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HA  A GYEREK NEM TUD ÚGY TANULNI, AHOGYAN TANÍTJUK, 
TANÍTSUK ÚGY, AHOGY TANULNI TUD!

GYEREKET TANÍTUNK, NEM TANANYAGOT.



AZ ÉRTEKEZLET TERVEZETT PROGRAMJA:
- Az értekezlet megnyitása és lebonyolítási rendjének ismertetése –

jegyzőkönyv vezetése, hitelesítők
- A szakmai munkaközösségek vezetőinek félévértékelő beszámolói
- Az intézményvezető-helyettesek félévértékelő és a II. félévet

tervező, előkészítő beszámolója
- Az intézményvezető félévértékelő, és a II. félévet tervező,

előkészítő beszámolója
- Hozzászólások
- Az értekezlet zárása



AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ FÉLÉVÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓJA

- Az I. félév általános vezetői értékelése, személyi
változások

- Félév során felmerült és jelzett problémák kezelése
- II. félév programjainak egyeztetése
- Egyéb



TÁRGYI FELTÉTELEK

- A nyári nagyobb beszerzések és felújítások után, kisebb beszerzéseket,
karbantartásokat végeztünk.

- Selejtezés zajlott. 2 osztálytermi padok átadása. Mizsei utca épületének
átadásra való felkészítése, önkormányzati tárgyi eszközök visszaadása.

- A fenntartó által beszerzett eszközök: a szakmai munkához és a
működéshez szükséges kisebb, de elengedhetetlen eszközök.

- Pályázat útján került beszerzésre: sporteszközök, labdák
- Munkálatok: fűtési rendszer karbantartása, villanyszerelés, érintésvédelmi,

tűz és villámvédelmi felülvizsgálat, hőszivattyúk javítása, tűzoltókészülékek
felülvizsgálata, iskolabusz javítása, tabletek akkumulátor cseréje.



- Továbbra is nagyon jelentős kiadásaink: fénymásolás, nyomtatás (festék,
karbantartási költségek), mosdókban a papír és folyékonyszappan.

- A személyenkénti fénymásolási keret - az osztályonként bekért papír
megtakarítást jelent. A versenyekre való felkészüléshez szánt feladatsorokat,
kompetenciamérésre gyakorló anyagokat továbbra is fénymásoltathattok
előzetes egyeztetés után.

- A régi és új eszközeink javítása több időt és pénzt igényel, ezért mindezek
használatában továbbra is mértéktartást kérek. (laptop)

- Különös figyelmet kérek mindenki részéről a termek elhagyásakor a világítás
lekapcsolására, számítógépek kikapcsolására és az ablakok bezárására.

- A termek rendben hagyása még nagyobb odafigyeléssel történjen.
- Tanulók károkozása



SZEMÉLYI FELTÉTELEK

- Iskolánk szeptember 1-jén 86 engedélyezett pedagógus álláshellyel rendelkezett.
A betöltött álláshelyek száma 72.

- Pedagógusok száma 65 fő
- Óraadó: 5 fő
- Pedagógiai asszisztensek száma: 8 fő újonnan érkezik február 15-től 1 fő.
- Betöltetlen álláshely: 21
- Tartósan távollévő: 2 fő
- Február 1-től 1 fő technikai dolgozó érkezett.



TANULÓI LÉTSZÁMADATOK

- Év eleji létszám 762 fő, ami október 1-i statisztikai adat 
- Jelenleg: 748 fő
- Indított osztályok 38.
- 18 alsós és az eltérő 1-4. osztály, 
- 17 felsős és az eltérő 5-8. osztály, + technikai osztály
- Távozott 19 tanuló, családból kiemelés, elköltözés miatt. 
- Érkezett 5 tanuló.



A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI ELEMZÉSE

- Az iskola hagyományaihoz híven az éves munkatervben meghatározottaknak
megfelelően, az első félévben is rengeteg feladatot vállaltunk és végeztünk el. A félévre
betervezett programokat, és a menet közben jött egyéb feladatokat időarányosan,
eredményesen teljesítettük.

- A tanév indítása a változtatások ellenére összességében zökkenőmentes volt.
- Köszönhető ez az előkészítő munkának, a kollégák megértő hozzáállásának, segítő

támogatásának.
- Az iskolavezetés számára alsó - felső tagozaton is nagy kihívást jelentett az

alapfeladatok ellátása, a szakos ellátottság biztosítása, melyeket megbízási
szerződésekkel tudtunk átmenetileg megoldani.

- A probléma végleges megoldásáig a kollégák jelentős többletmunka vállalásával
segítettek az órák megtartásában. Köszönöm mindazoknak, akik ezen időszakban
vállalták a túlzott terhelést.



- Az iskola vezetőségének a legnagyobb igyekezete ellenére sem sikerült
megoldania az egyenlő és egyenletes terhelést. Ez egyrészt adódik az egyes
tantárgyak óraszámainak különbözőségéből, másrészt pedig a kollégák
végzettségéből (1-2 szakos végzettség, diplomák milyensége).

- Ezt tovább fokozza a tantárgyakhoz kapcsolódó létesítményi feltételek, és
lehetőségek (pl. tornaterem) és az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó
csoportbontások száma is.

- Az első félévben a munkaközösségek munkatervüknek megfelelően végezték
betervezett feladataikat. Elvégzett munkájukról vezetőik számoltak be.



TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

- Tanulóink eredményessége pedagógiai munkánk sok-sok erőfeszítésének, lelkiismeretes
felkészüléseinknek, előkészítő munkánk egyenes következménye. Köszönöm valamennyi
lelkiismeretesen dolgozó kolléga eddigi tevékenységét. Ide értve a mindennapi tanórai
tevékenységeken túl, a gyerekek nevelése érdekében vállalt valamennyi egyéb feladatot is.

A számszerű adatok:

- Tanulmányi átlag intézményi szinten: 4,09
- Intézmény félévi bukás arány: 5 %
- A gyenge teljesítmények mögött legtöbbször magatartási problémák, szociális érzéketlenség,

érdektelenség húzódik meg mind a szülő, mind a gyerekek részéről. Amit sajnos tovább
nehezítenek a korábban „összeszedett”, felhalmozott tanulmányi hiányosságok sokasága, és
természetesen a családi háttér problémái.

- Bízom benne, hogy tanév végére a gyerekek zömének a hozzáállása javul. Természetesen a
szülőket továbbra is rendszeresen tájékoztatni kell (lehetőleg írásban).

- Kérek mindenkit, hogy a maga szakterületén a lehetőségekhez mérten tegyen meg mindent ennek
érdekében! Ha „hozott anyaggal dolgozunk” is – következetesen tovább kell vinnünk nevelő-
oktató munkánkat.



TANTÁRGYI ÁTLAGOK

Német nyelv:  2,77
Természetismeret: 2,84
Fizika: 3,32
Matematika: 3,39
Magyar nyelv: 3,5
Természettudomány:  3,58
Történelem: 3,58 - 3,83
Biológia: 3,53 - 3,67
Kémia: 3,55
Irodalom: 3,79
Környezetismeret 3,83
Földrajz: 3,88
Magyar nyelv és irodalom: 3,9



MAGATARTÁS – SZORGALOM INTÉZMÉNYI SZINTEN

- Magatartás 4,43

- Szorgalom 4,06



TANULÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐK

- SNI 125 fő,
- BTMN 137 fő – fokozott odafigyelés szükséges.
- Nagyon magas a fejlesztőpedagógusi esetleg gyógypedagógusi fejlesztést 

igénylők száma, egyre nehezebb biztosítani számukra az előírt fejlesztést.
- Az egy pedagógus által tanított tanulók 28,6 %-a SNI/BTM tanuló. 
- 1.-4. Eltérő tantervű osztály – egyre magasabb létszám, jelenleg 12 fő.



MULASZTÁSOK

- Igazolt mulasztás 57 óra/fő

- Igazolatlan mulasztás 5,1 óra/fő

- 30 óra igazolatlan mulasztást meghaladó 
tanulók száma: 10 fő

- 250 óra mulasztást meghaladó tanulók száma: 1 fő



LEMORZSOLÓDÁS
A félévi értékeléskor és minősítéskor az egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredmény a magatartás és
szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelés-
oktatásban vesznek részt,

7. évf. 5 fő 8.évf. 3 fő

A félév értékelésénél a tanuló egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott:

7. évf. - 4 fő 8. évf. 2 fő Spec. 6. évf. - 1 fő, 8. évf. – 1 fő

A következő tantárgyakból:

Matematika, Magyar nyelv, Magyar irodalom, Fizika, Kémia, Biológia

Spec: Magyar irodalom, Történelem , Földrajz



RENDEZVÉNYEINK

- Rendezvényeink igényesek, színvonalasak voltak, mind tartalmukban mind
kivitelezésükben egyaránt.

- Mindezek nem sikerülhettek volna ilyen jól, ha nincs a kollégák összefogása,
egymás munkájának segítése, megbecsülése, ötleteik megosztása az éppen
esedékes cél érdekében.

- Köszönöm, hogy a programok beszámolói, képek megérkeznek időben.
- 13 kolléga nem szervezett rendezvényt az iskolában. ??
- Munkaterv módosítás: 2023. március 16. és március 17. – munkanap

áthelyezése, 2023.02.11-re és 2023.03.11-re. Szavazás.



ELLENŐRZÉSEK

- A félév során az ellenőrzési tervnek megfelelő óralátogatásokat sajnos nem
sikerült teljesíteni. Nem tudtunk mindenki órájára ellátogatni, illetve a látogatott
órák egy részét nem sikerült megbeszélni. A vezetőség részéről a szándék
megvan, törekszünk a megvalósítására. Természetesen ennek oka az időhiány,
amiben folyamatosan szenvedünk. Ezért mindenkit arra kérek, hogy továbbra is
saját belső énjének megfelelően, lelkiismeretesen végezze munkáját.
Felkészülten, pontosan kezdje az óráit, elérhető legyen ügyeleti posztján,
pontosan vezesse adminisztrációit.



SEGÍTI A MUNKÁTOKAT
Segíti:
- megfelelő információáramlás,
- jó minőségű munkaeszközök, szép környezet, kollégákkal folytatott megbeszélések,
- pedagógiai asszisztensek jelenléte,
- minden szükséges eszköz rendelkezésre áll,
- kollegák segítőkészsége segíti a beilleszkedést és a hatékony munkavégzést,
- a vezetőség segítsége, támogatása,
- tanítópárom,
- jól felszerelt tantermek,
- a saját tanterem kizárólagos használata,
- a támogató szülői háttér,
- a kollégák szakmai segítsége és az iskola magas szintű informatikai felszereltsége,
- megfelelő az épület belső hőmérséklete,
- a vezetőség a tőle telhető módon biztosítja a szükséges eszközöket,
- a vezetőség nem korlátoz az újabb tanítási módszerek kipróbálásában,
- ha segítségre szorulok, akkor azt a kollégáimtól, a vezetőségtől és a titkárságtól maximálisan

megkapom,
- A vezetőség és kollégák empatikus, toleráns, emberséges támogatása segíti munkámat,



GÁTOLJA A MUNKÁTOKAT

Gátolja:
- a rengetek adminisztráció,
- pedagógushiány felső tagozaton,
- nem kezeljük egységesen a házirendet,
- a gyengébb teljesítményt nyújtó tanulók szüleit egyáltalán nem érdekli gyermekük

tanulmányi eredménye, felszerelésének állapota,
- sok a feladat-kevés az idő, túl sok program,
- sokszor a kollégák értetlensége,
- K3 teremben még nálam is "öregebb és lassúbb" a számítógép,
- néhány tanuló sok iskolai hiányzása,
- szülők hozzáállása,
- segítené a munkát, ha olyan krétával írhatnánk a táblára, ami jól látható nyomot hagy, és

nem csak karcolja a táblát,
- hátráltat az általánosan jellemző túlterheltség, a személyes jó kapcsolatok megkopása



PÁLYÁZATOK

Nyertes pályázatok:

- Erzsébet karácsony Zánkán 2022.11.28.-30. – 4.c osztály, Kéri Tiborné - megvalósult
- NTP - Tanulásmentor diákok – Megvalósító Kővágóné Kálmán Klára
- „Petőfi bicentenárium kapcsán csoportos diákutak megvalósítása pályázatra 493.000

Ft támogatást kaptunk, melyre a 6.a, 6.d, 7.a utazik. Dátum?
- SIOSZ- Sportiskolák Országos Szövetségének pályázata – sporteszközök, érmek
- Határtalanul!” Tanulmányi kirándulás 7. évfolyamosoknak – Szlovákia 2023.05.23.-

05.27.
- LEP programok



A KÖVETKEZŐ FÉLÉV KIEMELT FELADATAI:

- BÁL 2023.02.11.
- Farsang 2023.02.11.
- A 2022/2023. évi kimeneti mérések terhelési tesztje: Időpont: 2023. február 14.

kedd, 13:00 óra. Időtartam: 30 perc, résztvevők: az intézmény 7. és 8. évfolyamos
tanulói az intézményben rendelkezésére álló számítógépek számának
megfelelően, fejhallgató

- Továbbtanulás (felvételi lapok elkészítése, felvételik)
- Hit- és erkölcstan oktatás: a bejövő évfolyamos, és a már tanulói jogviszonnyal

rendelkező tanulók és szüleik tájékoztatása 2023. március 6. hétfő 16.30
- Hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás módosítása 2023. május 20.

(szülői értekezleten tájékoztatás)
- Nevelőtestületi értekezlet: 2023. március 07. 16.15, előtte vezetőségi 15.00-tól.



A KÖVETKEZŐ FÉLÉV KIEMELT FELADATAI:

- Tanfelügyelet - pedagógus
- Beiskolázás (iskolakóstolgatók)
- Beiratkozás 2023. április 20-21.
- A különböző tanulmányi versenyek
- Diákolimpia versenyei
- Különböző felmérések (NETFITT, kompetencia)
- Tervezett egyéb iskolai programok
- Gyereknap
- Osztálykirándulások
- Tanévzárás (adminisztrációk, ünnepélyek)
- Erzsébettábor
- Kutyatartás - felelős állattartás Bagaméri Edit, osztály jelentkezés



A KÖVETKEZŐ FÉLÉV KIEMELT FELADATAI:

Adminisztratív feladatok:
- Eseménynaptár vezetése – munkaközösségvezetők
- Kréta vezetése napi szinten
- Eseményekről fényképes beszámoló küldése - az esemény után legkésőbb 1 

nappal. (Iskolavezetés küldi a tankerület felé is)
- Munkaidő nyilvántartás, útiköltség elszámolás 
- !! M30-as dokumentumok átvétele- határidő betartása



EGYEBEK
- Tanári hiányzások: betegség, táppénz – néhányan sokszor!!

- 2023.01.01-től megszűnt a kollektív szerződés, ez a változás érinti a Kecskeméti Tankerületi
Központnál foglalkoztatott közalkalmazottak heti munkaidejét. 2023. január 1. napjától kezdődően a
közalkalmazottak munkaidejének tekintetében az Mt. 86. § (3) a) pontja az irányadó, mely szerint a
munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. Ez azt jelenti, hogy valamennyi, a napi 6 órát
meghaladó munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottnak le kell dolgoznia a munkaközi
szünet időtartamát. (Pl. Ha a közalkalmazott munkaideje eddig 8:00-16:00 óráig tartott, akkor
munkaideje 2023. január 1-től így módosul 8:00 -16:30.) Pedagógiai asszisztensek munkaideje változik.

- A közalkalmazottak részére harminc perc munkaközi szünetet kell biztosítani.

- Pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott esetében a munkaközi szünetet a neveléssel-
oktatással lekötött munkaidőben teljesített tanórák, foglalkozások időpontját figyelembe véve kell kiadni.

- A munkaközi szünet a munkavégzés helyén kívül is eltölthető.



SZABADSÁG KIADÁSA

- Szabadság kiadása: a korábban kiküldött eljárás szerint.
- Az összes fizetett szabadság 2023-ban is az alapszabadságból és a többféle címen is hozzáadódó

pótszabadságból tevődik össze.
- A szabadság kiadásának 3 legfontosabb alapszabálya:
- 1./ A munkáltató évente hét munkanap szabadságot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének

megfelelő időpontban köteles kiadni.
- 2./ Évente legalább egyszer 14 nap egybefüggő szabadság jár (munkaszüneti napokkal együtt kell

érteni).
- 3./ A munkavállaló kötelessége, hogy a szabadságra vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a

szabadság kezdete előtt be kell jelentenie a munkáltatójának.

- A szabadságot – a munkavállaló előzetes meghallgatását követően – a munkáltató adja ki.
- A szabadsággal kapcsolatban mindig fontos kiemelni, hogy a szabadság kiadása a munkáltató joga és

kötelezettsége.



- Szülő szabadság (pótszabadság) 2023-ban: 44 nap a szülői szabadság jár a gyermek 3 éves
koráig. Ez a 44 nap szülői szabadság nem évente jár, hanem a 3 évre összesen. A szülői
szabadság idejére csak a fizetésünk 10%-át kapjuk. Nem lehet pénzben megváltani.

- Változott az apaszabadság szabálya. Az apának gyermeke születése esetén a korábbi 5 nap
helyett 10 nap pótszabadság jár, amelyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig
vehet ki.

- A törvény rendelkezése alapján ezt a szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő
időpontban kell kiadni.

- 2023-ban az apaszabadság teljes idejére nem jár a fizetésünk 100%-a.
- Az apaszabadság első 5 napjára a fizetés 100%-a jár, az ezt követő 5 napra viszont csak 40%.

- Nyomós indok alapján a törvényben előírt – az alábbiakban felsorolt – rendelkezéseket a
munkáltató kikerülheti. A szabadság kiadását nyomós indokkal megtagadhatja, annak idejét
áthelyezheti, megszakíthatja.



- „Szabadság-” egy tanév alatt kétszer kéredzkedhet valaki szívességből, értekezlet és 
minden rendezvény alól. Erre nyomtatvány lesz. Egyéb esetben szabadság vagy 
táppénz. 

- Továbbtanulás – tanulmányi szerződés nélkül- szabadság terhére megy.
- Ha a közalkalmazott az intézmény beiskolázási tervében meghatározottak szerint 

kapcsolódik be a pedagógus továbbképzésbe akkor a munkavégzés alóli mentesülés a 
továbbképzésen való megjelenés napjára, valamint a vizsga napjára szól.

- A minősítési eljárásban való részvétel napjára mentesül a munkavégzés alól.



EGYEBEK

- Beiskolázási, továbbképzési program- Balogh Ágnes intézményvezető-helyettesnek kellett leadni.
Újabb 7 éves időszak kezdődött a 120 órás továbbképzésekre.

- Nevelőtestületi szavazás

- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján ha a pedagógus a
Pedagógus I. fokozatba való besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot
szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni.

- Annak a kollégának, aki 2013.09.01-jén került Pedagógus I. fokozatba 2023.
március 31-ig jelentkeznie kell a 2024. évi eljárásra.

- 14 pedagógust érint az intézményben.



EGYEBEK

- Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés személygépkocsival történő 
munkábajáráshoz: 18 Ft/km. Februártól új elszámolást kell készíteni.

- A beszámolókban jelzett magatartási problémák, nem egységes elvárások miatt a házirend 
módosítása szükséges. (ruházat, haj, köröm stb.) Átdolgozása a munkaközösségek feladata. 
Határidő: 2023.02.25.

- Pályázati lehetőség ökoiskolára. Nevelőstestületi szavazás a pályázásra.

- Emelt bérek- átsorolások később érkeznek.

- Mozgásterápiás terem – ki használja?

- KÉRDÉSEK??



AZ ÉRTEKEZLET ZÁRÁSA

- Végül az iskolavezetés nevében köszönöm az eddigi bizalmat, valamennyi segítséget, a
támogató felajánlásokat, amiket kaptunk. A bíztató tekinteteket, szavakat és tetteket,
melyek erőt adtak és adnak a munkánkhoz. Remélem néha nekünk is sikerült átsegíteni
benneteket az éppen adódó nehézségeiteken, bátorítást adni a további munkához,
felvidítani, megszínesíteni – ha csak egy pillanatra is a sokszor mókuskerékben érzett
őrlődés nehéz napok pillanatait!

- Az iskola vezetését továbbra is a bizalomra építem, ahogy eddig is tettem.
Meggyőződésem, hogy a bizalom (bízni a másik tudásában, munkájában,
emberségében) a legnagyobb érték a munkatársi viszonyban. Csak a bizalom
segítségével lehet csapatban dolgozni, összefogni, és közösen új dolgokat összehozni,
szárnyalni, önmagunk megbecsüléséért, iskolánkért és nem utolsó sorba
tanítványainkért.

- Bizalommal, egészséggel, erővel teli sikeres II. félévet kívánok mindenkinek!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



FÉLÉVI STATISZTIKA

ALSÓ TAGOZAT

2022/2023.



„A számok érdekes dolgokat tudnak mesélni, 
de nem mindegy, hogy milyen összefüggésben, 
hogyan vizsgáljuk őket. Sok függ attól, ki mire 
akarja használni a statisztikát.”

Kemenesi Gábor





MAGATARTÁS





SZORGALOM





1. évfolyam



MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

1. évfolyam



MATEMATIKA

1. évfolyam



2. évfolyam



IRODALOM

2. évfolyam



MAGYAR NYELV

2. évfolyam



MATEMATIKA

2. évfolyam



ÖSSZESÍTETT FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS

1-2. ÉVFOLYAM



3. évfolyam 





4. évfolyam





IRODALOM, MAGYAR NYELV  

3-4. évfolyam



MATEMATIKA, KÖRNYEZETISMERET

3-4. évfolyam



ANGOL, ÉNEK-ZENE 

3-4. évfolyam



VIZUÁLIS KULTÚRA, ÉNEK-ZENE 
3-4. évfolyam



Testnevelés, 

testnevelés és

sport



„A siker nem döntő, a kudarc nem végzetes: 
a bátorság, hogy folytasd, ez az, ami számít.”

Winston Churchill



KÖSZÖNÖM!



2022/2023. 
Az I. félév a számok tükrében

Készítette:

Szappanos Csilla



• I. Pedagógusok

• II. Diákok

• Magatartás, szorgalom
• Tanulmányi munka

• Lemorzsolódás

• Kompetenciamérés

• III. Mesterprogram



I. Pedagógusok
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Létszám 2021/2022



Ha hiányzik valaki…

2021/2022. tanév 2022/2023. tanév I. félév

2316

831

491

túlóra helyettesítés

összevonás

1417

233
171

túlóra helyettesítés

összevonás



II. Diákok



Magatartás

példás jó változó rossz átlag

5. (81) 68 12 0 0 4,85

6. (96) 45 25 18 5 4,18

7. (71) 38 21 9 1 4,39

8. (83) 48 25 8 2 4,43

199 83 35 8



Szorgalom

példás jó változó hanyag kitűnőbukott átlag

5. (81) 54 16 6 4 14 4 4,50

6. (96) 20 31 35 7 4 3 3,69

7. (71) 23 16 19 11 7 10 3,74

8. (83) 18 38 20 7 5 3 3,81



3,70 3,86 4,09 4,18 4,30 4,33
4,65 4,68 4,76 4,78 4,82 4,91 5,00 5,00

4,48

5. évfolyam
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6. évfolyam
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7. évfolyam
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8. évfolyam
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Tantárgyi átlagok 5.-8. évfolyam
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Tantárgyi bukások
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Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók

2016/2017 2017/2018 2018/2019

2019/2020 2020/2021 2021/2022

2022/2023. I. félév



Kompetenciamérés 2021-től

Bemeneti mérések: 4., 5., 6., 8. évfolyam

2022. 10. 10.- 2022. 11.30.



Kimeneti mérések

• 7. évfolyam: 2023. március 20. – április 5.

• 8. évfolyam: 2023. április 12–27.

• 6. évfolyam: 2023. április 28. – május 22.

• a 4. és az 5. évfolyam: 2023. május 23. - június 6.



III. Mesterprogram



Mérések



Tanulói profilok



Workshopok





DFHT-s bemutató órák



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 

 

FÉLÉVI BESZÁMOLÓ 

 

Alsó tagozat 

2022/2023-as tanév 

 

 

 

 

 

Készítette: 

Bojtos Béláné  

Veszelszkiné Nagy Erika       

 

 

Lajosmizse, 2023. január 31. 
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A félévi beszámoló összeállításának szempontjai:  

- Év eleji munkaterv 

- Programokról, rendezvényekről, versenyekről készült beszámolók, cikkek 

- Évfolyamok által készített összesítő táblázatok 

- Osztályonként leadott diagnosztikák 

- Egyéb tapasztalatok 

Az alsó tagozat osztályai két telephelyen működnek.  

Kollégiumi telephely 

 Az épület termei, folyosói korszerűek és szépek. Az oktatói és nevelői munkákat 

megkönnyítik a jól felszerelt tantermek. A felújított osztályok tágasak, kényelmesek, világosak. 

Az életkoruknak megfelelő, méretre állítható padokban tanulhatnak. Külön öröm, hogy minden 

kisdiáknak saját szekrénye van, ahol tárolhatják a ruháikat, felszerelésüket. Néhány osztályban 

a lámpatestek korszerűsítése is megtörtént.  

 

Új épület  

Az új épület világos, jól felszerelt, modern bútorokkal berendezett. A tanulók életkori 

sajátosságaiknak megfelelő padokban tanulhatnak. A légcserélő rendszer nem működik teljes 

kapacitással, így nem látja el funkcióját, gyakran kell szellőztetni.  

Köszönjük az épületben elhelyezett nyomtatót, ami nagyon megkönnyíti a pedagógusok 

munkáját! 

Ősszel az épület körül virágok és fák telepítése történt meg főleg önkormányzati 

támogatásból. Az épületben dolgozó pedagógusok tavaszra tervezik a kézilabda pálya melletti 

terület beültetését. Az osztályok a tópart sport- és játékeszközeit is gyakran használják. 

 

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 

 

Fecskenap  

Hagyomány iskolánkban, hogy „Fecskenap”-ot szervezünk a leendő elsősöknek, ahol 

megismerkedhetnek társaikkal, tanítóikkal és bebarangolhatják az iskolát. A bemutatkozás után 

játékkal, sok mozgással, színezéssel és rajzolással töltötték a gyerekek a délelőttöt 

osztálytermeikben, majd a felújított udvart is birtokba vehették. A „Fecskenap” célja, hogy 

szeptember 1-jén, a tanulók már ismerősként lépjenek be az iskola kapuján. 
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Beiskolázási program   

Iskolánk beiskolázási programjának első állomása a „Tök jó nap” volt. Ezen – a már 

hagyománnyá váló – délutánon a leendő elsős tanító nénik fogadták az iskolába készülő 

gyerekeket és szüleiket. Az osztálytermekben játékos foglalkozások keretében betekintést 

nyerhettek az iskola életébe. A változatos és színes programok vidám hangulatú délutánt 

varázsoltak, melynek lezárásaként az iskolai fáklyás felvonuláshoz is csatlakozhattak az 

érdeklődők. 

Novemberben a nyílt napon az óvodás gyermekek szülei betekintést nyerhettek iskolánk 

különböző profilú osztályainak életébe. 

Decemberben az iskolások látogattak el az óvodába. Betlehemes játékot adtak elő a néptánc 

csoport tagjai a leendő iskolásoknak. 

A programsorozat a II. félévben is folytatódik. 

 

Europe Code Week 

A Europe Code Week, Európai Programozási Hét célja a programozás és a digitális jártasság 

szórakoztató módon történő bemutatása.  

Idén 2023.10.08.-10.23. között már hagyományosan az alsó évfolyamokon 55 esemény valósult 

meg.  

1.osztályban a kézzel fogható mechanikus eszközökkel dolgoztak a tanulók. Elsősorban a Bee-

botok és pályáik kerültek előtérbe. Az irányok, a színek, formák játéka volt a feladat. 

2. osztályban a sudoku, illetve az iránygyakorlatok kerültek előtérbe. Kódfejtés-Cézár kerék, 

Morse-kód. 

3.osztályban Kódfejtés, Cézár kerék, szinonimák keresése, ételek, tevékenységek 

csoportosítása Bee-bot robot programozásával. 

4.osztályban szavak megfejtése kód táblázattal,  rokon értelmű szavak keresése, 

keresztrejtvény, szentencia lejegyzése Braille írással, szavak megfejtése a daktil ABC kézjelei 

alapján volt a feladat. 

 

Sakk, mint képességfejlesztő eszköz, Balogh Ágnes beszámolója:  

Intézményünk 10 évvel ezelőtt kapcsolódott be a Polgár Judit nevéhez fűződő, a sakk 

szabály- és eszközrendszerére épülő képességfejlesztő programba. Azon kevés iskolák közé 

tartozunk, akik a Pedagógiai Programjukban külön tantárgyként tanítják a tantárgyat. 

2022. október 8-án nyolcadik alkalommal rendezték meg a Polgár Judit Világsakkfesztivált.  

Intézményünket 2 pedagógus képviselte a Referencia Iskolák találkozóján, melyet ünnepélyes 

keretek között rendeztek meg Budapesten a Budai várban.  
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Iskolánk ebben az évben is csatlakozott helyi szinten a rendezvényhez. A kollégium aulájában 

nyílt képzőművészeti kiállítás a tanulók munkáiból. A ks elsősök lelkesen rajzoltak, 

kézműveskedtek. A 3-4. osztályos tanulók sakk sudoku és online sakkversenyen vettek részt. 

A beiskolázási program őszi eseménye a “Tök jó nap” keretében 15 perces sakk foglalkozáson 

vettek részt a leendő első osztályosok és szüleik. A foglalkozás célja, hogy a résztvevők 

belekóstolhassanak a program adta képességfejlesztő játékokba, feladatokba.  

A nyílt nap keretében szintén lehetőség volt már osztálykeretben belepillantani egy órarendi 

sakk órába. 

Intézményünk aktívan bekapcsolódott a referencia iskolák 2022/2023-ban tervezett 

programjaiba is, többek között az online megtekinthető sakk órákba és azok szakmai 

megbeszélésébe. 

2022. decemberében a JPF World Kft. ügyvezetője az alábbi levéllel lepte meg az iskolát: 

 

2023. január 23-án a Tankerület által anyagilag támogatott "A SakkTesi, mint innovatív 

mozgásfejlesztő program az 1-4. évfolyamon tanítók számára" című 30 órás blended képzésen 

4 pedagógus kezdte meg a tanulmányait, mellyel 2023-tól színesíteni kívánjuk elsősorban a 

Sakk, mint képességfejlesztő tantárgy elnevezésű tanórákat. 

 

PÁV nap 

 Idén is több foglalkozással ismerkedhettek meg  az alsó tagozatos tanulók a Pályaválasztási 

Napon. A kicsik a tantermeikben interaktív foglalkozásokon vettek részt, több osztály pedig  

külső helyszínekre is ellátogatott. Az osztályokat meglátogatta egy fotós, egy vadász és 

rendőrnyomozók élvezetes eladásokat tartva. A 3. évfolyamon szabadulószobából kellett 

kijutni  nyomokat követve. A negyedikesek riportot készítettek az iskola dolgozóival. 

 A meglátogatott külső helyszínek: Lajosmizsei Rendőrség, Tűzoltóság, Önkormányzat, 

Folplast Kft., Mizse Pékség. 

 



5 
 

Őszi projekt a 2. évfolyamon Csehné Nagy Angéla Emese beszámolója: 

A 2. évfolyam őszi projektje 2022.10.17.-10.21. között valósult meg. 

A sport foglalkozás: „Fuss, ahogy csak bírsz,…” játékos vetélkedő volt, amelyen mindenki 

jutalomban részesült. 

A kézműves foglalkozások technika és rajz óra keretén belül valósultak meg. Az „Ügyes kezek” 

által készült munkák a faliújságokon voltak láthatóak. 

Az „Ősz szele zümmög,…” őszi-szüreti versek versenyén okleveleket kaptak a gyerekek.  

Az egyik délután a  Vitamin nap „Csináljuk együtt” , gyümölcssaláta készítése volt a feladatuk. 

A tanulók a saját maguk készítette gyümölcssalátát jóízűen ették meg. 

 

Versenyek a 2. évfolyamon 

 

Verseny címe Helyezettek  Felkészítők 

„Ősz szele zümmög” 

versmondó verseny 
1.Móczó Katica 2.b Polgár Katalin 

 2.Mészáros Lilla 2.c Bojtos Béláné 

 
3.Kolozsvári Anna 

Lina 2.c 
Bojtos Béláné 

 4.Ferenci Maja 2.a 
Almásiné Iványosi-Szabó 

Marianna 

 5.Hurják Natália 2.d Kispálné Hasur Zita 

 6.Kele Zsófia 2.b Polgár Katalin 

 

 

 

Téli projekt a negyedik évfolyamon Nagyné Orlov Mariann beszámolója: 

Az iskolánkban már hagyománnyá vált projekthét a negyedik évfolyamon a téli ünnepkört 

öleli fel. Idén is nagy lelkesedéssel készültek tanulóink erre a rendezvénysorozatra. Mivel ebben 

a tanévben a tél legjelentősebb ünnepe, a karácsony is az egyik meghatározó témája volt 

projektünknek, így igazán ünnepélyes és szívmelengető hangulatú programok és versenyek 

bontakoztak ki december 5-e és 15-e között. Ilyen volt például a városi könyvtár szervezésében 

egy mézeskalács-sütögető délután, amelyen minden osztály részt vett. Természetesen a 

betlehemi jászol kiállítás megtekintése sem maradhatott ki a programok  közül! Ezek után 

elsőként egy izgalmas sportdélutánt szerveztünk az évfolyam tanulóinak, majd versmondó-, 
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ének versenyeken, végül pedig egy digitális kvízversenyen mérhették össze tudásukat. Ez 

utóbbi egy olyan vetélkedő volt, melyre az induló csapatok a tél jeles napjairól, 

hagyományairól, népszokásairól egy előre összeállított szöveggyűjtemény alapján készülhettek 

fel, és tableteken, csoportmunkában kellett tudásukról számot adniuk. Erre a vetélkedőre a 

diákok kompetencia fejlesztését is szem előtt tartva állították össze a feladatokat a verseny 

szervezői. 

 A témakörrel kapcsolatos kézműves munkákból idén is kiállítást rendeztek az osztályok, 

ahová a különféle technikákkal készített, hangulatos és változatos gyermekmunkák kerültek ki 

az osztályokban a rajz és technika tantárgyat tanító kollégák jóvoltából. 

 

Versenyek a 4. évfolyamon 

Verseny címe Helyezettek Felkészítők 

„Halihó, hull a hó” 

sportverseny 

1.  hely  4. a és 4.c osztály 

 
Kósa Attila 

 2.  hely  4. e osztály Németh Kitti 

 3.  hely  4. d osztály Nagyné Orlov Mariann 

 
4.  hely  4. b osztály 

 
Németh Kitti 

„Didereg a táj” 

című versmondó 

verseny 

1. Kele Szabolcs 4. d Nagyné Orlov Mariann 

 
2. Batta Tamás 4. d 

 
Nagyné Orlov Mariann 

 3. Barkóczi Gréta 4. d Nagyné Orlov Mariann 

 
4. Labancz Kata 4. d 

 
Nagyné Orlov Mariann 

 
5. Lénárt Zalán 4.d 

 
Nagyné Orlov Mariann) 

 6. Oláh Leila 4. c Kéri Tiborné 

„Nyílik az égablak” 

elnevezésű 

énekverseny 

1. Duka Alexandra 4. b  

 
Hagerné Terenyi Rita 

 
2. Kisjuhász Pál Szilárd 4. c  

 
Kispálné Hasur Zita 
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3. Tóth Hanna Panna 4. b  

 
Hagerné Terenyi Rita 

 
4. Tóth Alíz, 4. d   

 
Nagyné Orlov Mariann 

 
5. Kocsis Nóra, 4. c  

 
Kispálné Hasur Zita 

 
6. Oláh Leila, 4. c  

 
 Kispálné Hasur Zita 

"Télen volt, régen 

volt" kvízverseny 

1. hely 4. a osztály  

 
Janovics Edina 

 2. hely 4. c osztály  Kéri Tiborné 

 3. hely  4. e osztály  
Sándor Csilla 

 

 4. hely 4. b osztály  Hagerné Terenyi Rita 

 
5. hely  4. d osztály  

 
Nagyné Orlov Mariann 

 

Az eredményeket a gyerekek egy ünnepélyes projektzáró ünnepségen tudhatták meg, ahol 

Janovics Edina összegző ppt-jének köszönhetően vidám életképek megtekintésével 

összegezhettük a projekthét eseményeit. Munkáját nagyban segítette Sándor Csilla kolléganő, 

aki vállalta, hogy minden rendezvényről jó minőségű fotókat készít.   Projektzárónk méltó 

hangulati lezárása Bitai Judit néptánccsoportjának betlehemes játéka volt.  

 A projekttervben kitűzött célok megvalósultak, hiszen a tanulók életkoruknak megfelelően, 

játékosan ismerkedtek meg a téli időszakhoz kapcsolódó versekkel, dalokkal, ünnepekkel, 

népszokásokkal, hagyományokkal, változatos kézműves technikákkal. A feladatokat 

izgalommal várták, örömmel és lelkesen végezték, a versenyek keretein belül pedig lehetőségük 

nyílt arra is, hogy a témában szerzett tudásukat összemérjék társaikkal. Végül pedig  a 

legügyesebb diákok az óvodásokat is megörvendeztették a győztes produkciók előadásával, és 

a betlehemes játék bemutatásával. 
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Egyéb versenyek a 4. évfolyamon 

 

Verseny Helyezett Felkészítő 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny megyei 

forduló 

megyei 2. hely 

Ugrina Lelle, 4. b 

Tóth Hanna Panna, 4. b 

Nagy Benett, 4. b 

Nagy Gergő, 4. b 

Hagerné Terenyi Rita 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny országos 

forduló 

országos 69. hely 

Ugrina Lelle, 4. b 

Tóth Hanna Panna, 4. b 

Nagy Benett, 4. b 

Nagy Gergő, 4. b 

Hagerné Terenyi Rita 

Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny megyei 

forduló 

megyei 13. hely 

Ugrina Lelle, 4. b 

Tóth Hanna Panna, 4. b 

Nagy Benett, 4. b 

 

Hagerné Terenyi Rita 

Lotz János szövegértési és 

helyesírási verseny iskolai 

forduló 

1. hely 

Gulyás Adél 
Nagyné Orlov Mariann 

 
2. hely 

Ugrina Lelle, 4. b 
Hagerné Terenyi Rita 

 
3. hely 

Kele Szabolcs 
Nagyné Orlov Mariann 

 
3. hely 

Nagy Benett, 4. b 
Hagerné Terenyi Rita 

 
4. hely 

Labancz Kata 4.d 
Nagyné Orlov Mariann 

 
5. hely 

Tóth Alíz 4.d 
Nagyné Orlov Mariann 

 
6. hely 

Tóth Hanna Panna, 4. b 
Hagerné Terenyi Rita 

 
6.hely 

Barkóczi Gréta 
Nagyné Orlov Mariann 

Bolyai Természetismeret 

Csapatverseny megyei 

forduló 

megyei 7. hely 

Ugrina Lelle, 4. b 

Tóth Hanna Panna, 4. b 

Klinkó Eliza, 4. b 

Demirelöz Dichle, 4. b 

Hagerné Terenyi Rita 

Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny 

megyei 14. hely 

Labancz Kata 

Lénárt Zalán 

Tamási Csaba Krisztián 

Nagyné Orlov Mariann 
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Kele Szabolcs 

Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny 

megyei 28. hely 

Gulyás Adél 

Barkóczi Gréta 

Tóth Alíz 

Szrapkó Bíborka 

Nagyné Orlov Mariann 

Bolyai Természetismeret 

Csapatverseny 

megyei 12. hely 

Labancz Kata 

Gulyás Adél 

Bán Levente 

Kele Szabolcs 

Nagyné Orlov Mariann 

Bolyai Természetismeret 

Csapatverseny 

megyei 33. hely 

Petrik-Varga Zoltán 

Lénárt Zalán 

Molnár Laura 

Szrapkó Bíborka 

Nagyné Orlov Mariann 

Képeslapkészítő verseny 1. hely 

Tóth Alíz 

Nagyné Orlov Mariann 

Képeslapkészítő verseny 3. hely 

Labancz Kata 

Nagyné Orlov Mariann 

 

Versenyeredmények a 3. évfolyamon 

Verseny neve Helyezettek Felkészítő 

Művelődési Ház Márton 

napi pályázat 

Homoki-Szabó Martin 3.b 

Különdíj 

Göblyös Julianna 

Zrínyi Matematika Verseny 

Iskolai forduló  
1.Marton Vivien 3.a  Kulcsárné Halasi Ágnes 

Zrínyi Matematika Verseny 

iskolai forduló 
2.Nyúl Imre 3.b  Göblyös Julianna 

Zrínyi Matematika Verseny 

iskolai forduló 
3.Nagyszabó Zoltán 3.a Kulcsárné Halasi Ágnes 

Bolyai Természettudományi 

Csapatverseny 

Megyei forduló 

megyei 10. hely 

Ugrina Enéh, Ugrina Lara, 

Kisjuhász Áron, Tót Lia  

Veszelszkiné Nagy Erika 
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SPORTVERSENYEK 

 

Tapsifüles kupa, Veszelszki Dániel és Német Kitti beszámolója: 

Iskolánk először vett részt a Tapsifüles kupa terematlétika versenyen. Magasugrás, 30 m-es 

futás, kislabdahajítás és távolugrás számokban indultak tanulóink. Alsó tagozatból 8 tanuló vett 

részt a megmérettetésen. 

Nagy lelkesedéssel vágtak bele az új kihívásba, hiszen még nem szerepeltek sportversenyen 

eddig. A fiúk és a lányok is szépen teljesítettek, 2 versenyszámban is épphogy lecsúsztak a 

dobogóról. 

 

Tömegsport, Kovács János beszámolója: 

A foglalkozásokat az időjárási körülmények függvényében tartják, vagy a szabadban, vagy 

eső esetén a mozgásfejlesztő teremben. A foglalkozások helyszíne a szabadban az udvari 

műanyag kézilabdapálya, illetve a tavaly elkészült két rekortán pálya. Ennek nagy előnye, hogy 

esés esetén sem sérülnek a gyerekek, nem beszélve a pálya ízületvédő hatásáról.  

A következő pozitívum, az elmúlt időszakban beszerzett sportszerek, melyek száma, 

mennyisége, minősége, nagy mértékben hozzájárult a sikeres óravezetéshez.  

A tavalyi évben került átadásra a tóparti városi játszótér, mely üde színfoltja a 

foglalkozásoknak. 

 

Évfolyam bajnokságok: 

Idén is folytatódott az alsós osztálybajnokság, sor és váltóverseny kategóriában. A 

találkozók minden hónap második szerdáján kerülnek megrendezésre a sportcsarnokban. 

Októberben a második évfolyam kezdett, így a januári hónapban az elsősök mérkőztek meg 

először egymással. Évente kétszer versenyeznek az osztályok egymással, amit mindig nagy 

lelkesedéssel várnak a gyerekek.  

Évfolyamok tapasztalatai 

A félév zárására az évfolyamokon tanító kollégák és a gyermekek is elfáradtak. Sajnos ez az 

év sem telt el betegség, sok hiányzás nélkül. A folyamatos hiányzások miatt nagyon nehéz a 

tananyagok pótlása és elmélyítése a tanulóknak és a pedagógusoknak is. Többen jelezték, hogy 

elmaradásban vannak a tanmenethez képest.  

Az osztályfőnökök a szülőkkel igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani. Mivel a szülők 

társadalmi háttere igen változatos, ezért nem minden osztályban tapasztalják a segítő szándékot.   
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Nagy segítség lenne számunkra, ha a szülők nagyobb mértékben vennének részt, vagy lennének 

jobban partnerek gyermekük iskolai oktatásában, nevelésében. 

Az iskolai szabályok betartása illetve a magatartási problémák szinte minden osztályban 

megnehezítik a napi munkát. 

Az osztályok összetétele  heterogén. Kimagasló képességű tanuló kevés van az egyes 

évfolyamokon. Minden osztályban vannak jók és gyengék. Így a képességfejlesztés és a 

differenciálás nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon az osztályokban. 

Az egészséges életmódra és a sportra nagy figyelmet kell fordítani a gyermekek testi fejlődése 

érdekében. Mozgásfejlesztő és néptánc órákon kívül délután a gyerekek kézilabda, 

kosárpalánta, tömegsport illetve művészi torna közül választhatnak. Ezekre a foglalkozásokra 

nagyon szeretnek járni.  

A negyedik évfolyamosok folyamatosan tartották a kapcsolatot az ötödikes 

partnerosztályaikkal. Karácsonykor vendégül látták a negyedikesek az ötödikeseket. 

 

Negyedik évfolyam központi mérésének tapasztalatai: 

A tanítók a kompetencia mérés digitális formában történő lebonyolításától tartottak, hiszen 

csak egyetlen osztály tanult informatikát az évfolyamon. Több olyan kisgyerek volt, aki most 

dolgozott először egérrel. A feladatok nehezek voltak. Azt tapasztalták, hogy a gyerekek nem 

érezték át ennek a mérésnek a súlyát, néhány perc alatt bejelölgették a válaszokat, el sem 

olvasva a feladatot. Nem mindig sikerült őket motiválni a figyelmes, eredményes 

munkavégzésre. Ezért azt javasolják, hogy az év végén az osztályfőnök vezesse le a mérést, ő 

talán jobban tudná motiválni a gyerekeket. 

Az évfolyamokon tanító kollégák  jól együtt tudnak működni.  Segítik egymás munkáját, 

pl. felmérők összeállításában, tapasztalatok, új módszerek átadásában. Az első félévben 

kitűzött feladatokat sikerült megvalósítani. 

