósági Témahét – Cseppben a tenger: 1-5. osztály 

Aktív tanulók/passzív ház 6-8. osztály 

Az ÖKO munkaközösséggel közösen, részletesen abban a beszámolóban 

 

Április 19. - Reményik Iskola” Ma kerékpárral holnap autóval” verseny 

Alsós csapat 6. helyezés 

 

Április 21. - A fizika mindenkié országos programsorozat szombathelyi  

rendezvény 



Április 26. - Ambrózy Természetismeret Verseny 

Czeglédy Balázs, Nagy Zsófia, Tancsics Martin, Csontos Bálint 

- Pindúr-Pandúr Közlekedési Verseny 

1. és 2. osztályos tanulók csapata 2. helyezés 

 

 

A tanév értékelése, javaslatok: 

Munkaközösségünk tagjai mindannyian munkájuk és szaktárgyaik iránt elkötelezett 

pedagógusok. Elsődleges célunk a negatív megítélés ellenére, tantárgyaink megszerettetése és 

az általános műveltséghez szükséges elméleti anyag átadása és bevésése. A tantárgyi átlagok 

különösen fizika, kémia, biológia esetén, természetesen 8. évfolyamon a sor végén kullognak, 

de a félévhez képest javítottunk a bukási statisztikán. Két tanuló bukott a lustaság ill. a 

motiválatlanság miatt, a segítő szándék ellenére. A környezettudatos életmódra nevelés a 

természettudományos tantárgyak óráinak alapvető építőeleme. Vannak olyan témáink, 

amelyek fizika-kémia-földrajz-természetismeret órán is feldolgozásra kerülnek. A különböző 

szemszögből körüljárt témák ismétlődése mélyebb, alaposabb tudást eredményez, mégis jó 

lenne időben egyeztetni a kollégáknak a tartalmi átfedéseket és szintézist kellene teremteni. 

Nagyon hasznos programnak bizonyult a Fenntarthatósági Témahét, ahol például a megújuló 

energiaforrásokról szerzett sokirányú ismereteiket feleleveníthették és tesztelhették. Az ilyen 

jellegű programban a jövőben is szívesen szerepet vállalunk. 

A megújuló tanári szerep: a színes, változatos munkaformákat felvonultató tanórák, a 

differenciált oktatás megvalósítása nem könnyű feladat. Bár mindent megteszünk a 

fejlődésünk érdekében, sokunkban hiányérzet marad és a kérdés, hogyan lehetne még 

hatékonyabban csinálni. 

Az informatika teremben április végétől trópusi a klíma, megviseli a teremben tartózkodókat. 

Jó lenne orvosolni a lehetőségeinkhez mérten, valamilyen módon ezt a problémát 

 

Vép, 2017. június 29.                                                                Rosnerné Szabó Andrea 

                                                                                                    munkaközösség vezető 

 



Melléklet: Szaktanári beszámolók 

 

Bándoliné Pájer Éva 

Természetismeret 5. évfolyam 

Földrajz 7-8. évfolyam 

 

Taneszközök: 

5. évfolyam:  Nemzedékek Tudása 2014. Tk., Mf – NAT Kerettanterv 2012. 

7.évfolyam: Ofi (Apáczai) 2014. Tk., Mf. – NAT Kerettanterv 2012. 

8.évfolyam: Ofi (Apáczai) 2016. Tk., Mf. – NAT Kerettanterv 2012 

 

Célok, feladatok: 

-  a természetismeret, földrajz tanulásához szükséges alapkészségek elsajátítása és azok 

fokozatos fejlesztése felmenőben 

  - a legegyszerűbb megismerési és tanulási módszerek megtanítása, begyakorlása 

  - folyamatos tanulói atlasz használat, tájékozódási ismeretek, mérések, térképjelek, égtájak 

  - a megfigyelések saját szavakkal történő elmondása, önálló megfogalmazása, tanári 

segítséggel fogalmak értelmezése, rajzok készítése 

  - kiemelt figyelmet fordítottunk: környezetvédelem, környezetszennyezés, 

természetvédelem, fenntarthatóság  

    A cél az volt, hogy a gyerekek saját tapasztalataik segítségével fogalmazzanak meg pozitív 

és negatív gondolatokat magukról, szűkebb és tágabb környezetükről, a világról, annak káros 

és hasznos fejlődéséről, alakulásáról. 

 

A tanórákon alkalmazott módszerekről, a tanév tantárgyi feladatairól, az alábbi három kiemelt 

területről félévkor már részletesebben beszámoltam. Ezekre jelen beszámolóban már nem 

térnék ki: 

- Kompetenciamérésre való felkészítés 

Feladat: Különböző módszerekkel, csoportokban és párokban, képességfejlesztő, játékos 

gyakorlatokkal, logikai, összefüggéseket feltáró feladatokkal bővíteni az elméleti tananyagot, 

a szövegértési –és alkotási képességet fejleszteni.  

- Digitális kompetencia fejlesztése 



    Feladat: az interaktív tábla, digitális tartalmak használata a természetismereti és földrajz 

órákon minden évfolyamon  

- Differenciálás, a különös figyelmet igénylő tanulók ( SNI, BTM, tehetséges) 

   Feladat: az SNI és BTM-es tanulók integrálása a tanórákon, a többségi tananyaghoz 

igazodva differenciált óravezetéssel, egyéni számonkéréssel és értékeléssel.  

 

A tanév értékelése, tapasztalatai, tanulságai: 

Érdekes volt megtapasztalni, hogy az általam tanított osztályok (5.a,b, 7.a, 8.a,b) mennyire 

különböznek egymástól mind a tantárgy iránti érdeklődést, a hozzáállást, az aktivitást, az 

egyéni képességeket, a felkészülést, a szorgalmat, mind pedig a gyerekek személyiségét, 

osztályközösségét illetően. Ha eredményesen, hatékonyan szeretnénk dolgozni, ha élvezetes 

órákra vágyunk a tanulók és természetesen a magunk javára is, célszerű, hogy mindezeket a 

különbözőségeket figyelembe vegyük és szinte osztályra szabott módszerekkel, az osztály 

igényeihez igazodó hozzáállással készüljünk fel az órákra.  Ha nem ragaszkodunk mereven, 

minden osztályban egységesen, bevett szokásainkhoz, pedagógiai elveinkhez, elvárásainkhoz, 

esélyünk van arra, hogy szeretettel, de következetesen elérjük kitűzött céljainkat. 

 

Az 5. évfolyamon nagyon élvezetes, élményszerű órákat lehetett tartani. Mindkét osztály 

nagyon érdeklődő, nyitott volt a természetismeret iránt. Az A osztályban mivel több jó 

képességű, tájékozott, jó tanuló gyerek van, a tananyagot nagyobb mélységben és nagyobb 

mennyiségben lehetett átadni. A tanórákat a gyerekek részéről rengeteg kérdés, hozzászólás 

jellemezte, szívesen meséltek olvasott ismeretekről. A B osztályban lassabb tempóval, 

„magyarázósabb” módszerrel értünk el eredményt, sokat rajzoltunk, ábrákat készítettünk. Ők 

viszont szorgalmasan készültek az órákra könyvekkel, képekkel, digitális bemutatókat 

készítettek. 

A 7.a osztály tanítása egészen más munkaformákat igényelt. Náluk az elsődleges szempont 

szinte minden órán a motiváltság elérése volt.  Képekkel, video bejátszásokkal, digitális 

feladatokkal, ezek folyamatos váltakozásával lehetett fenntartani az érdeklődést. A 

témaköröket kisebb egységekre kellett bontani és sűrűbben lezárni témazárókkal. Keveset 

tanultak otthon, nagyobb mennyiségű tananyaggal nehezen küzdöttek volna meg. Sok kisebb 

jeggyel tudtuk kihozni a végeredményt. 

A 8.a nyugodt, kiegyensúlyozott osztály, nem okozott nehézséget a tananyag átadása, a 

gyerekek foglalkoztatása. Náluk a legnagyobb feladat a differenciálás volt. Odafigyelni a jó 

tanuló Nagy Ivettre, az állandóan érdeklődő és kíváncsi Kiss Viktorra, a lassan haladó, 



lemaradó Peterdi Balázsra és az egyéni segítségnyújtást igénylő Kiss Erikre. Minden 

elismerésem azé a kollégáé, aki mindezt magas szinten tudja naponta végezni. 

A 8.b osztály szintén egyedi eset volt. Náluk a figyelem és a fegyelem megtartása volt a 

legnagyobb kihívás. Pedig lehetett volna a másik osztályéhoz hasonló tempóban haladni. 

Megoldás volt náluk a tanórákba többször beépített kis szünet, amiket különféle 

beszélgetésekkel töltöttünk meg, kizökkentve őket a tanulásból. Érdekes, hogy velük a 

leghatékonyabb a hagyományos frontális, „együtt dolgozós” munkaforma volt a 

legeredményesebb. 

 

 

Beke Péterné: 

Beszerzés: ambu baba - újraélesztés gyakorlásához 

Versenyek:  

 Kaán Károly Országos Természetismeret Verseny:  Németh Áron megyei ford. 18.  

 Ambrózy Természetismeret Verseny: Czeglédy Balázs, Nagy Zsófia, Tancsics Martin, 

      Csontos Bálint 

Sajnos egyre nehezebb a versenyekhez megfelelő tanulót találni. Vagy túlterhelt, vagy eljön 

szívesen, de semmit nem tesz hozzá önszorgalomból. Igazi versenyző típussal már régen 

találkoztam.  

Informatikából versenyre sem tudtam vinni senkit ebben a tanévben. 

Az infóteremben április végétől trópusi a klíma, megviseli a teremben tartózkodókat. 

Lehetőségeinket figyelembe véve szeretném, ha tudnánk változtatni a helyzeten. 

Fenntarthatósági témahét: 

 Cseppben a tenger: 1-5 osztályig 

 Aktív tanulók, passzív ház: 6-8. osztály 

Erről készítek egy képes beszámolót az ÖKO-ban.  

Jó lenne megnézni a reál tantárgyak közti tartalmi átfedéseket, ezeket a tanmenetekben időben 



egyeztetve közösen feldolgozni. Tapasztalatom, hogy nagyon tantárgyakra tagolva látják a 

tanulók a világot. Valahogy meg kellene teremteni a szintézist. 

Legnagyobb problémáim: Kaszala Krisztofer, Horváth Rajmund, Muhovits Milán. Egy 

pedagógusos (vagy több) gyerekek. Rengeteg tanórát tettek tönkre. 

5.6. évfolyamon öröm volt tanítani. A diákok többsége motivált, érdeklődő, tantárgyhoz 

kapcsolódó élményeik vannak és sok szorgalmi feladatot végeztek. 

 

Rosnerné Szabó Andrea: 

Tanított tantárgyak, osztályok: 

- matematika 5.a/6./8.a/8.b 

- kémia 7./8.a/8.b 

Taneszközök: 

- Matematika 5. Tk., Mf. OFI - NAT Kerettanterv 2012. 

- Matematika 6. Tk., Mf. OFI - NAT Kerettanterv 2012. 

- Matematika 8. Tk., Mf. OFI - NAT Kerettanterv 2012. 

- Kémia 7. Tk., Mf. NT - NAT Kerettanterv 2012. 

- Kémia 8. Tk. Mf. NT - Kerettanterv 2012. 

 

Minden évfolyamon a következő fő témakörök adják a matematika tanítás vázát 

évfolyamonként változó óraszámban és mélységben: 

- Gondolkodási módszerek  

- Számtan, algebra 

- Összefüggések, függvények, sorozatok  

- Valószínűség, statisztika 

Fejlesztési követelmények: 

- Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása.  

- A matematikai szemlélet fejlesztése. 

- Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus 

gondolkodásban. 



- Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása. 

- Helyes tanulási szokások fejlesztése. 

 

Az év tapasztalatai: 

Iskolánkban a kerettantervben meghatározott óraszámokhoz képest, abban a szerencsés 

helyzetben vagyunk, hogy 6.7.8. évfolyamon is heti 4 órában foglalkozhatunk matematikával. 

A jól bevált Gondolkodni jó tankönyvcsaládot – nem készült el a nyolcadikos átdolgozott  

kiadás – lecseréltük az OFI kísérleti tankönyveire. Jó választásnak tűnt, kedvező árú, 

munkafüzet is választható hozzá, NKP portálon rengeteg használható segédanyag van hozzá.  

Úgy gondolom, hogy az ötödikes tankönyv és munkafüzet jónak mondható. Kevesebb 

elméletet, kevesebb előzetes ismeret felelevenítést tartalmaz, néhány tananyagnál kevés a 

feladat, de mi pedagógusok ezt könnyedén ki tudjuk egészíteni. A tanmenet javaslaton csak 

kis mértékben változtattam, volt idő gyakorlásra is. Az 5.a egy nagyon jól együttműködő, 

érdeklődő osztály, többségében jó képességű tanulókkal, gyorsan megértik az új dolgokat, de 

nagyon gyorsan felejtenek, a bevésésre több időt kell szánnom. Igényelték a szorgalmi házi 

feladatokat, amit nagy arányban meg is oldottak. Az SNI tanulónak szövegértési problémái 

vannak, az utasításokat nehezen érti meg vagy teljesen félreérti. Neki külön el kell mondani, 

hogy mit is várok tőle, mit kér a feladat. Egy tanuló teljesítménye volt nagyon gyenge, de 

csak a szorgalom hiánya miatt, képességei szerint többre képes. 

Hatodik osztályban már jobban hiányzott a régi matek könyv… Ebben a nagy létszámú 

osztályban sok ügyes tanuló van. Két tanuló kiemelkedik, feladatmegoldásban gyorsak,  

probléma-megoldó képességük nagyon jó, nem ragaszkodnak a betanult sémákhoz, egyedi 

megoldásaik is vannak. Sok jeles és jó tanuló van még, sok szorgalmas, ők szintén meg-meg 

csillantják logikus énjüket. Érdekes, hogy nagyon nehezen nyílnak meg, bár tudják a választ, 

alig jelentkeznek. Az aktív órai munkára és a matematika nyelvezetének helyes használatára 

ösztönzöm őket folyamatosan. Az SNI tanulók közül hárman nagyon gyengék, közülük egy 

tanuló az értékelés alól mentesítve van. Alapvető hiányosságaik vannak, számolásuk is 

pontatlan, időlegesen megértik az összefüggéseket, de néhány nap múlva már el is felejtik. / 

Mindig differenciáltam a házi feladatokban, számonkérésekben, témazárókban. A többségi 

szintet elégségesre teljesíteni, csak két tanuló lenne képes./ Minden 4. órán kompetenciamérés 

feladatsorokat oldottunk meg. Nagyon élvezték, többségében ügyesek voltak, kíváncsian 

várom az országos mérés eredményét.  



Nyolcadik évfolyamon szintén kevésnek éreztem az új tankönyvet, sokszor használtam a régi 

tankönyv feladatait kiegészítésként. A kompetenciamérésre ugyanúgy készültünk, mint 

hatodik évfolyamon, ennél többet nem is lehet már tenni az eredményesség érdekében, de 

náluk már nem bízom annyira a jó eredményben. A motiváltság, a szorgalom hiánya rányomta 

a bélyegét a teljesítményükre. A 8.b figyelemzavara, fegyelmezetlensége a tananyag 

alapszintre redukálását is megkövetelte.  A felvételit író két tanuló szorgalmasan készült, 

képességeikhez és az országos szinthez képest kicsit gyengébben teljesítettek, de a vágyott 

középiskolába sikerült bejutniuk. 

Kémiából a 7. osztály bár átlagban jó eredményt ért el, mégis nagyon passzívnak gondolom 

őket. Szívesen hallgattak engem, de ők megszólalni már nem akartak. A Kecskésné féle 

átdolgozott tankönyv, nagyon jól kidolgozott, érthető, a munkafüzet tökéletes kiegészítés a 

gyakorlásra. Az interaktív feladatok nagyon népszerűek voltak, de az önálló PPT készítés már 

nem, ami az előző évek tapasztalatai alapján meglepő.  

Idén először használtuk az átdolgozott nyolcadikos könyvet, nem a megszokott 

csoportosításban ismerik meg az elemeket és vegyületeket. Ami a tanulóknak kedvez, hogy 

jóval könnyebb. Kevesebb reakcióegyenlet, rövidebb tananyagok, több hétköznapi kémia van 

benne. Mindig próbáltam segíteni témazárók előtt egy összegyűjtött kérdés-válasz sorral a 

felkészülésüket az adott témakörből. Az év végi átlag nem túl fényes, köszönhetően a 

szorgalom és a motiváltság hiányának.  

A környezetvédelem, a környezettudatos életszemlélet fő témája a kémia tanításnak is. Erre a 

témára ill. a téma minden irányú körüljárására rendkívül fogékonyak a 13-14 éves kamaszok. 

A Fenntarthatósági Témahét is ezt helyezte középpontba és a tanulók nagyon lelkesek és 

aktívak voltak.  

Sajátos nevelési igényű tanulók, tehetséggondozás, differenciálás: 

A differenciálás most is a legnehezebben megoldható feladat számomra, ha a tökéletességre 

törekszem. Egy átlagos osztályban minimum 3 féle alternatívát kellene folyamatosan 

követnem, amit sajnos nem tudtam maximálisan végrehajtani. A feladatok minőségében és 

mennyiségében eltérek ugyan, de sokan vannak, akik igénylik a személyes kontaktust, a 

segítséget. Nehezen tudok elszakadni a hagyományos frontális munkaformától, ami egyrészt a 

megszokás miatt van, másrészt, mert a leghatékonyabb módszernek tartom a matematika órák 

többségében. 



Programok, versenyek, eredmények:  

Az I. félév eredményeiről már beszámoltam, itt most csak a II. félévet részletezem. 

- Január 24.: Rumi Rajki István Komplex Verseny 

Két induló csapat: 4. és 8. évfolyamokból / 8.-os csapat matematikából 1. helyezést ért el 9 

induló csapat közül 

- Február 17.: Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló 

12 felsős tanuló mérette meg magát iskolánkból. Az évfolyamonként kb. 200 diák közül a 

legjobb eredményt elért tanulóink:  

Németh Áron 6.o.   megyei 31. 

Czeglédy Balázs 5.o.  megyei 45. 

- Április 18-22.: Fenntarthatósági Témahét – Aktív tanulók/passzív ház 

 

Somogyi Gabriella: 

Az idei évben az 5.b és a 7.osztályban tanítottam matematikát. 

5.b 

Az osztály egy az átlagnál kicsit gyengébb képességű, de általában egy érdeklődő, 

többségében szorgalmas csapat. Nagyon együttműködőek voltak, és a hiányaikat próbáltam 

különböző szorgalmi feladatokkal fejleszteni és kedvet csinálni nekik a matematikához. 

Ebben sok segítséget kaptam a szülőktől is, támogattak engem. A többségük megoldotta a 

pluszfeladatokat is. A tapasztalatom szerint az osztályból több tanulónak is nehezen megy az 

írásbeli osztás így  nyárra is egy tanulócsoportot hoztunk létre, ahol küldök nekik 

gyakorlófeladatokat, és aki fejlődni, gyakorolni szeretne az megoldhatja a feladatokat.  

Az új tankönyvben kevesebb az elmélet (illetve később nem eleveníti az előtte tanultakat), így 

náluk bevezettem egy Szabály füzetet, ami számukra egy könnyebbség mivel nyolcadikig 

ebbe fogjuk az összes fogalmat beleírni. 

Nagyon jól működött a kéttanáros rendszer amikor a fejlesztőpedagógus támogatta azokat a 

gyerekeket akiknek szükségük volt rá. 



1 tanuló eltérő könyvből tanult, de ahol tudtam az ő témaköreit is megpróbáltam a többségivel 

szinkronba hozni. Így nem mindig kellett külön feladatokat adni neki, hanem csak kisebb 

számmal hasonló feladatokat oldott meg. 

Az osztályban csak egy tanuló nem teljesítette a minimum követelményeket, de nagyon akarja 

és szívesen csinálja a kiadott nyári feladatokat. Így biztosan sikerül a pótvizsga és folytatni 

tudja az osztályban a tanulmányait. Kár hogy csak most kezdett tanulni…. 

7.o. 

Nagyon jó képességű csapat. Nagyon szívesen dolgoztam együtt velük. Az új évismétlő 

tanuló kicsit zavarta társait, de az év végére a többség már nem figyelt rá, és inkább a 

tananyagra, a tanulásra koncentrált. Sajnos ez több tanulónál is késő volt, mert az előző évi 

jegyükhöz képest rontottak. A geometriai rész sokuknak nagyon jól ment, ami 

érdemjegyeiken is látszott. Egy tanulónak számolási nehézségei miatt engedélyeztem a 

számológép használatát. Így probléma nélkül tejesítette az évet. 

Egyetlen tanuló bukott, aki nem volt hajlandó -a segítő szándékom ellenére sem- a mentő 

kérdéseimre választ adni.   

Májusban szaktanácsadó járt nálam, akitől kicsit tartottam,de nagyon kellemesen csalódtam. 

Nagyon sok segítséget,sok ötletet, sok használható internetes oldal címét kaptam. Amiket 

azóta is használok az óráimon.  

Az ötödikesek idén megtanulták a szögfajtákat, ahol a legkönnyebben  megjegyezhető volt a 

homorúszög amit ők átkereszteltek HUMORSZÖGnek. 

TECHNIKA 

5-7.osztályokban tanítottam technikát. Ahol a tananyagokhoz kapcsolódóan próbáltam mindig 

valamilyen hozzákapcsolódó feladatokat csináltatni a gyerekekkel. Így a közlekedési ismeret 

résznél különböző teszteket oldottunk meg illetve kerékpáros ügyességi feladatokat 

csináltunk. A textileknél gombot varrtak illetve a kisebbek hímeztek. A hatodikosoknak 

nagyon jól sikerültek a vetületi ábrázolások a műszaki ábrázolás témakörében. Illetve nagyon 

jó PPT-k készültek a többi témakörben. 

Zrínyi Matematika versenyen részt vettek tanítványaim az 5.b és a 7. osztályból. 

Kresz versenyek 



A Reményik Iskola” Ma kerékpárral holnap autóval” versenyén alsós csapatunk hatodik 

helyezést ért el. 