 

Okoshop: 

Második éve veszünk részt ebben a programban. A tavalyi évhez hasonlóan Barna Beáta 

negyedévente rendezi a vásárokat, amit tanulóink nagy izgalommal várnak. A tavaly 

kidolgozott szempontsornak megfelelően értékeljük a gyerekek tanulmányi és közösségi 

munkáját és nagy gondossággal tartjuk nyilván a havi szinten gyűjtött Frankóikat. Ebben a 

tanévben a szülők is nagymértékben hozzájárultak a megvásárolható tárgykészlet bővítéséhez. 

Továbbra is javasoljuk a harmadik és negyedik évfolyam programhoz való csatlakozását, mert 

jó motiváció a gyerekeknek. 
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Speciális tagozat alsós összevont osztály beszámolója: 

Az osztályba 8 fiú és 3 lány jár. Korosztályilag és képességszinten is nagyon változatos 

összetételű az osztály. Az idei év egyik kiemelt feladata volt a hiányosságok pótlásán túl, 

osztályközösség összekovácsolása a gyerekekből és a szülőkből. Az osztály bekapcsolódik 

minden olyan tevékenységbe, amely megfelelő a képességeiknek, tudásuknak. A Művelődési 

Ház szervezte programokon aktívan részt vettek. Pl: Leskowsky hangszergyűjtemény 

bemutatója, gomba kiállítás, kutyás bemutató. Az iskolában szervezett heteken is megpróbáltak 

aktívan részt venni, így sétáltak az Európai mobilitás hetén, a Code Weeken pedig a nekik 

megfelelő egyszerű feladatokkal kódoltak. 

 A PÁV napon élményfestéssel igyekezett motiválni a tanítójuk a gyerekeket, de szó esett a 

segítő munkákról, a gyerekek elképzeléseiről is. Ezeket játékokkal, csapatversenyekkel tették 

élményszerűvé. Az adventi időszakban folyamatosan készültek lelkileg az ünnepre. Minden 

nap mesével hangolódtak, sokat kézműveskedtek, készítettek ajándékot a szülőknek, 

elkészítették a képeslapokat és mézeskalácsot is sütöttek. 

 

Beszámoló a szakkörök munkájáról 

Lego szakkör, Bojtos Béláné beszámolója: 

Az alsó tagozatos tanulók életkorukból adódóan szeretnek játszani. Második éve használják 

a gyerekek a legót. Az egyéni szabad építésen keresztül jutottak el odáig, hogy már szívesen 

dolgoznak párban vagy csapatban is.  

Figyelnek egymásra, tanulnak egymástól. A problémák megoldásokban is sokat fejlődnek, 

amikor egy olyan elemet kell megépíteniük, ami nem áll rendelkezésre. Tanácsokat adnak 

egymásnak, felhasználják egymás ötleteit a következő munkájukban. Megtanulnak segítséget 

kérni és elfogadni.  Tapasztalati úton belátják, hogy a munka közbeni megbeszélés, egyeztetés 

a siker alapja. 

Okulnak az elkövetett hibákból. (pl. nem megfelelő méretű alap használata, elveszik a 

részletekben a lényeg)  

Az idei évben az egyéni élmények megjelenítésén túl elsősorban a magyar órán feldolgozott 

szövegek megépítése a cél.  

A második félévben megismerkednek a Story Visualizer programmal és az azt tartalmazó 

tabletek használatával. Cél, hogy tudjanak az elkészült munkákról jól használható fényképet 

készíteni, és azokat egy-két mondattal feliratozni.   
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Kisénekkar, Kósáné Háry Petra beszámolója : 

A 2022-23-as tanév első félévében a kisénekkar a 3. osztályosokból alakult. A gyerekek 

lelkesen járnak az énekkari foglalkozásokra, változatos dalanyagot tanulnak. Az általuk 

választott modern dalokat és régi zeneszerzők dalait egyaránt éneklik. A városi adventi 

vasárnapon, illetve a jótékonysági gálán léptek fel, az énekkar nagyon várta ezeket a 

szerepléseket. Erre a tanévre összeszokott csapat lettek,  repertoárjukban már kánonok éneklése 

is szerepel. 

Furulya szakkör, Gábris Imre beszámolója: 

Ebben a tanévben az iskola is hozzájárult 6 furulyával az 1. évfolyamosok között indult 

furulya szakkör munkájához, így most rekord létszámban, 13 fővel kezdődött a munka. A nagy 

létszámmal persze együtt jár, hogy nagy a különbség a gyerekek tehetsége, ügyessége között, 

de az alapozó munka elindult, 1-2 könnyebb dalocskát már sikerült megtanítani a csoportnak. 

S ahogy az idő halad, nyilván egyre ügyesebbek lesznek. 

 

Ügyes kezek szakkör, Kiss Annamária beszámolója: 

A 3.d osztály szakkörös tanulói a félév során különböző kézműves technikákat ismertek meg 

és sajátítottak el.  

Szeptemberben gyakorolták a tavalyi tanévben elsajátított keresztszemes hímzést, és 

kipróbáltak más öltéstípusokat.  

Októberben a horgolás alapjaival ismerkedtek: a fonalak fajtáival, a helyes 

eszközhasználattal. A kitartó munka és gyakorlás meghozta az eredményt, mindenkinek 

sikerült megtanulni az alapokat. Horgolt poháralátéteket készítettek.  

Novemberben, az újrahasznosítás keretében, a textil újrahasznosítása volt a fő irányvonal. A 

tanulók különféle textíliákkal ismerkedtek meg, beszéltünk az újrahasznosítás környezetre 

gyakorolt hatásairól. Megtanulták a sablon utáni szabás lépéseit, szem előtt tartva a takarékos 

anyaghasználatot. Használt farmernadrágból kulcstartók, táska és kisebb dekorációk készültek 

varrással. 

Decemberben a karácsonyi dekorációk kerültek előtérbe. Saját készítésű gyurmából és 

textilből karácsonyfa díszek születtek, melyek az osztály karácsonyfáját ékesítették. 

Január folyamán, a horgolási ismeretek gyakorlása és elmélyítése volt a cél, hajpántot 

horgoltak. 
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Színkavalkád szakkör, Molnár Andrea beszámolója: 

Tanév elején indult el a Színkavalkád szakkör az osztályban. Minden gyermekről 

elmondható, hogy nagyon szeret rajzolni és festeni. Szabadidejében is több tanuló szívesen 

rajzol, színez.  

Év elején a színezés technikáját sokat gyakorolták, mert sok tanuló helytelenül színezett és 

több gyermeknek a ceruzafogása is javításra szorult. Többször készítettek mese- és 

versillusztrációt. Az osztályt érintő eseményeket lerajzolták. Pályázatokra is készültek a félév 

során, mely lehetőséget adott arra, hogy érdekesebbnél érdekesebb témákkal foglalkozzanak. 

Sok figyelmet fordítottam az önállóság fejlesztésére is: az eszközök, anyagok előkészítésére, a 

megfelelő eszközhasználatra, a munkavégzés utáni elpakolásra, a rendrakásra. Anyagok közül 

gyurmával, papírral, különböző magvakkal, termésekkel dolgoztak. Sokat ügyesedtek az 

ollóhasználatban, az alaklemez használatában a gyerekek.  

Tanórákon, illetve tanórákon kívül is nagy figyelmet fordítok a pozitív értékelésre, az 

elmélyülésre, az esztétikai nevelésre és a kreatív megnyilvánulásokra. Összességében a tanulók 

ábrázolásmódja, térlátása úgy érzem sokat fejlődött az év elejéhez képest. Fantáziájuk gazdag, 

egyéni. Munkáik kreatívak és egyediek.  

 

 

Kosárpalánta, Németh Kitti beszámolója: 

Szeptemberben kezdődött a  munka az alsó tagozatos, sportolni vágyó gyerekekkel. 1-2. 

évfolyam és a 3-4. évfolyam dolgozik egy órán együtt. Minden héten kétszer van edzésük a 

délutáni órákban a diákoknak. Átlagosan 10-10 gyerek vesz részt egy foglalkozáson. Kicsit 

kiszakadnak a napköziből, a tanulásból és levezetik az energiákat.  Sokat fejlődtek a játékokban, 

labdavezetésben, kosárra dobásban. A cél az, hogy megszeressék a tanulók a sport 

foglalkozásokat, a mozgást. Ügyesen tudjanak együtt működni, lássák milyen egy csapat része 

lenni és egymásért küzdeni.  Egyre többen lesznek az órákon, az elmúlt hónapokban is akadt 

egy-egy új jelentkező, aki szívesen kipróbálná ezt a sportot, ők azóta is járnak rendszeresen. 

  

Ritmikus gimnasztika, Almásiné Iványosi-Szabó Marianna beszámolója: 

 A csoport jelenlegi létszáma: 20 tanuló (3 második osztályos é s 17 első osztályos tanuló). 

Az elmúlt tanévben heti két foglalkozáson tornázó és több fellépésen szereplő kislány az idén 

az iskola kézilabda foglalkozásain vesz részt. 

A foglalkozások helyszíne heti egy alkalommal (kedd) az iskola mozgásterme.  

 A szakkör célja: 

• Az aktív mozgás, sport megszerettetése a lányokkal. 
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• A ritmikus gimnasztika népszerűsítése. 

• A játékigény kielégítése. 

• A mozgatórendszer deformitásának prevenciója.  

A foglalkozásokat futással, szökdeléssel és járás gyakorlatokkal kezdik, majd 

célgimnasztikának megfelelő előkészítő, bemelegítő gyakorlatokat végeznek. Ezt követi a 

lazítás. 

 Az óra fő része az előkészítő mozgások alapjainak elsajátítása, az előkészítő szerkezelési, 

egyensúlyfejlesztési, ugró gyakorlatok tanulása. Zenés gimnasztika. Szabadgyakorlati füzér 

összeállítása. A foglalkozásokat játékkal és levezető nyújtással fejezik be. 

 Használt eszközök: babzsák, szalag, kendő, karika, labda.  

A ritmikus gimnasztika helyes testtartásra, harmonikus és esztétikus mozgásra, ügyességre 

nevel. 

 

 

Néptánc, Bitai Judit beszámolója: 

A néptáncszakkör iskolán kívüli, külsős foglalkozás, de mivel a táncosok nagy része az 

iskola tanulói közül kerül ki, így az iskola rendezvényein is részt vesznek, szívesen eleget téve 

minden felkérésnek. 

Az adventi gyertyagyújtásra betlehemes műsorral készültek, amivel elmentek az óvodába is 

a beiskolázási program keretében. A negyedikesek projektzáró műsorát is ezzel színesítették. 

A 2. félév tervei között szerepel a Gergelyjárás. A néptáncosok ellátogatnak majd az óvodába  

iskolásokat toborozni. 

 

Belső ellenőrzés: 

Az első félévben a matematika tantárgyat tanító kollégák ellenőrzése történt meg. A második 

félévben a magyart tanító kollégák ellenőrzése következik. Az óralátogatásokon az alsós 

intézményvezető-helyettes és az egyik munkaközösségvezető vett részt, majd az órák után egy 

rövid megbeszélés után visszajelzést kapott minden  kolléga a munkájáról. A 4. évfolyamban 

tanítókat a nyílt napon látogatta az intézmény vezetése. 

Sándor Csilla 100%-os eredménnyel sikeres minősító vizsgát tett. Átkerült a Pedagógus II. 

fokozatba. Gratulálunk neki! 

Pedagógiai asszisztensek munkája  

Beosztásukat az intézményvezetők készítik el.  

Legfőbb feladataik közé tartozik:  
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• tanórákon a pedagógusok útmutatása alapján segítséget nyújtanak a tanulmányi 

munkában rászoruló tanulóknak  

• előkészítik a tanórához szükséges tárgyi eszközöket, segédeszközöket, nyomtatnak, 

laminálnak 

• tanulók felügyelete, kísérése épületen belül  

• felügyeletet látnak el az ebédlőben, segítenek az ebédeltetésben 

• reggeli összevont ügyelet ellátása 7 órától fél 8-ig 

• összevont délutáni ügyeletet látnak el 

• délutáni szabad időben levegőztetnek 

• edzésre kísérik a tanulókat 

• aktívan részt vesznek osztálytermek, paravánok, folyosók dekorációinak  

elkészítésében, dekoráláshoz ötletek keresésében 

• fényképeket készítenek versenyeken, rendezvényeken 

Céljuk, hogy lelkiismeretes munkájukkal elősegítsék a gyermekek fejlődését, a másság 

elfogadását, elfogadtatását. Megkönnyítik a mindennapokat. Segítő  munkájukat köszönjük! 
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MÉRÉSEK, EREDMÉNYEK 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 

Év eleji méréseiket a tanmenetekben ütemezettek szerint elvégezték a kollégák. A félévi 

felmérőket volt, aki a téli szünet előtt, a többség a szünet utáni gyakorlás után íratta meg.  

 

Szövegértés: 

 

 
 

Év elején az évfolyamok összeállították a leggyakoribb feladattípusokból álló feladatsoraikat, 

melyekkel év elején, félévkor és év végén is mérik a szövegértést. A fejlődést majd év végén 

látjuk, amikor az év eleji méréseket az év végivel hasonlítjuk össze. A félévi mérések csak a 

jelenlegi állapotot mutatják. 

A leggyakoribb feladattípusok: 

1. szövegnek címadás 

2. szövegben a szereplők bejelölése 

3. szövegben a helyszín bejelölése 

4. szövegben az idő bejelölése 

5. rövid mesebefejezés írása 

6. hiányzó vázlatpontok írása 

7. tájékozódás a szövegben 

2. évf. 3. évf. 4. évf.

Év eleje 88% 68% 66%

Félév 69% 66% 81%
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8. kérdésekre rövid válasz írása 

9. szereplők jellemzői 

10. közmondás 

11. szókincs 

12. rokon értelmű szavak keresése 

 

Az első évfolyam osztályai eltérő ütemben haladnak, náluk még az előkészítő időszak tart, 

illetve már a betűtanulás kezdődött el. Az évfolyamon még mérést nem végeztünk, terveink 

szerint majd év végén mérjük fel tudásszintjüket. 

 

 A második évfolyam év eleji mérése az első osztályos tananyagból készült. A mérés 

eredménye ennek megfelelően jónak mondható. A félévi mérés már egy hosszabb mese 

feldolgozása volt, ezzel magyarázható a százalékos visszaesés. Az osztályok mindegyikében a 

leggyengébben sikerült feladattípus a rokon értelmű szavak megtalálása volt. Ez mellett a 

tulajdonságok megnevezése és az időrend is nehezen ment. 

Feladatuk a 2. félévre: 

• hangos olvasás gyakoroltatása 

• a gyengén sikerült feladattípusok gyakoroltatása 

• néma, értő olvasás fejlesztése 

A harmadik évfolyam félévi mérésének eredménye enyhe romlást mutat. Az osztályoknál a 

gyengébben sikerült feladattípusok különbözőek. Jól látható, hogy a pedagógusok melyik 

feladattípust gyakoroltatták jobban. Általában gyengébben sikerült a mondatok időrendbe 

állítása.  

Feladatuk a 2. félévre: 

• a gyengébben sikerült feladattípusok gyakoroltatása 

• szólások, közmondások megismerése, jelentésük magyarázata. 

• a szövegben való tájékozódás fejlesztése. 

A negyedik évfolyamnak több mérésen is meg kellett felelnie. Az év eleji és félévi mérések 

mellett próba kompetencia mérést is írtak. Ennek eredményéről nincs információ. Év elején 

népmeséből írtak szövegértést, félévkor ismeretterjesztő szövegből. Ebben a feladatlapban 3 

feladat volt, ebből adódik a nagyobb mértékű javulás. Ezért végezzük a méréseinket év elején 

és év végén azonos szövegtípusból, hogy jobban összehasonlíthatók legyenek. A félévi 
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mérésben a tanulók nehezebben birkóztak meg azzal a feladattal, ahol azt kellett bejelölniük, 

hogy melyik állítást olvasták a szövegben és melyik volt új információ.  

Feladatuk a 2. félévre: 

• néma, értő olvasás fejlesztése 

• a gyengébben sikerült feladattípusok fejlesztése 

• kompetencia alapú szövegekkel készülni az év végi központi mérésre 

3 perces másolás 

 

 
 

A 3 perces másolást is megírták a gyerekek év elején és félévkor is. A fenti táblázatban az 1 

perc alatt írt betűk száma és hibák száma látható. Az írás tempója évfolyamonként szépen 

növekszik, ezzel együtt a külalak minősége romlik.  

További feladatok: 

• figyelem fejlesztése, a hibák számának csökkentése 

• külalak minőségének javítása 

• írástempó növelése 
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Tollbamondás 

 
A tollbamondás szóanyaga félévkor az év elejinek a kibővítése az új tananyaggal. A 

tollbamondások értékelésének ponthatárait igazítottuk a felső tagozat 5.6. évfolyamának 

ponthatáraihoz, ezzel is próbáljuk segíteni a 4.-ből 5.-be való átmenetet az értékelések 

egységesítésével. A ponthatárok a közel ugyanolyan hosszú szövegekre vonatkoznak.  

A táblázatból az látszik, hogy 3. évfolyamon nőtt a tollbamondások hibaszáma az év elejihez 

képest. A másik két évfolyamon viszont csökkent. A harmadikos romlást azzal magyarázzák a 

kollégák, hogy több olyan tanuló is van az osztályukban, akik a helyesírás értékelése alól fel 

lesznek mentve. Ők már rendelkeznek előzetes szakértői véleménnyel. Ahogy hosszabodik a 

tollbamondás szövege és nehezedik a nyelvtani anyag, egyre több hibát vétenek. 

További feladatok: 

• rendszeres tollbamondás íratása 

• a típushibák javítása pl. ékezet 

• a hibák javíttatása 

• önellenőrzésre szoktatás 

• egyéni fejlesztés folytatása 

Hangos olvasást is mértünk év elején, de legközelebb majd év végén mérjük. Erről az év végi 

beszámolóban készítünk elemzést. 
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Matematika - Számolási rutin 

Az év végi beszámolóban a következő feladatokat határoztuk meg az idei évre:  

• szorzó és bennfoglaló táblák folyamatos gyakorlása az írásbeli műveletek 

eredményeinek javítása érdekében  

• a fejszámolás mindennapos megjelenése a matematika órákon 

• hiányos műveletek folyamatos gyakorlása 

• az írásbeli műveleteknél a maradék megfelelő helyen való kezelése 

• önellenőrzésre nagyobb hangsúly fektetése 

• felzárkóztatás 

Az ismétlést követően megírták az év eleji rutin felméréseket az évfolyamok. 

 

 

 Összehasonlítva az év égi méréssel, a következő eredmények születtek. 

 

 

82%

85%

77%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

2. évf. 3. évf. 4. évf.

Év eleji számolási rutin 

2. évf. 3. évf. 4. évf.

év vége 81% 88% 78%

év eleje 82% 85% 77%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

Számolási rutin 



22 
 

 

2. évfolyam  

 

Tanulóink számkörbővítéssel tanulják a matematikát. Mérésük a 30-as számkörben történt. 

További feladat:  

• A szorzó és bennfoglaló tábla elsajátítása. 

• Hiányos műveletek napi szinten való gyakorlása. 

• Fejszámolás.  

• Felzárkóztatás. 

3. évfolyam  

 

További feladat: 

• Hiányos műveletek napi szinten való gyakorlása. 

• Az írásbeli műveletek elsajátítása az 1000-es számkörben. 

• Felzárkóztatás  
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4. évfolyam 

 

 

 

Az év elejéhez képest minden területen fejlődést mutat a mérés eredménye.  

Jelentős a javulás a következő műveleteknél, 

hiányos művelet írásbeli kivonás írásbeli szorzás írásbeli osztás 

+ 9% + 13% + 25% + 14% 

de még mindig az elvárt eredmény alatt van az írásbeli kivonás (75%) és az írásbeli osztás 

(68%).  

További feladatok: 

• Hiányos műveletek napi szinten való gyakorlása. 

• Az írásbeli műveletek elsajátítása az 10000 - es számkörben. 

• Felzárkóztatás.  
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Év végi, év eleji és félévi eredmények összevetése évfolyamonként: 

 

 

Célkitűzés a második félévre:  

• A rutin feladatok minden feladattípusánál elérni minimum a 80% -ot tanulói és osztály 

szinten is.  
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KÉPES BESZÁMOLÓ 

Megjelentünk a közösségi médiában 

„Fecskenap” 

 

Tanévnyitó 2022/23. 

 

 

Meghívó a beiskolázási programokra 

 

A 4. c, d és e osztályok Budapestre 

kirándultak. A környezetismeret 

tananyaghoz kapcsolódva a 

Mezőgazdasági Múzeumot látogatták 

meg. 

 

 

Európai Diáksport Napja  

2022.09.30. 

 

 

A 3. évfolyam a Magyar Népmese Napján 

a Városi Könyvtárban 
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Világsakkfesztivál 

 

 

A második évfolyam projekthete 

 

 

Az Argos Állatvédelmi Egyesület 

állatvédelmi előadást és bemutatót tartott 

ma iskolánk tanulóinak.  
 

 

A beiskolázási program őszi eseménye a 

“Tök jó nap”. 

 

 

PÁV-nap 
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A 4.c osztály tanulói az Erzsébet-

karácsony Zánka. 

 

 

Évfolyam bajnokság: 3 évfolyam 

 

 

A 3.c és 4.b osztály tanulóinak karácsonyi 

ajándéka az volt, hogy elmehettek 

Budapestre a Fővárosi Nagycirkuszba. 

 

 

Téli projekt a negyedik évfolyamon. 

 

 

A téli szünet utolsó napján a negyedik c, 

d, e osztályok kirándulni indultak 

Budapestre. 

 

 

 
 



FÉLÉVI BESZÁMOLÓ
Alsó tagozat

2022/2023-as tanév

Készítette:

Bojtos Béláné 

Veszelszkiné Nagy Erika      



Fecskenap az iskolában

A bemutatkozás után játékkal, sok mozgással, 

színezéssel és rajzolással töltötték a gyerekek a 

délelőttöt osztálytermeikben, majd a felújított 

udvart is birtokba vehették. A „Fecskenap” célja, 

hogy szeptember 1-jén a tanulók már ismerősként 

lépjenek be az iskola kapuján.



Megemlékezés az aradi vértanúkra 



Beiskolázási program:

• Első állomása a TÖK JÓ NAP volt. A változatos és színes 

programok vidám hangulatú délutánt varázsoltak, melynek 

lezárásaként az iskolai fáklyás felvonuláshoz is 

csatlakozhattak az érdeklődők.                          

• Novemberben a nyílt napon az óvodás gyermekek szülei 

betekintést nyerhettek iskolánk különböző profilú 

osztályainak életébe.

• Decemberben az iskolások látogattak el az óvodába. 

Betlehemes játékot adtak elő a néptánc csoport tagjai a 

leendő iskolásoknak.

• A programsorozat a II. félévben is folytatódik.



Europe Code Week

• Az Európai Programozási Hét célja a programozás és a

digitális jártasság szórakoztató módon történő bemutatása.

• Idén 2023.10.08.-10.23. között már hagyományosan az alsó

évfolyamokon 55 esemény valósult meg.



Sakk, mint képességfejlesztő eszköz

• 2022. október 8-án iskolánk is csatlakozott helyi szinten a Polgár Judit féle 

Világsakkfesztivál  rendezvényhez. 

• A “Tök jó nap” keretében 15 perces sakk foglalkozáson vettek részt a leendő első 

osztályosok és szüleik.

• Intézményünk idén is aktívan bekapcsolódott a referencia iskolák programjaiba, 

többek között az online megtekinthető sakk órákba és azok szakmai 

megbeszélésébe.

• A SakkTesi, mint innovatív mozgásfejlesztő program az 1-4. évfolyamon tanítók 

számára" című 30 órás blended képzésen 4 pedagógus kezdte meg a tanulmányait a 

Tankerület anyagi támogatásával.

2022. decemberében a JPF World Kft. ügyvezetője az alábbi levéllel lepte meg az iskolát:



PÁV nap



Őszi projekt 

A 2. évfolyam hagyományos, évszakokhoz kapcsolódó projektje október 17-e – 21-e között került

megrendezésre.

Programjai: „Ősz szele zümmög,…” - versmondó verseny

„Fuss, ahogy csak bírsz,…” - játékos sportverseny

„Csináljuk együtt! ” – gyümölcssaláta készítése közösen

„Az ezer színű ősz ” – kiállítás a gyerekek munkáiból

Projektzáró



„Ősz szele zümmög,…”



„Fuss, ahogy csak bírsz,…”



„ Csináljuk együtt! ”







• Az iskolánkban már hagyománnyá vált projekthét a negyedik évfolyamon a téli ünnepkört öleli fel.

• Ünnepélyes és szívmelengető hangulatú programok és versenyek bontakoztak ki december 5-e és 15-e 

között. 

• városi könyvtár szervezésében egy mézeskalács-sütögető délután

• betlehemi jászol kiállítás megtekintése

• sportdélután  

• versmondó verseny 

• ének verseny

• digitális kvízverseny



Helyezettek Felkészítő

I.    4. a és 4. c osztály Kósa Attila 

II.   4. e osztály Németh Kitti

III.  4. d osztály Nagyné Orlov Mariann

IV.  4. b osztály Németh Kitti

„Halihó, hull a hó” sportverseny

Szervezők: Janovics Edina és Kósa Attila



Helyezettek Felkészítő

I.    Kele Szabolcs 4. d Nagyné Orlov Mariann

II.   Batta Tamás 4. d Nagyné Orlov Mariann

III.  Barkóczi Gréta 4. d Nagyné Orlov Mariann

IV.  Labancz Kata 4. d Nagyné Orlov Mariann

V.   Lénárt Zalán 4. d Nagyné Orlov Mariann

VI.  Oláh Leila 4.c Kéri Tiborné

A „Didereg a táj” című versmondó verseny

Szervezők: Kéri Tiborné és Nagyné Orlov Mariann



A „Nyílik az égablak” elnevezésű énekverseny

Szervezői: Miklósné Szeleczki Éva és Sándor Csilla

Helyezettek Felkészítő

I.   Duka Alexandra 4. b Hagerné Terenyi Rita

II.  Kisjuhász Pál Szilárd 4. c Kispálné Hasur Zita

III. Tóth Hanna Panna 4. b Hagerné Terenyi Rita

IV. Tóth Alíz 4. d Nagyné Orlov Mariann

V. Kocsis Nóra 4. c Kispálné Hasur Zita

VI. Oláh Leila 4. c Kispálné Hasur Zita



Helyezettek Felkészítő

I. 4. a osztály Janovics Edina

II.        4. c osztály Kéri Tiborné

III.       4. e osztály Sándor Csilla

IV.       4. b osztály Hagerné Terenyi Rita

V.        4. d osztály Nagyné Orlov Mariann

"Télen volt, régen volt" kvízverseny

Szervezői: Hagerné Terenyi Rita és Sándor Csilla







Projektzáró ünnepség 



Partnerosztályok – Karácsonyi találka 



Belső ellenőrzés:

• Az első félévben a matematika tantárgyat tanító kollégák ellenőrzése történt meg.

• A második félévben a magyart tanító kollégák ellenőrzése következik.

• Az óralátogatásokon az alsós intézményvezető-helyettes és az egyik munkaközösségvezető vett részt,

majd az órák után egy rövid megbeszélés után visszajelzést kapott minden kolléga a munkájáról.

• A 4. évfolyamban tanítókat a nyílt napon látogatta az intézmény vezetése.

• Sándor Csilla 100%-os eredménnyel sikeres minősító vizsgát tett. Átkerült a Pedagógus II. fokozatba.

Gratulálunk neki!



Pedagógiai asszisztensek munkája

Beosztásukat az intézményvezetők készítik el.

Legfőbb feladataik közé tartozik:

• tanórákon a pedagógusok útmutatása alapján segítséget nyújtanak a

tanulmányi munkában rászoruló tanulóknak

• előkészítik a tanórához szükséges tárgyi eszközöket, segédeszközöket,

nyomtatnak, laminálnak

• tanulók felügyelete, kísérése épületen belül

• felügyeletet látnak el az ebédlőben, segítenek az ebédeltetésben

• reggeli összevont ügyelet ellátása 7 órától fél 8-ig

• összevont délutáni ügyeletet látnak el

• délutáni szabad időben levegőztetnek

• edzésre kísérik a tanulókat

• aktívan részt vesznek osztálytermek, paravánok, folyosók dekorációinak

elkészítésében, dekoráláshoz ötletek keresésében

• fényképeket készítenek versenyeken, rendezvényeken

Céljuk, hogy lelkiismeretes munkájukkal elősegítsék a gyermekek fejlődését, a másság

elfogadását, elfogadtatását. Megkönnyítik a mindennapokat. Segítő munkájukat köszönjük!



MÉRÉSEK, EREDMÉNYEK

2. évf. 3. évf. 4. évf.

Év eleje 88% 68% 66%

Félév 69% 66% 81%
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Szövegértés
2022-2023. félév

Év eleje Félév

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM



• Az első évfolyam osztályai eltérő ütemben haladnak, náluk még az előkészítő időszak tart, illetve már a 

betűtanulás kezdődött el. Az évfolyamon még mérést nem végeztünk, terveink szerint majd év végén mérjük 

fel tudásszintjüket.

• A második évfolyam év eleji mérése az első osztályos tananyagból készült. A mérés eredménye ennek 

megfelelően jónak mondható. A félévi mérés már egy hosszabb mese feldolgozása volt, ezzel magyarázható a 

százalékos visszaesés. Feladatuk a 2. félévre:  a hangos olvasás, a gyengén sikerült feladattípusok 

gyakoroltatása, és a néma, értő olvasás fejlesztése. 

• A harmadik évfolyam félévi mérésének eredménye enyhe romlást mutat. Az osztályoknál a gyengébben sikerült 

feladattípusok különbözőek. Feladatuk a 2. félévre: a gyengébben sikerült feladattípusok gyakoroltatása,

szólások, közmondások megismerése, jelentésük magyarázata, és a szövegben való tájékozódás fejlesztése.

• A negyedik évfolyamnak több mérésen is meg kellett felelnie. Az év eleji és félévi mérések mellett próba 

kompetencia mérést is írtak. Ennek eredményéről nincs információ. Év elején népmeséből írtak szövegértést, 

félévkor ismeretterjesztő szövegből. Ebben a feladatlapban 3 feladat volt, ebből adódik a nagyobb mértékű javulás. 

Ezért végezzük a méréseinket év elején és év végén azonos szövegtípusból, hogy jobban összehasonlíthatók 

legyenek. Feladatuk a 2. félévre: a néma, értő olvasás, a gyengébben sikerült feladattípusok fejlesztése, valamint

kompetencia alapú szövegekkel készülni az év végi központi mérésre.



Negyedik évfolyam központi mérésének tapasztalatai:

• A tanítók a kompetencia mérés digitális formában történő lebonyolításától tartottak, hiszen csak 

egyetlen osztály tanult informatikát az évfolyamon. Több olyan kisgyerek volt, aki most dolgozott 

először egérrel. 

• A feladatok nehezek voltak. 

• Azt tapasztalták, hogy a gyerekek nem érezték át ennek a mérésnek a súlyát, néhány perc alatt 

bejelölgették a válaszokat, el sem olvasva a feladatot. Nem mindig sikerült őket motiválni a 

figyelmes, eredményes munkavégzésre. 

• Ezért azt javasolják, hogy az év végén az osztályfőnök vezesse le a mérést, ő talán jobban tudná 

motiválni a gyerekeket.
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1 perc alatt másolt betűk és hibák száma
2022-2023. félév

Betű/ perc Hiba/ perc

• Az írás tempója évfolyamonként szépen 

növekszik, ezzel együtt a külalak minősége 

romlik. 

További feladatok:

• figyelem fejlesztése, a hibák számának csökkentése

• külalak minőségének javítása

• írástempó növelése



TOLLBAMONDÁS

2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Év eleje 14 13 28

Félév 8 19 25
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Tollbamondás
hibaszám

2022-2023. félév

Év eleje Félév

A tollbamondás szóanyaga félévkor az év elejinek a kibővítése 

az új tananyaggal. 

A tollbamondások értékelésének ponthatárait igazítottuk a felső 

tagozat 5.6. évfolyamának ponthatáraihoz, ezzel is próbáljuk 

segíteni a 4.-ből 5.-be való átmenetet az értékelések 

egységesítésével. A ponthatárok a közel ugyanolyan hosszú 

szövegekre vonatkoznak. 

További feladatok:

• rendszeres tollbamondás íratása

• a típushibák javítása pl. ékezet

• a hibák javíttatása

• önellenőrzésre szoktatás

• egyéni fejlesztés folytatása



Az év végi beszámolóban a következő feladatokat határoztuk meg az idei évre:

• szorzó és bennfoglaló táblák folyamatos gyakorlása az írásbeli műveletek eredményeinek

javítása érdekében

• a fejszámolás mindennapos megjelenése a matematika órákon

• hiányos műveletek folyamatos gyakorlása

• az írásbeli műveleteknél a maradék megfelelő helyen való kezelése

• önellenőrzésre nagyobb hangsúly fektetése

• felzárkóztatás

MATEMATIKA



2. évf. 3. évf. 4. évf.

év vége 81% 88% 78%

év eleje 82% 85% 77%
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összeadás kivonás
hiányos
művelet

szorzás osztás Össz:
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2. évfolyam félévi számolási rutin 

Tanulóink számkörbővítéssel tanulják a matematikát. 

Mérésük a 30-as számkörben történt. 

További feladat: 

• a szorzó és bennfoglaló tábla elsajátítása

• hiányos műveletek napi szinten való gyakorlása

• fejszámolás

• felzárkóztatás



További feladat:

• hiányos műveletek napi szinten való gyakorlása

• az írásbeli műveletek elsajátítása az 1000-es számkörben

• felzárkóztatás



Jelentős a javulás a következő műveleteknél: hiányos művelet írásbeli kivonás írásbeli szorzás írásbeli osztás

+ 9% + 13% + 25% + 14%

de még mindig az elvárt eredmény alatt van az írásbeli kivonás (75%) és az írásbeli osztás (68%).

További feladatok:

• hiányos műveletek napi szinten való gyakorlása

• az írásbeli műveletek elsajátítása az 10000 - es számkörben

• felzárkóztatás



Év végi, év eleji és félévi eredmények összevetése évfolyamonként:

Célkitűzés a második félévre:

• A rutin feladatok minden feladattípusánál elérni minimum a 80% -ot tanulói és osztály szinten is.



MEGYEI VERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEK

Verseny Helyezett Felkészítő

Bolyai 

Matematika 

Csapatverseny 

megyei forduló

megyei 2. hely

Ugrina Lelle 

Tóth Hanna 

Panna Nagy 

Benett Nagy 

Gergő

Hagerné Terenyi 

Rita

4.b 

Bolyai 

Anyanyelvi 

Csapatverseny 

megyei forduló

megyei 13. hely

Ugrina Lelle

Tóth Hanna 

Panna

Nagy Benett

Hagerné Terenyi 

Rita

4.b 

Bolyai 

Anyanyelvi 

Csapatverseny 

megyei forduló

megyei 14. hely

Labancz Kata 

Lénárt Zalán 

Tamási Csaba 

Krisztián 

Kele Szabolcs

Nagyné Orlov 

Mariann

4.d

Verseny Helyezett Felkészítő

Bolyai 

Természetismeret 

Csapatverseny 

megyei forduló

megyei 7. hely

Ugrina Lelle 

Tóth Hanna 

Panna 

Klinkó Eliza 

Demirelöz Dichle

Hagerné Terenyi 

Rita

4.b 

Bolyai 

Természetismeret 

Csapatverseny 

megyei forduló

megyei 12. hely

Labancz Kata 

Gulyás Adél 

Bán Levente 

Kele Szabolcs

Nagyné Orlov 

Mariann

4.d

Bolyai 

Természetismeret 

Csapatverseny

megyei forduló

megyei 10. hely

Ugrina Enéh 

Ugrina Lara 

Kisjuhász Áron 

Tót Lia 

Veszelszkiné 

Nagy Erika

3.c



Családi kirándulás a Betyárdombi tanösvényen – 2.a  



A 4. c, d és e osztályok Budapestre kirándultak. A környezetismeret tananyaghoz kapcsolódva a

Mezőgazdasági Múzeumot látogatták meg.



A 4.c osztály tanulói Zánkán - Erzsébet-karácsony



A téli szünet utolsó napján a 4. c, d, e osztályok kirándulni indultak Budapestre. 

Úticéljuk a Millenáris volt, ahol az Álmok Álmodói kiállítást nézték meg a gyerekek. 

Megismerkedtek magyar találmányokkal, tudósokkal, felfedezőkkel.



A 3.c és 4.b osztály tanulóinak karácsonyi ajándéka az volt, hogy elmehettek Budapestre a Fővárosi 

Nagycirkuszba.



1. a karácsonyi ajándéka mozilátogatás 



Köszönjük a figyelmet!



Alsó és felső tagozat közötti 
átmenetet segítő munkaközösség

Beszámoló 2022/2023. I. félév

2023. 02. 14.



1. A munkaközösség tagjai

o5. évfolyam osztályfőnökei

oFelső tagozaton etikát (erkölcstant) tanító pedagógusok

oTanulásmódszertant tanító pedagógusok



Szekeres László 5.a osztály osztályfőnöke, 

tanulámódszertan

Balda Beatrix 5.b osztály osztályfőnöke, etika

Tamási Petra 5.c osztály osztályfőnöke, 

tanulásmódszertan

SzládikAliz Ildikó 5.d osztály osztályfőnöke

KósaAttila etika

KacskónéAntóni Katalin tanulásmódszertan, etika

Kovács Edit tanulásmódszertan

Kővágóné Kálmán Klára tanulásmódszertan, etika

Marton Mariann etika

Nagyné Balogh Mária tanulásmódszertan

Szappanos Csilla etika



Nagyné Orlov Mariann 4.d osztály, 4. osztályok

évfolyamfelelőse

Janovics Edina 4. a osztály

Hagerné Terenyi Rita 4.b osztály

Kéri Tiborné 4.c osztály

Sándor Csilla 4.e osztály

A munkaközösség tevékenységét segítő 
alsó tagozatos tanítók

A pedagógusok munkáját segítő pedagógiai asszisztensek.



2. Tantárgyi átlagok









3. Munkaközösségi foglalkozások, megbeszélések, 
információcserék 

o2022. augusztus 24.: munkaközösség megalakulása.

o2022. november 09.: workshop - Tanulói profilok, tanulási stílus –
Szappanos Csilla vezetésével.

o2022. december 17.: online (e-mail) tanulásmódszertan tantárggyal 
kapcsolatos első féléves tapasztalatok.

o2023. január 24.: workshop – Érdeklődés – Szappanos Csilla vezetésével



4. Megvalósított programok



Scratch bemutató 4. évfolyamosoknak (Code Week)
Matematika munkaközösség munkatervéhez 

kapcsolódó program

Megvalósítók: Kővágóné Kálmán Klára,
4. évfolyam osztályfőnökei, pedagógiai 
asszisztensek



Tanulásmentor diákok 
Nemzeti Tehetség Program 

Műhelymunka – csoportkohéziós foglalkozások (7.b és 7.c)

Megvalósító: Szappanos Csilla



Workshop – tanulói profilok, tanulási stílus

Megvalósító: Szappanos Csilla



Tanulásmentor diákok 
Nemzeti Tehetség Program 

Műhelymunka 1. blokk zárása (4.b és 4.d)



Megvalósítók: Kővágóné Kálmán Klára, 
Marton Mariann
Szappanos Csilla
Kontra Attila
Hagerné Terenyi Rita
Nagyné Orlov Mariann



Partnerosztályok – közös karácsonyi projektnap 
(4.-5. évfolyam)

4.a-5.a
Megvalósítók: Janovics Edina, Szekeres László



4.b-5.b
Megvalósítók: Hagerné Terenyi Rita, Balda Beatrix



4.c-5.c
Megvalósítók: Kéri Tiborné, Tamási Petra



4.d-5.d
Megvalósítók: Nagyné Orlov Mariann, Szládik Aliz 



4.e-5.d
Megvalósítók: Sándor Csilla, 

Szládik Aliz 



Workshop 2. alkalom – téma: érdeklődés

Megvalósító: Szappanos Csilla



5. Továbbképzések

o „Tehetségazonosítás kreativitásteszt és értékelő skálák alkalmazásával” –
Szappanos Csilla

o Tehetséggondozás rendszerszemléletben (workshop) – Szappanos Csilla

oA munkaközösség tagjai közül 9 fő vett részt Szappanos Csilla

intézményvezető-helyettes által belső képzésként megtarott két workshop

valamelyikén.



6. További információk, észrevételek, javaslatok

o Tanulásmódszertan feladatbank és módszertani gyűjtemény: több mint 50

dokumentum található benne. Rendszerezés előtti állapotban a

munkaközösség tagjai számára látható.

o Felvetések:

• Tanulásmódszertan osztályozásának szükségessége,

• tanulói profil, tanulási stílus, érdeklődés mérése 3. évfolyamon.



7. Összegzés

oA munkaközösség tagjait jellemzi: aktivitás, kreativitás, következetesség,
feladattudat magas szintje (sokszor a túlterheltség, fáradtság ellenére is).

oAz alsó tagozaton tanító pedagógusokkal, illetve a 4. évfolyamos
osztályfőnökökkel zökkenőmentes, rugalmas az együttműködés.

oKöszönöm az építő jellegű kritikákat, az előremutató javaslatokat,
támogatást, valamint az első féléves munkát!

Kővágóné Kálmán Klára Ildikó

Munkaközösség-vezető

2023. február 07.
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1. Személyi és tárgyi feltételek 

Munkaközösség tagjai 

Név 
Osztályfőnöki tevékenység/tanított 

tantárgy 

Szekeres László  5.a osztályfőnöke, tanulámódszertan 

Balda Beatrix 5.b osztályfőnöke, etika 

Tamási Petra 5.c osztályfőnöke, tanulásmódszertan 

Szládik Aliz Ildikó 5.d osztályfőnöke 

Kósa Attila etika 

Kacskóné Antóni Katalin tanulásmódszertan, etika 

Kovács Edit tanulásmódszertan 

Kővágóné Kálmán Klára tanulásmódszertan, etika 

Marton Mariann etika  

Nagyné Balogh Mária  tanulásmódszertan 

Szappanos Csilla etika 

 

A munkaközösség tevékenységét segítő alsó tagozatos tanítók: 

Nagyné Orlov Mariann 4.d osztály, 4. osztályok évfolyamfelelőse 

Janovics Edina 4. a osztály  

Hagerné Terenyi Rita 4.b osztály 

Kéri Tiborné 4.c osztály 

Sándor Csilla 4.e osztály 

A pedagógusok munkáját segítő pedagógiai asszisztensek. 
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2. Tankönyvek 

Etika   5-6-7. évfolyam        Etika tankönyv, NAT 2020 (Oktatási Hivatal) 

Etika 8. évfolyam  Etika új generációs tankönyv, Oktatási Hivatal (NAT 2012) 

3. Fejlesztési területek, oktatási, nevelési célok 

a.)  Az önismeret  és a társas kultúra fejlesztése ,  felelősségvá llalás 

másokért   

 

Az előző tanévben elkezdett partner (testvér) osztály program folytatása 

következtében az idei ötödik évfolyamos tanulók felső tagozaton elsajátított 

szokásrendjüket sokkal inkább a negyedik évfolyam érdeklődésének megfelelően 

tudják átadni, Tavaly ők voltak, akiket segítettek, most a segítő, átadó oldalra 

kerültek. 

Az első félévben a Code Week keretében alsós társaiknak tartottak bemutató órát, 

valamint közös karácsonyi készülődésen vettek részt. 

 

 

b.)  A tanulás tanítása  

 

A munkaterv összeállításakor tanulásmódszertan tantárgyból kiemelt szerepet 

kapott az alsó tagozatos beszámolóban szereplő tanév végi negyedik évfolyamos 

felmérések eredményeinek, hiányosságainak figyelembe vétele. 

A 4. és 6. évfolyamos tanulók esetében tanulási stílust, érdeklődést, motivációt 

feltáró kérdőívezés, eredmények értékelése történik a tanév kezdetétől 

folyamatosan. A pedagógusok ez alapján a tanulók számára hatékony tanulási 

technikákat, módszereket adnak át.  

A Nemzeti Tehetség Program „Tanulásmentor diákok” pályázatának megvalósítása 

folyamatos ebben a tanévben. A 7. évfolyamos diákok 4. évfolyamos társaikat 

segítik a különböző módszerek megismerésében, hatékony alkalmazásában 

játékdélutánok keretein belül.  

 

A lemorzso lódás csökkentése   

 

Az etika és a tanulásmódszertan  jellegéből adódóan tartalmával és tantárgyi 

átlagaival hozzásegíti a tanulókat a lemorzsolódás csökkentéséhez. A félév során 

tapasztalatcsere történt munkaközösségi szinten a tanulási nehézségek, 

hiányosságok feltárása érdekében. Az összefoglalt észrevételek alapján rugalmasan 
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kezeltük (kezeljük) a tanórai feladatokat, tevékenységeket. A DRIVE felületére is 

ezek figyelembe vételével töltöttük fel segédanyagainkat. 

Az adatbázisunkban jelenleg több mint ötven segédanyag található. A következő 

feladat közösen meghatározott szempontok alapján rendszerezni, a pedagógusok 

rendelkezésére bocsátani 

 

4.  Szakmai együttműködés 

a.) Alsós munkaközösség tagjai közül a negyedik évfolyamon tanító pedagógusokkal 

az eszközök, módszerek használatával kapcsolatban folyamatos tapasztalatcsere 

történt. 

b.) 4. évfolyamos osztályokkal az első félévben a Code Week programját, valamint a 

közös karácsonyi készülődést valósítottuk meg. 

A „Tanulásmentor diákok” pályázatban a 4.b és 4.d osztály tanulói vesznek részt a 

7.b és 7.c osztállyal együttműködve. 

c.) Közös munkaközösségi értekezlet a 4. évfolyamon, illetve alsó tagozaton tanító 

kollégákkal. Workshop érdeklődés témakörben Szappanos Csilla vezetésével. 

d.) A szakmai munkaközösségek közül a  Matematika munkaközösség tevékenységébe 

kapcsolódtunk be a Code Week keretein belül. 