A Ki a mester két keréken verseny városi fordulóját Király Ármin megnyerte, de a következő 

fordulóban csak a nyolcadik lett. 

Az 1. 2. osztályosok pedig a PINDÚR-PANDÚR közlekedési versenyen 2. helyezést értek el. 

 

Soós Eszter: 

FIZIKA 

 

Az Öveges József fizikaverseny iskolai fordulóját 2017. február 7-én 14 órakor 

rendeztük meg. Ebben a fordulóban a gyerekeknek három nehéz, összetett számításos 

feladatot és 18 tesztfeladatot kellett megoldaniuk. Az elérhető maximális pontszám 100 

(számításos feladatok 37 pont, tesztfeladatok 63 pont). Három nyolcadik osztályos tanuló vett 

részt a versenyen.  

EREDMÉNYEK:  1. CSERESZNYÁK DÁVID  47 (megyei 11.) 

     2. CSONTOS BÁLINT  46 (megyei 12.) 

     3. KISS VIKTOR   40 (megyei 16.) 

 

Sajnos a megyei döntőn nem indulhattak, ehhez 54 pontot kellett volna elérni. 

A Mozaik Kiadó Országos Internetes Tanulmányi Versenyén is ők hárman indultak. 5 

forduló után a legjobbak április 8-án Győrben mérték össze tudásukat az országos döntőben. 

Ide mindhárman továbbjutottak, de a szombati utazást csak ketten vállalták. Csontos Bálint 

19., Cseresznyák Dávid 20. lett. 

Április 21-én részt vettünk A fizika mindenkié országos programsorozat szombathelyi 

rendezvényén. Az egyetem tetején a Kövesligethy Radó Oktató és Bemutató 

Csillagvizsgálóban dr. Péntek Kálmán vezetésével távcsövekkel figyeltük meg a Napot. A 

Planetáriumban az éjszakai égboltot vizsgáltuk. Az aulában és az udvaron Molnár László 

tanár úr érdekes kísérleteket mutatott be, amelyeket a gyerekek is kipróbálhattak. 

Megismerkedtünk a hajósok régi navigációs eszközeivel is. 

A Fenntarthatósági témahét jól kapcsolódott a nyolcadikos fizika tananyaghoz. A 

gyerekek aktívan részt vettek a tanórán, bár központilag kapott anyagok lehettek volna 



profibbak is. De a foglalkozás elérte célját, jót beszélgettünk az energiatakarékosságról és a 

környezetvédelemről. 

Hasonló témákról a nyolcadikos tanulók is készítettek PPT-t, kiselőadásokat. 

Mindhárom osztály javított a félévi eredményekhez képest. A hetedikesek közel 6 

tizedet, az osztály fele jobb eredményt ért el év végén. Örvendetes, hogy öten kaphattak jeles 

osztályzatot, remélem jövőre a fizikaversenyeken számíthatok rájuk. 

Idén búcsút mondhatunk a jól bevált Mozaikos tankönyveknek és a hozzájuk 

kapcsolódó profi digitális tartalmaknak (kisfilmek, animációk, játékok, optikai pad) is, 

amelyek minden leckéhez rendelkezésre álltak mind a tanórákon, mind az otthoni tanulásnál. 

Kíváncsian várom az OFI fejlesztéseit. Addig is keresem az interneten a hasonló animációkat, 

kisfilmeket, oktatási segédleteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG 

2016/2017 

II. félév 

 

ATLÉTIKA VERSENYEK 

 

Megyei Mezeifutó Diákolimpia:  március 22.   Szombathely 

 Sajnos betegségek miatt kevés tanulónk indult a versenyen, a legjobb egyéni helyezést 

Pogácsás András érte el, aki a IV. korcsoportos fiúk 4 km-es távján 19. lett. Ő még jövőre is 

ebben a korosztályban szerepelhet. 

 

Megyei Többpróba Diákolimpia: április 24.   Szombathely 

III. korcsoport: fiú egyéni:  4. Németh Áron 

14. Nyári György   

  

csapat:  6. VÉP  Németh Áron 

    Nyári György 

    Komláti László 

    Cseresznyák Adrián 

    Czeglédy Balázs 

    Polgár Bence 

 

Megyei Diákolimpia: május 8.   Szombathely 

III. korcsoport: kislabdahajítás 6. Takács Eszter 

 

IV. korcsoport: súlylökés  4. Bokor Dominik 

 

1500m   5. Pogácsás András 

 

magasugrás  7. Kárpáti Dominik 



     

FIÚ LABDARÚGÁS 

 

Az iskolában az I. félévhez képest nem változott a labdarúgószakkör működése. Az alsós 

évfolyamok, iskolai kereteken belül járhattak edzésre. Pozitívum, hogy a második félévben 

több gyerek is beiratkozott labdarúgó szakkörre. Így az I. és II. korcsoportban összesen 30 

gyerek focizott. 

 I. korcsoport (1-2. osztály) 

 II. korcsoport (3-4. osztály) 

A nagyobb korosztályok hasonlóan az eddigiekhez, a helyi sportegyesület edzéseit 

látogathatták: 

 III. korcsoport (5-6. osztály) 

 IV. korcsoport (7-8. osztály) 

Az iskola a II. félévben is részt vett a Bozsik labdarúgó programban, melynek voltak iskolai 

és egyesületi tornái. Az iskola és az egyesület közötti együttműködési megállapodás továbbra 

is működött. Az Intézményi Bozsik programban való szereplésért iskolánk 

sportszertámogatásban részesült.  

Edzések száma nem változott: korosztályonként 2 

Edzések időtartama: 60 perc 

Sajnos a tárgyi feltételek és a körülmények (pálya minősége, terem mérete), nem a 

legideálisabbak a jó munka elvégzésére, ennek ellenére a gyerekek örömmel jönnek 

focizni.  

Versenyek, 2016/2017 – os tanév II. félév: 

 Egyesületi Bozsik tornák 10x – I.- II. – III. korcsoport  

 Intézményi Bozsik tornák 4x – I. –II. korcsoport 

 Balog kupa 4x – I. –II. – III. – IV. korcsoport 

 Diákolimpia 4x –I. – II. – korcsoport 

 Takács János emléktorna – III. korcsoport 

 U14-es bajnokság – III– IV. korcsoport 



Bozsik tornákon szép eredményeket értünk el, igaz ezeken a rendezvényeken az eredmény 

másodlagos. A fő hangsúly a játékon van, azon, hogy minden gyerek játsszon, érezze jól 

magát és minél jobban szeresse meg a labdarúgást.  

Fontosabb eredmények: 

 Balog kupa: III. korcsoport – 1. hely 

 Balog kupa: I. korcsoport – 4. hely 

 Balog kupa: IV. korcsoport – 6. hely 

 Balog kupa: II. korcsoport – 4. hely 

 Balog kupa összetett – 3. hely 

 Diákolimpia megyei selejtező: II. korcsoport – 1. hely 

 Diákolimpia megyei selejtező: III. korcsoport – 1. hely 

 Diákolimpia megyei döntő: II. korcsoport - 7. hely 

 Diákolimpia megyei döntő: III. korcsoport – 5. hely 

 Takács János emléktorna: III. korcsoport - 1. hely 

 

Az év folyamán a III. korcsoport szerepelt a legjobban, de a II. korcsoportban is voltak jó és 

eredményes mérkőzéseink. Az I. korcsoportban még sokat kell tanulnunk.  

A III. korcsoportos csapat tagjai: Varga Marcell, Németh Áron, Cseresznyák Adrián, 

Szijártó Bálint, Nyári György, Komláti László, Ceglédy Balázs, Auer Áron, 

A tanév elején kitűzött célokat maximálisan teljesítettük az év folyamán. 

Kitűzött célok: 

 eredményes szereplés tornákon, nem helyezésfüggően 

 erős mentalítású, fejlődni képes közösség kialakítása 

 

Általános képzési célok: 

 gyerekek technikai tudásának fejlesztése 

 taktikai fegyelem kialakítása 

 fizikai képzés  

 mentális képzés 



LEÁNY LABDARÚGÁS 

 

Megyei Diákolimpia: április 21. Vép 

 leány labdarúgás III-IV. korcsoport:  III. helyezés:  Vép 

A csapat tagjai: Eredics Izabell 

     Matolcsi Cintia 

     Szijártó Dzsenifer 

     Martonicz Regina 

     Nagy Vivien 

     Szijj Krisztina 

     Tóth Barbara 

     Takács Eszter 

 

 Ahhoz, hogy a megyei döntőben indulhassunk ősszel és tavasszal körzeti selejtezőn 

vettünk részt Sárváron, itt veretlenül szereztük meg az aranyérmet. Pedig tavasszal sajnos már 

nem állt a kapuban Szabó Daniella, aki kiemelkedően tehetséges. 

 A megyei döntőben megnyertük a csoportunkat. Az elődöntőben a későbbi megyei 

győztes (országos döntőben ezüstérmes) Váci iskola csapatától elszenvedtük első 

vereségünket. Így a bronzéremért játszhattunk, amit meg is nyertünk. A lányok nagyon 

lelkesen, az utasításokat betartva játszottak. 

  Tavaly csatlakoztunk az Intézményi Bozsik programhoz. A téli teremtornákon a 

környező települések leány csapataival játszottunk, külön az 5-6. osztályosok és a 7-8. 

osztályosok. Ez nagyon jó felkészülés a Diákolimpiára is, ahol nincsenek külön korosztályok. 

Május 30-án Szombathelyen a Viktória kupán indultuk. A rendezvény célja a leány 

labdarúgás népszerűsítése és az utánpótlás csapatok létszámának bővítése.  A lányok közül 

többen kedvet kaptak a szombathelyi edzésekhez, remélem kitartóak lesznek. 

Munkaközösségünk egyik célja, hogy minél több diákunk találja meg a számára 

megfelelő sportágat és járjon rendszeresen edzésre. 

 



ÖKÖLVÍVÓ ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA 

48 kg:  3. Muhovits Milán   

 

ÚSZÁS 

 Április 6-tól június 8-ig a 3. és az 5. évfolyam (57 fő) ingyenes úszásoktatáson vett 

rész a szombathelyi fedett uszodában a testnevelés órák keretein belül. A tanulók oktatását két 

úszásoktató is segítette. A foglalkozások négy csoportban, a mélyvízben zajlottak. A haladó 

csoport a három már tanult úszásnem technikáját csiszolta és komoly távokat úszott. A 

középhaladó csoport a gyorsúszást és a hátúszást tanulta. A kezdők két csoportban próbálták 

legyőzni félelmeiket. Akinek a mélyvíz nehézséget okozott mehetett a tanulómedencébe is. A 

kezdők használták a legtöbbet az új szereket. Több olyan kezdő tanulónk is volt, aki a hatodik 

alkalom végére segédeszköz nélkül leúszta az 50 m-es hosszt. A gyerekek nagy része 

örömmel vett részt a foglalkozásokon, pár tanuló szorongott egy kicsit, de a kismedencében 

remekül végrehajtották a feladatokat. Minden gyerek a legjobb tudása szerint próbálta 

végrehajtani a feladatokat.  

 

DOBD A KOSÁRBA! 

 Öt éve csatlakoztunk az országos „Dobd a kosárba!” programhoz, amely keretében az 

alsó tagozatos tanulók hetente két  alkalommal labdás ügyességfejlesztő (kosárlabda) 

foglalkozáson vehetnek részt.  A két csoportba (1-2. osztály, 3-4. osztály) összesen 32 kisdiák 

jár. Tanév végén minden tanuló pólót kapott és az iskola is 10 db kosárlabdát. 

 Tavasszal több jamboree-n is voltunk. A kicsik váltóversenye a körmendi 

kosárcsarnokban volt. A 3-4. osztályosok már igazi kosármeccseket játszottak, voltunk 

Toronyban, Táplánszentkereszten és Szombathelyen. 

 Jövőre lesznek 7. és 8. osztályosok azok a tanulók, akikkel elkezdtük ezt a programot. 

Velük szeretnék indulni a B33-as diákolimpián, ahol 3-3 ellen játszanak. 

 

 



NÉPTÁNC 

 Az alsó tagozatosok heti egy testnevelés órája néptánc. Március 15-re nagyon 

színvonalas, profi műsorral készültek Horváth Zoltán vezetésével. Ötletes, nagyon sok 

gyermeket megmozgató ünnepséget láthattunk. 

LOVAGLÁS 

 Áprilistól tanév végéig hétfőnként és keddenként 3 csoportban mehettek a tanulók 

lovagolni. Az önkormányzat segített a gyerekek szállításában és az óradíjak felét is fizette. A 

tavalyi tanévhez és az első félévhez képest csökkent az érdeklődés. 

NETFIT 

 A kötelező mérést lebonyolítottuk, a mért adatokat feltöltöttük az internetes felületre. 

A tanulók és szüleik a kompetenciaméréshez kapott kóddal megtekinthetik a gyermek 

eredményeit. 

XXII. TAKÁCS JÁNOS EMLÉKTORNA 

2017. május 31-én a Vép VSE Sporttelepe adott otthont a hagyományos Takács János 

Labdarúgó Emléktornának. Immáron 22. alkalommal került megrendezésre, ezúttal a 

2004/2005-ben született gyerekek részére.  

A tornán 5 csapat vett részt: 

Hatos Ferenc Általános Iskola, Vép 

Béri Balog Ádám Általános Iskola, Kőszeg 

Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola, Szombathely 

Dési Huber István Általános Iskola, Szombathely 

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola, Bük 

A tornát körmérkőzéses formában játszották le a csapatok, mindenki játszott mindenkivel. 

Színvonalas, izgalmas mérkőzéseket láthattunk. A vépi csapat kiemelkedett a mezőnyből 

kapott gól nélkül zárta a tornát és imponáló 22:0-ás gólkülönbséggel lett a torna győztese. A 

mérkőzések jól szolgálták a gyerekek fejlődését.    



Minden csapat kapott serleget, üdítőt és csokoládét. Az első három helyezett érmet is. 

Különdíjak nem kerültek kiosztásra, helyette minden csapatból a legjobb teljesítményt nyújtó 

játékos, oklevél díjazásban részesült, így bekerült a torna All Star válogatottjába. A díjak 

költségeit a Vép VSE, illetve a Tudás Fája Közalapítvány támogatásából tudtuk biztosítani. 

Köszönjük a támogatásukat!  

A díjakat Molnár Krisztina az iskola igazgatója, valamint Németh Attila a Vép VSE elnöke 

adták át. 

A hazai csapat eredményei: 

Vép – Reményik 6:0 

Vép – Dési 7:0 

Vép – Kőszeg 5:0 

Vép – Bük 4:0 

A csapatban több jó teljesítmény is volt, az oklevelet Németh Áron kapta. 

A győztes csapat tagjai: 

Auer Áron, Ceglédy Balázs, Cseresznyák Adrián, Komláti László, Németh Áron, Nyári 

György, Szijártó Bálint, Varga Marcell  

Felkészítő: Takács Csaba 

 

HÁZIBAJNOKSÁGOK 

 Három sportágban rendeztünk házibajnokságot a felső tagozatos tanulóknak. Télen a z új 

pingpongasztalt felavatva asztalitenisz bajnokság volt. Az utolsó napokban kispályás 

labdarúgásban és kosárlabdában mérhették össze erejüket a csapatok. 

PÁLYÁZAT 

 A Decathlon „Sportból a legtöbbet! 2017” pályázat segítségével szerettük volna felújítani 

a nagyon rossz állapotban lévő kézilabda pályánkat. Sajnos nem voltunk a nyertesek között. 

Köszönet Varga Elek Úrnak, a Geomé vezetőjének a pályázatíráshoz nyújtott segítségért. 



AZ ÓRÁKRÓL 

 Az új szereket (floorbal készlet, szivacskézilabdák, ugrókötelek…) minden korosztály jól 

tudja használni. Új sportágakkal tudtunk a tanév folyamán megismerkedni. A felső tagozatosok 

szívesen használják a konditeremet. Sajnos a tornaszobáink kis mérete behatárolja 

lehetőségeinket, de próbáljuk a tantervi követelményeket teljesíteni.  

A testnevelés sajátosságainál fogva alapvető szempont, hogy a differenciálásnak meg kell 

jelennie mind a feladatok kijelölésében, a végrehajtás minőségében és mennyiségében, és az 

értékelésben egyaránt. Ehhez segítséget nyújtanak az MDSZ továbbképzései. Bea áprilisban 

részt vett a Szivacskézilabda 30 órás képzésen. 

SPORTTÁBOR 

 Közel 50 gyerek vett részt a június 19-től 23-ig tartó táborban. A gyerekeknek két 

csoportban tartottunk foglalkozásokat. A népesebb csapat a labdarúgó edzéseken vett részt. A 

másik csoport is labdával ügyeskedett. Megtanultunk új labdás játékokat, népi játékokat és a 

megunhatatlan kidobó sem maradt el. Strandolni is voltunk a szombathelyi Tófürdőben. 

 

Vép, 2017. 06. 29.        Soós Eszter 

  

 

 



Fejlesztő Munkaközösség – Munkaterv 

2016-17. tanév 
1. Munkaközösség tagjai: 

 

- Dohy Adél gyógypedagógus  

- Marthiné Tarlacz Erzsébet tanító 

- Pusztai Krisztina fejlesztő pedagógus, tanító 

- Unger Zsuzsanna gyógypedagógiai asszisztens 

- Zsikláné Kovács Csilla gyógypedagógus 

-  

A logopédiai ellátást utazó logopédus végezte, Schütz János személyében. 2017. január 31-én 

Dohy Adél gyógypedagógus logopédia szakirányon sikeres államvizsgát tett. Nagy szükség 

van iskolánkban logopédiai ellátásra, mert Schütz János logopédus csak a súlyos, 

beszédfogyatékos gyermekeket láthatja el. Mivel Adél óraszáma már nem tette lehetővé a 

további hivatalos órákat, ezért szabadidejében igyekezett segíteni a legjobban rászoruló 

gyermekeknek a beszédfejlődésben. A rehabilitációs foglalkozások keretében is segített a 

beszédzavarral és beszédhibákkal küzdő gyermekeknek. 

A munkaközösség éves munkáját törekedtem rugalmasan megszervezni. A cél az volt, hogy 

minden SNI tanulónk megkapja a törvény által előírt rehabilitációs órakeretet, sőt figyelembe 

vettem az egyéni igényeket is. Ezért néhány tanulónknak, különösen a tanulásban 

akadályozott tanulóinknak, egyéni foglalkozást is terveztünk. 

A tanulókat tanév elején 10 csoportba szerveztük. A csoportok létrehozásánál figyelembe 

vettük a tanulók diagnózisát, életkorát.  

A rehabilitációs foglalkozások helyszíne a felsős épületben ideálisnak mondható, az alsóban 

azonban ez még megoldásra vár. Az első félévben Adél a kézműves kisteremben tartotta a 

fejlesztéseket, amíg már az agyagos edényektől lehetetlenné vált a rehabilitációs 

foglalkozások tartása. 



A tanév során havonta tartottunk munkaközösségi megbeszéléseket. A hivatalos 

megbeszéléseken túl sok energiát fektettünk az esetmegbeszélésekre, a többségi 

pedagógusokkal való szakmai kapcsolattartásra.  

Rendszeresen készítettünk a tanárok munkájának megsegítésére differenciált feladatlapokat, 

mérőlapokat. A készségfejlesztés mellett különösen a felsős, és a tanulásban akadályozott 

tanulóknál nagy hangsúlyt fektettünk a tantárgyi megsegítésre is. Minden rehabilitációs órán 

kiemelt szerepet kapott a beszéd, és a kommunikációfejlesztés.  

A tanév végén 2 SNI tanuló zárta eredménytelenül a tanévet,  

Rengeteg időt és fáradságot szenteltünk a szülőkkel való kapcsolattartásra. 

Több alkalommal tartottunk tanácsadást szülőknek, mely megbeszélések célja a minél 

hatékonyabb fejlesztés, a sikeres integráció legyen. Ezekre a megbeszélésekre mi, 

gyógypedagógusok, készültünk, irányított beszélgetést alkalmaztunk. 

Részt vettünk szülői értekezleteken, ahol törekedtünk a szülők szemléletét a befogadó, 

elfogadó attitűd felé nyitni tanulóink érdekében.  

Folyamatosan konzultáltunk a tanév során szakmai szervezetekkel, mint a szombathelyi 

nevelési tanácsadó valamint a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői 

bizottsága munkatársaival. 

Nagy kihívást jelentett a tanév eleji rengeteg feladat mellett 29 SNI tanuló kötelező 

felülvizsgálatához szükséges dokumentumok elkészítése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés. 

A felsős diákok közül 3 tanulónak kértünk különböző okokból szakértői vizsgálatot. 

A második félévben kiemelt figyelmet szenteltünk új tanulónknak, akinek a márciusban 

megérkezett szakértői vélemény határozta meg az autizmus spektrumzavarát. A tanuló állandó 

felügyeletet, megsegítést igényelt, így a mindennapi munkánk komoly logisztikai feladattá is 

vált. A felmerülő nehézségek ellenére örülök, hogy az említett tanuló sikeresen befejezhette 

iskolánkban a tanévet. A jövőre vonatkozóan majd a felülvizsgálati eredmények döntik el, 

hogy folytathatja-e iskolánkban a tanulmányait. 

A tanév elején tervezett programok megvalósultak, A munkaközösség első félévi projektje: 

IPR program keretében a „Tegyünk együtt a biztonságért” projektben a hátrányos helyzetű 

tanulók szerezhettek hasznos ismereteket a mentőszolgálat, a rendőrség, katasztrófavédelem 



és a büntetés-végrehajtásban dolgozók munkájáról.  A program nagy érdeklődés mellett 

szeptember hónapban megvalósult. A program fős szervezője Unger Zsuzsa gyógypedagógiai 

asszisztens volt. Köszönjük a munkáját! 

A második félévben az alsós SNI tanulókkal megvalósítottuk a Futball projektet,  nagy sikert 

aratott, és komoly motivációt jelentett a gyermekek készségfejlesztéséhez. 