 

5. Szakmai tevékenység 

a.)  Tanmenet  

 

Az etika tantárgy tanmenetének 2020-as NAT szerinti átdolgozása megtörtént 

felmenő rendszerben, ebben a tanévben a 7. évfolyamon. A tanulásmódszertan 

tanmenetek esetében törekedtünk az egységesítésre. 

 

b.)  Tanulásmódszertani tevékenység az alsó  tagozatos munkaközösség 

beszámoló inak figyelembe vételével  

 

A tanulásmódszertan, etika tantárgy tevékenységébe beépítettük az alsó tagozatos 

munkaközösség belső mérései alapján kijelölt feladatokat, kiemelten: 

-  szöveg másolása, vázlat diktálása: figyelem fejlesztése, külalak javítása, 

hiányzó vázlatpontok pótlása; 

- hangos olvasás: kifejező olvasás, mondatvégi írásjelek érzékeltetése. 
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- Minden mérési területen megjelent az önellenőrzés nagyobb fokú 

elsajátíttatása.1 

 

 

c.)  Tanulásmódszertan órák  pozit ív tapasztalatai,  fejlesztendő feladatok 

az első féléves tevékenység  alapján:  

- Pozitív tapasztalatok 

o A közös beszélgetéseket kedvelik a gyerekek, ez segít gondolataik 

összerendezésben. 

o A képrejtvények megfejtésében nagyon ügyesek. 

o Pozitívan reagálnak a szokatlan feladatokra, helyzetekre (pl. 

ritmushangszerekkel, mozgásos megsegítéssel elvégzendő feladatok, 

mérések szokatlan mértékegységgel /hajjal, tenyérrel stb./, 

szövegolvasás különböző hangsúllyal, hangulattal, hangerővel, 

szócserés versmondás stb.) 

o Kreativitás, együttműködés szintje. 

o A logikai játékokkal szívesen játszanak, a társasjátékokat is kedvelik. 

- Fejlesztendő területek  

 Szövegértő feladatoknál a szinonimák gyűjtése, a vázlatírás, 

gondolattérkép készítése. 

 Helyesírás fejlesztése. 

 Feladatok pontos értelmezése, részfeladatok megoldása.  

 Olvasottak összefoglalása, címadás, következtetések levonása.  

 Szövegalkotás: bevezetés, befejezés értelmezése. 

 Mértékegységek beazonosítása, mértékegységváltás. 

 Ábrák, diagramok értelmezése, térkép adatainak leolvasása. 

d.)  Tanulásmódszertant  segítő online gyűjtemény  

 

A fentiekben vázolt módon folyamatosan bővül a felhasználható módszertani 

kiadványok, segédanyagok száma.  

 

e.)  „Partnerosztály” program  

 

A fentiekben említett Code Week, valamint a közös karácsonyi készülődés valósult 

meg. 

 

                                                             
1 Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola – Év végi beszámoló; Alsós munkaközösség 2021/2022  
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f.) Munkaközösségi megbeszélések   

- 2022. augusztus 24.: munkaközösség megalakulása. 

- 2022. november 09.: workshop - Tanulói profilok, tanulási stílus – Szappanos 

Csilla. 

- 2022. december 17.: online (e-mail) tanulásmódszertan tantárggyal kapcsolatos 

első féléves tapasztalatok. 

- 2023. január 24.: workshop – Érdeklődés – Szappanos Csilla 

g.) Folyamatos párbeszéd, alkalmanként közös megbeszélések az alsó tagozatos 

tanítókkal. 

 

h.) Továbbtanulást  segítő módszerek, tevékenységek  beépítése a tanórák 

menetébe. Kiemelt területek a munkaközösségi tagok visszajelzései alapján: 

 

- önismeret, tudatosság fejlesztése, 

- tanulási technikák megismerése, 

- logikus gondolkodás, kreativitás fejlesztése, 

- felelősség kialakítása, 

- célkitűzések megfogalmazása, megvalósítása, 

- érzelmi intelligencia fejlesztése, 

- reális énkép kialakítása, 

- segítségnyújtás a határozott, kompetens fellépés érdekében a felvételi 

elbeszélgetéseken, 

- a tanuló saját magával szemben állított vállasainak teljesítése, 

- fejlődés igényének kialakítása,  

- megfelelő ambíció kialakítása,  

- kudarctűrés erősítése, 

- lehetőségek felismerése, megfelelő módon történő kiaknázása. 
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6.  Munkaközösség által szervezett programok 

 

Program Megvalósító pedagógusok  

5. osztályosok Scratch bemutató tanórája 4. 

évfolyamos társaiknak 

Kővágóné Kálmán Klára  

4. évfolyam osztályfőnökei 

Alsó tagozat munkáját segítő pedagógiai 

asszisztensek 

NTP – Tanulásmentor diákok 

csoportkohéziós foglalkozások 

Szappanos Csilla 

Workshop I. – tanulói profilok, tanulási stílus Szappanos Csilla 

8. évfolyamosok szóbeli próba felvételije – 

PÁV nap  

Kósa Attila 

NTP 1. blokkot záró játékdélutánok a 4.b és 

4.d osztállyal 

Nagyné Orlov Mariann 

Hagerné Terenyi Rita 

Kővágóné Kálmán Klára 

Marton Mariann  

Szappanos Csilla 

Kontra Attila (pályázatba bevont pedagógus) 

Közös karácsonyi projektnap 4.-5. 

évfolyamos partnerosztályok 

Szekeres László 

Balda Beatrix 

Tamási Petra 

Szládik Aliz Ildikó 

Janovics Edina 

Hagerné Terenyi Rita 

Kéri Tiborné 

Nagyné Orlov Mariann 

Sándor Csilla 

Alsó tagozat munkáját segítő pedagógiai 

asszisztensek 

Workshop II. –érdeklődés Szappanos Csilla 

Folyamatos: NTP pályázati megvalósításhoz 

a tanulói profil, stílus, érdeklődés kérdőívek 

kitöltése, értékelése; szülői hozzájáruló 

nyilatkozatok gyűjtése 

Szappanos Csilla 

Kővágóné Kálmán Klára (adminisztrációs 

feladatok) 
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7. Tantárgyi átlagok az 1. félév végén 
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8. Továbbképzések 

- „Tehetségazonosítás kreativitásteszt és értékelő skálák alkalmazásával” – 

Szappanos Csilla 

- Tehetséggondozás rendszerszemléletben (workshop) – Szappanos Csilla 

- A munkaközösség tagjai közül 9 fő vett részt Szappanos Csilla 

intézményvezető-helyettes által belső képzésként megtarott két workshop 

valamelyikén. 

9. Észrevételek, javaslatok 

- A tanulásmódszertan tantárgy segítő, motivációt, érdeklődést felkeltő, fenntartó 

szerepe következtében, felvetődött: szükséges-e az érdemjeggyel történő 

osztályozás? 

- Kevés kidolgozott óraterv, feladatlap stb. áll rendelkezésre a tanulásmódszertan 

tanításához, ezért kiemelt szerep jut a saját adatbázis bővítésének. 

- A partnerosztály programok, hospitálások következtében a felsős 

pedagógusoknak lehetőségük nyílik a leendő ötödik évfolyamos tanulók 

megismerésére. 

- Az alsó és felső tagozatos közös workshop során felvetődött a tanulói profil, 

tanulási stílus, érdeklődés felmérésének igénye a 3. évfolyamra vonatkozóan is.  

10. Összegzés 

Első féléves tevékenységünk során kirajzolódni látszik, hogy a munkaközösség tagjai által 

oktatott tantárgyak kiemelkedő fontosságúak több szempontból. A tanulók társas 

viselkedési normáinak formálásában, az együttműködés, érzelmi intelligencia 

fejlesztésében, ezekre elsősorban etika órán kerül sor. Kiemelkedően fontos az értékrendet 

megszilárdító szerepe, hiszen erre a más tanórákat tartó kollégák is támaszkodhatnak. 

A tanulásmódszertan órák tervezésében nagy segítséget nyújt a tanulókról készült 

kiértékelt adatok ismerete, így személyre szabott feladatokkal, sikeresen differenciálva 

oktatjuk őket.  

A munkaközösség tagjai és az alsó tagozatos bevont, segítő kollégák mindannyian 

lelkiismeretesen, szakmai tudásuk legjavát nyújtva végzik tevékenységüket. A kért 

feladatokat elvégezték, építő kritikákkal, előremutató javaslatokkal segítették a munkát. A 
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tavalyihoz hasonlóan ebben a tanévben is azt tapasztalom, hogy az alsó tagozatos tanítók 

és pedagógiai asszisztensek részéről maximális az együttműködési és segítőkészség. 

Mindenki munkáját köszönöm! 

 

Lajosmizse. 2023. január 30. 

 

        Kővágóné Kálmán Klára Ildikó 

        munkaközösség-vezető 

 



OSZTÁLYFŐNÖKI 

MUNKAKÖZÖSSÉG 

BESZÁMOLÓJA 2022-2023.

I. FÉLÉV

Készítette: Balda Beatrix

Lajosmizse, 2022. 01. 27.



MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI

5. a osztály: Szekeres László

5. b osztály: Balda Beatrix

5. c osztály: Tamási Petra

5. d osztály: Szládik Aliz

6. a osztály: Kovács Edit 

6. b osztály: Nagyné Balogh Mária

6. c osztály: Kacskóné Antóni Katalin

6. d osztály: Adonyi Gabriella

6. e osztály: Gulyás-Sarkadi Hajnalka

7. a osztály: Sápiné Aczél Ágnes

7. b osztály: Kontra Attila

7. c osztály: Kővágóné Kálmán Klára

7. d osztály: Drabantné Gyurgyik Györgyike

8. a osztály: Lóczi Imre

8. b osztály: László Ildikó

8. c osztály: Barna Beáta

8. d osztály: Marton Marianna



KÖZÖSSÉGI ÉLET SZERVEZÉSE ÁLTALÁNOSAN
5. évfolyam

• egymás megismerése, közös munka megalapozása

• közös programok: családi nap, újrahasznosítás, közös karácsony, mozilátogatás, 
papírgyűjtés

• gyárlátogatások, bemutatók szervezése 

• Diákönkormányzati munka segítése- önállótlanok a gyerekek

6. évfolyam

• könyvtárlátogatás

• ajándékkészítés, újrahasznosítás

• a hiányzó tanulók segítése a pótlásban még megoldandó probléma az osztályok zöme 
előtt

• van osztály ahol nagyon szűkös a lehetőség a közösségi élet szervezésére, formálására 
(6. e)



7. évfolyam

 osztályközösség összekovácsolása

 papírgyűjtés megszervezése osztályon belül

 közös dekorációkészítés

 közös osztályprogram-szendviccsel

8. évfolyam

 iskolai közös programok: kutatók éjszakája, Fáklyás felvonulás

 kiemelt programok a továbbtanulás kapcsán , egyéni tanácsadások, pályaválasztási 
kiállítás, nyílt napok, Girls day

 október 23. műsor

 karácsonyi ajándékozás



KÖZVETLEN NEVELŐ MUNKA 

5. évfolyam

 Beilleszkedés segítése: 

 •iskola épületének megismerése

 •szaktanárok bemutatása

 •eredményes tanulási módszerek tanítása

 •iskolánk felsős szokásainak megtanítása

 •felelősségtudat, önállóság fejlesztése

 •házirend szabályainak ismertetése, betartatása

 •saját szekrények felelős és biztonságos használata

 •ebédkártyák használata

 •büféhasználat 

 •egészségprogramok



6. évfolyam

 •beilleszkedés segítése új tanulók esetében problémát okozott

 •kamaszkori sajátosságok erősen jelen vannak ezek kezelése

 •a házi és felszerelés hiány nagyon sok

 •otthoni tanulás sok esetben hiányzik

 7. évfolyam

 osztálymátrix 7. a

 tanulási kérdőív írása, kiértékelése

 egymás elfogadása, tisztelettudó magatartás, kommunikáció alapjai

 óralátogatás 

 továbbtanulási tervek feltérképezése, megalapozása

 tanulópárok kialakítása

 tolerancia erősítése társaik iránt

 hiányzók segítése a pótlásban



8. évfolyam

 projektnapok

 témahetek szervezése, részvétele

 felkészülés a felvételire szélsőséges volt évfolyamon belül: 

lelkiismeretes és hanyagabb osztály is volt



KAPCSOLATTARTÁS 

 A kapcsolattartó platformok: KRÉTA, facebook csoport, házi feladat csoport 

gyerekeknek, telefon és személyes kapcsolat egyaránt, osztályfőnöki csoport, DRIVE 

felület, Classroom.

 Iskolán kívüli kapcsolatok: Művelődési ház, Könyvtár, TIT, helyi vállalkozások, cégek, 
egyesületek, Digitális központ



5. évfolyam

 •Többségi részvétel a szülői értekezleteken

 •együttműködő szülők

 •kapcsolat a gyermekvédelemmel, esetkonferencia

 •részvétel a művelődési ház vetítésein, könyvtárlátogatás

6. évfolyam

 •kapcsolatfelvétel a szociális munkással

 •szoros együttműködés a gyermekvédelmi szolgálattal, védelembe 

helyezés, elhelyezés



7. évfolyam

 •családlátogatás is előfordul

 •óralátogatás

 •Helytörténeti Gyűjtemény

8. évfolyam

 •pályaválasztási tanácsadás

 •nyílt napok-Középiskolák

 •Bács-Pályaválasztás

 •Művelődési ház



MAGATARTÁS
5. évfolyam

 •kirívó magatartási probléma nem volt 

 •egy-egy osztályra jellemző a tanórán a  túlzott csicsergés

 •előforduló fiú-lány ellentétek csillapítása

 •túlzott versenyszellem kezelése, gúnyolódást, stresszt von maga után

6. évfolyam

 •a tavalyi évhez képest több osztályban is javult a magtartási problémák súlyossága, de 

még mindig nem tökéletes, több beírás házirend megsértése miatt

 •előfordul még tettlegesség, szóbeli bántalmazás

 •a serdülőkori sajátosságok erősem jelen vannak az évfolyamon



7. évfolyam

 •új tanulóval karöltve rossz irányba terelik egymást

 •általánosan jó magatartású osztály is van

8. évfolyam

 •házirend megsértéséért osztályfőnöki és igazgatói figyelmeztetések 

 •szaktanári figyelmeztetések

 •szülők bekéretése a problémás diák miatt

 •diákügyelet erős hiányosságai 

 •tanulói passzivitás, fölényes viselkedés



Általános probléma

 •ügyeletet ellátó diákok hiánya

 •a szünetekben történő aggresszió, dohányzás

 •a házirend be nem tartása: rágózás, öltözködés, smink, köröm, hajfestés 

megszaporodása

 •a közösségi élet szervezésében  kevésbé aktívak a DÖK tagok

 •a házirend betartatása, szabályok megszegése nincs egységesen kezelve, ezzel 

a gyerekek visszaélnek és ez további rendbontásokat von maga után hétről hétre



TANULMÁNYI MUNKA

5. évfolyam

átlag fő kitűnő bukások SNI BTMN

 5. a osztály: 3,92 18 0 3 2 2

 5. b osztály: 4,82 24 6 0 2 2

 5. c osztály: 4,54 21 5 1 2 2

 5. d osztály: 4,44 18 3 0 2 1



 motiváltak, szorgalmasak, szeretnek versenyezni

 munkájukra jellemző  a fegyelmezettség, és a tenni akarás

 több tanulónál történt a félévben új szakértői vizsgálat 

kezdeményezése

 esetkonferencia



6. évfolyam

átlag fő kitűnő bukások SNI BTMN

 •6. a osztály: 4,25 20 0 0 4 6

 •6. b osztály: 4,31 19 0 0 3 3

 •6. c osztály: 4,11 18 1 2 3 2

 •6. d osztály: 4, 05 19 2 0 3 2

 •6. e osztály: 3,72 21 0 1 11 9



 esetkonferencián való részvétel

 szoros kapcsolat a Gyermekvédelmi szolgálattal

 tanulmányi eredmények még javulásra szorulnak

 sok a házi feladat és felszerelés hiány



7. évfolyam

átlag fő kitűnő bukások SNI BTMN

 •7. a osztály: 3,71 15 0 4 1 5

 •7. b osztály: 4,01 19 1 1 2 5

 •7. c osztály: 4,39 22 6 0 3 0

 •7. d osztály: 3,51 15 0 11 1 8



 •tanulópárok kialakítása

 •NTP –Tanulásmentor diákok pályázat (KKK)



8. évfolyam

átlag fő kitűnő bukások SNI BTMN

 8. a osztály: 3,9 21 0 10 5 0

 8. b osztály: 4,54 21 4 0 0 1

 8. c osztály: 3,94 21 1 0 6 6

 8. d osztály: 3,57 20 0 0 7 3



ADMINISZTRÁCIÓ

 hiányzások adminisztrálása nehézkes a későn beírt órák miatt

 új szakértői vélemények felvezetése

 mentességek 

 rendezvényekről összefoglaló

 statisztika

 beszámolók készítése



HIÁNYZÁSOK
 •5. a osztály: 907 óra

 •5. b osztály: 988

 •5. c osztály: 966

 •5. d osztály: 1439 (SZ.A.)

• kréta napló vezetése, adatok aktualizálása, igazolások vezetése rendben 

zajlik
• sok idő és energia azon tanulók után az adminisztrációs munka, jelentések 

elkészítése, akik évek óta nem járnak iskolába.



• 6. a osztály: 1608 óra (C.J. T. G.))

• 6. b osztály: 739

• 6. c osztály: 1354

• 6. d osztály: 1617

• 6. e osztály: 2343

 •több pedagógiai vélemény elkészült

 •esetkonferencia több esetben 

 •védelembe vételi eljárás

 •védelembe vett tanuló elhelyezési eljárása

 •6. e még mindig jelentős a tanulmányi eredményük gyengesége, illetve a 
javuló hiányzások száma is még nagyon magas.

 •nevelőszülőkhöz került tanuló



• 7. a osztály: 900 óra

• 7. b osztály: 1218

• 7. c osztály: 1075

• 7. d osztály: 558

 cél a továbbtanulás megalapozása, bukások számának csökkentése

 magas hiányzásokat csökkenteni  kell

 a magas hiányzások okán jelzés a gyermekvédelemnek, családsegítő 

szolgálatnak

 egyéni tanrendes tanulók



 •8. a osztály: 1720 óra

 •8. b osztály: 1146

 •8. c osztály: 1626

 •8. d osztály: 1510



Munkaközösségi foglalkozások:

 •2022. 08. 23. Házirend, SZMSZ, PP 

 •2022. 09. 13. Aktualitások megbeszélése, munkaterv, Szülői értekezletre 
készülés

 •2022. 11. 08. Fogadóórás 2. szülői értekezlet előtti teendők, 

negyedévi értékelés- online formában

 •2023. 01.30. Féléves munka értékelése, első félév problémái, 

nehézségei, második félév feladatai.



EGYÜTTMŰKÖDÉS ISKOLÁNK MÁS 

MUNKAKÖZÖSSÉGEIVEL:

 A mindennapi munka során folyamatosan tartjuk a kapcsolatot 

egymással és más munkaközösségek tagjaival egyaránt. 

 Segítjük munkánkkal a diákönkormányzat munkáját, ahol látjuk az 

újdonságra való törekvéseket. 

 5. évfolyam osztályfőnökei az alsó-felső átmeneti munkaközösség 
munkájában is részt vesznek.

 Néhány kolléga akár 3- 4 másik munkaközösség tagja is, ami 

terhelésben és időben is nagyobb igénybevételt jelent. 



TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK

5. évfolyam

 •gomba és gyógynövény kiállítás

 •fenyődíszítés a térre

 •fenyődíszek az udvarra

 •Kiskőrös- János vitéz látogató 

központ- évfolyam kirándulás

 •egészségheti előadás

 •családi nap

 •osztály kerti parti

 •PÁV

 •Mikulás buli, ajándékozás

 •Malom mozi- Avatar

 •LM mozi- Toldi

 •kutatók éjszakája



6. évfolyam

 •kirándulás

 •PÁV

7. évfolyam

 Csodák palotája, Álmok álmodói
kiállítás 

 Mikulás klubdélután

 PÁV

 fenyődíszítés, barkácsolás

 Visegrád kirándulás

 Bankó program

 Országos Széchenyi Könyvtár, 

 Cyberjump Trambulinpark

 Játékdélután NTP

 Malom mozi



8. évfolyam

 •továbbtanulási kiállítás

 •PÁV

 •pályaválasztási iskolalátogatás

 •közös pizzázás

 •korcsolyázás

 •Malom mozi



TOVÁBBKÉPZÉSEK:
 Debreceni Egyetem: Vegyészmérnök BSc Levelező képzés 3 tanév 1. féléve.(KA)

 Belső képzés work shop: Tanulói profilok, Érdeklődés címmel

 Az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató pedagógiai eszköztár bemutatása-09.22.

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (AG)

 Őszi Pedagógiai Napok 2022 (AG)

1. Erasmus vagy amit akartok: 2022.10.24.

2. Siket gyermek érkezik az osztályomba. Mit tehet pedagógusként? : 2022. 10. 24. 

3. Fejlesztő értékelés : 2022. 10. 26.  

 De jó, hogy különbözőek vagyunk!- együttnevelés a mindennapokban– szakterületi

módszertani nap 2022.12.01. (AG)

 Diabéteszes diákok segítése (BB1)

 Pénziránytű Alapítvány - A digitális oktatás lehetőségei a pénzügyi nevelésben (BB2)



EGYÉB ÉSZREVÉTELEK, ÖTLETEK
 A megszorítások közül a mosdók ellátottsága okozott kellemetlen helyzeteket.

 A tantermi hőmérsékletek változóak, egy bizonyos terem hőmérséklete sem állandó 

hétről hétre, néha fázunk.

 A fénymásoló papír beszerzése több-kevesebb sikerrel megtörtént, a fénymásolható db 

szám néha kevésnek bizonyult.

 Eszközellátottságunk megfelelő.

 A nyolcadik évfolyamon elharapódzott a hajfestés, a haspóló, a körömfestésen túl már 

a műköröm is, valamint a mindennapos a rágózás is. A félév során rengeteg problémát 

okozott a házirend nem egységes betartatása. Ha a házirendben foglaltakban 

egységesek és következetesek lennénk, másként alakulnának a magatartás jegyek.

 Nagy segítségünkre van a drive felületen megtalálható közös naptár, valamint a 

szakértői papírok rendszere, jónak tartjuk az évfolyamokra osztott feladatokat is.

 Szeretnénk, ha egy közös felület lenne a rendezett versenyeknek, eredményeknek, 
melyet félévkor, év végén vagy akár 8. évfolyam végén is használni lehetne.

 A kommunikáció sokcsatornás, ezért sokszor nehezen visszakövethető, illetve nem 

mindig ér célba.



MUNKATERVÜNK



  naplók, törzslapok 

megírása, régi adatok  

pontosítása, 

bizonyítványok 

ellenőrzése 

osztályfőnök 

  törzslapok megírása  

    

  Nagy Sportágválasztó  

  Okoshop  

 5.19.20.21. szülői értekezlet osztályfőnök 

 13. értekezlet a szociális 

munkásokkal 

osztályfőnök 

 19-23. Városi Egészségügyi 

hét  

 

6. o osztályfőnök 

 17. az osztályfőnöki 

tanmenet leadása 

osztályfőnök 

mk.-vezető 

 22. Papír és pet gyűjtés osztályfőnök 

  Városi Egészségügyi 

hét 

 

 

7.8.o osztályfőnök 

  Városi Egészségügyi 

hét 

 

5. o osztályfőnök 



  Városi Egészségügyi 

hét 

 

 

7.8.o osztályfőnök 

  Városi Egészségügyi 

hét 

 

5. o osztályfőnök 

 30. Magyar Diáksport 

Napja 

osztályfőnök 

 30. Kutatók éjszakája osztályfőnök 

  Alsó-felső átmenet 

partnerosztályok 

megalakulása 

5. évfolyam 

osztályfőnök 

 



október  statisztika elkészítése osztályfőnök 

 06. Aradi vértanúk 

megemlékezés 

6. évfolyam 

osztályfőnök 

 13. Gomba és 

gyógynövény kiállítás 

osztályfőnök 

 15. munkanap osztályfőnök 

  BEMENETI mérések  

 20. Pályaorientációs  

tevékenység-Messzi 

8. o. osztályfőnök 

 21. 56-os forradalom 8. o. 

osztályfőnök 

  középiskolai nyílt 

napok nyomon 

követése 

8.o  

osztályfőnök 

    

 21. Koszorúzás Aczél Ágnes 

 27. Fáklyás felvonulás  

 



november 07. Pályaorientációs nap osztályfőnök 

  Bemeneti mérések  

    

  részvétel a 

beiskolázási 

tájékoztatók  

megszervezésében, 

lebonyolításában 

8. o 

osztályfőnök 

pályaorientációs 

kolléga 

 10. fogadó óra osztályfőnök 

 16. nyíltnap   osztályfőnök 

  negyedévi értesítő osztályfőnök 

 24. karácsonyfák leadása osztályfőnök 

 



december    

  iskolai fenyődíszek 5.o osztályfőnök 

  fenyődíszítés 5.o 

osztályfőnökök 

 2. a tanulók jelentkezése 

a központi írásbeli 

felvételi  

vizsgára közvetlenül a 

központi írásbeli  

intézménybe 

8.o 

osztályfőnök 

 6. Mikulás, öltözzetek 

pirosba…. 

klubdélután   

osztályfőnök 

DÖK 

 8. teremdíszítő verseny osztályfőnök 

 15. tanulmányi kirándulás 5. o osztályfőnök 

 17. munkanap-  

No back pack day, 

karácsonyi projektnap 

osztályfőnök 

DÖK 

 



január 13.  bukásra álló tanulók 

értsítése 

 

 20. első félév vége osztályfőnök 

  félévi osztályozó 

vizsgák koordinálása 

osztályfőnök 

  osztályozó értekezlet osztályfőnök 

 21. központi felvételi 

vizsgák 

osztályfőnök 

 27. félévi értesítők osztályfőnök 

 30. munkaközösségi 

megbeszélés 

osztályfőnök 

 31. pótló felvételi vizsgák osztályfőnök 

 



AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TÚLMUTAT AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA MEGTARTÁSÁN, 

MELYRE SZEMÉLYISÉGÜNK ÉS 

MOTIVÁLTSÁGUNK EGYARÁNT HATÁSSAL 

VAN !



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Beszámoló 

Osztályfőnöki munkaközösség 

 

Balda Beatrix 

2023.01.27. 
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  1.Személyi és tárgyi feltételek 

 

Munkaközösség tagjai: 

OSZTÁLYFŐNÖKÖK, ÉVFOLYAM FELELŐSÖK JELÖLÉSÉVEL 

• 5. a osztály: Szekeres László 

• 5. b osztály: Balda Beatrix 

• 5. c osztály: Tamási Petra 

• 5. d osztály: Szládik Aliz 

 

• 6. a osztály: Kovács Edit  

• 6. b osztály: Nagyné Balogh Mária 

• 6. c osztály: Kacskóné Antóni Katalin 

• 6. d osztály: Adonyi Gabriella 

• 6. e osztály: Gulyás-Sarkadi Hajnalka 

 

• 7. a osztály: Sápiné Aczél Ágnes 

• 7. b osztály: Kontra Attila 

• 7. c osztály: Kővágóné Kálmán Klára 

• 7. d osztály: Drabantné Gyurgyik Györgyike 

 

• 8. a osztály: Lóczi Imre 

• 8. b osztály: László Ildikó 

• 8. c osztály: Barna Beáta 

• 8. d osztály: Marton Marianna 

 

 

2. Oktatási, nevelési, fejlesztési célok és a megvalósítás eszközei: 

Közösségi élet szervezése 

❖ tájékoztatás  

❖ mozgósítás, közreműködés a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében 

❖ osztályközösség alakítása 

❖ együttműködés a diákönkormányzatával 

❖ tanórákon kívüli / iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidősprogramok szervezése 

❖ tanterem gondozottságának figyelemmel kísérése 

❖ PÁV program  

Mindannyian támogató, együttérző légkört szeretnénk kialakítani és azt fentartani. 

Kiemelten 

5. évfolyam 

• egymás megismerése, közös munka megalapozása 
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• közös programok: családi nap, újrahasznosítás, közös karácsony, mozilátogatás, 

papírgyűjtés 

• gyárlátogatások, bemutatók szervezése  

• Diákönkormányzati munka segítése- önállótlanok a gyerekek 

 

6. évfolyam 

• könyvtárlátogatás 

• ajándékkészítés, újrahasznosítás 

• a hiányzó tanulók segítése a pótlásban még megoldandó probléma az osztályok zöme előtt 

• van osztály ahol nagyon szűkös a lehetőség a közösségi élet szervezésére, formálására (6. 

e) 

 

7. évfolyam 

• osztályközösség összekovácsolása 

• papírgyűjtés megszervezése osztályon belül 

• közös dekorációkészítés 

• közös osztályprogram-szendviccsel 

 

8. évfolyam 

• iskolai közös programok: kutatók éjszakája, Fáklyás felvonulás 

• kiemelt programok a továbbtanulás kapcsán , egyéni tanácsadások, pályaválasztási kiállítás, 

nyílt napok, Girls day  

• október 23. műsor 

• karácsonyi ajándékozás 

Közvetlen nevelő munka 

❖ értékrend  

❖ személyiségfejlesztés 

❖ beilleszkedés 

❖ tanulmányi munka 

❖ egészségnevelés 

❖ eredményes tanulási módszerek tanítása 

❖ team munka  

 

Kiemelten 

5. évfolyam 

Beilleszkedés segítése:  

• iskola épületének megismerése 

• szaktanárok bemutatása 

• eredményes tanulási módszerek tanítása 

• iskolánk felsős szokásainak megtanítása 

• felelősségtudat, önállóság fejlesztése 

• házirend szabályainak ismertetése, betartatása 
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• saját szekrények felelős és biztonságos használata 

• ebédkártyák használata 

• büfé használat  

• egészségprogramok 

 

6. évfolyam 

• beilleszkedés segítése új tanulók esetében problémát okozott 

• kamaszkori sajátosságok erősen jelen vannak, ezek kezelése elsődleges 

• a házi és felszerelés hiány nagyon sok 

• otthoni tanulás sok esetben hiányzik 

 

7. évfolyam 

• osztálymátrix 7. a 

• tanulási kérdőív írása, kiértékelése 

• egymás elfogadása, tisztelettudó magatartás, kommunikáció alapjai 

• óralátogatás  

• továbbtanulási tervek feltérképezése, megalapozása 

• tanulópárok kialakítása 

• tolerancia erősítése társaik iránt 

• hiányzók segítése a pótlásban 

 

8. évfolyam 

• projektnapok 

• témahetek szervezése, részvétele 

• felkészülés a felvételire szélsőséges volt évfolyamon belül: lelkiismeretes és hanyagabb 

osztály is volt 

 

Kapcsolattartás 

❖ együttműködés  

❖ szülői értekezlet, fogadóóra 

❖ gyermekvédelmi feladatok 

❖ kapcsolatépítés a szülőkkel, a helyi intézményekkel 

 

Általánosan jellemző  

A kapcsolattartó platformok: KRÉTA, facebook csoport, házi feladat csoport gyerekeknek, telefon és 

személyes kapcsolat egyaránt, osztályfőnöki csoport, DRIVE felület, Classroom. 

Iskolán kívüli kapcsolatok: Művelődési ház, Könyvtár, TIT, helyi vállalkozások, cégek, egyesületek 
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Kiemelten 

5. évfolyam 

• többségi részvétel a szülői értekezleteken 

• együttműködő szülők 

• kapcsolat a gyermekvédelemmel, esetkonferencia 

• részvétel a művelődési ház vetítésein, könyvtárlátogatás 

 

6. évfolyam 

• kapcsolatfelvétel a szociális munkással 

• szoros együttműködés a gyermekvédelmi szolgálattal, védelembe helyezés, elhelyezés 

 

7. évfolyam 

• családlátogatás is előfordul 

• óralátogatás 

• Helytörténeti Gyűjtemény 

 

8. évfolyam 

• pályaválasztási tanácsadás 

• nyílt napok-Középiskolák 

• Bács-Pályaválasztás 

• Művelődési ház 

 

 

Magatartás 

❖ fegyelmi helyzet 

❖ tanulói magatartás és szorgalom 

❖ súlyosabb házirendet sértő magatartási problémák 

5. évfolyam 

• kirívó magatartási probléma nem volt  

• egy-egy osztályra jellemző a tanórán a  túlzott csicsergés 

• előforduló fiú-lány ellentétek csillapítása 

• túlzott versenyszellem kezelése, gúnyolódást, stresszt von maga után 

 

6. évfolyam 

• a tavalyi évhez képest több osztályban is javult a magtartási problémák súlyossága, de még 

mindig nem tökéletes, több beírás házirend megsértése miatt 

• előfordul még tettlegesség, szóbeli bántalmazás 

• a serdülőkori sajátosságok erősem jelen vannak az évfolyamon 

 



Osztályfőnöki munkaközösség  2022/2023. I. 

 

7. évfolyam 

• új tanulóval karöltve rossz irányba terelik egymást 

• általánosan jó magatartású osztály is van 

 

8. évfolyam 

• házirend megsértéséért osztályfőnöki és igazgatói figyelmeztetések  

• szaktanári figyelmeztetések 

• szülők bekéretése a problémás diák miatt 

• diákügyelet erős hiányosságai  

• tanulói passzivitás, fölényes viselkedés 

 

Általános probléma 

• ügyeletet ellátó diákok hiánya 

• a szünetekben történő agresszió, dohányzás 

• a házirend be nem tartása: rágózás, öltözködés, smink, köröm, hajfestés megszaporodása 

• a közösségi élet szervezéséből kevésbé veszik ki a részüket –DÖK tagok 

• a házirend betartatása, szabályok megszegése nincs egységesen kezelve, ezzel a gyerekek 

visszaélnek és ez további rendbontásokat von maga után hétről hétre 

 

 

Tanulmányi munka 

❖ tanulmányi előmenetel 

❖ hátrányos helyzetű tanulók megsegítése 

❖ az osztályban tanító pedagógusok munkájának segítése 

❖ SNI és BTMN tanulók felülvizsgálatának szervezése, dokumentálása 

❖ középiskolai továbbtanulás 

5. évfolyam 

átlag  fő kitűnő bukások  SNI  BTMN 

 

• 5. a osztály:   3,92  18 0 3  2  2  

• 5. b osztály:   4,82  24 6 0  2  2 

• 5. c osztály:   4,54  21 5 1  2  2 

• 5. d osztály:  4,44  18 3 0  2  1 

 

• motiváltak, szorgalmasak, szeretnek versenyezni 

• munkájukra jellemző  a fegyelmezettség, és a tenni akarás 

• több tanulónál történt a félévben új szakértői vizsgálat kezdeményezése 

• esetkonferencia 
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6. évfolyam 

    átlag fő kitűnő  bukások SNI  BTMN 

 

• 6. a osztály:   4,25 20 0  0  4  6 

• 6. b osztály:   4,31 19 0  0  3  3 

• 6. c osztály:   4,11 18 1  2  3  2 

• 6. d osztály:   4, 05 19 2  0  3  2 

• 6. e osztály:   3,72 21 0  1  11  9 

 

 

• esetkonferencián való részvétel 

• szoros kapcsolat a Gyermekvédelmi szolgálattal 

• tanulmányi eredmények még javulásra szorulnak 

• sok a házi feladat és felszerelés hiány 

 

 

7. évfolyam 

átlag fő  kitűnő  bukások SNI  BTMN 

 

• 7. a osztály:   3,71 15 0  4  1  5 

• 7. b osztály:  4,01 19 1  1  2  5 

• 7. c osztály:   4,39 22 6  0  3  0 

• 7. d osztály:   3,51 15 0  11  1  8 

     

• tanulópárok kialakítása 

• NTP –Tanulásmentor diákok pályázat (KKK) 

 

 

8. évfolyam 

átlag fő kitűnő  bukások SNI  BTMN 

• 8. a osztály:   3,9 21 0  10  5  0 

• 8. b osztály:   4,54 21 4  0  0  1 

• 8. c osztály:   3,94 21 1  0  6  6 

• 8. d osztály:   3,57 20 0  0  7  3 
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Adminisztráció 

❖ ügyviteli feladatok  

❖ adatszolgáltatás 

❖ hiányzásai 

❖ tanulók középiskolai jelentkezése 

❖ osztályfőnöki órák vezetése 

 

Általánosan 

• hiányzások adminisztrálása nehézkes a későn beírt órák miatt 

• új szakértői vélemények felvezetése 

• mentességek  

• rendezvényekről összefoglaló 

• statisztika 

• beszámolók készítése 

Hiányzások 

5. évfolyam  

• 5. a osztály: 907 óra  

• 5. b osztály: 988 

• 5. c osztály: 966 

• 5. d osztály: 1439 (SZ.A.) 

 

• kréta napló vezetése, adatok aktualizálása, igazolások vezetése rendben zajlik 

• sok idő és energia azon tanulók után az adminisztrációs munka, jelentések elkészítése, akik évek 

óta nem járnak iskolába. 

 

6. évfolyam 

 

• 6. a osztály: 1608 óra (C.J. T. G.)) 

• 6. b osztály: 739 

• 6. c osztály: 1354 

• 6. d osztály: 1617 

• 6. e osztály: 2343 

 

• több pedagógiai vélemény elkészült 

• esetkonferencia több esetben  

• védelembe vételi eljárás 

• védelembe vett tanuló elhelyezési eljárása 

• 6. e még mindig jelentős a tanulmányi eredményük gyengesége, illetve a javuló 

hiányzások száma is még nagyon magas. 

• nevelőszülőkhöz került tanuló 
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7. évfolyam 

• 7. a osztály: 900 óra 

• 7. b osztály: 1218 

• 7. c osztály: 1075 

• 7. d osztály: 558  

 

• cél a továbbtanulás megalapozása, bukások számának csökkentése 

• magas hiányzásokat csökkenteni  kell 

• a magas hiányzások okán jelzés a gyermekvédelemnek, családsegítő szolgálatnak 

• egyéni tanrendes tanulók 

 

 

 

8. évfolyam 

• 8. a osztály: 1720 óra 

• 8. b osztály: 1146 

• 8. c osztály: 1626 

• 8. d osztály: 1510 

 

3. A munkaközösség további feladatai voltak, melyek megoldásán dolgoztunk a félév során 

❖ A tanulói elvándorlás további csökkentése: kirívó magatartási problémák kezelésével és a 

tudás/tanulmányi eredmény összehangolásával. (alsó-felső átmenet és 9. évfolyam) Továbbra 

is feladatunk ennek megoldása. 

❖ Lemorzsolódás csökkentése: kiemelt szerepet kapott. Nyomon követés, kapcsolattartás az 

osztályban tanítókkal, szülőkkel. 

❖ A magatartási problémák megfelelő kezelése: következetesség, egységesség, egyéni bánásmód. 

❖ Értékek tisztelete, tolerancia egymás iránt, felelősségtudat fejlesztése életkoruknak 

megfelelően. Ez sok-sok akár kiscsoportos beszélgetéssel, játékkal fejleszthető. Egymás 

elfogadása, beilleszkedés segítése. 

 

 

 

  4. Munkaközösségi foglalkozások: 

 

• 2022. 08. 23. Házirend, SZMSZ, PP  

• 2022. 09. 13. Aktualitások megbeszélése, munkaterv, Szülői értekezletre készülés 

• 2022. 11.  08. Fogadóórás 2. szülői értekezlet előtti teendők, negyedévi értékelés- 

online formában 
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• 2023. 01.30. Féléves munka értékelése, első félév problémái, nehézségei, második 

félév feladatai. 

 

5. Együttműködés iskolánk más munkaközösségeivel: 

A mindennapi munka során folyamatosan tartjuk a kapcsolatot egymással és más 

munkaközösségek tagjaival egyaránt. Segítjük munkánkkal a diákönkormányzat munkáját, ahol 

látjuk az újdonságra való törekvéseket. 5. évfolyam osztályfőnökei az alsó-felső átmeneti 

munkaközösség munkájában is részt vesznek. 

Néhány kolléga akár 3- 4 másik munkaközösség tagja is, ami terhelésben és időben is nagyobb 

igénybevételt jelent.  

 

6. Tanórán kívüli foglalkozások 

5. évfolyam 

• gomba és növény kiállítás 

• fenyődíszítés a térre 

• fenyődíszek az udvarra 

• Kiskőrös- János vitéz látogató központ 

• egészségheti előadás 

• családi nap 

• osztály kerti parti 

• PÁV 

• Mikulás buli, ajándékozás 

• mozi- Avatar 

• mozi- Toldi 

• kutatók éjszakája 

6. évfolyam 

• kirándulás 

• PÁV 

7. évfolyam 

• Csodák palotája, Álmok álmodói kiállítás  

• Mikulás klubdélután 

• PÁV 

• fenyődíszítés, barkácsolás 

• Visegrád kirándulás 

• Bankó program 

• Országos Széchenyi Könyvtár, Cyberjump Trambulinpark 

• Játékdélután NTP 

• Malom mozi 

8. évfolyam 

• továbbtanulási kiállítás 
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• PÁV 

• pályaválasztási iskolalátogatás 

• közös pizzázás 

• korcsolyázás 

• Malom mozi 

 

9. Továbbképzések: 

 

• Belső képzés work shop: Tanulói profilok, Érdeklődés címmel  

• Az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató pedagógiai eszköztár bemutatása-09.22. 

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (AG) 

• Őszi Pedagógiai Napok 2022 (AG) 

1. Erasmus vagy amit akartok: 2022.10.24. 

2. Siket gyermek érkezik az osztályomba. Mit tehet pedagógusként? : 2022. 10. 24.  

3. Fejlesztő értékelés : 2022. 10. 26.   

• De jó, hogy különbözőek vagyunk!- együttnevelés a mindennapokban– szakterületi 

módszertani nap 2022.12.01. (AG) 

• diabéteszes diákok segítése (BB1) 

• Pénziránytű Alapítvány - A digitális oktatás lehetőségei a pénzügyi nevelésben (BB2) 

• Debreceni Egyetem: Vegyészmérnök BSc Levelező képzés 3 tanév 1. féléve.(KA) 

 

10.  Egyéb észrevételek, ötletek: 

• A megszorítások közül a mosdók ellátottsága okozott kellemetlen helyzeteket. 

• A tantermi hőmérsékletek változóak, egy bizonyos terem hőmérséklete sem állandó hétről 

hétre, néha fázunk. 

• A fénymásoló papír beszerzése több-kevesebb sikerrel megtörtént, a fénymásolható db szám 

néha kevésnek bizonyult. 

• Eszközellátottságunk megfelelő. 

• Évfolyamonként osztott feladatokat jónak tartjuk.  

• A nyolcadik évfolyamon elharapódzott a hajfestés, a haspóló, a körömfestésen túl már a 

műköröm is, valamint a mindennapos a rágózás is. A félév során rengeteg problémát okozott 

a házirend nem egységes betartatása. Ha a házirendben foglaltakban egységesek és 

következetesek lennénk, másként alakulnának a magatartás jegyek. 

• Nagy segítségünkre van a drive felületen megtalálható közös naptár, valamint a szakértői 

papírok rendszere. 

• Szeretnénk, ha egy közös felület lenne a rendezett versenyeknek, eredményeknek, melyet 

félévkor, év végén vagy akár 8. évfolyam végén is használni lehetne. 
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• A kommunikáció sokcsatornás, ezért sokszor nehezen visszakövethető, illetve nem mindig ér 

célba. 

 

 

Munkatervünk 

időpont 

 

feladat felelős 

augusztus 23 osztályfőnöki 

munkaközösségi 

értekezlet 

 mk.-vezető 

 24-26. osztályozó- és 

javítóvizsgák 

megtartása, 

dokumentálása 

osztályfőnök 

  tanterem dekorálás osztályfőnök 

 26. osztályfőnöki 

munkaterv leadása 

mk.-vezető 

 30. tanévnyitó értekezlet  

 31. tanszercsomag osztás osztályfőnök 

szeptember 01. tanévnyitó osztályfőnök 

  busz, felügyelet 

felmérése 

 

  tűz –és balesetvédelmi 

oktatás 

osztályfőnök 

  Házirend ismertetése osztályfőnök 

  Tk osztás osztályfőnök 

  DÖK képviselők 

megválasztása,  

osztályfőnök 
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feladatok tudatosítása 

    

    

  naplók, törzslapok 

megírása, régi adatok  

pontosítása, 

bizonyítványok 

ellenőrzése 

osztályfőnök 

  törzslapok megírása  

    

  Nagy Sportágválasztó  

  Okoshop  

 5.19.20.21. szülői értekezlet osztályfőnök 

 13. értekezlet a szociális 

munkásokkal 

osztályfőnök 

 19-23. Városi Egészségügyi 

hét  

 

6. o osztályfőnök 

 17. az osztályfőnöki 

tanmenet leadása 

osztályfőnök 

mk.-vezető 

 22. Papír és pet gyűjtés osztályfőnök 

  Városi Egészségügyi 

hét 

 

 

7.8.o osztályfőnök 
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  Városi Egészségügyi 

hét 

 

5. o osztályfőnök 

 30. Magyar Diáksport 

Napja 

osztályfőnök 

 30. Kutatók éjszakája osztályfőnök 

  Alsó-felső átmenet 

partnerosztályok 

megalakulása 

5. évfolyam 

osztályfőnök 

október  statisztika elkészítése osztályfőnök 

 06. Aradi vértanúk 

megemlékezés 

6. évfolyam 

osztályfőnök 

 13. Gomba és 

gyógynövény kiállítás 

osztályfőnök 

 15. munkanap osztályfőnök 

  BEMENETI mérések  

 20. Pályaorientációs  

tevékenység-Messzi 

8. o. osztályfőnök 

 21. 56-os forradalom 8. o. 

osztályfőnök 

  középiskolai nyílt 

napok nyomon 

követése 

8.o  

osztályfőnök 

    

 21. Koszorúzás Aczél Ágnes 

 27. Fáklyás felvonulás  
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november 07. Pályaorientációs nap osztályfőnök 

  Bemeneti mérések  

    

  részvétel a 

beiskolázási 

tájékoztatók  

megszervezésében, 

lebonyolításában 

8. o 

osztályfőnök 

pályaorientációs 

kolléga 

 10. fogadó óra osztályfőnök 

 16. nyíltnap   osztályfőnök 

  negyedévi értesítő osztályfőnök 

 24. karácsonyfák leadása osztályfőnök 

december    

  iskolai fenyődíszek 5.o osztályfőnök 

  fenyődíszítés 5.o 

osztályfőnökök 

 2. a tanulók jelentkezése 

a központi írásbeli 

felvételi  

vizsgára közvetlenül a 

központi írásbeli  

intézménybe 

8.o 

osztályfőnök 

 6. Mikulás, öltözzetek 

pirosba…. 

klubdélután   

osztályfőnök 

DÖK 

 8. teremdíszítő verseny osztályfőnök 

 15. tanulmányi kirándulás 5. o osztályfőnök 
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 17. munkanap-  

No back pack day, 

karácsonyi projektnap 

osztályfőnök 

DÖK 

január 13.  bukásra álló tanulók 

értesítése 

 

 20. első félév vége osztályfőnök 

  félévi osztályozó 

vizsgák koordinálása 

osztályfőnök 

  osztályozó értekezlet osztályfőnök 

 21. központi felvételi 

vizsgák 

osztályfőnök 

 27. félévi értesítők osztályfőnök 

 30. munkaközösségi 

megbeszélés 

osztályfőnök 

 31. pótló felvételi vizsgák osztályfőnök 

 

Az osztályfőnöki munka erősen túlmutat az osztályfőnöki óra megtartásán ezt alátámasztja a 

kollégáktól kapott beszámolók sokszínűsége. 

 

 

 

 

2023. 01.27.       Balda Beatrix 

         munkaközösségvezető 
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LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Beszámoló 

Magyar – ének munkaközösség 

 

Kovács Edit munkaközösség-vezető 

2023.01.31. 
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  Személyi és tárgyi feltételek 

A munkaközösség tagjai, tanított tantárgyak 

1. Gyurgyik Györgyike - magyar nyelv és irodalom: 7.d 

2. Kéri Tiborné - magyar irodalom 6.e             

3. Kovács Edit - magyar nyelv és irodalom:  5.a, 5.b, 6.a 7.b, 8.c 

4. László Ildikó - magyar nyelv és irodalom: 8.a, 8.b., 8.d  

5. Polgár Katalin - magyar nyelv és irodalom: 6.c, magyar nyelv 6.e 

6. Sápiné Aczél Ágnes - magyar nyelv és irodalom 7.a  

7. Tamási Petra - magyar nyelv és irodalom: 5.c, 5.d, 6.b., 6.d, 7.c 

Változások:  

Novemberben Csehné Medve Erika a rajz oktatását vette át, ezért a 6. e osztályban a az irodalmat 

Kéri Tiborné viszi tovább. 

 

Tankönyvek 

Ebben a tanévben 7. évfolyamon lépett be a NAT 2020, tehát az új tankönyveket itt vezettük be. 

Magyar nyelv  

5. évfolyamon: Magyar nyelv 5. tankönyv, OH 2020. 

6. évfolyamon: Magyar nyelv 6. tankönyv, munkafüzet, OH 2021. 

7. évfolyamon: Magyar nyelv 7. tankönyv, munkafüzet, OH 2022. 

8. évfolyamon: Magyar nyelv: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás tankönyv és 

munkafüzet, Felmérések, OFI 

Magyar irodalom  

5. évfolyam: Irodalom tankönyv és munkafüzet 5. OH 2020. 

6. évfolyam: Irodalom tankönyv és munkafüzet 6. OH 2021. 

7. évfolyamon: Irodalom tankönyv és munkafüzet 7. OH 2022. 

8. évfolyamon: Alföldy Jenő –Valaczka András: Irodalom 8.OFI 2013. 

Ének 

5-7. évfolyamon: Énekeskönyv 5. 6. 7. OH NAT2020 
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8. évfolyamon: Király Katain: Ének-zene 8. Mozaik Kiadó 2018 

Hon- és népismeret 

6. évfolyamon: Dr. Baksa Brigitta: Szülőföldünk 6. OH NAT 2020 

Oktatási – fejlesztési célok:  

1. A szövegértés 

A kompetenciamérések eredményeinek javítását minden tanévben célul tűzzük ki. Ennek ellenére az 

előrelépés ezen a területen nagyon nehezen érzékelhető, az országos méréseken a tanulók nem teljesítenek jól. 

Minden tanévben, minden félévben írattunk szövegértés felméréseket, a szövegelemzésre, értelemzésekre 

eddig is nagy hangsúlyt helyeztünk, de az elvárt eredményhez ez kevésnek bizonyult. A jelen tanév elején 

munkaközösségünk összeállított egy módszertani ajánlást a kompetenciafejlesztés érdekében. A következő 

gyakorlatokat, feladattípusokat alkalmaztuk a félév során: az olvasástechnika javítása érdekében egyéni és 

csoportos hangos olvasás a lehető legtöbb témakörnél; a szövegekben a kapcsolatok, összefüggések 

felismertetésének gyakorlása tesztekkel, írásos feladatokkal; címmeditáció, vázlat és fürtábra ok-okozati 

viszonyok jelölése ábrákkal; kérdésfeltevés, válaszadás kérdésekre szóban és írásban; tömörítés és 

szövegbővítés, a befejezés megváltoztatása, műfajváltás ( hirdetés, reklám, elbeszélés, monológ, párbeszéd, 

levél)  írása. Az 5-6. évfolyamon még nagyon szeretik a gyerekek a művekhez kapcsolódó illusztráció 

készítését. A témazáró dolgozatokba is illesztünk szövegértési és szövegalkotási feladatokat. A metaforikus 

gondolkodás fejlesztésére a lírai művek feldolgozásánál kerül sor. Törekszünk a tanulók szókincsének 

bővítésére a szókártyák, szómagyarázatok készítésével és interaktív gyakorlatokkal. A gyengébb csoportokban 

különösen figyelünk arra, hogy a szövegfeldolgozás során megértsék a gyerekek az olvasott szavakat, 

kifejezéseket.  

A házi olvasmányokból a gyerekeket változatos módon számoltatjuk be: írásbeli tesztekkel, szóbeli 

beszámolókkal, előre kiadott kérdéssorokkal. A 7. évfolyamon megjelenő új olvasmányt beszereztük az iskolai 

könyvtár számára. Tanulóinkat felhívjuk, ösztönözzük a második félévben induló „könyvtári derbin” való 

részvételre, amelyet a városi könyvtár hirdetett meg, A magyar kultúra napján hagyományosan 

olvasmányajánlót szervezünk, ahol a gyerekek beszélnek kedvenc olvasmányukról 

Az online országos mérések elhúzódása miatt a tanév elején csak az 5. évfolyamon írattunk szövegértés 

felmérést magyarázó szöveggel. Az éve eleji és a tavaly év végi felméréshez képest (5. és 7. év végén írattunk) 

a félévi eredmények a (6. évfolyamot kivéve) jobban sikerültek.  
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A szövegértés eredményei  

 

Osztályátlagok százalékban 

 

5. évfolyam  Év eleji  Félévi 

5.a 47% 66% 

5.b 76% 92% 

5.c 75% 87% 

5.d 68% 81% 

 

 

6. évfolyam 5. év végi 6. félévi 

6.a 59% 67% 

6.b 81% 63% 

6.c 62% 61% 

6.d 71% 67% 

6.e nem írtak negyedikes mérés 78%  

 

7. évfolyam Félévi felmérés 

7.a 84% 

7.b 72% 

7.c 82% 

7.d  

 

8. évfolyam 7. év végi mérés  8. félévi  

8.a 57% 79% 

8.b 63% 85% 

8.c 52% 70% 

8.d 46% 70% 
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45% alatti szövegértést írt tanulók száma: 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

a 2 3 0 2 

b 0 3 2 0 

c 1 4 2 1 

d 3 2 1 2 

 

Mint azt az előző év végi beszámolómban írtam, nekik jó lenne külön felzárkóztató, olvasást gyakorló 

foglalkozást tartani, de jelen pillanatban ezt a szakos kollégák leterheltsége, a magas óraszámok, 

túlórák miatt ezt nem tudjuk megoldani.  

A 6. e osztályban a csoport összetétele miatt a kollégák külön írattak szövegértést. A differenciált 

mérésen a gyerekek jól teljesítettek, de nem tudjuk az évfolyam egészéhez mérni az eredményüket. 

A matematikai kompetencia erősítése is fontos is feladata minden pedagógusnak, ezért a terület 

fejlesztése a következő módszerekkel valósul meg a magyarórákon:  algoritmus alapján 

szószerkezetek, szavak elemzése, jelek értelmezése, kódolási gyakorlatok, ok-okozati összefüggések 

felismertetése, nyelvi rejtvények készítése, megoldása. 

2. A középiskolai felvételi eredmények javítása 

A központi felvételire való felkészítést idén több külön foglalkozás segítette. László Ildikó és Kovács 

Edit tartott felvételi előkészítőket. A 8. évfolyamon az eddigi évek tapasztalataiból kiindulva  

egységes tanmenetet alkalmaztunk magyar nyelv tantárgyból. A tanórák elején rendszeresen 

oldottunk meg felvételi feladatokat. A nyelvtani anyag ismétlése, gyakorlása mellett sokat 

gyakoroltuk az érvelő fogalmazások írását is. Novemberben egy általunk összeállított 

próbafelvételivel leptük meg az évfolyam egészét, decemberben pedig egy szakértők által 

összeállított feladatsort írattunk meg velük. Az eredmények javulásán látszik a módszeres, 

következetes munka, de sajnos sok tanuló nagyon alacsony pontokról indult. A próbafelvételikkel 

egyrészt az volt a célunk, hogy a gyerekek reálisabban lássák a várható eredményüket, másrészt 

felvételiig fennmaradó időben azokra a feladattípusokat gyakorolják, amelyek nehezebben mentek 

nekik. Az osztályok átlagpontszámai a félévi átlageredményekkel szinkronban vannak. 
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A próbafelvételin elért átlagpontszámok 

 november 18. december 7. 

8.a 12,6 20,31 

8.b 28,6 31 

8.c 16,6 24,05 

8.d 11,27 21,4 

 

3. A lemorzsolódás csökkentése 

A tanmenetek, a tanórai feladatok összeállításánál figyelembe vesszük az SNI és BTMN tanulók 

képességeit, lehetőség szerint törekszünk a differenciálásra. Változatos feladatokkal (kooperatív 

csoportmunka, DFHT-KIP órák, játékos interaktív feladatok) törekedtünk a tanulói motiváció 

erősítésére. A számonkéréseknél figyelembe vesszük az egyéni haladási tempót, terhelhetőséget.  A 

tavaly félévhez képest a tantárgyi elégtelenek száma csökkent. 

Félévi átlagok 2022/2023-as tanév 

 

Magyar nyelv 

5.a 3,43 6.a 3,6 7.a 3.14 8.a 3,4 

5.b 4,41 6.b 3,72 7.b 3,28 8.b 4,05 

5.c 4,33 6.c 3,3 7.c 4.18 8.c 3.32 

5.d 4,18 6.d 3,61 7.d 2,53 8.d 2,75 

  6.e      

 

Magyar irodalom 

5.a 3,52 6.a 4,34 7.a 3,07 8.a 3,05 

5.b 4.66 6.b 3,94 7.b 3,95 8.b 4,29 

5.c 4,48 6.c 3,28 7.c 4,18 8.c 3,66 
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5.d 4,47 6.d 3,89 7.d 2,87 8.d 3,1 

  6.e 2,7     

 

Ének 

5.a 4,11 6.a 5 7.a 4,86 8.a 4,71 

5.b 5 6.b 5 7.b 4,74 8.b 4,67 

5.c 4,76 6.c 4,5 7.c 4,91 8.c 4,24 

5.d 4,71 6.d 4,72 7.d 4,47 8.d 3,71 

  6.e 4,86     

 

 

 

Hon- és népismeret 

6.a 4,33 

6.b 4,22 

6.c 4,44 

6.d 4,5 

6.e 4,38 

 

Tantárgyi jelesek száma 

 

Magyar nyelv  

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

      a.   -       a.    2       a.   1       a.   2 

b. 10 b. 4 b. 2 b. 6 

c. 11 c. 3 c. 10 c. 1 

d. 7 d. 4 d. 1 d. - 

 e. -   

Magyar irodalom  
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5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

      a.   1       a.   7       a.   1       a.   4 

b. 10 b. 6 b. 3 b. 8 

c. 13 c. 5 c. 10 c. 3 

d. 11 d. 6 d. 2 d. - 

 e. -   

 

 

 

 

Ének 

 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

      a.   5       a.   18       a.   12       a.    14 

c. 24 b.   18 b.   14       b.    14 

d. 16 c.    10 c.   20       c.      4 

e. 11 d.   12 d.   7 d-     1 

       e.   19   

Hon- és népismeret 

 

 6. évfolyam   

       a.   8   

 b.   5   

 c.   9   

 d.  11   

 e.   8   

 

Tantárgyi elégtelenek száma 

Magyar nyelv  

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

      a.   -        a.   -       a.   -       a.  1 

b. - b. - b. 1 b. - 

c. - c. - c. - c. - 

d. - d. - d. 1 d. - 

e. - 
   

Magyar irodalom  

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

      a.   -       a.   -       a.  -       a.   2 

b. - b. - b. - b. - 

c. - c. - c. - c. - 

d. - d. - d. 1 d. - 

e. - 
   

 

Ének : nincs elégtelen 

Hon-és népismeret (6. évfolyam) nincs elégtelen 
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4. Tehetséggondozás 

A tehetséggondozás a tanórán kívüli versenyekben, a versenyekre való felkészülésben nyilvánul meg 

leginkább. Ezért igyekszünk a színvonalas országos versenyek mellett saját szaktárgyi vetélkedőket 

is tartani, hogy minél több gyereket juttassunk sikerélményhez. Figyeljük a levelezőversenyeket, 

egyéb pályázatokat is, hogy adott esetben ajánlani tudjuk diákjainknak a nekik való kihívásokat. 

A Bolyai anyanyelvi csapatverseny körzeti fordulóját iskolánkban rendeztük meg. A 7.b osztály 

csapata 4. helyezést ért el: Báder nagy Enikő, Hevér Anna, Sikár Csaba, Varga Zoé. 

A Lotz János országos helyesírási és szövegértési versenyen  a megyei fordulóba jutottak: 7.b: Varga 

Zoé 8.b: Tóth Zsófia, Szilaj Petra, Gulyás Bernadett. 

László Ildikó a Bolyai János Gimnázium által meghirdetett Nemes Nagy Ágnes próza-és versmondó 

versenyre készített tanulókat: Gulyás Bernadett (8.b), Kore Vivien (8.a), Nagy Gábor (8.b). A 

versenyen Kore Vivien 3. helyezést ért el. 

Sápiné Aczél Ágnes  két tanulót készít fel a tiszaalpári Petőfi szavalóversenyre. 

Diákjaink országos levelezőversenyeken indultak: a Bendegúz Nyelvész versenyen és az Országos 

Honismereti Vetélkedőn. 

A Tettmese pályázatra Nagy Janka 7.b osztályos tanuló küldte be novelláját. Tanára: Kovács Edit. 

A Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulójának továbbjutói: Slanina Sava 6.a, Gulyás Bernadett 

8.b. 

A magyar nyelv napja alkalmából novemberben megrendeztük anyanyelvi kaszinónkat, amelyen az 

5. és 6. évfolyam tanulói vehettek részt. A játékos vetélkedő végén a diákok a megnyert zsetonjaikkal 

licitálhattak az ajándékokra. 

 Nevelési célok 

 Az anyanyelv igényes és pontos használata, az anyanyelvi és a magyar zenei kultúra 

megismertetésére a tananyagon keresztül számos lehetőség nyílik. Az iskolai és az országos 

vetélkedők szintén segítik ennek a célnak elérését. 

 Az olvasás megszerettetése nagy kihívás napjainkban. A könyvtári foglalkozások, könyvtári órák 

és vetélkedők támogatják a tanórákon kívül ezt a feladatot.  

 Az irodalom, a zene és a vizuális művészetek kapcsolatának bemutatása több csatornán keresztül 

valósul meg az órákon: egyrészt az irodalomtörténeti, zenetörténeti fejezetek tanulásakor, másrészt  
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a gyerekek kreativitását kiaknázó feladatokkal: illusztráció, képregény, ppt készítésével. A 

kiselőadások, ppt-k készítésekor mindig felhívjuk a diákok figyelmét az internetes források etikus 

használatának módjára. 

 A csoportmunkák, a KIP módszer alkalmazása a szociális készségeket is fejleszti. Az első 

félévben a tervezettnél kevesebb órát tartottunk így, ennek oka főleg a megnövekedett 

munkaterhelésben keresendő. 

 A Himnusz kétszázadik születésnapjára játékos akcióval hívtuk fel a gyerekek figyelmét: a verset 

soronként állították össze ragasztották ki a folyosói szekrényekre a gyerekek, illetve minden osztály 

leírta a kezdő versszakot, a 6.c osztály pedig csatlakozott egy országos szavalathoz. 

 Talán a legnehezebb kérdés a felszerelés és a házi feladatok hiányának csökkentése. A hiányokat 

a naplóban jelezzük, de sajnos szinte minden osztályban akad tanuló, akinél a probléma rendszeresen 

felmerül. Az osztályfőnökkel, a szülőkkel ilyenkor felvesszük a kapcsolatot, de néhány esetben 

nagyon nehéz eredményt elérni. Törekszünk arra is, hogy igényes, esztétikus írásos munkák 

kerüljenek ki a gyerekek kezei közül, füzeteik külalakját félévente osztályozzuk. Természetesen itt is 

figyelembe kell vennünk a szakértői ajánlásokat, felmentéseket. 

 Az éneket tanító kolléga beszámolója szerint 5. és 6. évfolyamon még szeretnek énekelni a 

gyerekek, jobban elfogadják a zenetörténeti és elméleti fejezeteket is, míg a 7. 8. osztályokba járó 

tanulók már inkább a felvételin számító és a tanulmányi eredményüket jobban meghatározó 

tantárgyakra koncentrálnak, nem veszik komolyan az éneket. 

Munkaközösségi foglalkozások  

A félévben három munkaközösségi foglalkozást tartottunk: augusztusban az alakuló 

megbeszélés után 29-én a 7.-es tanmeneteket dolgoztuk át, november 3-án az aktuális feladatok 

megbeszélése után Szappanos Csilla  tartott workshopot a tanulási stílusokhoz illeszkedő 

módszerekről. 

Együttműködés más munkaközösségekkel 

Az alsó- felső átmenetet segítő munkaközösségnek többen tagjai vagyunk. A tanulásmódszertan 

feladatbankjának kialakításban részt veszünk. 

A matematika munkaközösséggel a Kódhét programjába kapcsolódtunk be, és a próbafelvételi 

szervezésében is együttműködtünk. 

Munkaközösségünkben két alsós kolléga is dolgozik, kölcsönösen segítjük egymás munkáját.  
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Az osztályfőnöki munkaközösséggel az iskolai programok, megemlékezések szervezésében 

működünk együtt. 

Programok 

Október 6-án a 6.a osztály segítségével megemlékeztünk az aradi vértanúkról, 21-én pedig a László 

Ildikó rendezte műsorral az ’56-os forradalom eseményeiről. 

November 11-én adtunk helyszínt a Bolyai Anyanyelvi verseny iskolai fordulójának. 

November 14-én a magyar nyelv napjához kapcsolódóan megrendeztük az „anyanyelvi kaszinó” 

című játékos vetélkedőnket, amelyen az 5-6. évfolyam tanulói nagy lelkesedéssel vettek részt. 

December 8-án tartottuk a Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulóját. 

Decemberben az 5.b osztály Balda Beatrix osztályfőnök szervezésében ellátogatott Kiskőrösre a 

János vitéz Látogatóközpontba és Petőfi Sándor szülőházába.  

A felső tagozatosok énekkara az október 6-i és október 23-i iskolai ünnepélyeken lépett fel.  

 

Egyéb észrevétel az első félévvel kapcsolatban 

A fénymásolási korlátozásokat a kollégák tudomásul vették és betartották. Kevesebbet 

nyomtattunk, több feladatot vetítettünk ki, kicsinyítettük a nyomtatásra szánt szövegeket. 

Az országos online mérések sok időt kötöttek le. 

A felmenő rendszerben érkező NAT 2020-os tananyag most 7.-ben jelent meg „újdonságként”. Az 

irodalom tantárgyban látványos a változás: hangsúlyosabbá válik az irodalomtörténet, a 

stíluskorszakok oktatása. Ez alkalmat ad a tantárgyközi szemlélet erősítésére. Tapasztalataink 

szerint a Romeo és Júliát szeretik a gyerekek, Zrínyi szigeti veszedelem című eposzának, és Mikes 

leveleinek tanítása azonban elég nagy kihívás ebben a korosztályban, különösen a sportosztályban, 

ahol alacsonyabb a magyarórák száma. 

 

Lajosmizse, 2023. 01. 31.                              

 Kovács Edit munkaközösség-vezető 
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Melléklet 

Anyanyelvi kaszinó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazinczy-verseny díjazottjai                                                                                                              
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200 éves a Himnusz 
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MAGYAR-ÉNEK 

MUNKAKÖZÖSSÉG 

2022-2023. első félév



A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI

 Gyurgyik Györgyike - magyar nyelv és irodalom: 7.d

 Kéri Tiborné - magyar irodalom 6.e            

 Kovács Edit - magyar nyelv és irodalom:  5.a, 5.b, 6.a 7.b, 8.c

 László Ildikó - magyar nyelv és irodalom: 8.a, 8.b., 8.d 

 Polgár Katalin - magyar nyelv és irodalom: 6.c, magyar nyelv 6.e

 Sápiné Aczél Ágnes - magyar nyelv és irodalom 7.a 

 Tamási Petra - magyar nyelv és irodalom: 5.c, 5.d, 6.b., 6.d, 7.c

 Novemberben Csehné Medve Erika a rajz oktatását vette át, 

ezért a 6. e osztályban a az irodalmat Kéri Tiborné viszi tovább.



 Ebben a tanévben 7. évfolyamon lépett be a NAT 2020, 

tehát az új tankönyveket itt vezettük be.



OKTATÁSI – FEJLESZTÉSI CÉLOK



A SZÖVEGÉRTÉS
folyamatos cél

előrelépés ezen a területen nagyon nehezen 

érzékelhető

tanév elején módszertani ajánlás: 

 az olvasástechnika javítása hangos olvasással

 szövegekben a kapcsolatok, összefüggések felismertetésének 

gyakorlása tesztekkel, írásos feladatokkal; 

 címmeditáció, 

 vázlat és fürtábra ok-okozati viszonyok jelölése ábrákkal;

 kérdésfeltevés, válaszadás kérdésekre szóban és írásban; 



 tömörítés és szövegbővítés, a befejezés megváltoztatása, 

műfajváltás 

 illusztráció készítése

 szókártyák, szómagyarázatok készítésével 

 A házi olvasmányokból a gyerekeket változatos módon 

számoltatjuk be.

 A 7. évfolyamon megjelenő új olvasmányt beszereztük az iskolai 

könyvtár számára.



A SZÖVEGÉRTÉS EREDMÉNYEI 

5. évfolyam Év eleji Félévi

5.a 47% 66%

5.b 76% 92%

5.c 75% 87%

5.d 68% 81%



6. évfolyam 5. év végi 6. félévi

6.a 59% 67%

6.b 81% 63%

6.c 62% 61%

6.d 71% 67%

6.e nem írtak negyedikes mérés 

78% 



7. évfolyam Félévi felmérés

7.a 84%

7.b 72%

7.c 82%

7.d



8. évfolyam 7. év végi mérés 8. félévi 

8.a 57% 79%

8.b 63% 85%

8.c 52% 70%

8.d 46% 70%



45% alatti szövegértést írt tanulók száma:

5. 

évfolyam

6. 

évfolyam

7. 

évfolyam

8. 

évfolyam

a 2 3 0 2

b 0 3 2 0

c 1 4 2 1

d 3 2 1 2



A matematikai kompetencia fejlesztése:

 algoritmus alapján szószerkezetek, szavak elemzése, 

jelek értelmezése, kódolási gyakorlatok, ok-okozati 

összefüggések felismertetése, nyelvi rejtvények 

készítése, megoldása.



A KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI EREDMÉNYEK 

JAVÍTÁSA

 felvételi előkészítők

 tanórák elején rendszeresen oldottunk meg felvételi 

feladatokat

 érvelő fogalmazások

 két próbafelvételi



A PRÓBAFELVÉTELIN ELÉRT ÁTLAGPONTSZÁMOK

november

18.

december

7.

8.a 12,6 20,31

8.b 28,6 31

8.c 16,6 24,05

8.d 11,27 21,4



A LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSE

 figyelembe vesszük az SNI és BTMN tanulók 

képességeit

 törekszünk a differenciálásra

 számonkéréseknél figyelembe vesszük az egyéni 

haladási tempót, terhelhetőséget

 tavaly félévhez képest a tantárgyi elégtelenek száma 

csökkent



Magyar nyelv

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

a.   - a.   - a.   - a.  1

b. - b. - b. 1 b. -

c. - c. - c. - c. -

d. - d. - d. 1 d. -

e. -

Magyar irodalom

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

a.   - a.   - a.  - a.   2

b. - b. - b. - b. -

c. - c. - c. - c. -

d. - d. - d. 1 d. -

e. -

Ének : nincs elégtelen

Hon-és népismeret (6. évfolyam) nincs elégtelen

Tantárgyi elégtelenek száma



TEHETSÉGGONDOZÁS

 A Bolyai anyanyelvi csapatverseny körzeti fordulóját iskolánkban 
rendeztük meg. A 7.b osztály csapata 4. helyezést ért el: Báder 
nagy Enikő, Hevér Anna, Sikár Csaba, Varga Zoé.

 A Lotz János országos helyesírási és szövegértési versenyen  a 
megyei fordulóba jutottak: 7.b: Varga Zoé 8.b: Tóth Zsófia, Szilaj 
Petra, Gulyás Bernadett.

 László Ildikó a Bolyai János Gimnázium által meghirdetett Nemes 
Nagy Ágnes próza-és versmondó versenyre készített 
tanulókat:.A versenyen Kore Vivien 3. helyezést ért el.

 Sápiné Aczél Ágnes két tanulót készít fel a tiszaalpári Petőfi 
szavalóversenyre.

 A Tettmese pályázatra Nagy Janka 7.b osztályos tanuló küldte 
be novelláját. 

 A Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulójának továbbjutói: 
Slanina Sava 6.a, Gulyás Bernadett 8.b.



NEVELÉSI CÉLOK



 az anyanyelv igényes és pontos használata

 az olvasás megszerettetése : könyvtári foglalkozások, könyvtári 

órák , vetélkedők

 szociális készségek: KIP, beszélgetés az irodalmi művekről

 a felszerelés és a házi feladatok hiányának csökkentése

 igényes, esztétikus írásos munkák 

 5. és 6. évfolyamon még szeretnek énekelni a gyerekek, de 

a7. 8. osztályokba járó tanulók már nem veszik komolyan 

 A Himnusz kétszázadik születésnapjára játékos akcióval hívtuk 

fel a gyerekek figyelmét: a verset soronként állították össze 

ragasztották ki a folyosói szekrényekre a gyerekek, illetve 

minden osztály leírta a kezdő versszakot, a 6.c osztály pedig 

csatlakozott egy országos szavalathoz.



MUNKAKÖZÖSSÉGI FOGLALKOZÁSOK 

 A félévben három munkaközösségi foglalkozást 

tartottunk: augusztusban az alakuló megbeszélés után 

29-én a 7.-es tanmeneteket dolgoztuk át, november 3-

án az aktuális feladatok megbeszélése után 

Szappanos Csilla  tartott workshopot a tanulási 

stílusokhoz illeszkedő módszerekről.



EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS MUNKAKÖZÖSSÉGEKKEL

 Az alsó- felső átmenetet segítő munkaközösségnek többen tagjai 

vagyunk. A tanulásmódszertan feladatbankjának kialakításban 

részt veszünk.

 A matematika munkaközösséggel a Kódhét programjába 

kapcsolódtunk be, és a próbafelvételi szervezésében is 

együttműködtünk.

 Munkaközösségünkben két alsós kolléga is dolgozik, kölcsönösen 

segítjük egymás munkáját. 

 Osztályfőnöki munkaközösséggel: programok, megemlékezések 

szervezése



PROGRAMOK
Október 6-án a 6.a műsora

21-én a László Ildikó rendezte műsor ’56-ról

November 11-én Bolyai Anyanyelvi verseny iskolai 
fordulója

November 14-én „anyanyelvi kaszinó” 

December 8-án a Szép Magyar Beszéd verseny iskolai 
fordulója

Decemberben az 5.b osztály Balda Beatrix osztályfőnök 
szervezésében ellátogatott Kiskőrösre a János vitéz 
Látogatóközpontba és Petőfi Sándor szülőházába. 

A felső tagozatosok énekkara az október 6-i és október 
23-i iskolai ünnepélyeken lépett fel. 



EGYÉB ÉSZREVÉTEL

 A fénymásolási korlátozásokat a kollégák tudomásul vették és 

betartották. Kevesebbet nyomtattunk, több feladatot vetítettünk 

ki, kicsinyítettük a nyomtatásra szánt szövegeket.

 Az országos online mérések sok időt kötöttek le.

 A felmenő rendszerben érkező NAT 2020-os tananyag most 7.-ben 

jelent meg „újdonságként”. Az irodalom tantárgyban látványos a 

változás: hangsúlyosabbá válik az irodalomtörténet, a 

stíluskorszakok oktatása. Ez alkalmat ad a tantárgyközi szemlélet 

erősítésére. Tapasztalataink szerint a Romeo és Júliát szeretik a 

gyerekek, Zrínyi szigeti veszedelem című eposzának, és Mikes 

leveleinek tanítása azonban elég nagy kihívás ebben a 

korosztályban, különösen a sportosztályban, ahol alacsonyabb a 

magyarórák száma.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



 

 

LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA  

  

BESZÁMOLÓ 
 

Matematika, fizika, informatika munkaközösség  

  

Barna Beáta  
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 1. Személyi és tárgyi feltételek  

Munkaközösség tagjai  

 

Balda Beatrix  fizika  

Balogh Ágnes  matematika  

Barna Beáta  matematika – informatika - digitális kultúra  

Dajka Dénes  digitális kultúra  

Göblyös Julianna  matematika  

Gulyás-Sarkadi Hajnalka  matematika – fizika  

Kiss Annamária  matematika  

Kővágóné Kálmán Klára  digitális kultúra – informatika  

Kontra Attila  fizika  

Lóczi Imre  digitális kultúra - informatika  

Nagyné Balogh Mária  matematika - technika  

 

Tantárgyak  

  

matematika  

  

 tantárgyi felelős: Barna Beáta  

 5. évfolyam  Barna Beáta  

 
6. évfolyam   Gulyás-Sarkadi Hajnalka  

 
7. évfolyam  Nagyné Balogh Mária  

 
8. évfolyam  Barna Beáta  

informatika  
 

tantárgyi felelős: Lóczi Imre  

fizika  

Tankönyvek  

 tantárgyi felelős: Gulyás-Sarkadi Hajnalka  

Matematika   5-8. évfolyam          OFI újgenerációs tankönyv, munkafüzet  

5-8.évfolyam   Kompetenciafejlesztő füzet, OFI  

Informatika     5-7. évfolyam  Digitális kultúra tankönyv  

 8. évfolyam         Iskolai segédanyag  

Fizika               7-8. évfolyam           OFI újgenerációs tankönyv, munkafüzet  
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2. Oktatási, fejlesztési célok és a megvalósítás eszközei  

  

1. A kompetencia mérés eredményeinek javulása 

Az online kompetenciamérésre való felkészülést a feladattípusok gyakorlásával, a felületek 

megismerésével, a tanórákba való beépítéssel segítjük. Az eredmények javulásában jelentős változás 

nem tapasztalható, ezért ez közös feladata iskolánk pedagógusainak. 

 2. A bukások számának csökkentése 

A matematika szakos pedagógusok hiánya miatt a sávos matematika oktatására már nincs lehetőség. 

A csoportok megszűnése a tanulási nehézséggel küzdő tanulók egyéni megsegítését nehezíti.  

 3. A középiskolai eredmények javítása  

A központi felvételire való felkészülés tanórán és tanórán kívül is megtörtént. A nyolcadikosoknak 

az első félévben több csoportban volt lehetőségük a felvételire való felkészülésre, ami a tanórai 

felkészülést egészíti ki. A második félévben elkezdtük a hetedikesekkel a felkészülést délutáni 

foglalkozásokon.  

Ebben a félévben két alkalommal írtak a nyolcadikosok próbafelvételit tanórán és hat alkalommal 

volt lehetőségük délután írni. Akik a felkészülést komolyan vették és kihasználták a lehetőségeket, 

nekik jól sikerült a matematika felvételijük. 

4. A tehetséges gyerekek képességeinek hatékonyabb kibontakozása 

Ebben a félévben több versenyt szerveztünk tanulóinknak. A mellékletben ezeknek az eredményét 

csatoltam. 

5. A pályaválasztás megalapozása 

Az első félévben lehetőség volt a Kutatók éjszakáján részt venni szervezett keretek között és 

megszerveztük az Öveges napot is. Mindkettő program nagyszámú tanulót vonzott. 

6. Hagyományos programok szervezése 

A programok közül az első félévben tervezetteket sikerült megszervezni. 
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 7. Szakmai együttműködés 

Ebben az évben a szakmai együttműködés keretén belül az OTP Fáy András Alapítvánnyal, a United 

Way Magyarország Alapítvánnyal és a Kecskeméti Digitális Tudásközponttal szerveztünk közös 

programokat. 

3. Nevelési célok 

A nevelési célok folyamatosak és minden pedagógusnak, tanulónak és a szülőknek közös érdeke, 

hogy megvalósuljon.  

4.  Az előző tanév célkitűzései, amelyek részben vagy nem teljesültek, ezért az idei évben kiemelt 

figyelemmel kezeljük 

Évek óta törekszünk a kompetenciamérés és a felvételi eredményeinek javításra, de ezt nem sikerült 

elérni, ezért újra kell gondolni, hogy milyen formában valósuljon ez meg, hogy hatékony legyen. 

5. Szakmai feladatok - a kollégák támogatása 

A pedagógusok önértékelési folyamata ebben az évben nem folytatódott. 

  6. Mérés - értékelés 

Matematika: évfolyamonként azonos diagnosztikai-, témazáró-(4), szövegértés- feladatlapok 

vannak.  

Informatika: évfolyamonként azonos témazáró, szövegértés feladatlapok vannak 

fizika: évfolyamonként azonos diagnosztikai-, témazáró-, szövegértés- feladatlapok vannak.  

A feladatlapokat a munkaközösség a tantárgyi követelményeket figyelembe véve, iskolánk tanulói 

képességeinek, tudásának megfelelően állítja össze, és minden tanuló évfolyamonként azonosat ír. 

A feladatlapok tartalmaznak olyan feladatokat, melyek a tanulási nehézséggel küzdők számára is 

megfelelőek, és az értékelést a szakértői vélemények figyelembevételével valósul meg. A 

kiemelkedő tudással bíró, tehetséges tanulók számára a mérésekhez plusz feladat választható, 

melynek megoldása során szerzett pont nem része a dolgozatnak. 

7. Sáv, csoport 

A 2022/2023 tanévben a szakos kollégák túlórát vállaltak, informatikából még lehetőségünk van a 

csoportbontásra, ahol az osztálylétszám szükségessé teszi. 
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8. Tanórán kívüli foglalkozások 

A magas óraszámok nem teszik lehetővé matematikából, hogy tanórán kívül több foglalkozást 

szervezzünk (tehetséggondozó vagy felzárkóztató), ezért a tanórai differenciálás kiemelt jelentőségű 

ebben a tanévben is. 

9. Óralátogatás 

Az első félévben Gulyás-Sarkadi Hajnalkánál voltam órát látogatni a hatodik osztályban 

 

10. NAT 2020 

A hetedik évfolyamban bevezetésre kerülő NAT 2020 alapján a tanmenetek és a mérőeszközök 

javítása megtörtént 

 

 

Lajosmizse, 2023. január 31.  Barna Beáta  

 mk. vezető  
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Név:  Balda Beatrix        tantárgy: Fizika 

osztály/ 

csoport fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. 7.a 15 2+5  4.8 3.2 3.46 3.71 

2. 7.c 22 3+0  4.6 4.1 4.0 4.14 

3. 7.d 15 1+9  3.5 2.73 2.69 3.07 

 

Bukás: nincs 

Jeles: 7. a: 4 tanuló 7. c: 10 tanuló, 7.d: 2 tanuló 

A tanulócsoport jellemzése:  

7. a  

Az osztály tanulói nagyon szélsőségesek képességeik és magatartásuk tekintetében egyaránt. Pár tanuló 

nagyon eszes, logikus gondolkodású, páran ennek hiányát nagy szorgalmukkal ellensúlyozzák. Viszont 

az osztályban van gyenge, hanyag tanuló is. Órán jól lehet velük dolgozni, sajnos nem annyira aktívak 

amennyire várom tőlük.  

Tehetséges tanulók a csoportban: Buzás Ádin, Szabó Tamás, Tüzes Dorina 

7. c 

Az osztállyal sok módszerrel jól lehet dolgozni, szeretnek párban, csoportosan frontálisan is  

tevékenykedni. Többségében szorgalmasak, tanulnak rendszeresen, de idén több tanulónál vettem észre 

lustaságot, ami eddig nem volt jellemző. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Gulyás Gergő, Szarka Zoltán  

7. d 

A csoportban jól működik a frontális, egyéni és a páros munka. A tananyag feldolgozására akkora 

hangsúlyt kell fektetni, hogy minél több ismeretet már órán elsajátítsanak a gyerekek, mert otthoni 

tanulás kevésbé jellemző. A gyengén teljesítő, problémás tanulók nehezen motiválhatóak, 

érdektelenek. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Dancsa Mihály, Kore Endre, Erős Viktor 

Versenyek eredménye:  

Bolyai Természettudományi csapatverseny 

Körzeti forduló 

7. évfolyam 

43/7. hely: Kacskó Dorka, Bognár Hanna, Selypes Réka, Szarka Zoltán 
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43/13. hely: Varga Zoé, Sikár Csaba, Nagy Janka, Hevér Anna 

43/18. hely: Bartus Lóránd, Kocsis Kristóf, Keskin Levente 

43/37. hely: Árva-Tóth Dóra, Dobos Vivien, Tüzes Dorina 

8. évfolyam 

52/21.hely: Hajdú Nóra, Labancz Luca, Szilaj Petra, Bóna Ketrin 

52/46.hely: Miklós Dominik, Nagy Gábor, Czigány Balázs, Kovács Kornél 

52/49.hely: Miklós Dominik, Nagy Gábor, Czigány Balázs, Kovács Kornél 

52/50.hely: Lévai Enikő, Baranyi Zsolt, Zolnai Lilla, Kosztaczky István 

 

Szakkör, felkészítő, felzárkóztató foglalkozás: nincs 

Megszervezett verseny – megnevezése, fő, eredmény:  

Bolyai természettudományi csapatverseny 80 tanuló 

Eredmények fentebb már szerepelnek 

Megszervezett munkaközösségi program:  

Magyar tudomány napja, Kutatók éjszakája, Házi természettudományi verseny feladatlapjainak 

megszerkesztése, javítása, osztályozó vizsga feladatlap aktualizálása 

Óralátogatás, hospitálás, továbbképzés: nincs 

Egyéb észrevétel az I. féléves programmal kapcsolatban: 

Erős leterheltség diákoknál és tanároknál egyaránt.  

A felvételi, a kompetenciamérés eredményeinek javulása és a lemorzsolódás csökkentésének érdekében 

tett javaslat:  

Célom, hogy a tanított tantárgyaim iránt felkeltsem a tanulók érdeklődését, motiválttá váljanak 

óráimon. Próbálom a csoport többségéhez legközelebb álló módszereket alkalmazni, a tanulói tn és sni 

szakértői papírokat figyelembe véve alakítom a munkák során a párokat, csoportokat és értékelem őket. 

Célom, hogy minden tanuló a minimum követelményt teljesíteni tudja. Természettudományos 

kompetenciafejlesztést végzünk szinte minden órán, ábrákat, grafikonokat, adatokat elemzünk, 

véleményt formálnak, következtetnek.  
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Név: Barna Beáta        tantárgy: matematika 

 

 

osztály/ 

csoport fő 

SNI 

BT

MN 

diagnoszti

ka 

szövegért

és 
I. tz II. tz félévi 

1. 5d 18 3 64 % 3,4 3,4 - 3,9 

2. 6a 18 10 43 % 1,9 1,8 2,2 2,8 

3. 7b 19 7 30 % 3,8 2,1 - 3,3 

4. 8c 21 12 25 % 4,2 2,3 - 2,9 

 

 

5d  

Ötös: Drabant Boglárka, Szarka Noémi, Rumi Noel és Varga Veron 

Tantárgyi dicséret: Rumi Noel 

Szaktanári dicséret: Varga Veron 

Szaktanári figyelmeztetés: - 

Bukás: - 

A tanulócsoport jellemzése:  

Az osztályban tanuló diákok között kiemelkedő tehetségű és tanulási nehézséggel küzdő gyerekek is 

vannak. Jól motiválhatók és a többségük szorgalmas is. 4-5 tanuló rendszeresen nem készít házi 

feladatot, ezért nem gyakorolnak eleget, és a tanulmányi munkájuk is gyengébb az átlagnál. Az 

osztályfőnököt az osztály tanórai viselkedéséről és tanulmányi munkájáról rendszeresen tájékoztatom 

és jelzem a hiányosságokat, hogy ezeket meg tudjuk szüntetni. 

Versenyeken szívesen vesznek részt és jó eredményeket érnek el.  

Tehetséges tanulók a csoportban: Rumi Noel és Varga Veron 
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6a 

Ötös: nincs 

Tantárgyi dicséret: nincs 

Szaktanári dicséret: nincs 

Szaktanári figyelmeztetés: nincs 

Bukás: nincs 

Tehetséges tanulók a csoportban: - 

 

A tanulócsoport jellemzése:  

Hatodikban kezdtem őket tanítani. A tanórákra nem készülnek, nehezen motiválhatók. Tanulmányi 

eredményük gyenge és a szorgalmuk sem elegendő a jó eredményhez. Célom, hogy a folyamatosan 

felkészültek legyenek és a képességeikhez képest a legjobb eredményt érjék el. 

 

 

7b 

Ötös: Bartus Lóránd, Varga Zoé 

Tantárgyi dicséret: nincs 

Szaktanári dicséret: Bartus Lóránd, Nagy Janka, Sikár Csaba, Varga Zoé (Bolyai Matematika 

Csapatverseny) 

Szaktanári figyelmeztetés: nincs 

Bukás: nincs 

Tehetséges tanulók a csoportban: Bartus Lóránd 

A tanulócsoport jellemzése:  

Harmadik éve tanítom az osztályt. Képességeik, tudásuk és szorgalmuk alapján is elég nagy 

különbségek vannak a tanulók között. Többen nem szeretnek tanulni és gyakran nem készülnek az 

órára. A heti 3+1 ezeknek a tanulóknak kevés, mert így nem gyakorolnak. A második félévben 

elkezdjük a felvételire való felkészülést már tematikusan. 
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8c 

Ötös: Lovas Jázmin 

Tantárgyi dicséret: nincs 

Szaktanári dicséret: nincs 

Szaktanári figyelmeztetés: nincs 

Bukás: nincs 

Tehetséges tanulók a csoportban: - 

A tanulócsoport jellemzése:  

Osztályfőnökként négy éve tanítom a tanulók többségét. A sávok megszűnésével a tanulási nehézséggel 

küzdőket is. A nyolcadik osztályban a fő célunk a központi felvételi megírása jó eredménnyel. Egyetlen 

tanuló kivételével mindenki jelentkezett a megmérettetésre.  

Az osztályban 12 tanulónak szakértői papírja van, egynek a félév során szűnt meg és három tanulónak 

nem egyeztek bele a szülei a vizsgálatba, pedig a szaktanárok javasolták. A felvételire felkészülést 

segítve előkészítő foglalkozást tartottam az osztálynak. Általában ezen részt is vettek. A 

feladatmegoldást közösen végeztük, mert az otthoni gyakorlás csak kevesekre jellemző. 15 feladatlapot 

oldottunk meg és ezeket tanulói portfólióban kell leadniuk. A központi felvételi eredményeinek 

ismeretében úgy gondolom, hogy az alacsony pontszámok oka a szorgalom hiánya és az érdektelenség. 

A felvételi megírása előtt novemberben és decemberben mindenki próbafelvételit írt tanórán. Ehhez 

képest jobb eredmények születtek, de az elvárthoz képest mindenképpen alacsonyabb. 

Versenyekre jelentkeznek és ebben az évben több dobogós helyezést is értek el.  