Átmenetek: 

Szeptember hónapban két alkalommal kérték a Vadvirág óvodából, hogy egyeztessünk a 

jelenleg már diagnózissal rendelkező gyermekek ellátásáról. Az első megbeszélésen a 

Nevelési Tanácsadó szakemberei is részt vettek. Szeptember 15-től 2 gyermek ellátását kell 

biztosítani, s egy gyermek vizsgálata folyamatban van. 

Januártól 5 gyermek vett részt fejlesztő foglalkozásokon. Közülük 4 gyermek jön 2017 őszén 

első osztályba. 2 gyermeknek az év végi felülvizsgálaton megszüntették a státuszát. 

A jelenlegi első osztályos, tanulásban akadályozott kislány tanévkezdése zökkenőmentesen 

zajlott. Az évközben felmerülő nehézségeket az osztályfőnök, az elsős tanító és a 

gyógypedagógus közösen kezelték, a kislány sikeresen zárta a tanévet. 

A felső tagozatos átmenetben érintett tanulók támogatása folyamatos, egyéni rehabilitációs 

órát is biztosítottunk számukra. 

Kompetenciamérés eredményessége érdekében végzett feladatok 

A rehabilitációs órák keretében folyamatosan kiemelt feladatunk volt a szövegértés és a 

matematikai logika fejlesztése, támogatva ezzel az eredményes kompetenciamérést. 

Óralátogatások 

Dohy Adél gyógypedagógus óráit több alkalommal látogattam, egyéb tapasztalatokat a 

kéttanítós órákon szereztem. 

Egyebek  

A Fejlesztő Munkaközösség kérte, hogy a tanév során, a minden évben más intézményben 

megrendezésre kerülő Regionális Tanítói Konferencia helyszíne az idei tanévben a mi 

iskolánk legyen. A konferencia június 20-án megvalósult, kiváló szakemberek előadásaival, 

rendkívül jó hangulatban, nagyon magas jelenléttel.  



Köszönjük Dr. Barityné Házi Ottiliának, és az igazgatónőnknek, Molnár Krisztinának a 

program szervezését, a helyszín biztosítását! 

 

 

Néhány statisztika a tanévben ellátott SNI tanulókkal kapcsolatban: 

A sajátos nevelési igény típusai a 2016-17-es tanévben:  

A tanévet 39 SNI tanulói létszámmal indítottuk. A táblázatban a diagnózisok alapján tüntettük 

fel a tanulókat. 

Diagnózis létszám 39fő/ szeptember létszám 44 fő/május 

kevert specifikus fejlődési zavar 12 14 

az iskolai készségek nem 

meghatározott fejlődési zavara 

1 - 

dyslexia, 1 1 

dysgraphia 1 1 

dyslexia, dysgraphia 6 6 

dyslexia; dysgraphia, dyscalculia 1 1 

dyscalculia 1 1 

az iskolai készségek kevert 

zavara, 

4 6 

figyelemzavar 1 - 

nem-meghatározott pervazív 

fejlődési zavar; 

1 - 

értő és kifejező beszéd zavara 1 1 

A receptív beszéd zavara 1 1 

a kifejező (expresszív beszéd 

zavara) 

- 1 

tanulási akadályozottság 8 8 

pervazív fejlődési zavar, 

Asperger szindróma 

- 1 

autizmus spektrumzavar - 1 



nem meghatározott gyermekkori 

emocionális zavar, 

figyelemzavar 

- 1 

 

A második félévben nőtt a SNI tanulóink száma. Tanév végére 44 tanulónk rendelkezett 

valamilyen diagnózissal.  

Egy tanuló a 2017-18-as tanévben költözés miatt külföldi intézményben folytatja 

tanulmányait,  

9 SNI tanulónk befejezte általános iskolai tanulmányait, s valamennyien sikerese felvételt 

nyertek középiskolába.  

1 tanulónk júniusban kapott SNI státuszt, 1 új SNI tanuló pedig ősztől iskolánk tanulója. 

Az első osztályt 1 SNI tanuló is kezdi. 

A számításaink alapján szeptember hónapban 37 SNI tanuló folytatja tanulmányait integráló 

iskolánkban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SNI, tanulók osztályonkénti megoszlása, szeptemberben,  májusban intézményünkben: 

 

2016. szeptember 

   

Alsó tagozat 

 

fő 

 

Felső tagozat 

 

fő 

1. A 

1. B 

2. A 

2. B 

3. A 

3. B 

4. A 

4. B 

1  

1 

- 

1 

3 

5 

2 

2  

5. A 

5.B 

6. o 

7. o 

8. A 

8. B 

1 

3 

5 

4 

5 

5 

 15  23 

 

 

 

 

2017. május 

 

Alsó tagozat 

 

fő 

 

Felső tagozat 

 

fő 

1. A 

1. B 

2. A 

2. B 

3. A 

3. B 

4. A 

4. B 

1  

1 

2 

3 

3 

6 

2 

2 

5. A 

5.B 

6. o 

7. o 

8. A 

8. B 

1 

3 

5 

4 

5 

6 

 20  24 

 



A beszámolóhoz csatoltam Dohy Adél gyógypedagógus és Pusztai Krisztina fejlesztőpedagógusok 

beszámolóját. 

 

Vép, 2017.június 27. 

Zsikláné Kovács Csilla 

Fejlesztő munkaközösség vezető 

 

Dohy Adél gyógypedagógus, logopédus év végi beszámoló 

 

2016. szeptember 1-én a 3. tanévemet kezdtem meg a vépi általános iskolában, amelynek első féléve 

kétségtelenül a legnehezebb időszakom volt, amióta itt dolgozom. Az egyetem körüli rengeteg plusz 

feladat jócskán elvett az erőmből és az időmből is, ezért nem éreztem túl hatékonynak az első 

félévben elvégzett munkámat- annak ellenére, hogy a tőlem telhetőt megtettem, és hogy az általam 

fejlesztett tanulók döntő többsége sikeresen teljesítette a követelményeket, az 1 fő magántanuló 

pedig 2017. január 23-án sikeres évnyerő vizsgát tett.  

A második félévben azt hittem, fellélegezhetek és kicsit könnyebb időszak köszönt majd rám. Nem így 

lett. Egy új diák érkezése jelentősen megnehezítette a dolgom, akinek a fejlesztése egy sikeres 

kezdeti időszak után sajnos megtorpant. A pályafutásom során az egyetlen olyan gyermek, akivel 

kapcsolatban a személyes ellentétet nehezen tudtam leküzdeni. Ennek okát abban látom, hogy a 

fejlesztés időtartama alatt derült fény a gyermekkel kapcsolatos olyan tényekre, amelyek a sikeres 

előrehaladást nehezítették, és amelyekről eleinte nem volt tudomásom. Ahogy telt az idő, egyre 

biztosabb lettem abban, hogy a sikeres integrációhoz feltétlenül szükséges információk kerültek 

elhallgatásra. Ezt az esetet kudarcként éltem meg. 

A 2016/17-es tanév 2. félévében 25 diák képességfejlesztését végzem heti 23 órában a szakértői 

bizottság által kiállított szakvélemény alapján. 

Diagnózisok 

6 fő az iskolai készségek kevert zavara 

4 fő dyslexia, dysgraphia 

6 fő kevert specifikus fejlődési zavar 



2 fő tanulásban akadályozott 

1 fő az értő- és kifejező beszéd zavara 

1 fő dyscalculia 

1 fő dyslexia, dysgraphia, dyscalculia 

1 fő dyslexia 

1 fő autizmus spektrumzavar 

1 fő kifejező beszéd zavara 

1 fő nem meghatározott gyermekkori emocionális zavara 

Összességében elmondható, hogy minden diákkal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, a régebbi 

tanítványaimmal pedig idén is fenntartanom azt. Többségük fejlődése kiegyensúlyozottnak 

mondható, az egyéni képességeik tükrében természetesen. 

A logopédia szakirányon 2017. január 31-én tett sikeres államvizsgám után az iskolánkban tanuló 

különböző beszédzavarral és beszédhibákkal küzdő tanulók fejlesztésében is részt vettem, ám az 

órarendem telítettsége miatt erre sajnos nem tudtam túlságosan nagy hangsúlyt fektetni. 

Ahogy minden évben, idén is a 8. osztállyal volt a legnehezebb dolgozni. Bár továbbra is sikeres 

stratégiának látom a vasszigor helyett az oldott, kötetlen hangulatú, interaktív rehabilitációs 

foglalkozásokat, amelyeket semmiképpen sem lehet a tanórákhoz hasonlítani, az idei 8. osztály 

esetében sajnos már ez sem volt célravezető. 

 

Vép, 2017. június 27. 

 

 

          Dohy Adél 

                   gyógypedagógus, 
                        logopédus 
 

 



Beszámoló BTMN 2016/17. 

A 2016/17-es tanévben a két osztályban 11 gyermeket vizsgáltam a diagnosztizáló felmérővel.  

A tanulók eredményei és osztályátlagok 

 
 DIFER = az alapkészségek összetevőinek részletes feltérképezése.  

7 területet vizsgál:  

- Írásmozgás-koordináció  

- Beszédhanghallás  

- Relációszókincs  

- Elemi számolás  

- Következtetés  

- Összefüggés-megértés  

- Szocialitás.  

 

Öt szintre sorolja be a teljesítményeket, az elért pontok alapján:  

- előkészítő szint  

- kezdő szint  

- haladó szint  

- befejező szint  

- optimális használhatóság  
 

 1.a 
Szocialitás Beszédhanghallás Relációszókincs 

Elemi számolási 

készség 

Név % pont Szint % pont Szint % pont Szint % pont Szint 

Bolla Ferenc 68 haladó 100 optimum 87 befejező 46 előkészítő 

Habda Roland 70 haladó 93 optimum 62 kezdő 89 befejező 

Jávorics Patrik 70 haladó 86 befejező 83 befejező 81 befejező 

Őri Jázmin 80 befejező 86 befejező 83 befejező 74 haladó 

Őri Lilla 70 haladó 93 optimum 66 kezdő 84 befejező 

Takács Gábor 60 haladó 35 előkészítő 70 haladó 60 kezdő 

 osztályátlag%  69%   82%   75%   72%   

 

 

   1.a 
Tapasztalati következtetés 

Tapasztalati összefüggés 

megértés 
Írásmozgás 

Név % pont Szint % pont Szint % pont Szint 



Bolla Ferenc 75 befejező 62 haladó 66 haladó 

Habda Roland 75 befejező 62 haladó 0 előkészítő 

Jávorics Patrik 43 kezdő 50 haladó 58 haladó 

Őri Jázmin 6 kezdő 75 befejező 83 befejező 

Őri Lilla 37 kezdő 56 haladó 79 befejező 

Takács Gábor 12 kezdő 68 haladó 62 haladó 

 osztályátlag%  41%   62%   58%   

 

 1.b 
Szocialitás Beszédhanghallás Relációszókincs 

Elemi számolási 

készség 

Név % pont Szint % pont Szint % pont Szint % pont Szint 

Antal Ármin 72 haladó 100 optimum 79 haladó 84 befejező 

Forgács Mercédesz 70 haladó 76 haladó 70 haladó 65 kezdő 

Forgács Sanel 63 kezdő 75 haladó 75 haladó 34 előkészítő 

Reszegi Bianka 74 haladó 86 befejező 70 haladó 75 haladó 

Szigeti Jusztin 69 haladó 93 optimum 62 kezdő 91 optimum 

 osztályátlag%  69%   86%   71%   69%   

 

   1.b 
Tapasztalati következtetés 

Tapasztalati összefüggés 

megértés 
Írásmozgás 

Név % pont Szint % pont Szint % pont Szint 

Antal Ármin 43 kezdő 62 haladó 83 befejező 

Forgács Mercédesz 50 befejező 68 haladó 66 haladó 

Forgács Sanel 31 kezdő 43 kezdő 25 haladó 

Reszegi Bianka 25 előkészítő 50 haladó 70 haladó 

Szigeti Jusztin 50 kezdő 62 haladó 45 kezdő 

 osztályátlag%  39%   57%   57%   

 

  

 



Amint az látható a diákok az alapképességek tekintetében még átlagosan eltérő fejlődési szinten 

vannak. A szociális képességeik osztályszinten megközelítően azonosak. 