Második félévben az a célom, hogy a középiskolai tanulmányaikra készítsem fel őket. Matematika órán 

számológépet használhatnak és az önálló jegyzetelést is gyakoroljuk.  
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             Név: Barna Beáta               Tantárgy: Digitális kultúra/Informatika 

osztály/ 

csoport fő 

SNI 

BT

MN 

diagnoszti

ka 

szövegért

és 
I. tz félévi 

1. 6e 10 9 57 % 1,8 3,5 3,7 

2. 7b 9 5 71 % 3 4,2 4,2 

3. 7c 8 3 74 % 3,75 4,3 4,3 

4. 8a 10 5 57 % 2,7 4,2 3,9 

5. 8b 10 1 75 % 3,7 4,6 5 

6. 8c 12 7 78 % 4,3 4,9 5 

7. 8d 10 6 57 % 2,4 3,8 4,3 

 

6e 

Ötös: nincs 

Tantárgyi dicséret: nincs 

Szaktanári dicséret: nincs 

Szaktanári figyelmeztetés: - 

Bukás: nincs 

Tehetséges tanulók a csoportban:  

A tanulócsoport jellemzése:  

A 6.e osztálynak ezt a csoportját már második éve tanítom. Közepes képességű, de tanulási nehézségű 

gyerekek vannak a csoportban. Célunk az online felületek ismerete és a szövegszerkesztői 

alapismeretek megszerzése volt ebben a félévben a cél.  

Az elektronikus levelezés és fájl mentése minden órán feladat. 

7b 

Ötös: nincs 

Tantárgyi dicséret: nincs 

Szaktanári dicséret: nincs 
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Szaktanári figyelmeztetés: nincs 

Bukás: nincs 

Tehetséges tanulók a csoportban: 

A tanulócsoport jellemzése:  

A csoportot ebben a félévben kezdtem tanítani. A tanmenetbe az információszerzés mellett a 

médiatudatosságot is fő témakörnek építettem. Az INFOGROUND Szűrj okosan! programja alapján 

az álhírek és azok felismerésének módjai, a jogtiszta források használata a téma. Ennek feldolgozása 

projektben történik, aminek a produktuma egy álhíreket tartalmazó honlap készítése és bemutatása.  

Mivel a csoportban tanulási nehézséggel küzdők is vannak, ezért a tananyag elsajátításának ezt a 

formáját választottam, és szívesen dolgoznak a tanórán. 

 

7c 

Ötös: Almási Gergő, Szege napsugár 

Tantárgyi dicséret: Almási Gergő 

Szaktanári dicséret: nincs 

Szaktanári figyelmeztetés: nincs 

Bukás: nincs 

Tehetséges tanulók a csoportban: nincs 

A tanulócsoport jellemzése:  

A csoportban a gyengébb tanulmányi eredményű tanulók vannak. Nehezen motiválhatók. 

 

8a 

Ötös:  

Tantárgyi dicséret: nincs 

Szaktanári dicséret: nincs 

Szaktanári figyelmeztetés: nincs 

Bukás: nincs 

Tehetséges tanulók a csoportban: 

A tanulócsoport jellemzése:  

Ebben az évben kezdtünk együtt dolgozni. Van köztük két tanuló, aki a feladatát nem végzi el 

megfelelően és így rendszeresen lemarad a közös munkánál. 
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8b 

Ötös: 10 tanuló 

Tantárgyi dicséret: Makai Ádám 

Szaktanári dicséret: nincs 

Szaktanári figyelmeztetés: nincs 

Bukás: nincs 

Tehetséges tanulók a csoportban: 

A tanulócsoport jellemzése:  

A csoportot ebben a félévben kezdtem tanítani. Jó képességű, érdeklődő és szorgalmas tanulók vannak 

a csoportban. Nyitottak az újra és a tananyag mellett így lehetőségünk van az alkalmazói ismereteiket, 

tudásukat bővíteni. 

8c 

Ötös: 12 tanuló 

Tantárgyi dicséret: nincs 

Szaktanári dicséret: nincs 

Szaktanári figyelmeztetés: nincs 

Bukás: nincs 

Tehetséges tanulók a csoportban: 

A tanulócsoport jellemzése:  

Ötödik osztály óta tanítom őket. Jó képességű és érdeklődő gyerekek, ezért a felhasználói ismereteik a 

tananyag elsajátításán kívül is jók. 

8d 

Ötös: 4 tanuló 

Tantárgyi dicséret: nincs 

Szaktanári dicséret: nincs 

Szaktanári figyelmeztetés: nincs 

Bukás: nincs 

Tehetséges tanulók a csoportban: 

A tanulócsoport jellemzése:  

A csoportban gyenge képességű, tanulási nehézséggel és magatartási problémával küzdő gyerekek is 

vannak, akik mellett a többieknek nehezebb a tananyag elsajátítása.  
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Versenyek eredménye:  

Bolyai Matematika Csapatverseny szervezése a munkaközösségen belül az egyik feladatom. 

6 csapatot készítettem fel a versenyre, a legjobb eredményt a 7.b csapata érte el. 

Zrínyi Ilona Matematikaversenyt szerveztem. 43 versenyző, ebből 11 jutott tovább a megyeire. 

 5. évfolyam – Varga Veron 

 7. évfolyam – Bartus Lóránd, Sikár Csaba 

 8. évfolyam – Pintér Gábor, Demeter Viktória 

Matematika Háziverseny 

 5. évfolyam – I. Rumi Noel 

 7. évfolyam – I. Varga Zoé és III. Bartus Lóránd 

 Természettudományi Háziverseny 

  5. évfolyam – I. Varga Veron és II. Baranyi János 

  7. évfolyam – II. Sikár Csaba, III. Bartus Lóránd, V. Varga Zoé 

  8. évfolyam – V. Hunka Benjamin 

eHód Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny – minden matematika és 

informatika csoporttal részt vettünk az online versenyen (legjobb – Bartus Lóránd) 

LOGIrintus – Logikai fejtörők hete - minden matematika és informatika csoporttal részt vettünk 

az online versenyen (legjobb – Bartus Lóránd, Sikár Csaba) 

Szakkör, felkészítő, felzárkóztató foglalkozás: 

A 8.c osztálynak felvételi előkészítőt tartok 7. félév óta. Úgy látom, hogy a tanulási nehézséggel 

küzdők számára ez a típusú mérés nem alkalmas a tudásuk feltérképezésére és csak növeli a 

matematika iránti félelmet, a bizonytalanságot.  

Megszervezett munkaközösségi program: 

 Világ Legnagyobb Tanórája 

 Europe Code Week 

 versenyek (Bolyai Matematika Csapatverseny, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, 

Természettudományi Háziverseny) 

 Digitális Tudásközpontban foglalkozás 

 OKOSHOP Program 

Óralátogatás, hospitálás, továbbképzés: 

 Pénziránytű továbbképzése 

 Gulyás-Sarkadi Hajnalka matematika óra 
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Név: Balogh Ágnes         tantárgy: matematika 

osztály/ 

csoport fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. 5.b 24 2+2 69,91% 4,05 4,13 - 4,29 

 

Bukás: nincs 

A tanulócsoport jellemzése: 1. osztály óta tanítom a gyerekeket, így az alsó-felső tagozat közötti váltás 

kevésbé volt problémás ebben a tantárgyban. Az alsó tagozatban kialakított szokásrendszeremen nem 

változtattam, pl.: házi feladat mennyisége, annak kiadásának és ellenőrzésének módja; a 

számonkérések bejelentése; tájékoztatás a szülők felé.  

A tanulók törekedtek arra, hogy az alsó tagozatos eredményeiket megtartsák, sőt javítsák. Kimondatlan 

versenyzést látok közöttük a jobb jegyért. Órán kevésbé aktívak, noszogatni kell őket a jelentkezésre. 

A páros és csoportos munkaformákban jól tudnak együtt dolgozni. Az időre végzett feladatoknál 

törekednek annak betartására. Feladatok ellenőrzésénél szívesen vitatják meg a megoldás helyességét. 

Igyekszem fejleszteni az érvelési és vita kultúrájukat.  

Házi feladat és felszerelés hiány kevés volt, ezeket a Krétán keresztül jeleztem a szülők felé. 

A számkörbővítés zökkenőmentesen sikerült az osztálynak. A számolási rutin fejlesztése folyamatos 

követelmény volt ebben a félévben is.  

Geometria témakörben új anyagként került elő a szögek mérése, a szögfajtákkal már tavaly is 

találkoztunk. Problémát okozott a szögmérés, mert a szögmérők használata nehézkesen ment a 

tanulóknak, mindenkinek egyenként kellett megtanítani.  

A tananyag átcsoportosítása miatt nehézség adódott a szögváltásnál, mérések, terület témakörnél, mert 

a tizedes törtekkel való műveletvégzést nem tanultuk még. A tananyag átcsoportosítása viszont nagyon 

jó ötlet, mert így nem decemberben kellett a tört témakört venni a tanulókkal. 

A tanmenetben kissé le vagyunk maradva, melyet a testek témakörnél próbáltam visszahozni, hisz ezt 

alsó tagozaton is vettük már. Ezt a témakört inkább az elméleti tudás felelevenítésére, megfigyelésre, 

tapasztalásra építjük. 

Tehetséges tanulók a csoportban: 

Huszti Mira, Vörös Zétény – mérés alapján is. + Csikó Botond (kevés a szorgalma) 
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 Név: Dajka Dénes        tantárgy: digitális kultúra 

osztály/ 

csoport fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. 5. c/2 10 0 5 5 5 5 5 

2. 5. d/2 7 1, 1  4,83 5 4,71 4,86 

3. 6. a/1 10 2 5 5 5 4,9 5 

4. 6. b/2 9 0, 3 4,75 4,75 4,75 4,67 4,67 

 

Bukás: 0 

A tanulócsoportok jellemzése:  

5. c/2 nem volt alsó tagozaton digitális kultúra órájuk. Lelkes, érdeklődő csoport, többségében jó 

képességűek. Kissé zajosak, sokat kérdeznek vissza. Feladataikat elvégzik, órákra felkészülnek. 

5. d/2 informatika tagozatos osztály volt. Alapismereteik megvannak. Vegyes képességű csoport. 

Érdeklődőek, figyelmesek, munkavégzésük alapos, fegyelmezettek. Feladataikat elvégzik, órákra 

felkészülnek. 

6. a/1 fegyelmezett, érdeklődő csoport, pontosan, igényesen dolgoznak. Kiemelten tehetséges: Retkes 

Fanni 

6. b/2 vegyes képességű csoport, de az informatika iránt érdeklődőek. Fegyelmezési problémák, 

felszereléshiány esetenként előfordulnak. Feladataikat elvégzik, jelentős lemaradás nincs. 

 

Versenyek eredménye:  

Szakkör, felkészítő, felzárkóztató foglalkozás:  

Megszervezett verseny – megnevezése, fő, eredmény:  

Megszervezett munkaközösségi program: CodeWeek-hez kapcsolódó feladatok az órákon 

Óralátogatás, hospitálás, továbbképzés: első félévben nem volt 

Egyéb észrevétel az I. féléves programmal kapcsolatban:  

A felvételi, a kompetenciamérés eredményeinek javulása és a lemorzsolódás csökkentésének érdekében 

tett javaslat:  

Ötlet a következő félévre/tanévre vonatkozóan: 
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Név: Göblyös Julianna           

tantárgy: matematika 

osztály/ 

csoport fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. 5. a 18 2/2 46% 2,9 2,7 - 2,89 

 

Bukás: - 

A tanulócsoport jellemzése:  

Az osztályban tanulók magatartása megfelelő, szép szóval fegyelmezhetőek.  Az órán motiválhatóak, 

együttműködők. A gyerekek többsége 1-2 kivételével nehezen tanulja a tantárgyat, ezért lassabb 

haladási tempót, több gyakorlást igényelnek. Az év eleji diagnosztikai mérés is a gyenge képességeket 

igazolja. A tanulók nagy hányadának nehezen megy a szorzótábla, az írásbeli műveleteknél az osztás 

algoritmusát nehezen sajátítják el. Ezért a számolási rutin minden óra elején jelen van.  Az eddigi 

témakörök elsajátítását az amúgy is gyenge képességek mellett hátráltatta az otthoni tanulás hiánya. A 

tanulók nem igazán érezték kötelességüknek az alapfogalmak megtanulását. 1-2 gyerek notóriusan nem 

készített házi feladatot, sőt gyakran felszerelésgondok is előfordultak. Próbálom következetesen  

megszüntetni ezeket a gondokat, több, kevesebb sikerrel.   

Örülök annak viszont, hogy azért vannak jobban teljesítők és tehetséges gyerekek is a csoportban, 

vagyis van egy kis sikerélményem az előző évekhez képest. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Chen Zhe Hao.  

Versenyek eredménye: Matematika háziverseny - Chen Zhe Hao – 3. helyezés 

A felvételi, a kompetenciamérés eredményeinek javulása és a lemorzsolódás csökkentésének érdekében 

tett javaslat:  

Úgy gondolom, hogy az iskola pedagógusainak többsége nagyon sok mindent megtesz azért, hogy a 

lemorzsolódás csökkenjen, valamint a kompetencia mérés eredményei jobbak legyenek. Vallom, hogy 

a tanulás, nevelés sikeressége nem csupán rajtunk múlik, hanem a tanulókon és a szülőkön is. Ha ebből 

a hármasból az egyik fél hiányzik, nem jöhet létre eredményes ismeretelsajátítás, megfelelő 

viselkedésminta. 
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Javasolni, a probléma megoldása érdekében, már nem tudok. Az eddigi kezdeményezéseket támogatom 

és alkalmazom. 

Ötlet a következő félévre/tanévre –  

Köszönöm kolleganőimnek azokat a feladatsorokat, amelyek a mindennapi munkámat 

megkönnyítették! 

Jó lenne, ha a munkaközösségi foglalkozásokon szó esne jól bevált módszertani fogásokról, egy-egy 

tananyagrész megtanításának eredményesebb mikéntjéről.  
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Név: Gulyás-Sarkadi Hajnalka       tantárgy: matematika 

osztály/ 

csoport fő 

SNI 

BT

MN 

diagnos

ztika 

szövegér

tés 
I. tz II. tz 

III. tz 

félévi 

1. 6. C 18 5 50,35 % 2,78 2,31 2,13 2,05 2,84 

 

Bukás: 2 fő 

A tanulócsoport jellemzése: Az osztály összességében közepes képességű, melyben van 5 ügyes tanuló, 

és két diák kivételével a többi is nagyon igyekvő, szorgalmas, szándékukban áll jobban tanulni, jobban 

teljesíteni, a tavalyi félévhez képest látszik a javulás. Az osztály átlagát a két bukott tanuló rontja. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Melkvi Anna, Vitéz Zoé Rebeka, Csorba Kinga, Halász Benjamin, 

 Bujdosó Gábor,  

Versenyek eredménye: A diákok a Bolyai, Zrínyi és házi matematika versenyeken vettek részt, de 

kiemelkedő eredmény nem volt 

 

osztály/ 

csoport fő 

SNI 

BT

MN 

diagnos

ztika 

szövegér

tés 
I. tz II. tz 

III. tz 

félévi 

1. 6. D 19 3/2 55,4% 2,78 2,31 2,93 2,05 3,28 

 

Bukás: nincs 

A tanulócsoport jellemzése: Az osztály középerős, nagyon jó képességű tanulókkal, akik folyamatosan 

igyekeznek jól teljesíteni, több tudásra szert tenni. Az SNI tanulók gyengén teljesítenek, házi feladat 

és-vagy felszerelés hiányuk is jellemző. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Ugrina Bulcsú, Deák Lea, Molnár Zsombor, Ribinszki Vivien Lara,  

Rubócki Zalán Vince, Varga Cserne, Ulicska Zoltán 
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Versenyek eredménye: A tehetséges diákok mindegyik matematika versenyen részt vettek. Ugrina 

Bulcsú a Zrínyi és házi matematika versenyen 2. helyezést ért el.  

A természettudományi versenyen a 3-6 helyezéseket ez az osztály kapta. 

 

Bukás: 1 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport nagyon gyenge, a minimumok elsajátítása is komoly 

nehézségekbe ütköznek. Problémás osztály, nagyon nehéz legalább kevés eredményt elérni, folyamatos 

házi feladat és felszereléshiány a jellemző.  

Tehetséges tanulók a csoportban: nincs 

osztály/ 

csoport fő 

SNI 

BT

MN 

diagnoszti

ka 

szövegért

és 
I. tz II. tz félévi 

1. 7.A 15 1/5 45,66% 2,78 2,64 2,5 2,8 

 

Bukás:  2 fő 

A tanulócsoport jellemzése: közepes szintű osztály, ahol a tanulók több motiváltság mellett jobban 

tudnának teljesíteni. Jellemzően hanyagok, nem készülnek rendszeresen az órákra, ezen és a 

hozzáállásukon szükséges lenne változtatni. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Szabó Tamás, Buzás Ádin Benjamin, Tüzes Dorina 

 

Versenyek eredménye: Szabó Tamás 1. helyezett a természettudományi versenyen 

ás csökkentésének érdekében tett javaslat:  Több gyakorlás- a heti plusz egy óra a felvételi előkészítésre 

segítség lehet a tudás elmélyítésében. 

osztály/ 

csoport 
fő 

SN

I 

BT

MN 

diagnos

ztika 

szövegér

tés 

 

I. tz II. tz 

III. tz 

félévi 

1. 
6.E/

1 
12 7/4 24,18% 3,18 

nem 

írtak 
1,58 

1,27 
2,04 
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osztály/ 

csoport fő 

SNI 

BT

MN 

diagnoszti

ka 

szövegért

és 
I. tz II. tz félévi 

1. 7.D 15 2/10 39,6% 1,63 1,86 1,8 2,17 

 

Bukás: 7 fő 

A tanulócsoport jellemzése: a tavaly csak a fél csoportot tanítottam, idén csatlakozott hozzájuk a 

„gyengébb” része az osztálynak. A tavalyi tanévhez képest lényegesen rosszabbul teljesítettek, még a 

jobb tanulók is gyengülő tendenciát mutattak (a számítógépes játékok teret nyertek). Hanyagok, 

érdektelenek, a januári két hetet leszámítva, a javítás érdekében semmit sem tettek. Ez sajnos nem volt 

elég, elkerülhetetlen volt a bukás. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Dancsa Mihály, Erős Viktor 

Versenyek eredménye: Erős Viktor a házi matematika versenyen 3. helyezést ért el. 

Név:           tantárgy:  

osztály/ 

csoport 
fő 

SNI 

BTMN 
diagnosztika szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. 8. A 21 5 28,09% nem írtak 1,8 1,84 2,47 

 

Bukás: 3 fő 

A tanulócsoport jellemzése: Az osztály erős kettesnek nevezhető. Többségében érdektelenek, de a jobb 

tanulókon kívül, a szeptemberi indulás után néhány gyenge tanulónál sikerült javuló tendenciát elérni.  

Tehetséges tanulók a csoportban: Bujdosó Anna, Pénzes Levente, Szécsényi Lívia 

 

Egyéb észrevétel az I. féléves programmal kapcsolatban: nincs 

A felvételi, a kompetenciamérés eredményeinek javulása és a lemorzsolódás csökkentésének érdekében 

tett javaslat:  

Az alapok ismétlése, megerősítése, magabiztos alaptudás elérése. 

Ötlet a következő félévre/tanévre vonatkozóan: Több gyakorlatias feladat megoldása, „kistanár” órák, 

több szóbeli számonkérés, a kommunikáció erősítése. 
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Név: Kiss Annamária                               tantárgy: matematika 

osztály/ 

csoport 
fő 

SNI 

BTMN 

diagnoszt

ika 

szövegérté

s 
I. tz II. tz félévi 

1. 6.e/2 9 

SNI 4 fő 

BTMN 

5 fő 

26,22% 2,4 2,1 2,1 2,33 

 

Bukás: nincs 

A tanulócsoport jellemzése:  

A csoportot az gyenge teljesítmény, az érdektelenség jellemzi. Ennek legfőbb oka a magas számú 

hiányzás, némelyik tanuló heteken át nem jár iskolába, a tananyagot nem pótolja. Gyakran hiányzik a 

felszerelés, házi feladat. Az első félévben bevezettem az órai munkáért járó kis ötöst, ha 

fegyelmezetten, szorgalmasan dolgoztak. 5 darab kis ötössel egy 5-öst lehetett szerezni. Viszont a házi 

feladat hiánya miatt csökkent a kisjegyek száma. Sajnos ez sem volt eléggé hatásos, talán annyi 

eredménnyel, hogy ritkábbak lettek a házi feladat hiányok. 

Tehetséges tanulók a csoportban: nincs 
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Név: Kontra Attila        tantárgy: Fizika  

osztály/ 

csoport fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. 7.b 19 7 0 3,45 2,37 3,37 3,42 

 

Bukás:  

A tanulócsoport jellemzése:  

7.b: A mértékegységek váltása nehezen megy a csoportnak. Megértési folyamatok lassan mennek, 

többszöri gyakorlásra van szükség a tanórákon. Otthon Nem sokan gyakorolnak otthon, így csak azt 

kérem számon tőlük, amit órán is megbeszéltünk.  

Tehetséges tanulók a csoportban: 

Bartus Lóránt az egyetlen tehetséges tanuló, akinek jó érzéke van a fizikához. A többiek szorgalommal 

tudják pótolni (Hevér Anna, Varga Zoé) 

 

Versenyek eredménye: Természettudományi háziversenyen vettek részt, ahol volt egy fizika feladatsor 

is.  

Szakkör, felkészítő, felzárkóztató foglalkozás: Hétfőn hetedik órában szoktam tartani nekik fizikából 

gyakorló órát tartani a számítási feladatok gyakorlása végett. 

Megszervezett munkaközösségi program: 

Öveges-nap 
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Név: Kővágóné Kálmán Klára Ildikó     tantárgy: digitális kultúra 

osztály/ 

csoport 
fő SNI BTMN diagnosztika szövegértés I. tz 

II. 

tz 
félévi 

1. 5b/1 12 1 - 4,63 4,1 - 4,75 

2. 5d/1 10 1 - 4,9 4,0 - 4,5 

3. 6b/1 10 1 80% 4,0 4,0 - 4,3 

4. 6d/1 9 

4 

(1 fő 

magántanuló) 

65% 3,9 4,0 - 3,38 

5. 7c/2 

14 

(1 fő 

magántanuló) 

0 79,5% 4,08 4,61 - 4,71 

 

Bukás: 0 fő 

 

A tanulócsoportok  jellemzése:  

5b/1: jó képességű csoport. A tantárgyat a felső tagozaton kezdték el tanulni, így az alapok elsajátítására 

(billentyűzet, funkciók, ki-be kapcsolás, mappaműveletek stb.) több időt kellett fordítani a tanmenetben 

előírtnál.  

5d/1: informatika/digitális kultúra tagozatos csoport. A csoport kreativitása, feladatmegoldó képessége 

kimagasló, motiváltak. 

6b/1: rendkívül eltérő tempójú csoport. A tanulók nagy részét a megoldási utak keresésénél 

“önállótlanság” jellemzi, a problémamegoldó képességük rendkívül alacsony. Szinte egész tanórán 

egyéni segítségnyújtásra van szükség 4 tanulónál. Minden óra kihívás, hiszen a gyorsabb tempóban 

haladó diákoknak egy, de inkább több plusz, kreatív feladat kijelölésére van szükség. Itt kiemelten fontos 

szerepe van a differenciálásnak, egyéni törődésnek. 

6d/1: a legkisebb létszámú, de a legtöbb SNI/TN tanulóval rendelkező csoport. Heti két tanórában 

tanulják a tantárgyat. Jellemzi őket az aktivitás, a motiváltság. A haladási tempót csupán a képességeik 

lassítják.  
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7c/2: a legnagyobb létszámú, de kiemelten jó képességű csoport. A tananyag feldolgozásakor, illetve 

az önálló feladatmegoldáskor szívesen keresnek új utakat, kreatív megoldásokat.  

 

Tehetséges tanulók a csoportban: 

5b/1: Huszti Mira, Krasnyánszki Patrik 

5d/1: Szalontai Zoltán  

6b/1: Becsei Soma, Berze Zsombor 

6d/1: Varga Luca Cserne 

7c/2: Bognár Hanna, Gajdácsi Kornél Jutocsa, Gulyás Gergő, Kacskó Dorka 

Versenyek eredménye: - 

Szakkör, felkészítő, felzárkóztató foglalkozás: 

Órarendi felzárkóztató foglalkozás nincs, eseti korrepetálásra került sor kérés, igény esetén. 

Megszervezett verseny – megnevezése, fő, eredmény: - 

Megszervezett munkaközösségi program: 

Digitális témahét – 5. évfolyamosok bemutató foglalkozása két alkalommal 4. évfolyamos társaiknak.  

Óralátogatás, hospitálás, továbbképzés: - 

Egyéb észrevétel az I. féléves programmal kapcsolatban: - 

A felvételi, a kompetenciamérés eredményeinek javulása és a lemorzsolódás csökkentésének 

érdekében tett javaslat:  

Az ábra- és diagramelemzéseket tartalmazó feladatokra továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a 

digitális kultúra tanórán is.  

Kompetenciamérés, bemeneti és kimeneti mérések mintafeladatainak beépítése a tanórákba. 

Ötlet a következő félévre/tanévre vonatkozóan: - 
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Név: Nagyné Balogh Mária                                         tantárgy: matematika 

osztály/ 

csoport fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. 5c 21 fő 4 66 % 4,28 3,84 - 4,19 

2. 6b 19 fő 6 45 % 3,83 3,28 2,84 3,58 

3. 7c 22 fő 3 58 % 3,72 3,56 - 4,00 

4. 8b 21 fő 1 54 % 3,65 3,72 3,67 4,38 

5. 8d 20 fő  10 21 % 2,34 2,4 1,82 2,5 

 

Bukás: 0 

A tanulócsoport jellemzése:  

5c: Jó képességű csoport, rendszeresen készülnek a tanórákra, 2 tanuló sokat hiányzik, ezért nagy a 

lemaradásuk.  

6b: Az osztály fele jó képességű, másik fele gyenge, nagyon sok a felkészülési hiányosság a tanórákra. 

Versenyeztethetők a jeles tanulók, jó eredménnyel. 

7c: Jó képességű csoport, de az SNI csoport volt tagjainak nehéz felvenni a többiekkel a tanulási ütemet. 

Mindig egyéni megsegítést kérnek. 

8b: Jó képességű tanulók csoportja. Sokat készültek a felvételire mind a tanórákon, mind felkészítőn, 

mind egyénileg. 

8d: Nagyon gyenge képességű tanulók csoportja. A tanórákra csak néhány tanuló készült, 2 tanuló járt 

rendszeresen felvételi előkészítőre. Egyéni gyakorlás nem volt.  

Tehetséges tanulók a csoportban: 

5c: Czigány Bálint, Kelemen Léna, Kisjuhász Bálint, Török Sebestyén 

6b: Becsei Soma, Petrik-Varga Norbert 

7c: Kacskó Dorka, Gulyás Gergő 

8b: Szilaj Petra, Gulyás Bernadett 

 

 

Versenyek eredménye: táblázatokban 
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Szakkör, felkészítő, felzárkóztató foglalkozás: 

8. évfolyamban felvételi előkészítőt tartottam, melyre átlagosan 20 fő járt. Sikeresnek, szükségesnek 

tartottam. A második félévben a 7. évfolyamon szeretném a felkészülést folytatni. 

Megszervezett verseny – megnevezése, fő, eredmény: matematika házi verseny 5-8, eredménye 

táblázatokban 

Megszervezett munkaközösségi program:- 

Óralátogatás, hospitálás, továbbképzés:- 

Egyéb észrevétel az I. féléves programmal kapcsolatban: 

A felvételi, a kompetenciamérés eredményeinek javulása és a lemorzsolódás csökkentésének 

érdekében tett javaslat: Felvételi előkészítő szeptember 1-től, próbafelvételik évfolyam szinten, 

próbák írása januárban délutánonként. 

Ötlet a következő félévre/tanévre vonatkozóan: 
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Név: Lóczi Imre tantárgy: digitális kultúra 

5. a osztály 
18 

fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. Bagó István     4 5 5 5 

2. Chen Zhe Hao     4 5 5 5 

3. 
Csorba Jázmin 

Hanna  
 

BTM

N 
 5 5 5 5 

4. Farkas Andor     3 5 5 4 

5. 
Ferenczi Ákos 

Tibor  
   2 5 5 4 

6. Forgács László     4 5 5 5 

7. Gáspár Tifani     5 5 5 5 

8. 
Keller Afrodite 

Dzsenifer  
 SNI  4 5 4 4 

9. 
Korsós Zsombor 

Andor  
   5 5 5 5 

1
0. 

Kovács László   
BTM

N 
 2 5 5 4 

1
1. 

Lakatos Antal   SNI  3 3 5 3 

1
2. 

Lénárt Olivér     3 5 5 4 

1
3. 

Lunka Iuliana-

Renata  
   5 5 5 5 

1
4. 

Nagy Gergő Máté     4 5 5 5 

1
5. 

Sánta Réka     5 5 4 5 

1
6. 

Szélesi Viktória     5 5 5 5 

1
7. 

Tóth Noémi Zoé     3 5 5 4 

1
8. 

Tóth Virgínia     3 5 5 4 

 

Bukás: 0 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport átlagos képességű, érdeklődő a tantárgy iránt. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Csorba Jázmin Hanna, Gáspár Tifani, Lunka Iuliana-Renata , Szélesi 

Viktória  
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Név: Lóczi Imre tantárgy: digitális kultúra 

5. b/2 csoport 
12 

fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. Hódosi Noel István   
BTM

N 
 5 5 5 5 

2. Ipacs-Szabó Zsolt     5 5 5 5 

3. 
Nyilas Emese 

Hajnal  
   5 5 5 5 

4. Radics Gizella     5 5 5 5 

5. Szaszkó Máté     5 5 5 5 

6. Szaszkó Viktor     5 5 5 5 

7. Tóth Lóránt   SNI  4 5 5 5 

8. 
Ubornyák Balázs 

László  
   5 5 5 5 

9. Varga Szabolcs   SNI  5 5 5 5 

1

0. 
Vigh Luca     5 5 5 5 

1

1. 
Vincze Rebeka     5 5 5 5 

1

2. 
Vörös Zétény Gábor     5 5 5 5 

 

Bukás: 0 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport jó képességű, motivált, érdeklődő a tantárgy iránt. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Hódosi Noel István, Ipacs-Szabó Zsolt, Nyilas Emese Hajnal, Radics 

Gizella, Szaszkó Máté, Szaszkó Viktor, Ubornyák Balázs László, Vigh Luca, Vincze Rebeka, Vörös 

Zétény Gábor 
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Név: Lóczi Imre tantárgy: digitális kultúra 

5. c/1 csoport 
11 

fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. Berze Johanna     5 5 5 5 

2. 
Brezovszki Roland 

Martin  
 SNI  5 5 5 5 

3. Czigány Bálint     4 5 5 5 

4. 
Dancsa Dorina 

Anna  
   5 5 5 5 

5. Dányi Annamária     4 5 5 5 

6. Forgács Sándor   
BTM

N 
 5 5 5 5 

7. 
Homoki-Szabó 

Kevin  
   5 5 5 5 

8. Jakus Délia Adrienn   SNI  3 4 4 4 

9. Kelemen Léna     5 5 5 5 

1

0. 
Kis Noémi     5 5 5 5 

1

1. 
Kisjuhász Bálint     5 5 5 5 

 

Bukás: 0 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport átlagos képességű, érdeklődő a tantárgy iránt. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Berze Johanna, Brezovszki Roland Martin, Dancsa Dorina Anna, 

Homoki-Szabó Kevin 
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Név: Lóczi Imre tantárgy: digitális kultúra 

6. a/2 csoport 
10 

fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. Baranyi Leó   
BTM

N 
36% 4 5 5 5 

2. Cosercar József   
BTM

N 
- - - - - 

3. Hullai Fanni   
BTM

N 
28% 3 5 4 4 

4. Korsós Ákos Máté   
BTM

N 
- 4 5 4 4 

5. Seres Petra   SNI 24% 4 5 5 5 

6. 
Széplaki Márk 

Huba  
 

BTM

N 
40% 3 5 5 4 

7. 
Szőrös Zsombor 

Milán  
 SNI 16% 1 4 3 3 

8. Tóth Gábor Kristóf    - - - - - 

9. Turupuli Noémi   
BTM

N 
32% 3 5 5 4 

1

0. 
Varga Lilla    32% 4 5 5 5 

 

Bukás: 0 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport átlagos képességű, érdeklődő a tantárgy iránt. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Korsós Ákos Máté, Varga Lilla 
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Név: Lóczi Imre tantárgy: digitális kultúra 

6. c osztály 
18 

fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. Bujdosó Gábor    56% 5 5 5 5 

2. Csorba Henrietta    39% 4 5 5 5 

3. Csorba Kinga    62% 5 5 5 5 

4. Galambos Dániel    42% 3 5 5 4 

5. Góbi Dzsesszika   SNI 28% 4 5 4 4 

6. Halász Benjámin    68% 5 5 5 5 

7. 
Istvánfi Vanessza 

Angyalka  
 

BTM

N 
30% 4 5 4 4 

8. Kisjuhász Máté   
BTM

N 
21% 2 5 4 4 

9. 
Lakatos János 

Kevin  
  18% 2 5 4 4 

1

0. 

Lakatos Tamás 

János  
 SNI 18% 3 3 3 3 

1

1. 
Melkvi Anna    62% 4 5 5 5 

1

2. 

Ökrös Alexandra 

Dalma  
  52% 4 5 5 5 

1

3. 
Sebestyén Noémi    38% 3 5 3 4 

1

4. 
Soós Martin    10% 1 3 5 3 

1

5. 

Szabó Krisztián 

Zsolt  
  38% 3 5 4 4 

1

6. 
Tóth Attila   SNI 10% 2 5 3 4 

1

7. 

Ungurasu Bianka 

Vivien  
  32% 4 5 5 5 

1

8. 
Vitéz Zoé Rebeka    68% 4 5 5 5 

 

Bukás: 0 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport jó képességű, érdeklődő a tantárgy iránt. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Csorba Kinga, Halász Benjámin, Melkvi Anna, Vitéz Zoé Rebeka  
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Név: Lóczi Imre tantárgy: digitális kultúra 

6. d/2 csoport 
10 

fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. Bene Lívia    45% 4 5 4 4 

2. Deák Lea    50% 5 5 5 5 

3. Kisjuhász Lili Zoé    28% 2 5 3 3 

4. Lévai Endre Alex    38% 4 4 3 4 

5. Molnár Zsombor    44% 5 5 4 5 

6. 
Ribinszki Vivien 

Lara  
  50% 5 5 4 5 

7. 
Rubóczki Zalán 

Vince  
  44% 3 5 5 5 

8. Soós Vivien    40% 4 5 3 4 

9. Ugrina Bulcsú    84% 5 5 5 5 

1

0. 
Ulicska Zoltán   SNI 36% 4 5 4 4 

 

Bukás: 0 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport jó képességű, motivált és érdeklődő a tantárgy iránt. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Ugrina Bulcsú 
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Név: Lóczi Imre tantárgy: digitális kultúra 

6. e/1 csoport 
11 

fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. 
Lakatos Henrietta 

Arabella  
 SNI 10% 2 4 - 3 

2. Lunka Attila   SNI 14% 4 4 5 4 

3. Mihalik Ákos   
BTM

N 
28% 2 5 5 4 

4. Patai Csaba   SNI 10% 1 3 4 3 

5. Patai Leticia Ilona   SNI 10% 2 4 4 3 

6. Patai Rozália   SNI 14% 3 4 5 4 

7. Rádi Rebeka Réka   SNI 18% 2 4 5 4 

8. Seres Kamilla   SNI 22% 2 4 5 4 

9. 
Tóth Jázmin 

Magdolna  
 SNI 14% 2 4 3 3 

1

0. 
Tóth Norbert   

BTM

N 
38% 2 5 5 4 

1

1. 
Venczel Zsolt Alex   

BTM

N 
28% 3 3 5 4 

 

Bukás: 0 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport gyenge képességű, de érdeklődő a tantárgy iránt 

Tehetséges tanulók a csoportban: Tóth Norbert 
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Név: Lóczi Imre tantárgy: digitális kultúra 

7. a osztály 
15 

fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. Abonyi Levente   
BTM

N 
36% 3 5 3 4 

2. Árva-Tóth Dóra    74% 5 5 5 5 

3. 
Buzás Ádin 

Benjámin  
  54% 5 5 4 5 

4. 
Dobos Vivien 

Julianna  
  40% 5 5 5 5 

5. Frim Viktor   SNI - - - - - 

6. 
Gáspár Adrián 

Márk  
 

BTM

N 
18% 3 4 1 2 

7. Halupka Martin    44% 3 5 5 5 

8. Lázár Gyula Márk    50% 3 5 4 4 

9. Lénárt Márió Dániel   
BTM

N 
40% 2 5 4 4 

1

0. 
Molnár Milán    - 4 5 3 4 

1

1. 
Nagy Rebeka Laura    40% 4 5 5 5 

1

2. 
Pál Attila   

BTM

N 
52% 4 5 4 4 

1

3. 
Szabó Tamás   SNI 64% 5 5 5 5 

1

4. 
Szőrös Zsolt Antal   

BTM

N 
36% 4 5 4 4 

1

5. 
Tüzes Dorina    70% 5 5 5 5 

 

Bukás: 0 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport átlagos képességű, érdeklődő a tantárgy iránt. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Árva-Tóth Dóra, Tüzes Dorina  
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Név: Lóczi Imre tantárgy: digitális kultúra 

7. b/1 csoport 
10 

fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. Báder-Nagy Enikő    42% 3 5 4 4 

2. Bartus Lóránd    70% 4 5 4 4 

3. Hevér Anna    66% 5 5 4 5 

4. Horváth Fanni    56% 4 5 4 4 

5. 
Keskin Levente 

Ismet  
  50% 4 5 2 3 

6. Nagy Janka    56% 5 5 3 4 

7. Rabi Jázmin   
BTM

N 
42% 3 5 3 4 

8. 
Rozsonczi Anetta 

Beáta  
 

BTM

N 
42% 4 5 3 4 

9. Sikár Csaba    84% 5 5 4 5 

1

0. 
Varga Zoé    76% 5 5 4 5 

 

Bukás: 0 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport jó képességű, motivált és érdeklődő a tantárgy iránt. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Sikár Csaba, Varga Zoé  
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Név: Lóczi Imre tantárgy: digitális kultúra 

7. d osztály 
15 

fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. Boros Péter   SNI 38% 3 5 3 4 

2. 
Csatári Dóra 

Veronika  
 

BTM

N 
28% 4 4 3 4 

3. Dán Vivien Barbara   
BTM

N 
24% 4 5 4 4 

4. 
Dancsa Mihály 

Balázs  
  74% 5 5 5 5 

5. Dorogi István   
BTM

N 
12% 1 2 1 2 

6. Erős Viktor    70 4 5 5 5 

7. Farkas Ádám   
BTM

N 
38% 4 5 3 4 

8. Kisjuhász Rómeó    42% 4 5 4 4 

9. Kore Endre Sándor   
BTM

N 
66% 4 5 5 5 

1

0. 
Kucsera Dóra Anita    38% 4 5 3 4 

1

1. 
Molnár Krisztián   

BTM

N 
32% 3 4 1 2 

1

2. 
Ozsvát Patrik    14% 1 3 1 2 

1

3. 
Pesti Martin István   

BTM

N 
28% 3 5 4 4 

1

4. 
Radics Richárd   

BTM

N 
32 3 5 3 4 

1

5. 
Szívós Katalin Dóra   

BTM

N 
24% 3 5 4 4 

 

Bukás: 0 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport átlagos képességű, érdeklődő a tantárgy iránt. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Dancsa Mihály Balázs, Erős Viktor 
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Név: Lóczi Imre tantárgy: informatika 

8. a/1 csoport 
11 

fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. Balog Levente    20% 4 5 3 4 

2. Balogh Balázs    58% 5 5 4 5 

3. Boros Linett    42% 5 5 5 5 

4. Bujdosó Anna    78% 5 5 5 5 

5. Kollár Bence    40% 5 5 2 4 

6. 
Kovács Klaudia 

Krisztina  
  46% 5 5 5 5 

7. Kucsera Viktor    42% 5 5 2 4 

8. Mihalik Ferenc    48% 4 5 5 5 

9. Pénzes Levente    58% 5 5 4 5 

1

0. 
Szécsényi Lívia    78% 5 5 5 5 

1

1. 

Szőrös Barbara 

Erzsébet  
  52% 5 5 5 5 

 

Bukás: 0 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport jó képességű, érdeklődő a tantárgy iránt. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Bujdosó Anna, Szécsényi Lívia  
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Név: Lóczi Imre tantárgy: informatika 

8. b/1 csoport 
11 

fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. Bóna Ketrin    72% 5 5 5 5 

2. Czigány Balázs    64% 4 4 5 5 

3. Czigány Lilla    60% 5 5 4 5 

4. Dani Ildikó    76% 5 5 5 5 

5. Gulyás Bernadett    80% 5 5 5 5 

6. Hajdú Nóra Jázmin    68% 5 5 4 5 

7. Járomi Zsuzska    72% 5 5 5 5 

8. Labancz Luca    68% 5 5 4 5 

9. Makai Sztella    58% 5 5 4 5 

1

0. 
Szilaj Petra    64% 5 5 4 5 

1

1. 
Tóth Zsófia    84% 5 5 5 5 

 

Bukás: 0 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport jó képességű, motivált és érdeklődő a tantárgy iránt. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Bóna Ketrin, Dani Ildikó, Gulyás Bernadett, Járomi Zsuzska, Tóth 

Zsófia  
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Név: Lóczi Imre tantárgy: informatika 

8. c/2 csoport 

9 fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. Gajdácsi Vendel   SNI 30% 2 2 5 3 

2. Givizer Mirella    48% 5 1 5 4 

3. Hajzer Gabriella   
BTM

N 
62% 5 5 5 5 

4. Kabók Bence Keve   
BTM

N 
42% 4 3 5 4 

5. Keller Dániel   SNI 30% 4 3 5 4 

6. Mihalik Csaba   SNI 18% 1 4 5 3 

7. Német Dávid    56% 5 4 5 5 

8. Pintér Lara   SNI 42% 5 4 5 5 

9. Szász Árpád Bence   SNI 42% 3 4 5 4 

 

Bukás: 0 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport jó képességű, érdeklődő a tantárgy iránt. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Hajzer Gabriella 

  



  

Matematika munkaközösség  2022/2023  

  

40  

Név: Lóczi Imre tantárgy: informatika 

8. d/1 csoport 
10 

fő 

SNI 

BT

MN 

diagnosztik

a 
szövegértés I. tz II. tz félévi 

1. Babita Tifani   SNI 24% 3 1 5 3 

2. Baranyi Zsolt   SNI 38% 2 2 5 4 

3. 
Gattyán Patrik 

András  
  44% 4 2 5 4 

4. Lévai Enikő    68% 5 4 5 5 

5. Patai Melinda    52% 4 1 5 4 

6. Pintó Alex Adrián    18% 3 1 3 3 

7. Szivák Máté    34% 4 2 5 4 

8. 
Török Zsombor 

Zoltán  
 SNI 24% 4 2 5 4 

9. Vastag Laura    38% 4 1 5 4 

1

0. 
Zolnai Lilla   SNI 30% 5 1 5 4 

 

Bukás: 0 fő 

A tanulócsoport jellemzése: A tanulócsoport átlagos képességű, érdeklődő a tantárgy iránt. 

Tehetséges tanulók a csoportban: Lévai Enikő 

 

Versenyek eredménye: - 

Szakkör, felkészítő, felzárkóztató foglalkozás: - 

Megszervezett verseny – megnevezése, fő, eredmény: - 

Megszervezett munkaközösségi program: - 

Óralátogatás, hospitálás, továbbképzés: - 

Egyéb észrevétel az I. féléves programmal kapcsolatban: - 

A felvételi, a kompetenciamérés eredményeinek javulása és a lemorzsolódás csökkentésének érdekében 

tett javaslat: - 

Ötlet a következő félévre/tanévre vonatkozóan: - 
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Matematika jegyek 
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Fizika jegyek  
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Informatika és Digitális kultúra 

A csoportok félévi jegyei 
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  Bolyai Matematika Csapatverseny 

 

2022. október 14. 

24 csapat (92 diák) nevezett (18 felsős csapat) 

Iskolánk csapatai közül a legjobb eredményt elértek pontszáma és megyei helyezése.  

 

 

 

  

5. 6. 7. 8. 

Matek Milliomosok Kerek Kockák PAPA-Banda CsakCsajok 

csapat oszt pont 
megyei 

helyezés 
csapat oszt pont 

megyei 

helyezés 
csapat oszt pont 

megyei 

helyezés 
csapat 

oszt 

 
pont 

megyei 

helyezés 

Berze Johanna 

5c 71 31. 

Lévai Endre Alex 

6d 79 25. 

Bartus Lóránd 

7b 74 21. 

Bóna Ketrin 

8b 75 11. 
Czigány Bálint Molnár Zsombor Nagy Janka Hajdú Nóra 

Kisjuhász Bálint Ulicska Zoltán Sikár Csaba Járomi Zsuzska 

Kovács Emese Ugrina Bulcsú Varga Zoé Labancz Luca 
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Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

 

2022. november 21. 

Iskolánkból 42 fő (30 felsős) 

Iskolai forduló helyezettjei 

5. 6. 7. 8. 

1. Vörös Zétény 5b 85 Becsei Soma 6b 81 Bartus Lóránd 7b 105 Gulyás Bernadett 8b 67 

2. Varga Veron 5d 73 Ugrina Bulcsú 6d 80 Sikár Csaba 7b 70 Pintér Gábor 8c 65 

3. 
Szaszkó Máté 5b 63 Labancz Gergő 6b 69 Erős Viktor 7d 60 Demeter Viktória 8c 45 

            Báder-Nagy Enikő 7b 60 Suba Boldizsár 8c 45 

 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

2. fordulóba továbbjutók (2023. február 17.) 

5. 6. 7. 8. 

1. Vörös Zétény 5b 85 Becsei Soma 6b 81 
Bartus 

Lóránd 
7b 105 Gulyás Bernadett 8b 67 

2. Varga Veron 5d 73 Ugrina Bulcsú 6d 80 Sikár Csaba 7b 70 Pintér Gábor 8c 65 

  

  

  

Labancz 

Gergő 
6b 69 

 
Demeter Viktória 8c 45 

Csire Márton 6b 63  
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Matematika Háziverseny 

 

2022. november 25. 

97 fő versenyzett (5.- 20; 6.-32; 7.-20; 8.-25) 

 

M 5. 6. 7. 8. 

1. 
Czigány Bálint 5c 

48 Becsei Soma 6b 35 Varga Zoé 7b 36 Barkóczi István 8b 34 
Rumi Noel 5d 

2. Kisjuhász Bálint 5c 46 
Labancz Gergő 6b 

33 Kacskó Dorka 7c 33 Makai Sztella 8b 32 
Ugrina Bulcsú 6d 

3. Chen Zhe Hao 5a 40 Csire Márton 6b 28 Bartus Lóránd 7b 31 Tóth Zsófia 8b 29 

4. Szalontai Zoltán 5d 37 Slanina Sava 6a 21 Gulyás Gergő 7c 29 Szilaj Petra 8b 23 

5. Varga Veron 5d 36 Kispál Viola 6a 17 Dancsa Mihály 7d 26 Nagy Máté 8b 22 

6. Vörös Zétény 5.b 32 

Berze Zsombor 6b 

16 
Árva-Tóth 

Dóra 
7a 24 

Balogh Balázs 8a 

21 

Deák Lea 6d Tóth János 8c 
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Természettudományi Háziverseny 

 

2022. december 1. 

60 fő nevezett a versenyre (5.- 4; 6.-11; 7.-16; 8.-29) 

 

1. Varga Veron 5d 61 Petrik-Varga Norbert 6b 70 Szabó Tamás 7a 66 Gulyás Bernadett 8b 68 

2. Baranyi János 5d 34 Becsei Soma 6b 69 Sikár Csaba 7b 63 Labancz Luca 8b 61 

3. Lénárt Olivér 5a 27 Rubóczki Zalán Vince 6d 62 Bartus Lóránd 7b 58 Nagy Gábor 8b 59 

4. Istvánfi Valentina 5d 17 Ugrina Bulcsú 6d 61 Dancsa Mihály 7d 57 Szilaj Petra 8b 58 

5.       Ribinszki Vivien Lara 6d 57 Varga Zoé 7b 53 Hunka Benjamin 8c 47 

6. 

      

Deák Lea 6d 54 

Tüzes Dorina 7a 52 

Suba Boldizsár 8c 45 
      Almási Gergő 7c 52 
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E-Hód verseny 

 

Az iskolai versenyzők pontszámának átlaga 54,484 pont (77,328 pont) 

Iskolánkból résztvevők 124 tanuló (összesen 277 iskola 37351 tanuló) 5 osztály – matematika és 4 csoport - informatika 

 Benjamin Kadét 

 5d 6a 7b 8c 

1. Rumi Noel 127 
Tóth Csenge Csepke 103 

Bartus Lóránd 130 Lovas Jázmin 110 
Német Nikolett 103 

2. Török Gergő 115 Retkes Fanni 83 Varga Zoé 98 Varga Kitti 98 

3. Szalontai Zoltán 95 Kovács-Nagy Milán 79 Ozsvát Kristóf 75 Halász Hanna 78 

4. Varga Veron 88 Czigány Attila 75 Keskin Levente Ismet 74 Gajdácsi Vendel 74 

5. Drabant Boglárka 77 
Széplaki Márk Huba 

67 
Csukodi Jázmin 

70 Pintér Gábor 66 
Turupuli Noémi Nagy Janka 

6. Szarka Noémi 69 Slanina Sava 63 
Gondos Dominik 

66 
Szélesi Loretta 62 

Soós Henrietta Tengeri Jázmin 62 

 

 6e 7c 8a 8b 8d 

1. Dányi Attila 67 Almási Gergő Attila 58 Bene Richárd Olivér 88 Kovács Kornél 98 Balogh Anna Mária 64 

2. Hupka Flóra 59 Bán Klaudia 46 Tóth Ramóna 64 Nagy Gábor 82 Dinok Vivien 34 

3. Csorba Natália 44 Mokos Enikő 45 Horváth Diégó 62 Barkóczi István 78 Tóth Cintia 26 
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Logirintus – online szabadulószoba 

 

2 pálya – Hóbortos havasok (matematika) és Időutazás a pénz korszakaiba (pénzügyi ismeretek)  

4 osztály – matematika és 5 csoport – informatika, összesen közel 130 tanuló 

Gyémánt, arany és ezüst fokozatot elért csapatok (tanulópárok) 

 

Gyémánt 7b NATO 2.0 - Bartus Lóránd és Sikár Csaba 

Arany  8c LOREXA – Nagy Alexa és Szélesi Loretta 

7b komandÓ0.1 – Sümegi Csaba és Varga Krisztián 

7b pizzák - Rabi Jázmin és Rozsonczi Anetta 

Ezüst  8a Laci és Ricsi – Bene Richárd és Csete László 

8c Grincs – Hunka Benjamin és  

8c Scherlock és Watson – Halász Hanna és Lovas Jázmin 

7b Minyonok – Hevér Anna és Soós Henrietta 

7b puputeve – Horváth Fanni és  

7b PandaBanda – Nagy Janka és Báder-Nagy Enikő 

7b pizzák – Rabi Jázmin és Rozsonczi Anetta 

7b komandÓ0.2 – Sümegi Csaba és Varga Krisztián 

5d PRO_csapat – Drabant Boglárka és Varga Veron 

Bronz  6a Grinchek – Bujdosó Lara és Slanina Sava 

  7b Alfa Rómeó – Kocsis Kristóf és  

  8a Jégvarázs – Horváth Diégó és Tóth Ramóna  

5d a karácsonyosok – Szeleczki Áron és   

  5d A mikulás manói – Nyúl Gréta 
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         A Matematika, informatika, fizika munkaközösség 2022/2023. tanévre készült munkatervét elfogadom:  

  

  

Lajosmizse, 2023. január 31.  

 PEDAGÓGUS  ALÁÍRÁS  

1.  Balda Beatrix    

2.  Balogh Ágnes    

3.  Barna Beáta    

4.  Dajka Dénes    

5.  Göblyös Julianna    

6.  Gulyás-Sarkadi Hajnalka    

7.  Kiss Annamária    

8.  Kontra Attila    

9.  Kővágóné Kálmán Klára    

10.  Lóczi Imre    

11.  Nagyné Balogh Mária    



MATEMATIKA 
MUNKAKÖZÖSSÉG

MATEMATIKA 

FIZIKA 

INFORMATIKA

DIGITÁLIS KULTÚRA

2022/2023

I. félév

Barna Beáta      2023. február 



Matematika munkaközösség tagjai

Barna Beáta

matematika  
informatika

Balda Beatrix

fizika

Kővágóné Kálmán 
Klára

informatika

Göblyös Julianna

matematika

Gulyás-Sarkadi 
Hajnalka

matematika

fizika

Lóczi Imre

informatika

Nagyné Balogh Mária  

matematika

Kiss Annamária

matematika

Kontra Attila

fizika

Balogh Ágnes

matematika 

Dajka Dénes

informatika



Félév értékelése 



Szakvizsgás pedagógus képzés, továbbképzés, webinárium

• Pedagógus szakvizsga
Szakirányú 

továbbképzés

• Online és jelenléti továbbképzésekTovábbképzés

• EuCW, DTH, SID, Pénziránytű, 
eTwinningWebinárium



Foglalkozások, megbeszélések

• augusztus – Tanév feladatai

• november – Szakmai foglalkozás 

• január – A félév értékelése

Munkaközösségi 
foglalkozások

Aktuális feladatok
Versenyek
Programok

Megbeszélések -
szaktárgyanként



Délutáni foglalkozások

7. évfolyam3+1 matek 

három csoportFelkészítő 

BTMNFejlesztés



Eredmények

Félévi jegyek

MaTalent7

Központi felvételi



Matematika
18 tanulócsoport

332 tanuló

SNI 58

BTMN  59

15 D

47 – ötös

15 – bukás

5.b 4,29
6.b 3,58
7.c 4
8.b 4,38

3,798

2,817
3,058 3,053

5. 6. 7. 8.

MATEMATIKA

átlag = 3,14



Fizika

8 tanulócsoport

154 tanuló

SNI 26

BTMN  29

0 - D

28 – ötös

3 – bukás

7.c 4,14

8.b 3,65

3,59
3,11

7. 8.

FIZIKA

átlag = 3,35



Informatika 
Digitális kultúra

30 tanulócsoport

332 tanuló

SNI 58

BTMN 59

11 D

179 – ötös

0 – bukás

4,77

4,19 4,28
4,49

5. 6. 7. 8.

Informatika / Digitális kultúraátlag = 4,42

5.b/2 5
5.c/2 5
6.a/1 5
7.c/1 4,85
8.b/1 5
8.b/2 5
8.c/1 5



MaTalent7
• országos matematikai tehetségazonosító mérés

• 10.641 tanuló vett részt

• szomszédos országokból 749 diák

• értékelést a diákok nem az összpontszám alapján 
kapták

• értékelés a képességmodell segítségével

• felső 1 %-a 737 pont vagy e felett teljesített
• átütő tehetségfejlődésű tanuló, 

• felső 6 %-a 661 pont vagy e felett teljesített
• kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló,

• felső 25 %-a 569 pont vagy e felett teljesített
• tehetségígéret

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/MaTalent7_zaras


Statisztika 
központi felvételi eredmények

• 71 000 diák

• 83 nyolcadikos

• írtak központi felvételit

• országos átlag

• iskolai átlag



Póbafelvételi
• November – 1.

• December – 2.

• Január – Tz

• Délután – 6

2022/2023
próba 1. próba 2.

átlag félévi jegy
november december

8a 7,62 10,29 8,96 2,47

8b 12,95 17,33 15,14 4,38

8c 9,05 11,29 10,17 2,86

8d 5,04 7 6,02 2,5

átlag 8,67 11,48 10,07 3,05



Központi felvételi
1. Algebra

2. Törtek

3. Grafikonok, statisztika

4. Függvények, sorozatok

5. Mértékegységek

6. Oszthatóság

7. Arányosság, százalék

8. Kombinatorika

9. Geometria

10. Koordinátarendszer

11. Geometriai transzformációk

12. Egyenletek

13.Testek



Versenyek

Bolyai Matematika Csapatverseny

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Matematika Háziverseny

Természettudományi Háziverseny

eHód



Bolyai Matematika Csapatverseny

• 2022. október 14.

• 24 csapat (92 diák) nevezett (18 felsős csapat)

Barna Beáta, Gulyás-Sarkadi Hajnalka, Nagyné Balogh Mária





Zrínyi Ilona Matematikaverseny
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny iskolai fordulóján 43 tanulónk vett részt november 21-én. 

4.

Ugrina Lelle 4b 100

Tóth Hanna Panna 4b 96

Gulyás Adél 4d 95

3.

Marton Vivien 3a 77

Nyúl Imre 3b 70

Nagyszabó Zoltán 3a 67

6.

Becsei Soma 6b 81

Ugrina Bulcsú 6d 80

Labancz Gergő 6b 69

5.

Vörös Zétény 5b 85

Varga Veron 5d 73

Szaszkó Máté 5b 63

8.

Gulyás Bernadett 8b 67

Pintér Gábor 8c 65

Demeter Viktória 8c 45

Suba Boldizsár 8c 45

7.

Bartus Lóránd 7b 105

Sikár Csaba 7b 70

Erős Viktor 7d 60

Báder-Nagy Enikő 7b 60

Göblyös Julianna, Kulcsárné Halasi Ágnes KériTiborné, Miklósné Szeleczki Éva,
Balogh Ágnes, Gulyás-Sarkadi Hajnalka, Nagyné Balogh Mária

Barna Beáta, HagernéTerenyi Rita



Zrínyi Ilona Matematikaverseny

8 online forduló az internetes versenyben és a 2. fordulóra továbbjutók

5-8. évfolyamon 11 tanuló jutott tovább 

2023. február 17.





Matematika Háziverseny
2022. november 25.                                    97 fő versenyzett (5.- 20; 6.-32; 7.-20; 8.-25)

M 5. 6. 7. 8.

1.
Czigány Bálint 5c

48 Becsei Soma 6b 35 Varga Zoé 7b 36 Barkóczi István 8b 34
Rumi Noel 5d

2. Kisjuhász Bálint 5c 46
Labancz Gergő 6b

33 Kacskó Dorka 7c 33 Makai Sztella 8b 32
Ugrina Bulcsú 6d

3. Chen Zhe Hao 5a 40 Csire Márton 6b 28 Bartus Lóránd 7b 31 Tóth Zsófia 8b 29

4. Szalontai Zoltán 5d 37 Slanina Sava 6a 21 Gulyás Gergő 7c 29 Szilaj Petra 8b 23

5. Varga Veron 5d 36 Kispál Viola 6a 17 Dancsa Mihály 7d 26 Nagy Máté 8b 22

6. Vörös Zétény 5.b 32 Berze Zsombor 6b 16 Árva-Tóth Dóra 7a 24
Balogh Balázs

Tóth János

8a

8c
21





Természettudományi Háziverseny

2022. december 1.                                     60 fő nevezett a versenyre (5.- 4; 6.-11; 7.-16; 8.-29)

Varjú Lajos Természettudományi Emlékverseny 2023. március 22.



2022-es bitHÓDítás
Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny

Dr. Valentina Dagiene - litván professzor

•megmutassuk az informatika területének 

sokszínűségét,

•felkeltsük az érdeklődést az informatika iránt;

•feloldjuk az informatikával kapcsolatos negatív 

érzéseket;

•segítsük az oktatásban résztvevőket minél 

színesebb, érdekesebb, motiválóbb informatikai 

gondolkodást segítő feladatokkal, lehetőségekkel.

5. és 6. osztály, Benjamin
7. és 8. osztály, Kadét

November második hete a Bebras-hét

https://e-hod.elte.hu/mi-az-e-hod/


2022-es bitHÓDítás

Az iskolai versenyzők 

pontszámának átlaga

54,484 pont

Iskolánkból résztvevők 

124 tanuló 

(összesen 277 iskola

37351 tanuló)

5 osztály – matematika

4 csoport - informatika

5. és 6. osztály, Benjamin
7. és 8. osztály, Kadét

https://e-hod.elte.hu/mi-az-e-hod/




Témahetek, 
témanapok

Világ Legnagyobb Tanórája

Europe Code Week

Logikai fejtörők hete



LOGIrintus – MEDVE Matek
•Hóbortos havasok

• Időutazás a pénz korszakaiba

86 tanuló – párokban versenyzett



LOGIrintus – MEDVE Matek

Gyémánt 7b NATO 2.0 - Bartus Lóránd és Sikár Csaba









OKOSHOP

Alsó tagozat

Versenyek 

II. félév





Okosterem

Csoportmunka

Robotika

Projektmunka





Digitális Tudásközpont
Kecskemét







Magyar Tudomány Napja

Öveges nap



Forrás

• https://webkurzus.hu/leggyakoribb-feladattipusok-a-matek-kozponti-felvetelin/

• https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/MaTalent7_zaras

• http://www.mategye.hu/?pid=nyito

https://webkurzus.hu/leggyakoribb-feladattipusok-a-matek-kozponti-felvetelin/
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/MaTalent7_zaras
http://www.mategye.hu/?pid=nyito
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LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Beszámoló 

Történelem-természettudományi-rajz-technika 

munkaközösség 

Szládik Aliz Ildikó 

munkaközösség vezető 

      

2023. 01. 31. 
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1. Bevezetés 

Jelen beszámoló a Történelem-természettudományi-rajz-technika munkaközösség 2022/23. 

tanév I. félév oktatási nevelési munkáját hivatott összefoglalni. 

A beszámoló második, illetve harmadik pontjában a munkaközösség személyi és tárgyi 

feltételei szerepelnek.  

A negyedik és ötödik pontban az oktatási és nevelési célok általános megvalósulása kerül 

bemutatásra. 

A hatodik és hetedik fejezetben a munkaközösség által szervezett programokról, továbbá a 

tanulmányi versenyek való részvételről van szó. 

Munkaközösség vezetőként az idei tanévtől egy olyan újítást kezdeményeztem, miszerint az 

azonos szaktárgyat tanító kollégák közösen mutatják be a tantárgyukkal kapcsolatos féléves 

munkájukat. Az együttműködés a munkaközösség Google Drive felületén történik, Google 

dokumentum közös szerkesztése formájában. Mindegyik a munkaközösséghez tartozó 

tantárgynak saját sablont hoztam létre és osztottam meg a munkaközösség Google Drive 

felületén. Ennek bemutatása a hetedik pontban történik. 

A nyolcadik fejezetben egy táblázatban kerülnek bemutatásra a bukások, illetve a jelesek száma 

tantárgyi szinten. 

2. Személyi feltételek 

Pedagógus neve Tantárgy 

Adonyi Gabriella természettudomány 

Balda Beatrix biológia, természetismeret 

Csehné Medve Erika vizuális kultúra 

Kontra Attila kémia, földrajz, történelem 

Kovács Edit történelem 

Kővágóné Kálmán Klára történelem 

Sápiné Aczél Ágnes technika és tervezés 

Szládik Aliz Ildikó történelem, földrajz 

Tettey Robert Kofi természetismeret, technika 
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A 2022/23-as tanévben Barna Beáta nem tanított technika tantárgyat, továbbá Nagyné Balogh 

Mária csupán egy osztályban tanított heti 1 órában technikát, így közös megegyezés után a 

Felső tagozatos matematika munkaközösséghez tartozik a 6.b osztály technika és tervezés című 

tantágy. 

A 2022/23-as tanév I. félév során távozott az intézményből: Patkós Győző. 

A 2022/23-as tanév I. félév során csatlakozott Csehné Medve Erika, aki a vizuális kultúra 

tantárgyat tanít, továbbá csatlakozott a munkaközösséghez Tamási Petra, aki az 5.c osztályban 

történelmet tanít. 

Minősítések: Tettey Robert Kofi elkészítette és feltöltötte az Oktatási Hivatal felületése a 

Pedagógus II. minősüléshez szükséges portfóliót. 

3. Tárgyi feltételek 

3.1. Szemléltető eszközök 

A munkaközösség tagjai a tanítási folyamat és annak megtervezése során rendszeresen 

használják az intézmény által nyújtott szemléltető és egyéb tanítási eszközöket (interaktív tábla, 

tanári számítógépek, térképek, demonstrációs eszközök). Részletesebben erről a lentebb 

található tantárgyi beszámolókban a 4. A tanítás során használt szemléltető eszközök c. kerülnek 

részletesebben bemutatásra. 

Munkaközösségünk tagjai fokozottan figyeltek a takarékosságra pl.: papír és a nyomtatás terén. 

Az egyes feladatlapokat kisebb méretben nyomtatták, így egy papírra több példányban is 

ráfértek a feladatok, továbbá a kinyomtatott szövegek (pl.: történelmi források), ábrák többször 

is felhasználásra kerültek. Természetesen a takarékosság egyik hátránya volt, hogy a 

papírigényes módszerek háttérbe szorultak. 

3.2. Tankönyvek 

A tankönyvek terén a 2020-as Nemzeti Alaptanterv előmenetele miatt is történt némi változás, 

hiszen immáron a hetedik évfolyamon is az ennek megfelelő tankönyveket használtuk. 

Történelem:  

5. évfolyam 

• Tankönyv: Borhegyi Péter, dr. Szabados György (2020): Történelem 5. Oktatási 

Hivatal, Budapest 
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• Munkafüzet: Borhegyi Péter, Pappné Gellényi Judit (2020): Történelem 5. Munkafüzet. 

Oktatási Hivatal 

• Atlasz: Képes Történelmi Atlasz. Oktatási Hivatal. 2019. 

6. évfolyam 

• Tankönyv: Tóth Attila (2020): Történelem 6. Tankönyv. Oktatási Hivatal, Budapest 

• Munkafüzet: Borhegyi Péter (2020): Történelem 6. Munkafüzet. Oktatási Hivatal, 

Budapest 

• Atlasz: Képes Történelmi Atlasz. Oktatási Hivatal. 2019. 

7. évfolyam 

• Tankönyv: Dr. Kojanitz László (szerk.) (2022): Történelem Tankönyv 7. Oktatási 

Hivatal, Budapest. 

• Munkafüzet: Dr. Kojanitz László (szerk.) (2022): Történelem munkafüzet 7. Oktatási 

Hivatal, Budapest. 

• Atlasz: Képes Történelmi Atlasz. Oktatási Hivatal. 2019. 

8. évfolyam 

• Tankönyv: Ötvös István, Katona András, Bódy Zsombor, Kojanitz László, Pálinkás 

Mihály (2017): Történelem 8. Oktatási Hivatal (Eszterházy Károly Egyetem), Budapest. 

• Munkafüzet: Légrádi Judit Fruzsina, Sólyom Márk, Kojanitz László, Pálinkás 

Mihály (2017): Történelem 8. Munkafüzet. Oktatási Hivatal (Eszterházy Károly 

Egyetem), Budapest. 

• Atlasz: Képes Történelmi Atlasz. Oktatási Hivatal. 2019. 

Földrajz: 

7. évfolyam:  

• Tankönyv: Arday István, Szőllősy László (tananyagfejlesztők) (2021): Földrajz 7-8. 

munkafüzet. Oktatási Hivatal, Budapest 

• Munkafüzet: Arday István (szerk.) (2021): Földrajz 7-8. Tankönyv. Oktatási Hivatal, 

Budapest 

• Atlasz: Földrajzi Atlasz Általános Iskolásoknak. 2018. Eszterházy Károly Egyetem. 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eger 
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8. évfolyam: 

• Tankönyv: F. Kusztor Adél, Dr. Makádi Mariann, Pokk Péter, Szőllőssy László (2018): 

Földrajz 8. Tankönyv. Eszterházy Károly Egyetem. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 

Eger 

• Munkafüzet: F. Kusztor Adél, Pokk Péter, Láng György (2018): Földrajz 8. 

Munkafüzet. Eszterházy Károly Egyetem. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eger 

• Atlasz: Földrajzi Atlasz Általános Iskolásoknak. 2018. Eszterházy Károly Egyetem. 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eger 

Biológia 

7. évfolyam: 

• Tankönyv: Subai Géza (szerk.) (2022): Biológia 7-8. Tankönyv. Oktatási Hivatal, 

Budapest 

• Munkafüzet: Subai Géza (szerk.) (2022): Biológia 7-8. Munkafüzet. Oktatási Hivatal, 

Budapest. 

8. évfolyam: 

• Tankönyv: Kropog Erzsébet (2017): Biológia 8. Tankönyv. Eszterházy Károly 

Egyetem, Eger. 

• Munkafüzet: Kováts Zsófia, Kropog Erzsébet (2017): Biológia 8. Eszterházy Károly 

Egyetem, Eger. 

Kémia 

7. évfolyam: 

• Tankönyv: Albert Attila, Albert Viktor, Gávris Éva, Hetzl Andrea, Paulovits Ferenc 

(tananyagfejlesztők) (2021): Kémia 7-8. Tankönyv. Oktatási Hivatal, Budapest 

• Munkafüzet: Albert Attila, Albert Viktor, Gávris Éva, Hetzl Andrea, Paulovits Ferenc 

(tananyagfejlesztők) (2021): Kémia 7-8. Munkafüzet. Oktatási Hivatal, Budapest 

8. évfolyam: 

• Tankönyv: Albert Attila, Albert Viktor, Gávris Éva, Hetzl Andrea, Paulovits Ferenc 

(2017): Kémia 8. Tankönyv. Eszterházy Károly Egyetem (Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet), Eger 
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• Munkafüzet: Albert Attila, Albert Viktor, Hetzl Andrea, Gávris Éva, Paulovits Ferenc 

(2017): Kémia 8. Munkafüzet. Eszterházy Károly Egyetem (Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet), Eger 

Természettudomány 

5. évfolyam 

• Tankönyv: Dr. Angyal Zsuzsa, Molnár Tamás (2020): Természettudomány. Tankönyv. 

Oktatási Hivatal. Budapest. 

• Munkafüzet: Természettudomány 5. Munkafüzet. Oktatási Hivatal. Budapest, 2020. 

6. évfolyam 

• Tankönyv: Horváth Miklós, Molnár László, Szentirmainé Brecsok Mária (2021): 

Természettudomány 6. Tankönyv. Oktatási Hivatal. Budapest, 2021. 

• Munkafüzet: Szeip Gréta, Ullmann Kristóf (2021): Természettudomány 6. Munkafüzet. 

Oktatási Hivatal. Budapest, 2021. 

4. Oktatási célok és megvalósításuk 

Az augusztusi első munkaközösségi értekezleten a kollégákkal közösen alkottuk meg az éves 

munkaterv keretein belül a 2022/23-as tanévre szóló oktatási, nevelési célokat, amelyek 

megvalósításáról ezen fejezetben esik szó. 

4.1. Szociális – és állampolgári kompetenciák fejlesztése a tanított tantárgyakon keresztül 

Ezen kompetenciák fejlesztéséhez változatos, erre alkalmas módszereket alkalmaztunk 

(drámapedagógiai módszerek, tanításon kívüli programok, ünnepségek, megemlékezések). 

4.2. A gyerekek digitális kompetenciájának fejlesztése 

Továbbra is rendelkezésre állnak az intézmény ehhez szükséges informatikai eszközei 

(számítógépek, tabletek, interaktív táblák), illetve online felülete a Google Classroom, amelyen 

keresztül online elvégezhető házi, illetve szorgalmi feladatokat szoktunk feladni a tanulók 

számára. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók okostelefonjait is egyre inkább bevonhatjuk a 

tanításba, észrevehetően több diáknak áll már rendelkezésre korlátlan internet. 

4.3. Természettudományi kompetenciamérésre való felkészítés 
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A tavalyi évben került bevezetésre a természettudományi kompetenciamérés. Az első mérés 

eredményeiről még nincsenek adataink, így a tavaly kijelölt felkészítés módját folyatjuk 

tovább: minél több az adott tananyaghoz kapcsolódó mintafeladat gyakorlása történik a 

tanórákon. 

4.4. A munkaközösségen belüli szakmai együttműködés további elmélyítése 

Ebben a félévben két munkaközösségi értekezletet tartottunk. A kollégák túlterheltsége miatt 

(délutáni órák, túlórák, plusz feladatok vállalása) már a hibrid (személyes, online egyszerre) 

munkaközösségi értekezletek megtartása is nehezebben összeegyeztethető, mint a tavalyi 

tanévben. 

Az idei félév egyik szakmai újítása volt egy bemutató tanóra megtartása és annak megbeszélése 

a munkaközösség tagjainak. Szappanos Csilla intézményvezető-helyettes a „Személyre szabott 

tanulást támogató tanulói profilok létrehozása” című mesterprogramjának keretein belül  a 

2021/22. tanévben mérte fel a negyedik, illetve a hatodik évfolyamokon a tanulói érdeklődési 

profilokat. A bemutató óra Komplex Alapprogramra épülő vázlata ezen felmérésre épül. 

A tanóra 2022. december 14-én került bemutatásra történelem tantárgyból az 5.d osztályban. A 

hospitáló kollégák létszáma 6 fő volt. Az utólagos visszajelzések alapján a kollégák számára 

pozitívum volt, hogy olyan bemutató órákon vehettek részt, amelyen új módszertani 

megoldásokkal találkozhattak, továbbá elmélyíthették az eddig is meglévő módszertani 

tudásukat. 

Célunk, hogy a bemutató órák tartása kapcsán hagyományt teremtsünk. A második félévben 

2023. február 2-án lesz lehetőség egy a Komplex Alapprogram elveit követő tanóra látogatására 

a 7.d osztályban. 

További célunk, hogy a fent leírt felmérés eredményei, továbbá a Komplex Alapprogram 

beépüljenek a tanítási folyamat megtervezésének bizonyos szakaszaiba, segítve ezzel a tanulók 

motivációját. 

A alábbi diagrammokon a tanórával kapcsolatos tanulói visszajelzések szerepelnek (1= 

egyáltalán nem, 5= teljes mértékben) 
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1. ábra: A tanulók visszajelzései alapján saját szerkesztés 

A Komplex Alapprogram és a fentiekben mérés alapján a 7.d osztályban is megvalósult egy 

történelemóra. A tanulói visszajelzések ebben az osztályban a következőképen alakultak (1= 

egyáltalán nem, 5= teljes mértékben): 

 

2. ábra: A tanulók visszajelzései alapján saját szerkesztés 

Összességében elmondható, hogy a gyerekek mindkét osztály esetében motiváltak voltak a 

tanórai feladatok megoldásában. 

4.5. Más munkaközösségekkel történő szakmai együttműködés 

Az idei tanév I. félévében az eddigiekhez képest nagyobb lendületet vett a szakmai 

együttműködésünk más munkaközösségekkel: Felső tagozatos matematika, illetve az 

Idegennyelvi munkaközösséggel is voltak, illetve kivitelezés alatt vannak közös szervezésű 

programok: 

• Felső tagozatos matematika munkaközösséggel történő együttműködés 
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o Öveges nap megszervezése 

o Természettudományi háziverseny megszervezése 

• Idegennyelvi munkaközösség 

o Részvétel az UNESCO által szervezett Klímahősök c. konferencián (Budapest, 

2022. november 20.) 

o „Water Droplets Adventures” A víz világnapja alkalmából megrendezett 

országos angol nyelvű verseny szervezése 

4.6. Újabb pedagógiai módszerek alkalmazása 

A munkaközösség tagjainak pedagógiai, tanítási módszerei a tantárgyi részben kerülnek 

részletesebb bemutatásra. 

4.7. Tanulmányi versenyekre való felkészítés tanórán kívüli foglalkozások 

Szakkörök, korrepetálások tartására sajnos nincs órakeret, ezért ezt külön a versenyző 

diákokkal összeegyeztetett módon tudtuk megoldani: tanórák utáni konzultációk, feladatlapok 

küldése, javítása, online felület (Google Meet) használata konzultáció céljára. 

4.8. Az iskolai lemorzsolódás csökkentése 

A tanítási folyamat tervezése során a tanulók képességük szerinti differenciálását helyezzük 

előtérbe, erre a leghatékonyabb módszer a Komplex Alapprogram nyújtotta lehetőség. 

Ahogyan a szaktárgyi beszámolókban is olvasható egyre több kolléga használja ezt a módszert. 

Ezeken a tanórákon a gyerekek sikerélményeket motivációt szerezhetnek az adott tantárgy és 

annak tanulása kapcsán. 

Az ismeretellenőrzések során fokozottan figyeltünk a tanuló egyéni képeségeire. 

4.9. A természetben és a környezetben történő folyamatok megismertetése a tanulókkal 

Az idei tanévben is folytattuk hagyományunkat, miszerint minden félévben szervezünk 

legalább egy tanulmányi kirándulást. A Kutatók Éjszakája c. program keretén belül a Bányai 

Júlia Gimnázium által szervezett, természettudományokkal kapcsolatos programjain vettünk 

részt. Több mint 50 tanuló vett részt iskolánkból eze a programon. 

2022. november 20-án Budapestre látogattunk 10 fő tanulóval az UNICEF Klímahősök c. 

környezettudatos életmódról szóló konferenciájára. 

Az iskolakert, amelynek felelőse Sápiné Aczél Ágnes kiváló helyszín arra, hogy a gyerekek 

megismerhessék a közvetlen környezetüket és az ott játszódó folyamatokat, hiszen Lajosmizsén 

nagy szerepet kap a kertészkedés és az ezzel kapcsolatos foglakozások összessége. Úgy 
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gondoljuk, hogy ebből kifolyólag fontos feladatunk, hogy a gyerekek már általános iskolás 

korukban tapasztalatok szerezzenek a közvetlen környezetükben történő természettel 

kapcsolatos folyamatokkal. 

Munkaközösségünk több tagja is részt vett a Felső tagozatos matematika munkaközösséggel 

szervezett iskolai szintű november 7-i Öveges napon, amelyen a gyerekek a közvetlen 

környezetükben lejátszódó folyamatokkal kapcsolatos kisérleteket tekinthettek meg, 

próbálhattak ki. 

4.10. A házi feladat, illetve a felszerelések hiányának csökkentése 

A házi feladat hiányok egyik oka, az iskolában vagy otthon hagyott munkafüzetek, tankönyvek, 

hiányos felszerelések. Ezen probléma megoldásaként a tanulókkal megismertettük a 

tankönyvkatalogus.hu oldalt, amelyen elérhetők és letölthetők az Oktatási Hivatal által kiadott 

tankönyvek, munkafüzetek. 

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a tanulószobás kollégákkal, hogy melyik tanulónál 

probléma a házi feladat gyakori hiánya. 

5. A nevelési célok megvalósulása 

A munkatervünkben is szereplő nevelési céljaink összetettek, és szinte minden tantárgy 

esetében figyelembe vesszük, hogy a tanítási folyamat tervezése és kivitelezése során 

kapcsolódjanak a környezettudatossághoz, az internet etikus használatához. Az 

élménypedagógia segítségével igyekszünk a tanulók kreativitását fejleszteni, továbbá olyan 

élményszerűen bemutatni a jeles napokat (kultúrával, történelemmel kapcsolatos ünnepek, 

emléknapok), hogy minél inkább közelebb hozzuk a gyerekeket ezek mondanivalójához. 

6. A munkaközösség által szervezett programok a 2022/23. tanév I. félévben 

6.1. Iskolakert rendezése (2022. őszi kerti munkák) felelős: Sápiné Aczél Ágnes 

A 2022/23-as tanévben is folyatódtak a szezonális foglalkozások az iskolakertben a Technika 

és tervezés és az osztályfőnöki órák keretein belül. 

6.2. Látogatás a Kutatók Éjszakájára (2022. szeptember 30.) felelős: Szládik Aliz Ildikó 

A keretében a Bányai Júlia Gimnáziumba szerveztünk látogatást és több, mint 50 tanulót 

kísértünk az ott bemutatott kísérletekre. 

6.3. Állatok világnapja (2022. október 4.) felelős: Patkós győző 
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Az állatok világnapja alkalmából az iskolai faliújságon csodálhatták meg a gyerekek 

kedvenceiket. 

6.4. Magyar tudomány napja (2022. november 7.) felelős: Balda Beatrix, együttműködve a 

Felső tagozatos matematika munkaközösséggel 

6.5. Öveges nap (2022. november 7.) felelős: munkaközösség természettudományos 

tantárgyakat tanító tagjai együttműködve a Felső tagozatos matematika-informatika 

munkaközösséggel 

Az Öveges nap iskolánkban már több éves hagyománynak örvend és mindig az egyik 

legnépszerűbb tanulmányi program a tanévben. Idén olyan sok tanuló jelentkezett, hogy három 

körös fordulót kellett szerveznünk, hiszen a gyerekek mindegyik állomáson történő kísérletekre 

kíváncsiak voltak. 

Munkaközösségünkből két pedagógus mutatott be kísérleteket: 

• Kontra Attila: kémia 

• Szládik Aliz Ildikó: földrajz 

6.6. UNICEF Klímahősök c. konferencia (2022. november 20.) felelősök: Adonyi Gabriella, 

Szládik Aliz Ildikó 

Tíz főből álló csoportot kísértünk el a budapesti Telekom  székházban tartott az UNESCO által 

szervezett gyermekeknek szóló klímakonferenciára, ahol a környezettudatosságra nevelés volt 

az egyik fő cél. 

7. Versenyek 

Az alábbi táblázat az első félév versenyeit és eredményeit tartalmazza. 

verseny neve helyezés felkészítő tanár 

7-8. évfolyamos tanulók Országos 

Történelem Tanulmányi Versenye 

 

Nincs továbbjutó a 

megyei fordulóra 

Kontra Attila 

Kővágóné Kálmán 

Klára 

Szládik Aliz Ildikó  

Lakitelek Népfőiskola Kun Vetélkedője I. 

forduló) 

Még nem hirdettek 

eredményt 

Kovács Edit 

Szládik Aliz Ildikó 

Természettudományi Háziverseny 
Minden évfolyamból 5 

főt indítunk a Varjú 

Adonyi Gabriella 

Balda Beatrix 



11 

 

Lajos Országos 

Természettudományi 

Emlékversenyen 

Kontra Attila 

Szládik Aliz Ildikó 

Tettey Robert Kofi 

 

Bolyai Természettudományi 

Csapatverseny (körzeti forduló) 

7.c osztály 7. helyezés 

• Kacskó Dorka 

• Bognár Hanna 

• Selypes Réka 

• Szarka Zoltán 

Balda Beatrix 

Kontra Attila 

Az éves munkatervben szereplő az ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi 

Intézete által éveken keresztül meghirdetett Tűzön-vízen át online földrajzverseny általános és 

középiskolások részére c. versenyt az idei tanévben nem hirdették meg. 

8. Tantárgyi beszámolók 

A tantárgyi beszámolók jelen dokumentum fő részét jelentik. Minden tantárgy esetében a tanító 

szaktanárok készítettek leírást az elvégzett féléves munkáról (módszertan, tanítási órán kívüli 

programok, versenyekre történő felkészítés, eredmények, egyéb az adott tantárggyal 

kapcsolatos észrevételek). 
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Történelem/Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

1. Szaktanárok, tanított osztályok: 

Kontra Attila: 7.b, 8.a 

Kovács Edit: 6.a, 7.a 

Kővágóné Kálmán Klára: 5.a, 5.b, 7.c, 8.c 

Tamási Petra: 5.c 

Szládik Aliz Ildikó: 5.d, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, 7.d, 8.b, 8.d 

2. Tanulmányi átlagok 

Történelem/Történelem, társadalmi- és állampolgári ismeretek I. félév 

5.a: 3,17 6.a: 3,53 7.a: 3,26 8.a: 3,24 

5.b: 4,67 6.b: 3,68 7.b: 3,37 8.b: 4,76 

5.c: 4,48 6.c: 4,00 7.c: 4,27 8.c: 3,38 

5.d: 4,71 6.d: 3,67 7.d: 3,67 8.d: 3,30 

 
6.e: 3,10 

  

 

3. A tanítási folyamat során használt munkaformák, módszertani megoldások 

5. évfolyam 

Az 5.a osztály tanulmányi eredménye a leggyengébb az 5. évfolyamon. Az osztályban 2 fő SNI, 

2 fő TN-es tanuló van. A gyenge tanulmányi eredmény ellenére motiválhatóak. Nagy a 

mozgásigényük, ezért a 45 perces tanórába mozgással összekötött feladatokat is be szoktam 

építeni. A feladatértelmezés is gyakran gondot okoz, így rövid, könnyen érthető tanári 

utasítások hangzanak el. A szómagyarázatnak, a szókincsfejlesztésnek kiemelt szerep jut, 

hiszen sokszor hétköznapi kifejezéseket is nehezen értenek meg. 

 A szociális hátrány észlelhető a viselkedéskultúrában, a felszerelés- és házi feladat hiányban. 

Az órákon igyekszem az alapokat megértetni, megszilárdítani; a memorizálást kiemelten 

segíteni. Erre azért van szükség, mert  ezek a gyerekek többségében nem veszik elő otthon a 

történelem felszerelést. Az online módon feltöltött tanulást segítő anyagokhoz, játékos 

feladatokhoz nem tudnak hozzájutni (nincs eszköz, internet otthon). A következő órára azzal a 

tudással jönnek, amit előzőleg az iskolában elsajátítottak. Csoportmunkában kevésbé 
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hatékonyak, egyenlőre az egyéni és páros munkákat részesítem előnyben nagymértékű 

pedagógusi rásegítéssel. 

Az 5.b osztály szorgalmas, jó képességű osztály. Az alsó tagozatból nagyfokú önállósággal 

érkeztek, ismerik a csoportmunkát, kooperatív módszereket. Kreatívak, együttműködőek 

egymással is. Az órákon felkészültek, a tananyaghoz tartozó ismereteket elsajátítják, értik. A 

szóbeli kommunikáció fejlesztésére van szükség, hogy ne csak egy szóval vagy tőmondatban 

válaszoljanak a feltett kérdésekre. A forráselemzésre és a térkép adatainak értelmezésére 

kiemelt figyelmet fordítok. 

Az 5.c osztályban az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyv alapján haladunk a tananyaggal, 

ugyanakkor a NAT 2012-höz kapcsolódó Mozaik kiadó által kiadott tankönyvet is használjuk 

kiegészítésképpen. Az óráinkon főként frontális munkaformát alkalmazunk, ugyanakkor 

gyakran megjelennek a kreativitást igénylő feladatok, az egyéni, páros és csoportmunkák is. Ez 

utóbbiak általában a gyakorló és összefoglaló órákon jelennek meg. A munkafüzet feladataiból 

csak néhányat oldunk meg, de általában minden tananyagrésznél sor kerül egy-egy 

szövegértéssel (forráselemzéssel) kapcsolatos feladat. 

Az 5.d osztályban folyó munka sokkal hatékonyabbnak tűnik, mint a frontális. Ez annak is 

köszönhető, hogy a gyerekek képesek önállóan megoldani a kreativitást igénylő feladatokat. A 

félév során többször alkalmazásra került a DFHT módszer. Ezt a nyílt nap során a szülők, a 

bemutató óra során pedig a kollégák is megtekinthették.  A 2012-es NAT témakörei 

izgalmasabbnak bizonyultak a gyerekek számára, ezért a ezekből is építettem be a tananyagba. 

6. évfolyam  

A 6.a osztály esetében a tananyagrészek összefoglalásánál az Útlevél módszert alkalmaztam a 

csoportos, játékos gyakorláshoz, ismétléshez. Óráimon rendszeresen használom a Wordwall 

alkalmazással készített játékos feladatokat.  

A 6.b, c, d, e osztálynál nagyon movitáló szokott lenni az interneten található D-s animációk 

megtekintése, kipróbálása. A házi feladatok kijelölésénél a Google Classroom felülete jó 

lehetőség az online felületen elkészíthető házi feladatok feladására. A learningapps.org felületet 

pedig már rutinosan használják a tanulók, így rendszeresen készítek különféle gyakorló 

feladatokat a gyerekek számára. 

7. évfolyam 

A hetedik évfolyamon a hosszú, nehezen áttekinthető leckéket kisebb egységekre bontva 

dolgozzuk fel (ez a 6. évfolyamra is igaz), vázlatot, rendszerezéshez gondolattérképet 

készítünk. Játékos feladatokat az adott osztályban inkább egyénileg és páros munkában oldanak 
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meg a gyerekek. Sok feladat van a munkafüzetben, amelyek hasznosak a szövegértés 

fejlesztésében, ezért ezek közül választok önálló és páros munkára gyakorlatokat. 

7.b: Nagyon jól alkalmazható a DFHT, KIP-es feladatok az osztályban bármilyen csoport 

alakítható náluk, nagyon rugalmasak. Munkafüzeti feladatok sokszínűek, jól alkalmazható 

egyéni, páros, csoportmunkákhoz. Segíti a szövegértés, logikai gondolkodás fejlesztését. 

Lehetőség van a tanulóknak minden órán felelni önként, illetve kötelező alapon. Egyre 

ügyesebben tudnak vázlatot készíteni önállóan is.  

A 7.c osztály a saját osztályom. Jó képességű, szorgalmas osztály. Az idei évben a Pedagógus 

II. fokozat minősítésekor itt tartottam meg a tanórákat. Összeszokott csapat, kreatívak; 

egyénileg, csoportban, DFHT módszert alkalmazva is tudnak és szeretnek dolgozni. Kisebb 

problémát az összefüggések feltárása, megértése jelent. Források elemzésekor nagy hangsúlyt 

fektetek a  diagramok, valamint a statisztikai adatokat tartalmazó táblázatok értelmezésére.  

A 7.d osztályban sok a gyenge tanulmányi eredménnyel rendelkező tanuló. Náluk kifejezetten 

jó megoldásnak tűntek a különféle drámapedagógiai módszerek (disputa, lakossági fórum, vita, 

kétkamarás országgyűlés eljátszása, 1848. március 15-i események eljátszása stb.). 

Tapasztalatom az, hogy az ilyen jellegű módszerek alkalmazása során a gyerekek már bátran 

használják az egyes történelmi fogalmakat. A félévi átlag is mutatja az újabb módszereknek is 

köszönhető javulást. 

8. évfolyam 

Az órákon leginkább olyan feladattípusok kerültek megoldásra, amelyek a természettudományi 

kompetenciamérésen, továbbá a központi felvételin is előfordulhatnak. 

8.a: Nagyon rossz magatartású osztály, nehéz őket lekötni bármivel is. Nehezen működik a 

csoportmunka, mert nagyon nehéz jó csoportalalakítást végrehajtani náluk. Maximum a páros 

munka hatékonyabban működik, de a legjobb az egyéni munka náluk. Szóban ügyesebben 

felelnek, mint írásban, így a témazáró dolgozatokat leszámítva nem íratok náluk röpdolgozatot.  

A 8.c osztályban a tanév első félévében a tanórai magatartás normalizálódott. A nagyobb 

gondot néhány tanuló esetében a nagy óraszámú hiányzás, s az ennek következtében jelentkező 

hiányosságok okozzák. A csoportból 7 fő SNI, 6 fő TN-es tanuló. Többségében alulmotiváltak 

a közös munkánál is. A kedvencük az ún. “személyes történelem”, amikor is családi 

vonatkozásokat tudnak kapcsolni a tananyaghoz, illetve otthonról régi eszközöket, 

ruhadarabokat stb. tudnak hozni. Erre az osztályra is jellemző, hogy a tanórán megszerzett 

tudásukat 80%-ban nem segítik meg otthoni felkészüléssel.  