 

A tapasztalati következtetések tekintetében a gyerekek jelentős hányada alacsony szinten áll, tehát 

nem képesek megérteni a tanári utasításokat a tankönyvek szövegeit és általánosan magát a tanítást 

sem. 

Az ábrák átmásolásával mért képességszintet a diákok fele a haladó, míg két tanuló a kezdő illetve 

előkészítő szinten áll, másik fele a befejező szinten tudta teljesíteni, ők képesek az írás kudarc nélküli 

elsajátítására. 

 

 

 

Az országos átlaghoz mért eredmények    

 

 

    

 



     

 

BTMN:  

 

A 2016/17es tanévet 5 csoportban kezdtük el 16 tanulóval. Év közben a kollégák kérésére 9 

tanulónak kezdeményeztük a vizsgálatát / 1 tanuló nem jelent meg a vizsgálaton /. A BTMN küzdők 

közül kontroll vizsgálaton 13 gyermek vett részt / egy tanuló státuszát törölték/. Egy tanuló státusza 

SNI lett. 2 gyermek magántanulói státuszba kerül, de a fejlesztést hetente egyszer ők is megkapták. 

Még nem érkezett be minden vizsgálati anyag, de előre láthatóan a következő tanévben 15-16 fővel 

indulunk.  

Három alsós és két felsős csoporttal dolgoztam. Az általános iskola alsó osztályaiban számos olyan 

lehetőség kínálkozik, amikor egyénileg vagy csoportosan, egy-egy tananyaghoz kapcsolva (írás, 

olvasás, számolás tanulása és gyakorlása) lehetőség van a képességfejlesztésre. Ezt kihasználva 

valamelyest megpróbáltam a képesség fejlesztésen túl a tantárgyi kiigazításban, elmélyítésben is 

segíteni. A figyelem, memória és szövegértés fejlesztése minden órán fontos feladatnak számított. 

Sajnos az idei évben a digitális táblát nem tudtam fejlesztésre használni, mert a termem napközis 

terem volt. A jövőben ragaszkodnom kell olyan teremhez, amelyben használható digi tábla van. A 

felső tagozaton a fejlesztést a pedagógusok kérésére 2 hetente két tanáros módszerrel kapták meg a 

tanulók. Sikeresebbnek ítélem meg, ha a tanítás folyamatában kapnak támogatást a gyermekek.  

Az idei évben nem bukott meg egy BTMN küzdő tanuló sem. 

 



 

Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

ISKOLAI 

év végi beszámoló 
2016-17.  

 

Vép, 2017. június 30. 



 

 

Február 

 

7. Farsang – Diáknap 1-8. o. dök 

 

1. A Tisza élővilágának emléknapja 

Rajzverseny: A tavalyi év rovara a mezei 

tücsök 

 

A rajzverseny témája a nagy 

szarvasbogár lett, amely a 2016-os év 

rovara. 

Saly Rita 

 

1. Őri Máté 5.b 

2. Varga Olivér 4.a 
3. Bognár Petra 1.b 

 

2. Vizes élőhelyek világnapja 

Téli gyalogtúra a Gépészképzői tóhoz, 

madármegfigyelés, állatnyomok keresés 

 

3-8.o. természetismeret tehetséggondozás 

keretében megvalósult 



 

 

 

Március 

 

 

23. Meteorológiai világnap – látogatás a 

meteorológiai állomáson 

Helyette: Tőzike túra a horvátnádaljai Dobogó 

erdőre 

 

 

 



 

 

 

Április 

 

22.  A Föld napja: takarítás 

 

 

öko munkaközösség, öko szakkör, 

osztályfőnökök 

A nagytakarítás mellett az osztályok 

egész évben beosztás szerint végezték 

a szemétszedést. 

Sajnos mindig újratermelődik az 

eldobott szemét.  

24-28. Papírgyűjtés 

Fenntarthatóság – környezettudatosság 

témahét 

Kapcsolódás a víz világnapjához 

 
Lámpaház - Szombathely 

 

Diákjaink az akció során 17 180 kg papírt 
gyűjtöttek, mindezért 433 140 Ft-ot kapott 
iskolánk. 
 
 
 
 

Alsó tagozat: 
1. hely 4. a 

2. hely 4. b 

3. hely 1. b 
  
Egyéni: 1. hely Kiss Levente, 2.hely 
Pados Dominik, 3.hely Szekeres Mirtill 
és Kornél, Pados Gergő 
  

Felső tagozat: 
1.hely 6.a 
2.hely 5.a 
3.hely 5.b 
  

Egyéni: 1.hely Kiss Rebeka,  2. hely 
Takács Eszter, 3.hely Borovics Kornél 

 



 

  

Hatodik osztályosok tartanak foglalkozást a 

kicsiknek 

 

 

 
4. oszt. alkotások 

 
Részletes beszámoló a témahétről kisfilmben. 

 

 Fittség vizsgálat 

a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata  

 

 Testnevelők 



 

 

 

Május 

 

8. Zöld Béka  pályázat eredményhirdetése 15 000 Ft nyeremény, amelyet a sziklakert 

növényeire szeretnénk fordítani. 

 

Díjátadás a Martineum 

Felnőttképzóben 

 
10. Madarak és Fák napja 

kirándulás Kőszegi-hegység elmaradt! 

1-4. o. osztályfőnökök, Pusztai Krisztina 

 Erdei iskola 

 

osztályfőnök 5. a és b 

Nova – Csicsergő Erdei Iskola 

 A leendő Öko kert területén a 

gyógynövényfajok számának bővítése és 

Első lépésben a sziklakert földmunkálatai 

valósultak meg. Segítségünkre volt a vépi 

Öko munkaközösség 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLhbPM4uDUAhWLAxoKHW9eD94QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvaol.hu%2Fhirek%2Fzold-beka-kornyezetvedelmi-palyazat-vas-megye-1833542&psig=AFQjCNGjJyg5dfOuajN0z9ttEGAZMPnVxQ&ust=1498747186522101


 

táblákkal való ellátása, emelt ágyás. 

Együttműködés a Hefele Középiskolával 

 

középiskola tanára (Fazekasné Marton 

Mónika) tanítványaival. 

Növényekkel való beültetését a következő 

tanév őszére halasztottuk. 

Szintén ősszel kerül sor a gyógynövényes 

emelt ágyás kialakítására a Hefele 

középiskolával együtt. 

15. Az állat- és növényszeretet napja 

Magyarországon > látogatás egy 

kutyamenhelyen 

 

Fekete István Állatvédő Egyesület 

 

 Kirándulás: Ság-hegy, Vulkánház 

 

 

 Takács János Labdarúgó Emléktorna  

 

1-8.o. 

 

Takács Csaba 



 

 TE SZEDD!- Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért 

akcióban való részvétel 

 

2017/18 őszére áthelyezve 

Beke Péterné, öko szakkör, 

osztályfőnökök 

24. Gyermeknap  

 

Szülői közösség 

 

Június 

 

 Zöldpontgyűjtő verseny eredményhirdetése 

. 

18 jutalmazott tanuló. A jutalom kirándulást jövő 
tanévben valósíjuk mag, papírgyűjtés után. 

 

10. Osztálykirándulások 

 

nevelőtestület 

 ÖKO tábor 

 

Stájerházak – Kőszegi-hegység 

 
 Éves beszámoló elkészítése, ÖKO-

munkaközösség éves munkájának értékelése 

 Beke Péterné 

 



Diákönkormányzat év végi beszámoló 

 

A második félévben megvalósult programjaink: 

 Február elején az első program a farsang szervezése és lebonyolítása volt. A 

tombola jegyek értékesítése már rekordokat döntött. Így nagyon sok tombola 

tárgyat lehetett kiosztani a gyerekeknek az alsóban, A felsősök nem igényelték a 

tombolát, ők inkább táncolni szerettek volna többet. 

A következő rögtön utána a Valentin-nap volt, ahol mindenki ismeretlenül vagy 

aláírva küldhetett a barátainak, szerelmének egy kis szívecskét. 

A következő ránk bízott feladat a költészet napja volt. A művelődési ház 

vezetőjével közösen ill. az óvoda vezetővel együtt egy közös vers mondást 

szerveztünk az Önkormányzat elé ápr. 11-ére. Április 10-én pedig az iskolai 

szavaló verseny zajlott le. Plusz előtte pedig egy POSZTOLJ VERSET! 

kampányt indítottunk, itt mindenki posztolhatta kedvenc versét. 

Márciusban volt az Impressziók verseny megbeszélése majd a gyerekekkel 

készültünk egy-két alkalommal végül a vetélkedő május 9-én volt az 

Őségben,ahol nyolcadik helyezettek lettek. 

Lezajlott a papírgyűjtés is ahol rekord összeg gyűlt össze a nyolcadikos fiúk 

nagyon sokat dolgoztak. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek! 

Az év végi feladat volt a Leg-kirándulás megszervezése. Idén a Zobori-

kalandozoo-ban voltunk a gyerekekkel, nagyon jó hangulatban telt a kirándulás, 

a „Legek” teljesen felszabadultan játszottak a parkban. 

Az év utolsó programja pedig a bolondballagás volt. Ahol a végzős osztályok 

önfeledten játszottak még egyszer utoljára… 

 

 

 

 



 



Erdei iskola 
 

 

Helyszín:            Nova, Csicsergő Erdei Iskola 

Időpont:             2017.05.23-05.26. 

Osztályok:         5.A, 5.B 

Kísérő tanárok: Saly Rita, Király Edit 

Tanulók száma: 23fő 

Tanulói névsor:           5.A                                                             5.B 

       

                             1. Antal Emese                                           1.Boncz Flóra 

                             2. Auer Áron                                               2.Borovics Kornél 

                             3.Czeglédy Balázs                                      3.Laurenczi Dzsenifer 

                             4.Deres Máté                                             4.Nagy Kristóf 

                             5.Dömötör Hanna                                     5.Őri Máté 

                             6.Eredics Milán                                          6.Pintér Angéla 

                             7.Habda Heléna                                         7.Polgár Bence 

                             8.Illés Máté                                                8.Sinkó Rebeka 

                             9.Jánosi Dorottya        

                           10.Jávorics Nikoletta 

                           11.Kányási Dorka 

                           12.Pankotay Zsófia 

                           13.Szabó Levente Péter 

                           14.Tamási Andrea Elizabet 

                           15.Varga Gréta 

 

 



23-án reggel nagy izgalommal indultunk útnak az erdei iskolába, a szülőknek köszönhetően 

autókkal. Az időjárás kegyes volt hozzánk, így a szakadó esőből ragyogó napsütésbe 

érkeztünk. A szülőktől való hosszas búcsúzkodás után elfoglaltuk a szobákat. A tanulók 

megismerkedtek a házirenddel és feltérképezték az épületet. A gyors kicsomagolás után a 

tábor parkjában, illetve sportpályáján töltöttük a délelőttöt. 

A bátrabbak fürdőruhára vetkőzve süttették magukat a tóparton, majd strandröplabda és 



focimérkőzés következett. 

Az ízletes ebéd után egy kis szieszta következett, majd délután az erdei iskolához tartozó 

erdőben tettünk egy kisebb felfedező túrát, megismerkedve az itt élő állatokkal. Ezt követően 

a tábor területén kívül fedeztük fel a környéket. 

 



 



A vacsorát követően sport és séta következett, majd pedig a kissé nehézkesen alakuló alvás. 

 

 

 



Második napunk egy kiadós reggelivel kezdődött, majd a kissé szemerkélő eső miatt egy kis 

benti időtöltéssel folytatódott. Délutáni programunk fő száma a „kincskeresés”volt. A tábor 

területén található erdőben kellett a csapatoknak az elrejtett kincset megkeresniük. A 

feladatot mindnyájan nagyon élvezték. Ezt követően a csapat egy része bent maradt Rita 

nénivel a tábor területén, másik részük felfedező túrára indult a környéken Edit nénivel. 

 

 

Vacsora után egy kis pihenés következett, majd a szintén az erdei iskolában táborozó kisbéri 

fiúkkal játszottak a fiúk egy labdarúgó mérkőzést, a lányok szurkolásával kísérve. Az estét Rita 

néni rögtönzött kézműves foglalkozása tette hangulatossá. Gyönyörű karkötők készültek.

  



Már egy sokkal nyugodtabb éjszaka következett, így mindenki kipihenve kezdhette a 

harmadik napot. 

 A reggeliben ismételten örömüket lelték a gyerekek, hiszen mindenki annyit fogyaszthatott, 

amennyit szeretett volna. Délelőtt egy gasztronómiai előadás keretében a göcseji langalló 

sütés rejtelmeibe avatták be a gyerekeket. Sajnálatos módon a készítésben nem vehettek 

részt a gyerekek, de elfogyaszthatták a kész langallót.  

 

Az előadás annyira nem kötötte le őket, de mi sem erre számítottunk, amikor ezt a programot 

kértük nekik. A langalló evés után az ebéd egy kissé döcögősebbre sikeredett. Ebéd után 

ismételten egy rövidebb pihenés, majd a település, Nova feltérképezése következett remek 

hangulatban. A nagy sétát egy kis bevásárlással kapcsoltuk egybe a helyi ABC-ben. Ajándék a 

szülőknek, a testvéreknek, egy kis jégkrém, finomság és persze szalonna, kenyér és hagyma 

az esti szalonnasütéshez. A visszaérkezés és a vacsora után egy kis szusszanás, majd a 

szalonnasütés előkészítése. Ezt követően számháborúzás, bújócska, foci, majd következett a 

szalonnasütés. A tanulók nagyon élvezték, általában a hangulatát, de volt, aki a szalonnát is. 

Kellően elfáradva kerültek ágyba a gyerekek, így az éjszaka nyugodtan telt. 



A másnap reggel már a hazaindulás előkészületeinek jegyében telt. Reggeli, majd a szobák 

rendbe tétele következett, ami néhány szobában elég sok időt vett igénybe. Egy kis takarítás, 

táskák bepakolása, majd a szobák átadása következett. A gyerekek nagyon fegyelmezetten és 

rendesen végezték el ezen feladataikat, és a szobák eredeti állapotukban kerültek átadásra. 

Fél tíz körül megérkeztek az első szülők, majd szép lassan a többiek is. Gyors bepakolás az 

autókba, a gyerekek elhelyezése az előre eltervezettek szerint, majd indulás haza. Délre 

szinte mindenki Vépen volt, és minden gyermeket a szülők hazavittek. 

A gyerekek rengeteg élménnyel gazdagodva tértek haza, elmondásaik alapján, nagyon jól 

érezték magukat. Napok elteltével is újra és újra előjönnek az erdei iskolai élmények. 

 

 



 



 

Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI 

 

FENNTRARTHATÓSÁGI 
TÉMAHÉT 

2017. április 24-28. 

 

 

  



 

Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI 

A témahét megnyitása 

A Föld Napjához kapcsolódtunk április 21-én. 

 A témahét megnyitójaként közösen meghallgattuk: Bagdi Bella: Gyújts egy gyertyát a 

Földért című dalát. 

 „Az év rovara a nagy szarvasbogár” című iskolai rajzversenyünk eredményhirdetése. 

 Témahét programjainak ismertetése 

 

 

 

 

 

 

  

1. Őri Máté 5. b 
2. Varga Olivér 4. a 
3. Bognár Petra 1. b 

 



  



 

Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI 

 

ALSÓTAGOZAT + 5. osztály 
Cseppben a tenger modul 

HÉTFŐ – április 24 

Vizes játékok testnevelés órák  
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Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI 

Tanóra: vizes játékok a szabadban (45 perc) 
testnevelő tanárok 

III.1. Víz-jég-gőz - 10 perc 
 

Modellezzük a különböző 
halmazállapotokat. A játékvezető 
a VÍZ-JÉG-GŐZ utasításokat adja 
felváltva, a gyerekek ennek 
megfelelően mozognak: 
JÉG (szilárd halmazállapot): 
egyhelyben rezegnek. 
VÍZ (folyékony halmazállapot): 
egymást érintve gördülnek, 
mozognak. 
GŐZ (légnemű halmazállapot): 
egymástól távol nagy energiával 
mozognak. 
Aki eltéveszti, kiesik a játékból.  
 

emlékezet, 
ismeretek 
felelevenítése, 
mozgás, 
figyelem, 
együttműködés 

frontális munka, 
cselekedtetés 

 

III.2. Vigyázz, kész, párologj! - 5 perc 
 

A játékvezető az udvar különböző 
részein elhelyezi  a 
szókártyákat/képeket. Megnevezi 
az egyiket, a tanulók 
odaszaladnak. Aki először éri el, 
az mondhatja a következőt. 
Minden szókártya/kép 
felkeresésekor megbeszéljük, 
hogy a természetben közvetlenül 
eljuthat-e a víz az előző helyről, 
ha igen, hogyan. 
A természetben hogyan mozog a 
víz? 

ismeretek alkalmazása, 
emlékezet, 
gyorsaság fejlesztése 

frontális 9. számú melléklet: 
szókártyák vagy 
képek  
 

III.3.Jégfogó - 5 perc 

A játékosok futkároznak. Akit 
fogó megérint, annak jégszoborrá 
kell változnia, de ha egy másik 
játékos hozzáér, felolvad, és újra 
futhat tovább.  

helyzetfelismerés, 
gyorsaság 

frontális munka  

III.5. Globális felmelegedés - 10 perc 
Jelre minden játékosnak/pingvinnek 
a jégtáblát jelképező 
csomagolópapírra kell szaladnia. A 
következő jelre el kell hagynia azt, 
majd a játékvezető fele akkorára 
hajtja a papírt.  
Addig játsszuk, amíg valamennyien 
elférnek rajta. 

kooperáció, 
problémamegoldás, 
kreativitás 

frontális munka, 
csapatépítés 

csomagolópapír 
 

III.6. Performance - 10 perc 
Az osztályok az udvaron egy-egy 
esőcseppet formáznak, majd az alsó 
tagozat összeáll egy óriási 
esőcseppé. 

együttműködés frontális  
 

Az udvaron annyi 
esőcsepp krétával 
előrajzolva, ahány 
osztály részt vesz a 
programon.  



 

Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI 

Performance 
  



 

Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI 

Papírgyűjtés 2017. 04. 24. vidék, 25. Vép 

 

Ökoiskolánk ismét sikerrel zárhatta a hagyományos, 
tavaszi hulladékgyűjtést. Diákjaink az akció során 

17 180 kg papírt gyűjtöttek, mindezért 433 140 
Ft-ot kapott iskolánk. Nem maradhatott el a 

győztesek jutalmazása sem. 
Eredmények: 

Alsó tagozat: 

1. hely 4. a 
2. hely 4. b 

3. hely 1. b 
  

Egyéni: 1. hely Kiss Levente, 2. hely Pados Dominik, 
3.hely Szekeres Mirtill és Kornél, Pados Gergő 

  
Felső tagozat: 

1.hely 6.a 
2.hely 5.a 

3.hely 5.b 
  

Egyéni: 1. hely Kiss Rebeka,  2. hely Takács Eszter, 
3. hely Borovics Kornél 
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 Tanóra: Víz-kvíz (45 perc) 
tanítók, 5. osztály: Szabó Eszter 

II.1. Esőerdő játék - 5 perc 

A gyerekek különböző hangokkal 
és mozdulatokkal megidézzük 
egy vihar közeledtét, illetve 
elcsendesedését. 

ritmusérzék frontális munka, 
cselekedtetés, 
játék 

5. számú melléklet: 
Esőerdő játék leírása 

II.2. „Vizes” mondókák - 5 perc 

Közösen felelevenítünk ismert 
mondókákat, verseket. 
(Pl. Tó vize, tó vize, Csepp, csepp, 

csepereg, Csipp, csepp egy 

csepp…) 

ismeretek alkalmazása, 
ritmusérzék, énekhang 

frontális munka, 
ritmizálás 
 

 

II.3. Csoportalakítás - 2 perc 

Véletlenszerű csoportalakítás: 
minden diák húz egy kártyát, 
amelyen egy találós kérdés van. 
Majd ahhoz az asztalhoz ül le, 
amin a megfejtést látja.  
Értékelés: 
A gyorsaságért jár 1 pont 

csoportalakítás  6. számú melléklet: 
találós kérdések, 
megfejtések 

II.4. Találd ki! - 3 perc 

Egy „egérrágta” találós kérdést 
kell megfejteni, miután a hiányzó 
szavak a rímek segítségével a 
helyükre kerültek. Mi a kapcsolat 
a megfejtés és az asztalon látható 
csapatnév között? 
(Mindegyiket víz alkotja) 
Értékelés: minden helyes 
kiegészítés 2 pont + megfejtés 1 
pont + összefüggés kitalálása 1 
pont + 1 pont a gyorsaságért 

figyelem fejlesztése 
 

csoportmunka, 
gondolkodtatás 

7. számú melléklet: 
 „egérrágta” találós 
kérdés, a hiányzó 
szavakkal, megfejtés 

II.5. Jeges szólások - 3 perc 

A csoportok feladata, hogy 
pótolják a szólásokból hiányzó 
„jég” előtagú összetett szavakat. 
Értékelés: 
hibátlan megoldásért 2 pont, egy 
hibáért 1 pont jár. 
 

ismeretek alkalmazása, 
kreativitás, 
emlékezet 

csoportmunka 8. számú melléklet: 
hiányos szólások, 
szókártyák, megoldás 

II.6. Lapozgató - 5 perc 

A tanulók kikeresik a 
gyűjteményből a csoportalakító 
találós kérdés megfejtéséhez 
tartozó szólásokat, 
közmondásokat.   
Értékelés: 
1 pont jár a címszó 
megtalálásáért, illetve a 
gyorsaságért lehet plusz 1 pontot 
szerezni. 

címszókeresés, 
betűrend 

csoportmunka O. Nagy Gábor: 
Magyar szólások és 
közmondások című 
könyve 
csoportonként 1 db 

II.7.Most mutasd meg! - 10 perc 

A megtalált szólások, kreativitás, csoportmunka,  
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közmondások közül kiválasztanak 
a csapatok egyet, amelyet 
közösen bemutatnak a Most 
mutasd meg! játék szabályai 
szerint, szó szerinti értelemben. 
Társaik a megfejtés után a 
jelentését értelmezik, írják le.  
Értékelés: 
2 pont jár a bemutatásért, 1 pont 
a kitalálásért, és minden helyes 
értelmezésért újabb 1 pont. 

ismeretek alkalmazása, 
együttműködés 

frontális munka, 
érvelés, 
megbeszélés 

II.8. Értékelés - 3 perc 

A pontok összeszámolása után 
kiderül, melyik csapat, hogy 
teljesített a vetélkedőben. 