4. A tanítás során használt szemléltető eszközök 
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5. évfolyam 

5.a, 5.b: Google Maps, Earth (“emberke” ledobása a pontos helyszínre mindig derűt okoz), ppt, 

prezi.com, 3D animációk, videók (kedvelik a “Tökéletlen történelem” sorozatot). A tankönyvet, 

munkafüzetet, atlaszt a tanórák 80%-ában kivetítem projektorral, az interaktív tábla 

segítségével dolgozunk is velük a táblánál. Saját készítésű learningapps.org, wordwall, genially 

feladatokat is használunk. Teljesen új feladat elkészítése viszont nagyon időigényes, így 

többször az előzőekben összeállított feladatokat módosítom az osztály képességeinek, 

befogadóképességének megfelelően. 

A DFHT órák nagyon eszközigényesek. A vezetőség mindig biztosítottak az ehhez szükséges 

eszközöket (csomagolópapír, filcek, ragasztó, olló stb.) Az interaktív panel segítségével 3D 

animációkat tekintettünk meg, továbbá a Google Earth alkalmazás segítségével meglátogattuk 

a tanult ókori helyszíneket a mai állapotukban. 

Rendszeresen használunk interneten elérhető feladatokat, illetve általam készített feladatokat 

(Wordwall, Learningapps, Kahoot, ClassTools.net). Minden alkalommal használunk képeket, 

illusztrációkat, piktogrammokat. A térképeket minden órán használjuk, gyakori az egyes 

témaköröknél a vaktérkép, amelyek a dolgozatokban is visszatérnek. Volt alkalom, amikor egy 

földgömböt is kölcsönkértem szemléltetésképpen. Mindezeken felül használjuk a tankönyvet, 

munkafüzetet, Az Oktatási Hivatal által kiadott Történelmi Atlaszt.  

6. évfolyam  

Az Oktatási Hivatal tankönyvét, munkafüzetét és az általuk kiadott Történelmi Atlaszt 

használjuk. Ezt kiegészítem az  NKP okostankönyvének szemléltető anyagaival, a Zanza tv és 

a  “Tökéletlen történelem” videóinak részleteivel. Használom az OFI digitális történelmi 

atlaszát, az online alkalmazások közül a Wordwall, a Kahoot, a Genially alkalmazásokat. 

Szorgalmi feladat kiadásához tökéletes feladat az iskola által biztosított Google Tanerem. 

7. évfolyam 

Az Oktatási Hivatal tankönyvét, munkafüzetét és az általuk kiadott Történelmi Atlaszt 

használjuk. Ezt kiegészítem az  NKP okostankönyvének szemléltető anyagaival, a Zanza tv és 

a  “Tökéletlen történelem” videóinak részleteivel. Használom az OFI digitális történelmi 

atlaszát, az online alkalmazások közül a Wordwall, a Kahoot, a Genially alkalmazásokat. 

A 7.b osztályban a fentieken kívül digitális és fali térképek, továbbá Power Point prezentációk 

is felhasználásra kerülnek. 
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7.c osztály: Google Maps, Earth ppt, prezi.com, 3D animációk, videók (kedvelik a “Tökéletlen 

történelem” sorozatot). Ebben az osztályban a Zanza tv-t, a “Gyorstalpaló” videókat is 

használom, ezeket kedvelik a gyerekek. A tankönyvet, munkafüzetet, atlaszt  náluk is kivetítem, 

az interaktív tábla segítségével ezekből dolgoznak táblánál. Saját készítésű learningapps.org, 

wordwall, genially feladatokat szintén használok. Itt már alkalmazható a Fortepan, illetve a 

filmhíradók online felülete. 

A 7.d osztályban a drámapedagógiai módszerekkel kapcsolatos eszközöket használok, továbbá 

a gyerekek nagyon szeretik a történelmi képeket, festményeket elemezni, ezekről beszélgetni. 

8. évfolyam 

A 8.a osztály esetében az Oktatási Hivatal tankönyvét, munkafüzetét és az általuk kiadott 

Történelmi Atlaszt használjuk, ezt kiegészítem az  NKP okostankönyvének szemléltető 

anyagaival, a Zanza tv műsoraival. Szorgalmi feladatokat adok nekik. Érdekes emberekről, 

eseményekről szeretnek hallani, utánanézni. Használom a digitális és fali térképeket is. Power 

Point prezentációt- folyamatosan használok az órán. 

A 8.b osztály esetében ebben a tanévben főként a szövegértés fejlesztése céljából a történelmi 

források elemzése kapott nagyobb hangsúlyt. Előszeretettel érdeklődnek az egyes történelmi 

filmek után. 

A 8.c osztályban a Google Maps, Earth , ppt, prezi.com, videók (“Tökéletlen történelem” Zanza 

tv, Gyorstalpaló) használom. A tankönyvet szemléltetésnél, fogalom magyarázatnál kerül elő. 

A tankönyvet, munkafüzetet használom, a Történelmi Atlaszt pedig kivetítem, az interaktív 

tábla segítségével a táblánál is dolgoznak a gyerekek. Ebben az osztályban használom a 

“vaktérképes” újraírható földgömböt is. Saját készítésű learningapps.org, illetve mások által 

készített wordwall, genially feladatokat is használunk. Sokszor célt ér a megértetésnél a 

korszakról készült történelmi film részletek lejátszása, eredeti felvételek bemutatása. Ennél az 

osztálynál is használok fotókat a Fortepan oldaláról, illetve részleteket a filmhíradók online 

webhelyről. 

5. Nehézségek a tantárggyal kapcsolatban 

5. évfolyam 

Az 5.a osztály esetében a fentiekben leírtak inkább az erre alkalmas feladatok segítségével 

felzárkóztatás történik. 

Az elsődleges nehézséget a témakörök és tananyagrészek hosszúsága okozza. A tankönyvet 

jellemzően nem használjuk, abból készítek vázlatot az órára, amelyet kiegészítek a NAT 2012-

es Mozaikos tankönyvével is. Ez segíti a tananyagrészek leegyszerűsítését, ugyanakkor emiatt 
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a vázlatírás vesz el több időt. Bár a munkafüzet feladatai viszonylag jól használhatók, én 

rendszeresen készítek is az általam készített vázlatokhoz külön feladatokat. 

6. évfolyam 

A tankönyv nehezen áttekinthető struktúrája tapasztalatom szerint megnehezíti az önálló 

tanulást a gyerekek számára. A leckék szövege hosszú, a vastag betűs kiemelések nem adnak 

könnyen tanulható ismeretet, nem mindig logikusak. A munkafüzet feladatai viszont ezen az 

évfolyamon még elvégezhetőek és változatosak. 

7. évfolyam 

Ezen az évfolyamon még inkább érvényes, hogy a tankönyv nehezen használható. Olvasási, 

szövegértési feladatokat tudok belőle adni, de önálló tanulásra csak kevés gyerek tudja 

használni. A munkafüzet feladatainak mennyisége áttekinthetetlenül sok, válogatni is  nehéz 

belőlük, mert a feladatok nagyobb részéhez meg kell ismerni az egész (8-10 oldalas) leckét, 

nem pedig egy-egy kisebb szövegrész feldolgozását segítik. Pozitívuma viszont, hogy lehet 

válogatni a forráselemző feladatok közül. Én nem is küldöm haza a munkafüzeteket, ezzel 

jelentősen csökkentve a tanulók táskájának súlyát. 

A 7.b osztály esetében a tananyagok nagysága miatt egy-egy anyagrésszel több órát kell 

foglalkozni, illetve ki kell egészíteni, ahhoz, hogy érthető legyen. A munkafüzet felépítését 

dicsérném, mert nagyon sok jó feladat van benne, de ezekből válogatni kell. Témazáró 

dolgozatok összeállítására alkalmasak. 

A 7.c osztály számára a tankönyvi  “leckék” hosszúak, azokat értelemszerűen tagolni kell. 

Felzárkóztatás esetenként valósul meg, tanulópárokkal (osztályfőnökként is koordinálva).  

A 7.d osztály esetében az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyvi leckék közül főleg az 

életmódtörténetet feldolgozók alkalmasak arra, hogy alapjait képezzék egy-egy DFHT KIP 

módszer alapú óra csoport feladatainak. 

8. évfolyam 

A 8.a osztály esetében nehéz felkelteni az osztály érdeklődését a történelem tantárgy iránt, 

inkább felzárkóztatás történik. 

A 8.c osztály esetében nehézséget okoz a nagy mennyiségű tananyag, nehezen értelmezhető 

kifejezésekkel. Rövidítve, egyszerűsítve kerül sor az ismeretek átadására. 

A 8.b osztályban több tehetséges tanuló is van, akiket ráadásul érdekel is a történelem, éppen 

ezért a tankönyvi leckéket és egy szakirodalmaikat (történelmi folyóiratok stb.) gyakran ajánlok 

a számukra. 



18 

 

A 8.d osztályban leginkább a felzárkóztatás történik, a történelemmel kapcsolatos tehetséges 

tanuló nincs az osztályban. 

Összességében ezen az évfolyamon azért is okoz nehézséget a versenyeztetés és a tanítási 

órákon történő tehetséggondozása, mert a gyerekek főként a továbbtanulásra és az ezzel 

kapcsolatos feladatokra, megmérettetésre összpontosítanak. 

6. lehetőségek a tantárggyal kapcsolatban (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

5. évfolyam 

Az ötödikes tanulók mindig nagyon lelkesek tőként a történelemmel kapcsolatos történetek 

iránt. A gyerekek ekkoriban még szeretnek önként kutató munkát vállani. A történelem azért is 

nagyon érdekli őket, mert ekkor találkoznak először a mélyebb történelmi témákkal. 

6. évfolyam 

A hatodik évfolyamon az előzőhöz képest jobban kikristályodik, hogy melyik tanulók a 

legtehetségesebben és kikre lehet a későbbiek során építkezni a főként hetedik évfolyamon 

meghirdetett történelmi versenyek kapcsán. 

7. évfolyam 

A 7.b osztály tanulói számára sok külön feladatot adtam, lehetőséget biztosítva ezzel a javításra. 

A tehetséges tanulókkal külön készültünk az országos történelmi versenyre. 

A 7.c osztályban a  tanulópárokkal történik a felzárkóztatás. A tehetséggondozás terén az 

országos történelem verseny iskolai fordulójára négy tanuló felkészítése történt meg. 

8. évfolyam 

A 8.a osztály tanulói számára sok külön feladatot adtam, lehetőséget biztosítva ezzel a javításra. 

A 8.b és a 8.d osztályok esetében a történelemórákon készülve a kompetenciamérésekre, 

továbbá a központi felvételire leginkább a történelmi források feldolgozása történt. 

7. Tanórán kívüli, a történelem tantárggyal kapcsolatos egyéb tevékenységek 

A 7.c osztállyak ősszel látogatást tettünk a helytörténeti gyűjteményben. 

8. Tanulmányi versenyek, amelyeken részt vettünk és az elért eredmény 

A 6.a két csoportja oldotta meg a Lakitelek Népfőiskola Kun Vetélkedőjének feladatsorának 

első fordulóját. 

Országos történelmi verseny résztvevői osztályonként 
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• 7.c: 4 fő, 7.b: 5 fő, 8.a, 8.b: 2 fő 

9. Célkitűzések a II. félévre 

A tanulmányi eredmények javítása, a szövegértés és a kritikai gondolkodás fejlesztése, a 

motiváció erősítése. több érdekes feladat készítése. 

A tananyag legalább 70%-ának megismerése, megtanulása, a tantárgy iránt felkeltett motiváció 

fenntartása (5. osztály), minél több kapcsolódási pont kihasználása magyar nyelv és irodalom 

tantárggyal (tantárgyköziség), a térképismeret további elmélyítése, kreativitás, kevesebb 

frontális. 

5. évfolyam: a tantárgy iránti érdeklődés fenntartása, ismeretek elsajátításához minél több 

módszer biztosítása. 

7-8. évfolyam: a forráselemzés, értelmezés fejlesztése, véleménynyilvánítás helyes értékrend 

alapján, reális érvek-ellenérvek megfogalmazása 1-1 történelmi eseménnyel, személlyel 

kapcsolatban. 

Mind a 7.b, mind a 8.a-ban minél nagyobb mértékben sajátítsák el az előírt ismereteket. 

Megemlékezésekre méltó felkészülés. Helytörténeti témahétre való felkészülés. 
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Természettudomány 

1. Szaktanárok, tanított osztályok 

Adonyi Gabriella: 6.d 

Balda Beatrix: 5.b, 6.a, 6.b, 6.c, 6.e 

Tettey Robert Kofi: 5.a, 5.d, 5.c 

2. Tanulmányi átlagok 

Természettudomány I. félév 

5.a: 2,44 6.a: 3,78 

5.b: 4,92 6.b:3,78 

5.c: 3,48     6.c: 3,44 

5.d: 3,59 6.d: 3,28 

 6.e: 2,81 

 

3. A tanítási folyamat során használt munkaformák, módszertani megoldások 

5. évfolyam 

A gyerekek szeretnek csoportokban, párban dolgozni, de gyakran előfordul egyéni és frontális 

munka is. Szívesen villantják meg kreativitásukat bizonyos feladatoknál, illetve osztják meg 

személyes tapasztalataikat. Interaktív feladatok során is aktívak. 

6. évfolyam 

Csoportos, páros munkák a félévben elég  gyakran előkerültek a földrajzi témák megtanítása 

során. Térképpel, illetve hazánk tájaival ismerkedtek meg a gyerekek, továbbá kiselőadásokat, 

bemutatókat, jegyzeteket is készíthettek. Több alkalommal is előtérbe került az egymás tanítása 

egy-egy téma kapcsán. Vaktérképen a tanulók zöme jól megtanult tájékozódni.  

4. A tanítás során használt szemléltető eszközök 

5. évfolyam 

Kísérletek, Power Point prezentációk, bemutatók, laboratóriumi eszközök, mikroszkóp kerültek 

bemutatásra. A tanítási folyamatba az NKP okostankönyv feladatai is beépítésre kerültek. 

6. évfolyam 
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Szemlélttető eszközként használtuk a tanórák során: térképek, Földrajzi Atlasz, kőzetek, 

ásványok, iránytű, Power Point prezentációba csatolt képek, hazánk tájairól szóló videók. 

Játékos feladatok feldolgozásához pedig a Wordwall platformot használtuk. 

5. Nehézségek a tantárggyal kapcsolatban (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

5. évfolyam 

A tananyagot, a tankönyv felépítését jónak tartom. A differenciálás itt is nehézséget okoz 

számomra. Több osztályban gondot jelent az érdektelenség, motiválatlanság. 

Az első félévben talán a tempóval küzdöttünk leginkább. A gyerekek az ismeretellenőrzés 

módjai miatt izgultak. 

6. évfolyam 

A 6.a osztály egy átlagos képességű csoport, az otthoni szorgalmuk fejlesztésre szorul. 

A 6.b osztály a csoportmunka kapcsán az együttműködésük fejlesztésre szorul. 

A 6. c osztály esetében jeles tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók passzívak az órai 

munka során. Az osztály több tanulója esetében problémát okoz a szorgalom hiánya. 

6.d: A munkafüzet nem minden esetben épül a tankönyvre. A leckéket szinte minden 

alkalommal ki kell egészíteni fontos információkkal.  

A 6.e osztály tanulmányi eredményét hátráltatja az osztály magatartása és sok esetben a 

gyerekek szociális háttere. 

6. Lehetőségek a tantárggyal kapcsolatban (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

5. évfolyam 

5. b Bolyai Természettudományi Csapatversenyen elért eredmények a folyamatos felkészítés 

mellett eredményességet mutatnak. A gyengébb tanulókat önálló munka során támogatom, 

segítem, páros munkánál számára előnyös párral dolgoztatom, írásbeli munka után szóban is 

megbeszéljük, pontosítjuk azokat. 

Az 5.d osztály tanulói közül többen szintén eredményesek lehetnek a tanulmányi versenyeken 

a megfelelő felkészítés mellett. Csapatmunkában eegyüttműködőek. 

6. évfolyam 

A 6.b osztály tanulói között többen is tehetségesek, versenyeken jó eredményeket érhetnek el. 

A 6.d osztály esetében több tehetséges tanuló is van az osztályban, akik ráadásul érdeklődőek 

is a természettudományokkal kapcsolatos ismeretek iránt. A meghirdetett versenyeken indultak, 

készültek rá. 
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7. Tanórán kívüli, a természettudomány tantárggyal kapcsolatos egyéb tevékenységek 

• Kutatók éjszakája, Kecskemét (Balda Beatrix, 5.b osztállyal) 

• Városi egészséghét (munkaközösség tagjai) 

• Diabéteszes tanuló segítése (Balda Beatrix) 

• Magyar tudomány napja iskolai szintű megszervezése (Balda Beatrix) 

• Természettudományi Háziverseny feladatlapjainak összeállítása, javítása (Balda 

Beatrix) 

• Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti forduló lebonyolítása (Balda 

Beatrix) 

• UNICEF Klímahősök Konferencia Budapest, 2022. november 20. - Adonyi Gabriella, 

Szládik Aliz. 

• 6.d: Az osztály minden tanulója részt vett a Richter Safari Park Állatok Világnapjára 

meghirdetett rajzversenyén. (Adonyi Gabriella) 

8. Tanulmányi versenyek, amelyeken részt vettünk és az elért eredmény 

Bolyai Természettudományi csapatverseny 

Körzeti forduló 

5. évfolyam 

64/14. hely: Szaszkó Máté, Varga Szabolcs, Radics Gizella, Ubornyák Balázs 

64/62. hely: Baranyi János, Török Gergő, Nyúl Gréta Anita, Varga Veron Eszter 

6. évfolyam 

49/13.hely: Árgyó Csaba, Szmolik Péter, Becsei Soma, Petrik-Varga Norbert 

49/24. hely: Brindza Zsófia, Bujdosó Nóra, Csire Márton, Labancz Gergő 

49/32. hely:Deák Lea, Ribinszki Vivien, Varga Luca Cserne 6.d 

49/34. hely:Ugrina Bulcsú, Rubóczki Zalán, Lévai Endre Alex, Molnár Zsombor 6.d  

9. Kitűzött célok a II. félévre 

A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése. Szeretném, ha minimum elégséges szintet mindenki 

teljesíteni tudná. Versenyekre való minél hatékonyabb, hatékonyabb felkészítés.  
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Földrajz 

1. Szaktanárok, tanított osztályok 

Kontra Attila: 7.a, 7.b, 7.c, 7.d 

Szládik Aliz Ildikó: 8.a, 8.b, 8.c, 8.d 

2. Tanulmányi átlagok 

Földrajz I. félév 

7.a: 3,64 8.a: 4,14 

7.b: 3,68 8.b: 4,86 

7.c: 4,27 8.c: 4,14 

7.d: 3,13 8.d: 3,9 

 

3. A tanítási folyamat során használt munkaformák, módszertani megoldások 

7. évfolyam 

Kipróbáltam az évfolyamnál a KIP-es feladatokat, amelyek jól működtek, a gyerekek 

motiváltabbá váltak a feladatok megoldása kapcsán. Sok feladatot csoportban, párban, 

egyénileg oldottunk meg. Volt lehetőség kiselőadásokat készíteni, ezzel a gyerekek rutint 

szerezhettek a szóbeli beszámolás kapcsán. Minden tanórán feleltünk szóban kötelező jelleggel 

és önkéntes alapon is. Fejlesztettem a tanulók kérdéskultúráját, azzal, hogy gyakorolhatták a 

kérdésfeltevést. A gyerekek gyakorolhatták a vázlatírást. Térképeken való tájékozodással 

kapcsolatos feladatokat gyakoroltunk. 

8. évfolyam 

A nyolcadik évfolyamon olyan jellegű a földrajz tantárggyal kapcsolatos feladatokat jelöltem 

ki a gyerekek számára, amelyek mind a természettudományi kompetenciamérésen, mind pedig 

a központi felvételin előkerülhetnek (adatok, diagrammok értelmezése, földrajzzal kapcsolatos 

számítások elvégzése). 

4. A tanítás során használt szemléltető eszközök 

7. évfolyam 
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 Interaktív feladatok, térképek; hagyományos falitérképek, Power Point prezentáció, tankönyv, 

munkafüzet, kisfilmek, kiselőadások.  

8. évfolyam 

Power Point prezentáció, interaktív online tananyagok (pl.: korfa), diagrammok, munkafüzet 

feladatai, tankönyv. 

5. Nehézségek a tantárggyal kapcsolatban (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

7. évfolyam  

Az új nemzeti alaptanterv bevezetése miatt először kellett ebben az évfolyamban tanítani az új 

koncepció szerint. Aminek felépítése nem kedvező. Versenyek témakörei és a tananyag időben 

nem teljesen kompatibilis. nehezítve ezzel a versenyre történő felkészítést. Későbbi tanévekben 

változtatni fogok a témakörök sorrendjén, hiszen a tankönyv is két évfolyamra szól. 

8. évfolyam 

Az évfolyamon még mindig érezhető a két évvel ezelőtti online oktatás során kialakuló tudás 

hiányossága. Több esetben is az alapokat kellett átismételnünk (pl.: éghajlatdiagramm 

elemzése, a rajta lévő adatok értelmezése). 

6. Lehetőségek a tantárggyal kapcsolatban (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

7. évfolyam 

7.a,b,c osztályban vannak tehetséges, szorgalmas tanulók, akikkel érdemes foglalkozni. 7.a: 

Szabó Tamás: nagy lexikális tudás. A 7.c osztályból sok tanuló nagyon szorgalmas, ez már egy 

jó alapot biztosíthat a versenyekre történő felkészítésben. A 7.b osztályban a tehetséges 

gyerekek több motiválást igényelnek egy-egy versenyre történő felkészítés során. 

8. évfolyam 

A nyolcadik évfolyam közül tehetséggondozás terén a 8.b osztályt emelném ki, ahol több olyan 

tanuló is van, aki a szorgalma alapján ígéretes a természettudományokkal kapcsolatos 

versenyeken. 

7. Tanórán kívüli, a földrajz tantárggyal kapcsolatos egyéb tevékenységek: 

• Öveges Nap megszervezése (Kontra Attila, Szládik Aliz) 

•  Természettudományi házi versenyre való felkészítés, feladatlapok összeállítása, 

javítása (Kontra Attila, Szládik Aliz) 

• Vizek őrzői 3 fordulós csapatversenyen első fordulójának beküldése (Kontra Attila) 
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•  Teleki Pál földrajz-földtan versenyre való regisztráció (Kontra Attila) 

8. Tanulmányi versenyek, amelyeken részt vettünk és az elért eredmény: 

• Természettudományi Háziverseny 

• Bolyai Természettudományi Csapatverseny 

9. Célkitűzések a II. félévre 

Folyamatban lévő versenyekre való felkészítés, tehetséges tanulók támogatása, gyengébb 

eredménnyel rendelkező tanulók felzárkóztatása. Aktív részvétel a munkaközösség által 

szervezett feladatokban. 
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Biológia/Biológia-egészségtan 

1. Szaktanárok, tanított osztályok 

Balda Beatrix: 7.b, 7.c, 7.d, 8.b, 8.c 

Tettey Robert Kofi: 7.a, 8.a, 8.d 

2. Tanulmányi átlagok 

Biológia/Biológia-egészségtan I. félév 

7.a: 3,14 8.a: 3,43 

7.b: 3,79 8.b: 4,24 

7.c: 4,14 8.c: 3,63 

7.d: 3,27 8.d: 2,75 

 

3. A tanítási folyamat során használt munkaformák, módszertani megoldások 

7. évfolyam 

A 7.b osztály esetében a frontális, páros, csoportmunka formákat váltva használtam. Gyakran 

iktattam be kiselőadásokat, szorgalmi beadandó munkákkal. Órai vázlatot idén többször írtunk 

a tanulás könnyítése végett. 

A 7.c osztályban szintén az előbb felsorolt módszereket alkalmazom,  egyéni munkával 

gyakrabban ötvözve. Könnyebb velük akár a differenciált munkát is végezni.   

A 7.d osztály óráin a frontális, egyéni vagy páros munkákat részesítettem előnyben. Szintén 

készítettünk órai vázlatokat a tanulói füzetekbe. 

A munkafüzet természettudományi kompetenciafejlesztésre tökéletes. Sok gondolkodtató, 

logikai összefüggéseket igénylő, vitaindító, szövegértő feladatot oldottunk meg a félév során 

8. évfolyam:  

A 8.a és a 8.d osztály esetében a frontális munkaforma került előtérbe a tanórák során. 

A 8.b osztályban felváltva használtam a frontális és páros munkaformákat, elég passzív az 

osztály nagy része. 

A 8.c osztály tanulói szívesen készítenek a tananyaggal kapcsolatos bemutatókat, amelyeket 

többen elő is adnak. A frontális és páros munka működik náluk a legjobban biológia órán. 

Aktívak és érdeklődőek a tantárgy iránt. Vázlatok és jegyzetek készülnek órán. Sok feladatot 

megoldunk mindkét osztállyal a munkafüzetben is. 
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4. A tanítás során használt szemléltető eszközök 

7. évfolyam 

Online a tananyaggal kapcsolatos szemléltető eszközök (ábrák, képek, egyéb oktatási anyagok) 

bemutatása. 

8. évfolyam 

Online a tananyaggal kapcsolatos szemléltető eszközök (ábrák, képek, egyéb oktatási anyagok) 

A 7.b 7.c  és a 7.d osztályok plakátokat készíthettek egy-egy a tananyaghoz kapcsolódó téma 

során. A tananyaggal kapcsolatos videókat is megtekintettünk, továbbá zenét hallgattunk. 

A 8.b 8.c osztályok esetében a szertárból származó modelleket használtam demonstrációs 

eszközként. A hetedik évfolyamhoz hasonlóan használtam a digitális tananyagok (pl.: NKP 

okos tankönyv) nyújtotta lehetőségeket. 

5. Nehézségek a tantárggyal kapcsolatban (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

7. évfolyam 

A legnagyobb nehézség a gyengébb tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók motiválása.  

A 7. évfolyam tanmenete zsúfolt. A tananyag mennyisége és annak szintezése inkább az 

idősebb korosztályhoz tartozó gyerekeknek szól. 

A tankönyvi szövegek nehezen feldolgozhatók a gyerekek számára. A munkafüzet feladatai 

követhetetlenek, de kompetenciafejlesztésre alkalmasak.  

8. évfolyam: 

A legnagyobb nehézség a gyengébb tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók motiválása.  

6. Lehetőségek a tantárggyal kapcsolatban (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

7. évfolyam 

7. b és 7. c osztályból az idei Bolyai versenyen az eddigiekhez képest eredményesebbek 

voltunk. Célravezetőnek vélem a közös felkészülést, de erre a saját és a gyerekek órarendjének 

zsúfoltsága miatt kicsi az esély, így a tanórákba építettem be azt. 

Felzárkóztatás kapcsán órán előnyben részesítem a képességek szerinti differenciálást, páros 

munka során figyelek, hogy ne érje a diákot újabb kudarc. Számonkérések során figyelembe 

veszem tn, sni véleményben foglaltakat, segítem a tanulót szóbeli felelettel, illetve a javított 

dolgozat plusz pont szerzésével. 

8. évfolyam 
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A 8. évfolyam felzárkóztatása hasonló a 7. évfolyamon írtakhoz. 

Tehetséggondozás kapcsán nehezebb a helyzet. A versenyeredmények a várttól elmaradnak. 

7. Tanórán kívüli, a biológia tantárggyal kapcsolatos egyéb tevékenységek 

• Városi egészséghét (munkaközösség tagjai) 

• Magyar tudomány napja iskolai szintű megszervezése (Balda Beatrix) 

• Természettudományi Háziverseny feladatlapjainak összeállítása, javítása (Balda 

Beatrix) 

• Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti forduló lebonyolítása (Balda 

Beatrix) 

 

8. Tanulmányi versenyek, amelyeken részt vettünk és az elért eredmény 

Bolyai Természettudományi csapatverseny 

Körzeti forduló 

7. évfolyam 

43/7. hely: Kacskó Dorka, Bognár Hanna, Selypes Réka, Szarka Zoltán 

43/13. hely: Varga Zoé, Sikár Csaba, Nagy Janka, Hevér Anna 

43/18. hely: Bartus Lóránd, Kocsis Kristóf, Keskin Levente 

43/37. hely: Árva-Tóth Dóra, Dobos Vivien, Tüzes Dorina 

8. évfolyam 

52/21.hely:Hajdú Nóra, Labancz Luca, Szilaj Petra, Bóna Ketrin 

52/46.hely:Miklós Dominik, Nagy Gábor, Czigány Balázs, Kovács Kornél 

52/49.hely:Miklós Dominik, Nagy Gábor, Czigány Balázs, Kovács Kornél 

52/50.hely:Lévai Enikő, Baranyi Zsolt, Zolnai Lilla, Kosztaczky István 

9. Célkitűzések a II. félévre 

Ebben a félévben is elérjem, hogy minden általam tanított tanuló a minimum szintet teljesíteni 

tudja. Egyik célom továbbra is, hogy gyakorlati tudást adjak át a gyerekenek, továbbá motiválttá 

tegyem őket a tantárgy iránt. A gyerekek felkészítése a Varjú Lajos Országos 

Természettudományi Csapatversenyre. 

A II. féléves tanulmányi kirándulás megszervezése, melynek célállomása a Paksi Atomerőmű. 
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Kémia 

1. Szaktanárok, tanított osztályok 

Kontra Attila: 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d 

2. Tanulmányi átlagok 

Kémia I. félév 

7.a: 3,50 8.a: 3,10 

7.b: 3,68 8.b: 4,33 

7.c: 4,09 8.c: 3,38 

7.d: 2,87 8.d: 3,30 

 

3. A tanítási folyamat során használt munkaformák, módszertani megoldások 

7. évfolyam 

Kipróbáltam az évfolyamnál a KIP-es feladatokat, amelyek jól működtek. De nehéz volt őket 

motiválni úgy, hogy nem kaptak érdemjegyet a munkájukra. Sok feladatot csoportban, párban, 

egyénileg oldottunk meg. Volt lehetőség a tananyaggal kapcsolatos tanulói kiselőadásokat 

készíteni. Minden tanórán feleltünk szóban kötelező jelleggel és önkéntes alapon is. 

Fejlesztettem a tanulók kérdéskultúráját. A gyerekek gyakorolhatták a vázlatírást, továbbá 

tanulói és tanári kísérletek bemutatására is sor került. 

8. évfolyam 

A 8. évfolyam esetében is építettem a tanóra menetébe  KIP-es feladatokat, amelyek tetszettek 

a gyerekeknek, de nehéz volt őket motiválni úgy, hogy nem kaptak érdemjegyet a munkájukra. 

Sok feladatot csoportban, párban, egyénileg oldottunk meg. Volt lehetőség a tananyaggal 

kapcsolatos kiselőadásokat készíteni. Minden tanórán feleltünk szóban kötelező jelleggel és 

önkéntes alapon is.  

4. A tanítás során használt szemléltető eszközök 

7. évfolyam 

Interaktív feladatok interaktív panelen történő megoldása. A kémiai kísérletekhez kapcsolódó 

eszközök (kémcső, vegyületek stb.). A tanórákon a munkafüzetet és a tankönyvet használjuk, 

amelyek a gyerekek számára is érdekes feladatokat tartalmaz. Minden tanórán használok Power 

Point prezentációt, könnyítve ezzel a vázlatírást. 
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8. évfolyam 

Interaktív feladatok interaktív panelen történő megoldása. A kémiai kísérletekhez kapcsolódó 

eszközök (kémcső, vegyületek stb.). A korosztály miatt a nylcadikosok esetében bátrabban 

lehet alkalmazni a tanulói kísérleteket. A tanórákon a munkafüzetet és a tankönyvet használjuk, 

amelyek a gyerekek számára is érdekes feladatokat tartalmaz. Minden tanórán használok Power 

Point prezentációt, könnyítve ezzel a vázlatírást. 

 

5. Nehézségek a tantárggyal kapcsolatban (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

7. évfolyam 

Nincs kémia szaktanterem. Sok kísérletet nem lehet bemutatni, mert nincs biztosítva a 

megfelelő körülmény. Így a tanulók nagyon sok olyan kísérletet nem látnak élőben, vagy nem 

tudnak kipróbálni, amely rendkívül motiváló lenne a tantárgy érdekében. Mivel a kémia nem 

fő tantárgy, így a tanulóknak sok anyagrészből csak az érdekesebb részeket tanítom meg, akinek 

majd kell a kémia a továbbtanuláshoz, azzal külön foglalkozom majd 8. évfolyamon. A 

szaktanterem hiánya rendkívül megnehezíti a versenyekre való felkészítést. 

8. évfolyam 

A hetedik évfolyaméhoz hasonló nehézségek merülnek fel. 

6. Lehetőségek a tantárggyal kapcsolatban (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

7. évfolyam 

Természettudományi háziversenyen való jó helyezés elérése, majd felkészülés a Varjú Lajos 

Országos Természettudományi Emlékversenyre. 

A gyerekek érdeklődésének felkeltése a tanórán bemutatott kísérletek segítségével. 

8. évfolyam  

Természettudományi háziversenyen való jó helyezés elérése, majd felkészülés a Varjú Lajos 

Országos Természettudományi Emlékversenyre. 

A gyerekek érdeklődésének felkeltése a tanórán bemutatott kísérletek segítségével. 

7. Tanórán kívüli, a kémia tantárggyal kapcsolatos egyéb tevékenységek 

Öveges Nap megszervezése, kémiai kísérletek bemutatása. 

8. Tanulmányi versenyek, amelyeken részt vettünk és az elért eredmény 

Természettudományi Háziverseny 

9. Célkitűzések a II. félévre 
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Minden tanuló elérje év végén a minimum szintet. Kísérletek minél szélesebb körben való 

bemutatása.  
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Technika és tervezés 

1. Szaktanárok, tanított osztályok 

Sápiné Aczél Ágnes: 6.e, 7.a 

Tettey Robert Kofi: 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.c, 6.d 

(A 6.b osztályt Nagyné Balogh Mária tanítja, aki a matematika, informatika munkaközösség 

tagja) 

2. Tanulmányi átlagok 

Technika és tervezés (I. félév) 

5.a: 3,94 6.a: 4,67 7.a: 4,28 

5.b: 5,0  7.b: 4,58 

5.c: 4,76 6.c: 4,39 7.c: 4,82 

5.d: 4,76 6.d: 4,39 7.d: 4,4 

 6.e: 4,2  

 

3. A tanítási folyamat során használt munkaformák, módszertani megoldások 

5. évfolyam 

Az évfolyamon a gyerekek projektfeladatot is kaptak, amely során egy lakóház makettet lehetett 

készíteni. 

Rendszeresen készítünk a tananyaghoz kapcsolódó vázlatokat a füzetbe. 

6. évfolyam 

A 6.e osztályban az elméleti és a gyakorlati munka fele-fele arányban van. A témaköröket a 

tanórákon közösen dolgozzuk fel. Vázlatot rendszeresen írunk a füzetbe. Alkalmanként a 

tanórán és házi feladatként lyukas szövegeket kapnak a gyerekek, amelyet páros vagy egyéni 

munkaformában kell kitölteni.  A témakörök során gyakoroltattam a hangosolvasást, 

kulcsszókeresést és a vázlatírást. A gyakorlati órákon sokat barkácsoltunk. Én viszem hozzá az 

eszközöket. Szeretik ezeket az órákat, motiváló számukra a gyakorlati munka és az ehhez 

tartozó alkotás. Az ősz folyamán több alkalommal dolgoztam velük az iskolakertben, az itt 

folyó munkálatokat mindig szívesen végzik. 

7. évfolyam  

A Technika és tervezés tantárgy esetében a 2020. évi Nemzeti alaptanterv alapján összeállított 

tankönyv B verzióját tanítom a 7.a osztályban. 
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 Két fő témakörrel foglalkoztunk az első félévben: életterek, otthonok és a konyha témaköröket 

vettük. Az tananyagot többször csoportmunkában dolgoztuk fel, tervezési feladatokkal, ház 

alaprajzot, konyhatervet,  menüsort is kellett készíteniük a gyerekeknek. Power Point 

prezentációt is készítettek páran. Az ősz folyamán  az iskolakertben is tevékenykedtünk. 

4. A tanítás során használt szemléltető eszközök 

Az összes évfolyam esetében tartottunk iskolakerti foglalkozásokat a szezonális munkáknak 

megfelelően. Az otthonnal kapcsolatos témaköröknél használtunk lakberendezési újságokat. A 

tanítási órákon használjuk a tankönyvet is. 

5. Nehézségek a tantárggyal kapcsolatban (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

Sok tanuló háttérismerete hiányos még az olyan témákhoz is, amelyek a mindennapokhoz 

tartoznak (anyagok, kerti munkák stb.) 

Az órakeret nehezen teszi lehetővé a korábban nagy érdeklődést felkeltő főző szakkör 

megszervezését. 

6. Lehetőségek a tantárggyal kapcsolatban (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

A gyakorló kert kiváló lehetőséget nyújt a gyakorlati oktatáshoz, továbbá a barkácsolás több 

tanuló érdeklődését felkelti ez ezzel kapcsolatos szakmák iránt. 

7. Tanórán kívüli, a technika és tervezés tantárggyal kapcsolatos egyéb tevékenységek 

• Művelődési Ház szezonális kiállításainak megtekintése (Sápiné Aczél Ágnes) 

• Mézeskalácssütés a tanulószobai tanulók részére (Sápiné Aczél Ágnes) 

8. Tanulmányi versenyek, amelyeken részt vettünk és az elért eredmény 

Nem volt a tantárgyhoz köthető tanulmányi verseny. 

9. Célkitűzések a II. félévre 

• Mindkét osztályban tankonyhai órák tartása, terítés, szendvicskészítés, salátakészítés 

• Az iskolakerti tavaszi munkálatok, veteményezés, palántanevelés 
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Vizuális kultúra 

1. Szaktanárok, tanított osztályok 

Patkós Győző: felső tagozat osztályai (2022. októberig) 

Csehné Medve Erika: felső tagozat osztályai (2022. novembertől) 

2. Tanulmányi átlagok 

Vizuális kultúra I. félév 

5.a: 5,0 6.a: 5,0 7.a: 4,93 8.a: 5,0 

5.b: 5,0 6.b:5,0 7.b: 4,84 8.b:5,0 

5.c: 5,0 6.c: 4,94 7.c: 5,0 8.c:5,0 

5.d: 5,0 6.d: 5,0 7.d: 5,0 8.d: 5,0 

  6.e: 5,0     

3. A tanítási folyamat során használt munkaformák, módszertani megoldások 

5. évfolyam – Egyéni, páros és csoportos munka 

6. évfolyam - Egyéni, páros és csoportos munka 

7. évfolyam - Egyéni, páros és csoportos munka 

8. évfolyam - Egyéni, páros és csoportos munka 

4. A tanítás során használt szemléltető eszközök 

5. évfolyam : A képzelet világa c. Tk., projektor, internetes videók, képek. 

6. évfolyam: A képzelet világa c. Tk., projektor, internetes videók, képek. 

7. évfolyam: A képzelet világa c. Tk., projektor, internetes videók, képek. 

8. évfolyam: A képzelet világa c. Tk., projektor, internetes videók, képek. 
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5. Nehézségek a tantárggyal kapcsolatban (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

Rajzolni majdnem minden gyerek szeret, ezért nem a rajzolni akarás, hanem a rajzeszközök 

hiánya jelenti a problémát sokszor, illetve a nem megfelelő minőségű eszközök. A tehetséges 

gyerekekkel, különösen azokkal, akik művészeti iskolában szeretnének továbbtanulni csak a 

rajzórákon van módom foglalkozni, de mindenben segítem őket, ha lehet, pályázaton is 

indulunk. Ez minden évfolyamra igaz. A tehetséges gyerekek munkáiból kiállítást is tervezek 

az iskolai faliújságon.  

6. Lehetőségek a tantárggyal kapcsolatban (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

A rajz tantárgy arra ad lehetőséget, hogy fejlődjön a gyermek kézügyessége, ízlése, szép iránti 

érzéke. Az ebben elért kis sikerek segíthetik a többi tantárgy iránti nagyobb figyelmet is.  

7. Tanórán kívüli, a vizuális kultúra tantárggyal kapcsolatos egyéb tevékenységek 

Félállásban vagyok, tehát nincs módom a tanórákon kívül egyéb tevékenységre. 

8. Tanulmányi versenyek, amelyeken részt vettünk és az elért eredmény 

Nemrég vettem át a felső tagozatban a rajz tanítását, már nagyjából ismerem a tehetséges 

gyerekeket, őket indítom rajzversenyeken. 

9. Célkitűzések a II. félévre 

Legyen minél több rajzolni szerető és tudó gyermek az iskolában, lehetőség szerint 

rajzversenyeken elért jó eredményekkel. 
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8. Jelesek és bukások száma 

Összességében az első félévben a jelesek száma messze túlhaladta a bukások számát. 

Osztályok Tantárgy Jelesek száma Bukások száma 

5.a Történelem 1 - 

 Természettudomány - 3 

 Vizuális kultúra 18 - 

 Technika és tervezés 5 - 

5.b Történelem 18 - 

 Természettudomány 22 - 

 Vizuális kultúra 24 - 

 Technika és tervezés 24 - 

5.c Történelem 14 - 

 Természettudomány 5 - 

 Vizuális kultúra 21 - 

 Technika és tervezés 16 - 

5.d Történelem 13 - 

 Természettudomány 4 - 

 Vizuális kultúra 17 - 

 Technika és tervezés 13 - 

6.a Történelem 1 - 

 Természettudomány 1  

 Vizuális kultúra 18 - 

 Technika és tervezés 13 - 

6.b Történelem 4 - 

 Természettudomány 4 - 

 Vizuális kultúra 18 - 

 Technika és tervezés 17 - 

6.c Történelem 6 - 

 Természettudomány 4 - 

 Vizuális kultúra 17 - 

 Technika és tervezés 10 - 

6.d Történelem 3 - 

 Természettudomány 2 - 
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 Vizuális kultúra 18 - 

 Technika és tervezés 8 - 

6.e Történelem 1 - 

 Természettudomány 1 - 

 Vizuális kultúra 21 - 

 Technika és tervezés 7 - 

7.a Történelem - - 

 Földrajz 3 - 

 Biológia 1 2 

 Kémia 2 - 

 Vizuális kultúra 8 - 

 Technika, életvitel és gyakorlat 7 - 

7.b Történelem 3 - 

 Földrajz 4 - 

 Biológia 3 - 

 Kémia 5 - 

 Vizuális kultúra 16 - 

 Technika és tervezés 14 - 

7.c Történelem 12 - 

 Földrajz 12 - 

 Biológia 11 - 

 Kémia 11 - 

 Vizuális kultúra 22 - 

 Technika és tervezés 19 - 

7.d Történelem 3 - 

 Földrajz 1 - 

 Biológia 1 - 

 Kémia 1 2 

 Vizuális kultúra 15 - 

 Technika és tervezés 8 - 

8.a Történelem társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

2 - 

 Földrajz 11 - 
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 Biológia- egészségtan 6 1 

 Kémia - - 

 Vizuális kultúra 21 - 

8.b Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

16 - 

 Földrajz 18 - 

 Biológia- egészségtan 6 - 

 Kémia 8 - 

 Vizuális kultúra 21 - 

8.c Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

3 - 

 Földrajz 7 - 

 Biológia- egészségtan 3 - 

 Kémia 1 - 

 Vizuális kultúra 21 - 

8.d Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

1 - 

 Földrajz 5 - 

 Biológia- egészségtan 2 - 

 Kémia 1 - 

 Vizuális kultúra 20 - 

 

9. Összegzés 

A fenti beszámolóban részletesen bemutatásra kerültek a tanév első felében elvégzett feladatok 

és eredmények. 

Ahogyan a beszámolóban is olvasható, már a 2022/23-es tanév első felében is sok program 

megvalósult, iskolai, munkaközösségi és szaktárgyi szinten is. Azt gondolom, hogy a kollégák 

munkáját látva és utólag is olvasva, a munkaközösség tagjaiban megvan az a potenciál, amely 

ahhoz kell, hogy a tanév második felét is ugyanekkora lendülettel és alkotásvággyal teljesítsük. 

 

 



TörTerm RT

TÖRTÉNELEM-TERMÉSZETTUDOMÁNYI-RAJZ-TECHNIKA 
MUNKAKÖZÖSSÉG 

2022/23. TANÉV I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ



Munkaközösségünk tagjai
Szaktanár neve Tantárgy
Adonyi Gabriella Természettudomány

Balda Beatrix Természettudomány, Biológia
Csehné Medve Erika Vizuális kultúra

Kontra Attila Földrajz, Kémia, Történelem
Kovács Edit Történelem

Kővágóné Kálmán Klára Történelem
Sápiné Aczél Ágnes Technika és tervezés
Szládik Aliz Ildikó Történelem, Földrajz

Tamási Petra Történelem
Tettey Robert Kofi Természettudomány, Technika és tervezés



Minősülés, tanulmányok

Tettey Robert Kofi
◦ Pedagógus II. fokozat minősítési eljáráshoz portfólió készítése, leadása.