értékelés frontális munka  

II.9. Közös zenélés - 10 perc  
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Tevékenység, időbeosztás A tevékenység célja, 
fejlesztendő 

készségek 

Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
mellékletek 

I. Tanóra: vízlábnyom (45 perc) 
 

I.1. Vershallgatás - 5 perc  

Lehoczky János: A vizek 
fohásza című verséből közösen 
meghallgatunk egy részletet.  

figyelem 
 

frontális  
 

1. számú melléklet: 
vers 

I.2. Csoportalakítás - 5 perc 

Csoportokat alakítunk 
szókártyák segítségével. 
Minden diák húz egy kártyát, 
amelyen egy folyóvíz nagyság 
szerinti elnevezése szerepel. A 
négy különböző nagyságú 
folyóvíz kártyáját húzó 
gyerekek alkotnak egy 
csoportot. 
Majd a folyóvizeket nagyság 
szerint növekvő sorrendbe 
állítják. 

csoportalakítás  2. számú melléklet: 
szókártyák a 
csoportalakításhoz 

I.3. A Föld vízkészlete - 3 perc 

A Föld teljes vízkészletét 1 liter 
vízzel szemléltetjük. Majd 
további mérőhengerekbe 
öntve mutatjuk meg az 
arányokat. 

új ismeret frontális munka, 
bemutatás/ 
modellezés, 
magyarázat, 
 

mérőhengerek 
(1 l, 1 dl, 1 cl), 
szemcseppentő 
3. számú melléklet: 
arányok, leírás 

I.4. Napi vízhasználat - 2 perc 

Egy kék, lábnyom alakú 
papírlapra a csoportok felírják, 
hogy egy nap mihez 
használnak vizet. 

ismeretek 
alkalmazása 
 

csoportmunka 
 
 

kék, lábnyom alakú 
papírlap 
csoportonként 
4. számú melléklet: 
lábnyom alaklemez 

I.5. Avízlábnyom csökkentése - 3 perc 

A vízlábnyom fogalmának 
tisztázása után a csoportok 
összeírják, mit tehetnének a 
saját vízlábnyomuk 
csökkentéséért. 

ismeretek 
alkalmazása, 
kreativitás 
 

csoportmunka, 
megbeszélés 

papír, ceruza 

I.6. Ne élj nagylábon! - 15 perc 

A csoportok plakátot 
készítenek az édesvízkincs 
megvédésére a 
víztakarékosság jegyében.  
Az elkészült munkáikat 
bemutatják. 
Szempontok: 

 Hogyan vigyázol az „egy 
csepp” vízre? 

együttműködés, 
kreativitás, 
képi ábrázolás 

csoportmunka A/3-as, csepp alakú 
rajzlap, 
színes ceruza vagy 
zsírkréta, 
korong, 
lábnyom 
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 Mutasd be a pazarlást, 
szennyezést! 

 Tégy javaslatot a helyes 
vízfelhasználásra! 

I.7. Értékelés - 2 perc 

Az elkészült plakátok 
bemutatása. 

véleményalakítás frontális munka, 
bemutatás 

 

I.8. Mocsárjárás - 5 perc 

3 db A/4-es papírlap 
segítségével kell a 
csapatoknak megtenni a 
kitűzött távot úgy, hogy csak a 
papírlapokra lehet lépni. 

ügyesség, 
mozgáskoordináció 

csoport munka, 
váltóverseny 

csapatonként 3 db 
A/4-es papírlap 

I.9. Értékelés - 5 perc 

A pontok összeszámolása után 
kiderül, melyik csapat, hogy 
teljesített a vetélkedőben. 

értékelés frontális munka  

 

A foglalkozásokat a 6. osztály tanulói tartották meg. A tanulópárok nagyon ötletesen bonyolították le a 

foglalkozásokat. Beosztásukat az osztályokhoz a következő táblázat foglalja össze. 
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 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 

3.A 

 

 

 

 

1. órában 
Németh Liza 
Császár Noémi 

 

3.B 2. órában 
Takács Eszter 
Kiss Rebeka 

 

 

  
4.a 3. órában 

Németh Noémi 
Varga Jázmin 

   

4.b 

 

 

2. órában 
Nagy Zsófia 
Jánosi Johanna 

 

 

 

5.a 
 
 
 
5. b 

 

 

 

1. órában 
természetismeret órán 

Beke Péterné 
 
4. órában 
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Az 1.és 2. osztályok diákjai ének órákon, 

testnevelés órákon csatlakoztak a témahéthez , 

valamint megnézték a Varázslatos iskolabusz  

sorozat– Vízország (18. ) részét. 
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AKTÍV TANULÓK/PASSZÍV HÁZ 
 

6-8. osztály 
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Tevékenység, időbeosztás A tevékenység 

célja, fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
mellékletek 

1. Előkészítés, ráhangolódás: Fenntartható fejlődés (Energiaforrások) - (45 perc) 

Témafelelősök: Bándoliné Pájer Éva Soós Eszter, Rosnerné Szabó Andrea 

Filmvetítés: részlet az Özönvíz előtt c. 
filmből  
A film megtekintése – vágott verzió. 
Beszélgetés:  
Hogyan juthattunk el idáig?  
5 perc 

Önismeret 
Kommunikáció 

Egyéni 
Frontális 

laptop, kivetítő, 
projektor, ppt. 
1. prezentáció: 
Aktív tanulók-
passzív ház 1. rész 
ppt 
1. videófilm: Van-e 
még esélyünk? 

1.1. Előzetes feladatok 

Egészítsd ki az indián bölcsességeket! 
Mentsük meg a Földet! De hogyan? 
5 érv a zöld gondolatok mellett! 
5 perc 

Kommunikáció 
Környezettudatos 
magatartásforma 
kialakítása 
Szövegalkotás 

Egyéni 
Frontális 

laptop, kivetítő, 
projektor, ppt. 
1. sz. melléklet: 
Egészítsd ki az alábbi 
indián 
bölcsességeket! 
feladatlap 

1.2. Energiaforrások csoportosítása 

1. Nem megújuló energiaforrások 
bemutatása  
a) Soroljátok fel a nem megújuló energiákat!  
b) Nézz meg egy részletet  
a fosszilis tüzelőanyagokról. (részlet az 
Özönvíz előtt c. filmből)  
15 perc 
2. A megújuló energiaforrások bemutatása  
a) Soroljátok fel a megújuló energiákat! 
b) Izland a geotermikus mezők hazája. 
Nézz meg egy részletet  
A Föld éltető erői c. filmből. 
15 perc 
Feladat:  
Csoportosítsd az energiaforrásokat! 
Írd be a számokat a halmazokba! 
Oldjátok meg a feladatot a táblánál is! 
Beszéljétek is meg! 
10 perc 

Kommunikáció 
Tudatosság 
Önismeret 
 

Egyéni 
Frontális 

laptop, kivetítő, 
projektor, ppt. 
 
2. videófilm: Fosszilis 
tüzelőanyagok 
 
3. videófilm: 
Izland a geotermikus 
mezők hazája 
 
2. sz. melléklet: 
Csoportosítsd az 
energiaforrásokat! 
feladatlap 
online kitölthető 
verzió: 
http://LearningApps.o
rg/view3047159 

Nézz meg egy utópiát:  
Talán ez várható 2050-ben?! 
Időjárás 2050-ben  
5 perc 
 

Kommunikáció 
Önismeret 
Környezettudatos 
magatartásforma 
Véleményalkotás 
Értékelés 

Egyéni 
Frontális 

projektor, ppt. 
4. videófilm: 
Időjárás 2050-ben  

 

http://learningapps.org/view3047159
http://learningapps.org/view3047159


 

Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI 

Kovács László- a Hefele középiskola oktatója- elóadása a passzív házról 

 

Szombathelyen is találkozhatunk passzív házakkal az emlékmű környékén 

 

 

 

Tanulóink már rengeteg ismeretre tettek szert természettudományi órákon a megújuló energiaforrások 

témakörben.  A központi feladatlapok kitöltése nem okozott számukra gondot. Iskolán kívül szerzett 

ismereteikkel is gazdagították a foglalkozásokat. 

A középiskolásoknak ajánlott témát jártuk körül, az általános iskolás korosztálynak megfelelő részeket 

kiemelve. Sajnos az egészséghez kapcsolódó anyag kevésbé volt kidolgozva, így nem lehetett hatékonyan 

felhasználni. A győri továbbképzésen is ezt javasolták. Úgy tapasztaltuk, hogy jó döntést hoztunk. 

  

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo6sW855XVAhUwSJoKHYhfA2sQjRwIBw&url=http://slideplayer.hu/slide/2008263/&psig=AFQjCNHUXaMupa_miXeCL4BlNbcXzG7nNA&ust=1500569565645683
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Napenergia 

A Nap megfigyelése- Kövesligethy Radó Csillagvizsgáló Szombathely 

Láthattunk napfoltokat és napkitörést. 
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Szombathely –Lámpaház Varasd út 2.  
 

 

Süle Lajos tulajdonostól és Németh László 

üzletvezetőtől megtudtuk: 

- a hagyományos izzók az energia 

nagy részét hővé alakítják 

- a kompakt  

(energiatakarékos)fénycsövek 

működése az atomok gerjesztésén 

és alapállapotba való 

visszakerülésén alapszik 

- LED: kis méretű, kevés energiát 

fogyaszt, hosszú élettartamú, nincs 

bennük higany, de nem olcsó. 

Hallottunk a hideg és meleg fényű 

lámpákról. Természetesen az üzlet 

árukínálatát is szemügyre vettük. 

Ajándékba minden diák egy számítógéphez 

csatlakoztatható LED-es lámpát kapott. 

 

Sajnos a neten hiába vártuk, hogy 

önkéntesek jelentkeznek foglalkozások 

megtartására, ezért mi magunk kerestük 

fel az üzlettulajdonost és kértük fel. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy bevállalta. 

programfelelős: Kovácsné Csákvári Beatrix 

http://www.lampahaz.hu/