Kontra Attila

Kővágóné Kálmán Klára



Tárgyi feltételeink

Eszközellátottságunk megfelelő

Oktatási Hivatal tankönyvei

NKP honlapja



Oktatással kapcsolatos 
tevékenységeink



Oktatással kapcsolatos feladataink

Szociális- és állampolgári kompetenciák fejlesztése

Digitális kompetenciák fejlesztése

Természettudományi kompetenciamérésre való felkészítés



Oktatással kapcsolatos feladataink

Munkaközösségen belüli szakmai együttműködés
◦ munkaközösségi értekezletek



Oktatással kapcsolatos feladataink

Komplex Alapprogram



Oktatással kapcsolatos feladataink
Komplex Alapprogram (bemutató óra)

A tanulók érdeklődési 
profilja alapján



„Csoportban 
lehetett dolgozni”

„Együttműködés”



Tanulmányi eredmények



Történelem



Természettudomány



Rajz (Vizuális kultúra)



Technika és tervezés



Feladataink, programjaink



Kutatók Éjszakája
(Bányai Júlia Gimnázium)

Kísérő tanárok
• Sápiné Aczél Ágnes
• Szládik Aliz



Iskolakert
Szervező: Sápiné Aczél Ágnes , Tettey Robert Kofi



Gombászati kiállítás
kísérő tanár: Szládik Aliz



Öveges nap
Szervező: Kontra Attila

Kísérletező tanárok: Kontra Attila, 
Szládik Aliz



UNICEF Klímahősök konferencia
Kísérő tanárok: Adonyi Gabriella, Szládik Aliz



Karácsonyi sütés
szervező: Sápiné Aczél Ágnes



Egyéb feladataink

▪Városi egészséghét (munkaközösség tagjai)

▪Állatok világnapja alkalmából faliújság dekorálása (Patkós Győző)

▪Magyar tudomány napja iskolai szintű megszervezése (Balda Beatrix)

▪Természettudományi Háziverseny feladatlapjainak összeállítása, javítása 
(természettudományokat tanító tanárok)

▪Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti forduló lebonyolítása (Balda Beatrix)

▪Teleki Pál földrajz-földtan versenyre való regisztráció (Kontra Attila)

▪Diabéteszes tanuló segítése (Balda Beatrix)

▪6.d: Az osztály minden tanulója részt vett a Richter Safari Park Állatok Világnapjára meghirdetett 
rajzversenyén. (Adonyi Gabriella)

▪„Water Droplets Adventures” A víz világnapja alkalmából megrendezett országos angol nyelvű 
verseny szervezése az Idegennyelvi munkaközösséggel és a Felső tagozatos matematika 
munkaközösséggel



Versenyek
7-8. évfolyamos tanulók Országos Történelem Tanulmányi Versenye

Szervező: ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató 
Központ

Nincs továbbjutó

Lakitelek Népfőiskola Kun Vetélkedője I. forduló

5.d osztály, 6.a osztály, 6.d osztály

Még nincs eredmény



Versenyek
Természettudományi Háziverseny
▪Továbbjutás a Varjú Lajos Országos Természettudományi Emlékversenyre

Bolyai Természettudományi Csapatverseny (körzeti forduló)
▪Kacskó Dorka, Bognár Hanna, Selypes Réka, Szarka Zoltán
▪7. helyezés
▪Felkészítő tanár: Balda Beatrix, Kontra Attila

Vizek őrzői 3 fordulós csapatversenyen első fordulójának beküldése

▪ Felkészítő tanár: Kontra Attila

▪7. évfolyam



Köszönöm a figyelmet!



Felhasznált képek

Google Classroom logó: https://logos-world.net/google-classroom-logo/ (utolsó letöltés: 2023. 01. 30.)

Learningapps.org logó: https://learningapps.org/style/logo.png (utolsó letöltése: 2023. 01. 30.)

Kahoot logó: https://1000logos.net/kahoot-logo/ (utolsó letöltés: 2023. 01. 30.)

Wordwall logó: https://wordwall.net/ (utolsó letöltés: 2023. 01. 30.)

A fotókat a munkaközösség tagjai készítették



IDEGEN NYELVI 

MUNKAKÖZÖSSÉG
2022-23-AS TANÉV, I. FÉLÉV



SZEMÉLYI FELTÉTELEK
• német nyelvtanár: 1 fő
• angol nyelvtanár: 8 fő
• távozott: Mencel Mónika
• érkezett: Krasnyánszki Éva, Márkus Vanda



Az idei tanév kiemelt feladatai
• szövegértés, matematikai kompetencia fejlesztése 
• témazáró dolgozatokban kompetencia alapú feladatok 

megjelenése
• az országos idegennyelvi mérésre való felkészülés 
• a lemorzsolódás csökkentése érdekében fejlesztő 

feladatok alkalmazása, jelzőrendszer folyamatos 
használata

• kooperatív módszerek alkalmazása
• szótárfüzetek rendszeres ellenőrzése, javítása



Alsó tagozat
• az idegen nyelv megszerettetése, az idegen nyelven való 

kommunikáció megalapozása
• tudatosuljon a tanulóban, hogy az anyanyelvén kívül 

idegen nyelven is kifejezheti magát
• az együttműködési készség fejlesztése pár- és 

csoportmunkában
• néhány alapvető nyelvtanulási stratégia megismertetése
• 4. évfolyamon: szókincs, nyelvtani struktúrák bővítése, 

felkészülés az évfolyam felmérőre



Felső tagozat

Évf. Angol Német

5.
4 normál csoport

1 emelt csoport

6.
5 normál csoport

1 emelt csoport

2 normál csoport

7.
4 normál csoport

1 emelt csoport

1 normál csoport

8.
4 normál csoport

1 emelt csoport

1 normál csoport



Normál csoportok
• sok a hiányzás, a tanulók nem pótolnak 
• gyakoriak a házi feladat és felszerelés hiányok
• magatartási problémák
• többször elmarad az otthoni tanulás
• néhány tanulója nehezen motiválható, érdektelen és 

lusta



A bukások számának csökkentése
• differenciált órai munka és házi feladat adása
• a szakértői papírok figyelembe vétele
• egyéni bánásmód
• javítási lehetőség, szorgalmi feladatok adása
• folyamatos pozitív megerősítés
Angol és német nyelvből nem volt bukás.



Emelt nyelvi csoportok
• jó képességű, tehetséges és lelkes tanulók
• az órákon aktívak
• jól motiválhatók, érdeklődők
• a versenyeken részt vesznek



Digitális kompetenciamérés
• a funkcionális nyelvhasználatra való képesség mérése  

6. és  8. évfolyamon
• a tantervi követelményekben az egyes évfolyamok 

számára előírt szintek elérése (6.: A1, 8.: A2)
• az olvasott szöveg értése és a szövegalkotás
• a hallott szöveg értése



Martins-tag 6. évfolyamon
• játékos vetélkedő
• barkácsolás 
• faliújság készítése



HALLOWE’EN COSTUME CONTEST





eTwinning
„ Christmas in Europe ” –Minősített eTwinning Projekt
eTwinning Partnerintézmény
eTwinning Magyarország Verseny 2022 
országos 3. hely: 6. évf. emelt nyelvi csoportja
Értékelési szempontok:
• pedagógiai innováció
• a tudásmegosztás eszközei
• a partner intézmények közötti kommunikáció
• a digitális kompetenciafejlesztés eszközei





Versenyek
• „American dreams”

győztes: Bán Klaudia 7.c osztály
felkészítő tanár: Adonyi Gabriella

• Pets Act, You Chat 
Bognár Hanna, Kacskó Dorka 
és Selypes Réka 7.c osztályos 
tanulók csapata 2. helyezés
felkészítő tanár: Lenkóné Nagy Andrea



Együttműködés iskolánkon kívüli 

intézménnyel



Továbbképzések
• Klett Kiadó módszertani, tankönyv bemutató
• More English: Our supplementary materials
• ELT online workshop
• Az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató 

pedagógiai eszköztár bemutatása
• Őszi Pedagógiai Napok 2022 
• „De jó, hogy különbözőek vagyunk! - együttnevelés a 

mindennapokban”



Munkaközösségi 

foglalkozások

• a tanév céljai, feladatok

• tanulói profilok, tanulási stílusok

• a versenyek tapasztalatai



A II. félév feladatai
• Water Droplet’s Adventure országos angol nyelvi 

csapatverseny
• 4. évfolyam felmérő
• digitális kompetenciamérések 6., 7. és 8. évfolyamokon
• kommunikációs verseny a 7. és a 8. évfolyam emelt 

nyelvi csoportjainak



Köszönöm szépen a figyelmet!
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LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Beszámoló 

Idegen nyelvi munkaközösség 

Adonyi Gabriella 

mk. vez. 
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 1.Személyi és tárgyi feltételek 

Munkaközösség tagjai 

név tantárgy 

 

Sápiné Aczél Ágnes                                               német nyelv 

 Gyurgyik Györgyike                                             angol nyelv 

Krasnyánszki Éva                                                   angol nyelv 

Lenkóné Nagy Andrea                                            angol nyelv 

Márkus Vanda                                                         angol nyelv 

Miklósné Szeleczki Éva                                          angol nyelv 

Szappanos Csilla                                                     angol nyelv 

Tóthné Maráczi Ágnes                                           angol nyelv 

Adonyi Gabriella                                                    angol nyelv 

 

Mencel Mónika tanév elején távozott. 

Krasnyánszki Éva a felsőlajosi tagintézményből érkezett a munkaközösségünkbe. Két 

negyedikes csoportban kezdett angol nyelvet tanítani. 

Márkus Vanda alsó és felső tagozaton is tanít angol nyelvet. A kolléganő aktív tagja a 

munkaközösségnek, rendezvényeinken részt vesz, versenyekre készíti a tanítványait. Pozitív 

visszajelzésekkel van a diákok felé. Értékelése ösztönző és bátorító. A tanulók érdeklődését 

felkelti. Törekszik az angol nyelvű óravezetésre.    

 

 A munkaközösség munkája 

A munkaközösség tagjai változatos módszereket alkalmaznak, az interaktív tábla adta lehetőségeket 

maximálisan kihasználják. 

A kollégák törekszenek az elektronikus naplók napi rendszerességgel való kitöltésére, vezetésére, a 

pontos megjelenésre és a pontos órakezdésre. 

A jelzőrendszer használata folyamatos. A szülők tájékoztatást kapnak a kialakult helyzetről.  Az 

érintett tanulók megsegítése felzárkóztató feladatlapokkal történik.  

A kollégák fontosnak tartják, hogy megvalósuljanak a célkitűzéseink, vállalásaink. 

 Nagy hangsúlyt fektetnek az emelt szintű csoportok képzésére, versenyeztetésére. 
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A munkaközösség régebbi tagjai segítik az új kollégák beilleszkedését. Együttműködés figyelhető 

meg a felmérők összeállításában, javításában. 

A házi versenyek szervezésében, levezetésében egyenlő mértékben vállalnak feladatot a 

munkaközösség tagjai.  

A munkaközösségen belüli információáramlás és a közös döntéshozatal hatékonyan működik. 

A kollégák által szervezett rendezvényekről, versenyekről rendszeresen hírt adunk a város 

újságjában, közzétesszük az iskola honlapján és a facebookos felületén is. 

A munkaközösség egyéb tevékenységei: 

2022.10.11.: Részvétel a szaktanácsadói előadáson: lemorzsolódás 

2022.11.16.:Nyílt órák tartása alsó és felső tagozaton 

- A munkaközösség tagjai részt vettek a városi rendezvényeken 

     

Tankönyvek 

Angol nyelv 

évfolyam tankönyv, munkafüzet 

2. Let's Explore 1 Tankönyv  

3. Let's Explore 2 Tankönyv  

4. Explore Together 1 Tankönyv 

5. Project 4th 1 Tankönyv  

6. Project 4th 2 Tankönyv 

7.  Project 4th 3 Tankönyv 

8. Project 4th 3,4 Tankönyv 

8. emelt Project Explore 4 Tankönyv 

 

 

Német nyelv 

6.-7. évfolyam: Pass auf ! 1. 2. 

8. évfolyam: Pass auf 3. 
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  2. Oktatási, fejlesztési célok és a megvalósítás eszközei   

Az idei tanév kiemelt feladatai: 

- szövegértés, matematikai kompetencia fejlesztése a tanítási órákon 

- témazáró dolgozatokban kompetencia alapú feladatok megjelenése 

- az országos idegennyelvi mérésre való felkészülés tanítási órákon (6., 7. és 8. évfolyam 

csoportjai) 

- a lemorzsolódás csökkentése érdekében fejlesztő feladatok alkalmazása, jelzőrendszer 

folyamatos használata 

-  kooperatív módszerek alkalmazása 

- szótárfüzetek rendszeres ellenőrzése, javítása 

Alsó tagozat 

Alsó tagozaton 2., 3. és 4. évfolyamon folyik idegennyelv oktatás. Csak angol nyelvet tanuló 

csoportjaink vannak. 

Az első félévben elvégzett feladataink: 

- az idegen nyelv megszerettetése, az idegen nyelven való kommunikáció megalapozása 

- tudatosuljon a tanulóban, hogy az anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát 

- az együttműködési készség fejlesztése pár- és csoportmunkában 

- néhány alapvető nyelvtanulási stratégia megismertetése 

- 4. évfolyamon: szókincs, nyelvtani struktúrák bővítése, felkészülés az évfolyam felmérőre 

 

Felső tagozat 

Évf. Angol Német 

5. 4 normál csoport 

1 emelt csoport 

-  

6. 5 normál csoport 

1 emelt csoport 

2 normál csoport 

 

7. 4 normál csoport 

1 emelt csoport 

1 normál csoport 
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8. 4 normál csoport 

1 emelt csoport 

1 normál csoport 

 

 A tanulók életkori sajátságához, ill. az érdeklődésükhöz igazodó nyelvtudás biztosítása érdekében 

nagy hangsúlyt kap a differenciált oktatás, a tehetséges tanulók kiemelt segítése. 

5. évfolyamon legfőbb célunk a nyelvtanulás módjának megtanítása. 

A 6., 7. és a 8. évfolyamon az igeidők grammatikailag helyes használatának begyakoroltatására 

fektetjük a fő hangsúlyt. Emellett a kommunikációs készség fejlesztése és a szókincs bővítése is 

előtérbe kerül. 

Kiemelten történik a szövegértés rendszeres gyakoroltatása a tankönyvi, munkafüzeti, interaktív és 

fénymásolt feladatok segítségével. Törekszünk arra, hogy a tanulók minél több hallott szöveghez 

kapcsolódó feladatot oldjanak meg. 

A szótárfüzetek ellenőrzése, helyesírási hibák javítása rendszeresen történik. 

A bukások számának csökkentése: 

- differenciált órai munka és házi feladat adása 

- a szakértői papírok figyelembe vétele 

- egyéni bánásmód 

- javítási lehetőség, szorgalmi feladatok adása 

- folyamatos pozitív megerősítés 

Angol és német nyelvből nem volt bukás sem az alsó sem a felső tagozaton félévkor. 

 A középiskolai eredmények javítása: 

- Gyurgyik Györgyike  4 tanulót készítek fel a szóbeli angol felvételire november óta, előre kidolgozott 

téma-, felelés- és időrendi beosztás szerint. 

3. Nevelési célok 

- nyelvhasználóvá nevelés 

 - a nyelvtudás fontosságára nevelés  

- országismeret és szokások megismertetésével a tanulók látókörének bővítése 

 - szituációs gyakorlatokkal a beszédgátlás oldása 
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4.  Az előző tanév célkitűzései, amelyek részben vagy nem teljesültek, ezért az idei évben kiemelt 

figyelemmel kezeljük 

  - a két covidos év elmaradásának pótlása: év eleji hosszabb ismétléssel, az új anyag előtt permanens 

ismétléssel 

- szövegértés fejlesztése 

- szóbeli kommunikációs képességek fejlesztése 

- a tanult nyelvtani szerkezetek bevésése 

 

5. Megszervezett munkaközösségi program 

Német nyelv: 

- a 6. évfolyamos tanulóknak Martins-tag játékos vetélkedő, barkácsolás szervezése 

- Márton-napi faliújság készítése 

Angol nyelv:  

HALLOWE’EN COSTUME CONTEST - 10.27. 

70 alsó és felső tagozatos gyermek rövid angol nyelvű verssel mutatta be ijesztőbbnél ijesztőbb 

egyéni és csoportos jelmezét a zsűrinek. Hagyományteremtő jelleggel hirdettük meg a versenyt. 

 

  6. Munkaközösségi foglalkozások témája 

08.23.: A tanév céljai, feladatok 

11.21.: Tanulói profilok, tanulási stílusok 

12.12.: A versenyek tapasztalatai 

 

7. Együttműködés iskolánk más munkaközösségeivel 

A természettudományi  és a matematika munkaközösségekkel közösen szervezzük a Water Droplet’s 

Adventure országos csapatversenyt. 
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8. Együttműködés iskolánkon kívüli intézményekkel, szervezetekkel 

2022.11.23. : A 6. évfolyam emelt nyelvi csoportja rendhagyó angol órán vett részt videochat 

formájában egy athéni osztállyal Katerina Vlachou és Adonyi Gabriella vezetésével. Az óra témája 

a szabadidős tevékenységek voltak. 

 

  9. Mérés – értékelés  

2022. 10.10-11.11.: Digitális kompetenciamérés 

 Fő célja a funkcionális nyelvhasználatra való képesség mérése volt  6. és  8. évfolyamon. A mérés azt 

vizsgálta, hogy a tanulók elérik-e a tantervi követelményekben az egyes évfolyamok számára előírt 

szinteket (6.: A1, 8.: A2). Az idegen nyelvi mérés mindkét évfolyamon három készséget érintett. A 

mérés egyik része az olvasott szöveg értését és a szövegalkotást tesztelte, a másik része a hallott 

szöveg értését vizsgáló feladatokból állt. 

 

10. Sáv, csoport  

Az 5. , 6. , 7. és 8. évfolyam 1-1 normál csoportjában kéttanáros modell került bevezetésre, heti 2+1 

bontásban. A négy csoportban Márkus Vanda heti 1-1 órában tanít. Az új modellnek köszönhetően a 

kolléganőnek lehetősége nyílik több tapasztalat szerzésére, a felső tagozatos nyelvtanításhoz szükséges 

módszertani ismereteinek a kibővítésére.  

Sajnos a normál csoportok egy részénél sok a hiányzás. Gyakoriak a házi feladat és felszerelés hiányok. 

Ez magatartási problémákat generál az órákon. Többször elmarad az otthoni tanulás. A tanulók nem 

pótolnak.  Ez jelentősen hozzájárul a rossz tanulmányi eredményhez.  Néhány 7. és 8. normál csoport 

tanulója nehezen motiválható, érdektelen és lusta. 

Emelt nyelvi csoportok: 

 5., 6. és 7. évfolyamon: Jó képességű, tehetséges és lelkes tanulók. Az órákon aktívak. Jól 

motiválhatók, a versenyeken részt vesznek. 

8. évfolyamon: Nagyon passzívak, nem mindig együttműködők. 
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11. Versenyek 

Német 

Bolyai Gimnázium németverseny - Hajdú Nóra 8.a, nem ért el helyezést 

   Református Gimnázium Text-Puzzle verseny - Deák Lea 6.d, nem ért el helyezést   

  felkészítő tanár: Sápiné Aczél Ágnes           

 

Angol 

London Bridge Verseny – nem jutottak tovább a tanulók a 2. fordulóra 

felkészítő tanár: Gyurgyik Györgyike 

TITOK levelező verseny -4.d, 1 csapat-folyamatban 

felkészítő tanár:  Miklósné Szeleczki Éva 

eTwinning Magyarország Verseny 2022 - országos 3. hely a 6. évf. emelt nyelvi csoportja 

 felkészítő tanár: Adonyi Gabriella 

Kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium országos pályázatot hirdetett „American 

dreams” címmel - győztes: Bán Klaudia 7.c osztály 

 felkészítő Tanár: Adonyi Gabriella 

Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium kétfordulós 

angol nyelvi csapatverseny/ Pets Act, You Chat - Bognár Hanna, Kacskó Dorka és Selypes Réka 

7.c osztályos tanulók csapata 2. helyezés 

 felkészítő tanár: Lenkóné Nagy Andrea 

6 csapatunk jutott be a döntőbe, további felkészítő tanárok: Gyurgyik Györgyike, Márkus Vanda, 

Adonyi Gabriella 

Európa Ifjú Költője 2022 – sajnos nem értek el helyezést a diákjaink. 

felkészítő tanárok: Gyurgyik Györgyike, Lenkóné Nagy Andrea, Adonyi Gabriella 
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MINŐSÍTETT ETWINNING PROJEKT 

Iskolánk „ Christmas in Europe ” projektje elnyert a MINŐSÍTETT ETWINNING PROJEKT 

   címet, melyre Adonyi Gabriella tanárnő emelt angol nyelvi csoportjának tanulói pályáztak. A több 

hónapig tartó nemzetközi programban 14 európai ország diákjai vettek részt. A „Christmas in 

Europe” projekt rámutat a karácsonyi hagyományokra az európai országokban. A projekt célja a 

kulturális orientáció és a nyelvi fejlesztés volt. A diákok megismerték más nemzetek karácsonyi 

hagyományait, online játékokat próbáltak ki, karácsonyi dalokat énekeltek és karácsonyi kézműves 

ajándékokat készítettek. Közös karácsonyi e-book készült a résztvevő országok karácsonyi 

dekorációjával. Karácsonyi szótárat és karácsonyi képeslapokat is készítettek a gyerekek és 

elküldték a projektben részt vevő iskoláknak. Online találkozókon vettek részt a tanulók, mely 

fejlesztette angol nyelvtudásukat. 

ETWINNING PARTNERINTÉZMÉNY 

  Iskolánk az eTwinning – európai iskolák közössége elnevezésű Erasmus+ program keretében 

végrehajtott projektje elnyerte a Nemzeti Minősített e-Twinning projekt címet. Az elismerést az e-

Twinning Magyarországi Szolgáltató Pontja, az Oktatási Hivatal Pedagógiai Szakmai 

Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya ítéli oda azon projekteknek, amelyek megfelelnek egy 

nemzetközi, pedagógiai tanácsadó csoport által kidolgozott szempontrendszernek. Az értékelés 

figyelembe veszi a pedagógiai innovációt, a tudásmegosztás eszközeit, a partner intézmények 

közötti kommunikációt és a digitális kompetenciafejlesztés eszközeit. 

 

12. Továbbképzések  

Sápiné Aczél Ágnes: 

- Klett Kiadó módszertani, tankönyv bemutató 

Tóthné Maráczi Ágnes: 

- More English: Our supplementary materials – online, segédanyag ismertető : 2022. 08.30 

- ELT online workshop 2022. szeptember 

Adonyi Gabriella: 

- Az iskolai lemorzsolódás megelőzését támogató pedagógiai eszköztár bemutatása-09.22. 
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 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

-  Őszi Pedagógiai Napok 2022 : 

1. Erasmus vagy amit akartok: 2022.10.24.  

2. Siket gyermek érkezik az osztályomba. Mit tehet pedagógusként? : 2022. 10. 24.  

3. Fejlesztő értékelés : 2022. 10. 26.   

- "De jó, hogy különbözőek vagyunk!- együttnevelés a mindennapokban" – szakterületi 

módszertani nap 2022.12.01. 

 

13. A II. félév feladatai: 

- Water Droplet’s Adventure országos angol nyelvi csapatverseny 

- 4. évfolyam felmérő 

- digitális kompetenciamérések 6., 7. és 8. évfolyamokon 

- kommunikációs verseny a 7. és a 8. évfolyam emelt nyelvi csoportjainak  

 

   Lajosmizse, 2023.01.31. 

                                                                                               Adonyi Gabriella 

                                                                                                       mk. vez. 

                                                         

 



Testnevelés munkaközösségi 

beszámoló 

2022/2023-es tanév I. félév 
 

Munkaközösség pedagógusai 

Felső tagozat 
• Kacskóné Antóni Katalin 

• Móra Ferenc 

• Szekeres László 

• Hollós Máté 

• Avar György  

Alsó tagozat 
• Németh Kitti 

• Kovács János 

• Kósa Attila 
 

Feladat megvalósítás 

• Testnevelés tantárgyból bukás nem volt. 

• Fiatal új kollégák megismerése, beilleszkedésük segítése. 

• Felszereléshiány visszaszorítása.  

• Egységes felszerelés megkövetelése. 

• Az állóképességi, erőnléti képességek fejlesztésére kiemelt figyelem.  

• Fegyelem, rend, tisztaság betartása.   

• Lehetőség szerint minél több sportág megismertetése és azon való     

✓ versenyeztetés.   

• Munkaközösségi értekezletek, feladat egyeztetés, felmerülő problémák  

✓ megoldása. 

• Kapcsolat ápolás az óvodákkal 

 

 

 



 

 

Az éves munkatervben megfogalmazott  

 I. félévben  megvalósított feladatok 

• Nemzetközi Diáksportnap megszervezése, lebonyolítása 

• Kézilabda Kiválasztó alsótagozatban 

• Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság 

• Diákolimpia Futsal 

• Diákolimpiai Floorball    

• Alsótagozat számára évfolyamonként havonta sportdélután lebonyolítása 

 

 

Az éves munkatervben megfogalmazott  

 I. félévben  elmaradt feladatok 

• Mezei futóverseny (nem került megrendezésre) 

• Magasugró házibajnokság (hiányzások, diákok más elfoglaltsága) 

• Oviolimpia ( a téli szünet miatt) 

 

Kézilabda kiválasztó 
1.-2. majd 3.-4. évfolyam minden osztálya számára több mint 250 diák

 



 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

Nemzetközi Diáksportnap 
Rendhagyó futás az időjárás miatt kicsit másképp 

 

 
 



 

Kötélhúzó verseny 
kicsik és nagyok……. 

 

 
 

 
  

………és tanárok 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Atlétika ügyességi csapatbajnokság 
megyei döntő Kecskemét 

 

 

Kislabdahajítás  

• Fiú 1. helyezés 

• Kucsera Viktor 

• Kollár Bence 

• Balogh Balázs 

• Szőrös Zsolt 

• Abonyi Levente 

 
 



Lány 1. helyezés 

• Boros Linett 

• Bujdosó Anna 

• Kovács Klaudia 

• Bujdosó Lara 

 

Magasugrás 

Fiú 2. helyezés 

• Kollár Bence 

• Balogh Balázs 

• Csorba István 

• Hunka Benjamin 

• Kovács Kornél 

 

 
 



 

Atlétika ügyességi csapatbajnokság 

Országos döntő Kecskemét 

Kislabdahajítás 9. helyezés 

• Boros Linett 

• Bujdosó Anna 

• Szőrös Barbara 

• Kovács Klaudia 

• Tóth Csenge 
 

 

 

Floorball diákolimpia  
II. korcsoport megyei döntő 

Jánoshalma 

II. Korcsoport fiúk 3. hely 

• Zsigár Gergő 

• Miklós Dávid 

• Pesti Milán 

• Nagy Milán 



 

 

II. korcsoport lány 4. hely 

• Drabant Boglárka 

• Nagy Roxána 

• Veszelszki Lilla  

• Vass Rebeka 

• Pénzes Franciska 

• Tóth Mia 

• Oláh Leila 

 

 

 

 



III. korcsoport megyei döntő 

Kecskemét 

fiúk és lányok 5.helyezés 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



IV. korcsoport megyei döntő 

Kecskemét-Jánoshalma 
Lány 4. helyezés 

• Bujdosó Anna 

• Hajdú Nóra 

• Pénzes Lara 

• Tengeri Jázmin 

• Szívós Szumitra 

• Varga Kitti 

 

 

 

 

 

 

 

 



Futsal diákolimpiai  
körzeti selejtező 4. helyezés 

NNC Frogs Lajosmizsei Futsal Clubbal új kapcsolat kialakítása 

• Kucsera Viktor 

• Nagy Gábor 

• Miklós Dominik 

• Kollár Bence 

• Csorba István  

• Keskin Levente  

• Kovács Kornél  

• Pintó Alex  

• Gattyán Levente  

• Szarka Zoltán  

• Bokor Gergő  

 

 

 

Sportdélután 

Az első félév, minden hónapjában az alsótagozat egy-egy évfolyamának 

sportdélután rendezését valósítottuk meg, ami az alsós kollégák munkáját dícséri. 

 

 

 

 

 



Sok segítséget nyújtottunk az iskola eszközeinek átszervezésében. Még ők is 

                                               

 
 
A felszerelés egységesítése sikeresnek mondható 

 

 
 



 
 

 
 

 

Köszönöm a munkaközösség minden tagjának a 

munkáját, a kollégák felénk mutatott bizalmát,  

az iskola vezetés hathatós támogatását! 

 
A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, mert 

számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban 

az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem 

kinyilvánítás. Hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. 

A lehetetlen nem létezik."   

(Muhammad Ali) 

 

 

 



Testnevelés munkaközösségi 

beszámoló

2022/2023-as tanév I. félév



Munkaközösség pedagógusai

Felső tagozat

• Kacskóné Antóni Katalin

• Móra Ferenc

• Szekeres László

• Hollós Máté

• Avar György 

Alsó tagozat

• Németh Kitti

• Kovács János

• Kósa Attila



Kitűzött célok, megvalósítás

- Fiatal új kollégák megismerése, beilleszkedésük segítése

- Felszereléshiány visszaszorítása 

- Egységes felszerelés megkövetelése

- Az állóképességi, erőnléti képességek fejlesztésére kiemelt  

figyelem 

- Fegyelem, rend, tisztaság betartása  

- Lehetőség szerint minél több sportág megismertetése és 

azon való  versenyeztetés  

- Munkaközösségi értekezletek, feladat egyeztetés, felmerülő 

problémák megoldása

- Kapcsolat ápolás az óvodákkal



Az éves munkatervben megfogalmazott 

I. félévben  megvalósított feladatok

• Nemzetközi Diáksportnap megszervezése, lebonyolítása

• Kézilabda Kiválasztó alsótagozatban

• Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság

• Diákolimpia Futsal

• Diákolimpiai Floorball 

• Alsótagozat számára évfolyamonként havonta sportdélután lebonyolítása



Az éves munkatervben megfogalmazott 

I. félévben  elmaradt feladatok

• Mezei futóverseny (nem került megrendezésre)

• Magasugró házibajnokság (hiányzások, diákok más elfoglaltsága)

• Oviolimpia ( a téli szünet miatt)



Kézilabda kiválasztó
1.-2. majd 3.-4. évfolyam minden osztálya számára

több mint 250 diák





Nemzetközi Diáksportnap
Futás

• Rendhagyó futás az időjárás 

miatt kicsit másképp



Kötélhúzó verseny

kicsik és nagyok…….



………és tanárok



Atlétika ügyességi csapatbajnokság

megyei döntő Kecskemét



Kislabdahajítás

Fiú 1. helyezés

• Kucsera Viktor

• Kollár Bence

• Balogh Balázs

• Szőrös Zsolt

• Abonyi Levente



Kislabdahajítás

Lány 1. helyezés
• Boros Linett

• Bujdosó Anna

• Kovács Klaudia

• Bujdosó Lara



Magasugrás

Fiú 2. helyezés
• Kollár Bence

• Balogh Balázs

• Csorba István

• Hunka Benjamin

• Kovács Kornél



Atlétika ügyességi 

csapatbajnokság
Országos döntő Kecskemét

Kislabdahajítás 9. helyezés • Boros Linett

• Bujdosó Anna

• Szőrös Barbara

• Kovács Klaudia

• Tóth Csenge



Floorball diákolimpia 
II. korcsoport megyei döntő

Jánoshalma

II. Korcsoport fiúk 3. hely

Zsigár Gergő

Miklós Dávid

Pesti Milán

Nagy Milán



Floorball diákolimpia 
II. korcsoport megyei döntő

Jánoshalma

II. korcsoport lány 4. hely

Drabant Boglárka

Nagy Roxána

Veszelszki Lilla 

Vass Rebeka

Pénzes Franciska

Tóth Mia

Oláh Leila



Floorball diákolimpia 
III. korcsoport megyei döntő

Kecskemét

Fiúk és lányok 5.helyezés



Floorball diákolimpia 
IV. korcsoport megyei döntő

Kecskemét-Jánoshalma

IV. korcsoport lány 4. 
helyezés

Bujdosó Anna

Hajdú Nóra

Pénzes Lara

Tengeri Jázmin

Szívós Szumitra

Varga Kitti



Futsal diákolimpia
körzeti selejtező 4. helyezés

NNC Frogs Lajosmizsei Futsal Clubbal új kapcsolat 

kialakítása

Kucsera Viktor,Nagy Gábor, Miklós Dominik, Kollár Bence, 

Csorba István, Keskin Levente, Kovács Kornél, Pintó Alex, 

Gattyán Levente, Szarka Zoltán, Bokor Gergő 



- Az első félév, minden hónapjában az alsótagozat egy-egy 

évfolyamának sportdélután rendezését valósítottuk meg, ami az 

alsós kollégák munkáját dícséri. 

- Sok segítséget nyújtottunk az iskola eszközeinek átszervezésében.

Még ők is



A felszerelés egységesítése sikeresnek mondható



Köszönöm a munkaközösség 

minden tagjának a munkáját,

a kollégák felénk mutatott bizalmát, 

az iskola vezetés hathatós támogatását!



A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek

dobálóznak, mert számukra könnyebb egy készen kapott

világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a

változtatásra. A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A

lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A lehetetlen

lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem

létezik."
(Muhammad Ali)
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DIÁKÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA 
2022/2023. első félév 

 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Tamási Petra 

Diákönkormányzat elnöke: Boros Linett (8.a) 

Diákönkormányzat elnökhelyettese: Sikár Csaba (7.b) 

 

Diákönkormányzat további tagjai:  

5. a 

Lunka 

Julianna 
6. a 

Retkes Fanni 

7. a 

Pál Attila 

8. a 

Boros Linett 

Csorba 

Jázmin 
Slanina Sava 

Dobos 

Vivien 
Oláh Bernadett 

5. b 

Hódosi Noel 

6. b 

Brindza 

Zsófia 
7. b 

Nagy Janka 

8. b 
Gulyás 

Bernadett 
Kun Olivér Bujdosó Nóra Sikár Csaba 

5. c 

Berze 

Johanna 
6. c 

Ökrös Dalma 

7. c 

Bognár 

Hanna 
8. c 

Pintér Gábor 

Czigány 

Bálint 
Vitéz Zoé 

Selypes 

Réka 
Tengeri Jázmin 

5. d 

Drabant 

Boglárka 
6. d 

Ugrina Bulcsú 

7. d 

Csatári Dóra 

8. d 

Tóth Amanda 

Varga Veron 
Varga Luca 

Cserne 

Ozsvát 

Patrik 
Tóth Cintia 

 6. e 

Patai Rozália 

 
Lakatos 

Henrietta 

 

1. Változások 

A tanévkezdés során több kiegészítést, újítást és pontosítást építettünk bele a 

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatába. A módosítások a következő 

pontokban történtek: 

• Diákönkormányzat célja, feladata 
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• Osztályközösségek (a delegáltak jogkörének, feladatainak kiegészítése pl. a vállalt 

feladatok végrehajtása, vagy a leváltás lehetősége; az osztályfőnököknek tájékoztatniuk 

kell az osztályukban megválasztott delegáltakról a DÖK vezetőségét) 

• Diákönkormányzat vezetősége (kiegészítés az elnök és helyettesének feladatkörével) 

• Diákönkormányzatot vezető pedagógus (feladatkörének és jogainak részletezése) 

• Döntésképesség szabályai  

A kiegészítésekre és a módosításra azért volt szükség, mivel azok nem szerepeltek eddig a 

dokumentumban, valamint annak legutóbbi módosítása 5 évvel ezelőtt volt. A DÖK tagjai 

2022. szeptember 8-án, míg a nevelőtestület 2022. szeptember 13-án elfogadta és jóváhagyta 

az SzMSz módosítását. 

További változás történt Diákönkormányzatunk elnökének személyében. Az év elején a DÖK 

tagjai egyöntetűen Tóth Amandát, 8. d osztályos tanulót választották meg elnöküknek, azonban 

2022 novemberében közös megegyezés alapján az év elején megválasztott helyettest, Boros 

Linett, 8. a osztályos tanuló került a helyére. A DÖK új elnökhelyettest választott Sikár Csaba 

7. b osztályos diák személyében.  

2. A Diákönkormányzati gyűlések 

Szeptemberben többször is találkoztunk az osztályok képviselőivel. A gyűlések jellemzően 

7:40-kor, illetve 7:45-kor voltak csütörtökönként a 13-as, illetve a 14-es teremben. A 

gyűlésekre a tanulók 80-90%-a rendszeresen eljött, illetve folyamatos volt az érdeklődés a 

témák iránt. Ezt követően havonta tartottunk gyűléseket, amelyeken nem csak az előttünk álló 

ünnepekkel, feladatokkal kapcsolatos ötleteket és kivitelezési formákat beszéltük meg, hanem 

az általunk szervezett programokat is értékeltük. 

3. Tevékenységek 

Szeptember: Az osztályfőnökök az első hetekben megküldték a részemre az osztályokban 

megválasztott Diákönkormányzati tagok névsorát. Első gyűlésünkön megválasztottuk a 

Diákönkormányzat vezetőjét, Tóth Amandát a 8.d-ből. Helyettese Boros Linett lett a 8.a 

osztályból. Megbeszéltük az intézményi okiratokat érintő változásokat, valamint 

Diákönkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait, ezt követően 

aláírtuk azokat. A gyűlésen átbeszéltük a lehetséges programokat, ünnepnapokat és teendőinket 

a tanévre vonatkozóan.  
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Segédkeztünk az őszi papírgyűjtésben, amelyre felhívó faliújságokat készítettünk plakátokból 

és újságpapírokból. 

Október: Október 4-én az állatok világnapja alkalmából a DÖK tagjai egy közös projektet 

szerveztek, melynek első lépéseként a felső tagozatosok megválasztották az idei év védett 

állatát. A DÖK tagok szavazószelvényeken keresztül gyűjtötték be osztályuk döntését. Döntő 

többséggel a zöld küllő nyert. A projekt második felében arra kérdésre keresték osztályaikban 

a választ a DÖK tagok, hogy mit lehetne tenni a védett fajok védelmének érdekében. Az 

osztályok válaszaiból és a zöld küllőről egy faliújságot készítettünk. 

Az október 6-i aradi vértanúk emléknapján a DÖK tagjai is megemlékeztek versekkel, 

beszédekkel és gyertyagyújtással az iskolai emlékműnél. 

Az október 23-i 1956-os forradalom emléknapjának alkalmából egy interaktív faliújságot 

készítettünk. A felsős diákok szabadon választhattak a feladványokból, úgymint Petőfi Sándor 

Nemzeti dalának első versszakának elszavalása, vagy Nagy Imre beszédének videós 

elérhetősége QR-kód formájában. 

Segédkeztünk az Idegennyelvi munkaközösség programjának, a Hallowe’en Costume Contest 

versenyének népszerűsítésében is plakátokkal. 

Novemberben a Pályaválasztási Napot intézményünkben osztályszinten szerveztünk meg.  

A november 16-i magyar nyelv napja alkalmából a Magyar-ének- hon- és népismeret 

munkaközösségnek segítettünk népszerűsítő plakáttal, valamint a diákok részére egy kisebb 

játékkal is készültünk, melynek keretében a tanulók képrejtvényeket oldhattak meg.  

Decemberben Marton Mariann igazgatóhelyettessel működtünk együtt a karácsonyt váró 

projekthetek keretében, melyekről plakátot is készítettünk. A programsorozat a következőket 

tartalmazta: 

• December 6. (Mikulás): „Öltözzetek pirosba, zöldbe vagy karácsonyi pulcsiba! 

(Mikulás sapka, rénszarvasos hajpánt is jöhet). Mikulás napja alkalmából iskolánk 

tanulói és tanárai piros és zöld színekbe öltöztek, előkerültek a karácsonyi kötött 

pulcsik, a Mikulás sapkák és az egyéb ünnepi hangulatú kiegészítők. A színkavalkád és 

a mókás karácsonyi kiegészítők egyaránt mosolyt csaltak az arcokra. 

• December 8.: Teremdíszítő verseny. „Díszítsétek fel a tantermeiteket karácsony 

alkalmából! A legszebb termek díjazásban részesülnek”. A felhívás mind alsó, mind 
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felső tagozatos osztályoknak szólt. Rengeteg ünnepi hangulatú tanteremmel találkozott 

a két-két tagból álló zsűri. Sok helyen voltak a gyerekek által készített kézműves 

falidíszek, valamint az osztályfőnök által feldíszített karácsonyfák és világító égősorok. 

Mind az alsó, mind pedig a felső tagozatos osztályok közül az első három helyezett 

részesült díjazásban. 

• December 17. „No Backpack Day, avagy ne hozd iskolatáskában a cuccod nap”. Ezen 

a napon a diákok különféle kreatív megoldásokkal helyettesítették iskolatáskáikat. Volt 

rengeteg kosár, szatyor, vászontáska, konyhai kiegészítők, például lábos, tepsi és 

fazekak, dobozok, lakás kiegészítők, szerszámosládák és még mikrohullámú sütő is. 

A programokon felül több karácsonyi hangulatú faliújságot is készítettek a DÖK tagjai, 

amelyen kellemes karácsonyi ünnepeket kívántak az iskola tanulóinak, dolgozóinak. 

Január a félévi bizonyítvány szépítéséről, kiosztásáról szól. Ez idő alatt DÖK gyűlést nem 

tartottunk. 

 

4. Második félév tervei 

A második félév során igyekszünk további programokat szervezni a diákélet színesítésére. 

Továbbra is segíteni fogjuk az iskola és a munkaközösségek programjainak gördülékeny 

lebonyolítását (pl. farsang, fordított nap, DÖK-nap, bolhapiac stb.). Együtt kívánunk működni 

a vezetőséggel. Mindezeken felül fontos célunk a DÖK tagjainak folyamatos motiválása a 

közösségi munkában való részvételre. 

 

Lajosmizse, 2023. január 31.  

 Tamási Petra 

 Diákönkormányzatot segítő pedagógus 
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Mellékletek 

Állatok világnapja (okt. 4.) 

 

Az aradi vértanúk emléknapja (okt. 6.) 
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja (okt. 23.) 

 

 

A magyar nyelv napja (nov. 13.) 
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Dec. 6. „Öltözz pirosba, zöldbe vagy karácsonyiba!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec. 8. „Teremdíszítő verseny!” 
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Dec. 17. „No Backpack Day” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünnepi faliújságok 
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Elnök Boros Linett (8.a) Elnökhelyettes Sikár Csaba (7.b)

5. a
Lunka Julianna

6. a
Retkes Fanni

7. a
Pál Attila

8. a
Boros Linett

Csorba Jázmin Slanina Sava Dobos Vivien Oláh Bernadett

5. b
Hódosi Noel

6. b
Brindza Zsófia

7. b
Nagy Janka

8. b Gulyás Bernadett
Kun Olivér Bujdosó Nóra Sikár Csaba

5. c
Berze Johanna

6. c
Ökrös Dalma

7. c
Bognár Hanna

8. c
Pintér Gábor

Czigány Bálint Vitéz Zoé Selypes Réka Tengeri Jázmin

5. d
Drabant Boglárka

6. d
Ugrina Bulcsú

7. d
Csatári Dóra

8. d
Tóth Amanda

Varga Veron Varga Luca Cserne Ozsvát Patrik Tóth Cintia

6. e
Patai Rozália Diákönkormányzatot segítő pedagógus:

Tamási PetraLakatos Henrietta

1. Tagok
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2.  Év eleji, év közbeni változások
• DÖK SzMSz változása:

• SzMSz hatálya és érvényessége

• Diákönkormányzat célja, feladata

• A delegáltak jogkörének, feladatainak kiegészítése

• Diákönkormányzat vezetősége

• Diákönkormányzatot vezető pedagógus

• Döntésképesség szabályai

• Új elnök (Boros Linett 8.a) és elnökhelyettes (Sikár Csaba 7.b)
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3. A Diákönkormányzati gyűlések

• Szeptemberben több alkalom – jelenlét 80-90%

• Csütörtökönként 7:40, 7:45-kor 13-as és 14-es 

teremben

• Ünnepek, feladatok - munkaterv

• Iskolai dokumentumok

• Ezután csökkenő tendencia a jelenlétben 

(plakátokkal hirdetve) 



SLIDESMANIA.COM

Szeptember

• DÖK elnök és helyettes

megválasztása

• SzMSz módosítása

• Őszi papírgyűjtés



SLIDESMANIA.COM

Október
Állatok világnapja (okt. 4.)
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Október
Az aradi vértanúk emléknapja (okt. 6.)
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Október
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

emléknapja(okt. 23.)
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Október

Segédkeztünk az 
Idegennyelvi

munkaközösség
programjának, a 

Hallowe’en Costume
Contest versenyének 
népszerűsítésében.
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November
A magyar nyelv napja (nov. 13.)
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December

„Ho-Ho-Ho
Várjuk együtt a 

karácsonyt” 
programsorozat
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Dec. 6. „Öltözz pirosba, zöldbe 
vagy karácsonyiba!”
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Dec. 8. „Teremdíszítő verseny!”
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Dec. 17. „No Backpack Day”



SLIDESMANIA.COM



SLIDESMANIA.COM

Ünnepi faliújságok
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Bujdosó-Járomi Zsuzsi faliújsága
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Farsang,

Valentin 

nap (?)

1. 2. 3. 4. 5.

4. Tervek a következő félévre

Március 

15.

Bolhapiac

DÖK-nap

DÖK tagok 

részvételének,

motivációjának 

növelése 

Fordított 

nap
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Köszönöm a figyelmet!



Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola könyvtára 

2022/2023. tanév I. félév beszámoló 

 

Iskolai könyvtáros: László Ildikó 

1. Tárgyi feltételek 

Kölcsönző tér, olvasósarok, számítógépekkel felszerelt tér, valamint tanórák, 

klubfoglalkozások megtartására, megrendezésére is lehetőséget nyújtó terem. 

Lehetőség van a könyvtárban a tartós tankönyvek visszaszedésére és annak tárolására is.  

Három számítógép áll a tanulók rendelkezésére. 

 

2. Személyi feltételek: Magam látom el a könyvtárosi feladatokat heti 11 órában.  

 

3. Nyitva tartás: 

A könyvtár minden nap nyitva tart. 

 

4. Állománygyarapodás: 

1. A városi könyvtár letéti könyvtáraként ifjúsági irodalmat kaptunk letéti állományként. 

(100.000 ft értékben 45 db könyv) 

2. Gyermekekért Plusz Alapítvány jóvoltából került leltárba a 7. évfolyam ajánlott olvasmánya, 

Tonke Dragt: Levél a királynak című regénye 10 példányban. 

3. A kollégium volt könyvtárának állományba vétele folyamatosan történik. 

 

 

5. Kölcsönzések, kölcsönzők: 

Könyvtári könyveket kölcsönzők száma:110 (alsó-, felső tagozat) 

Kölcsönzött egységek száma:240db könyvtári könyv. 

Legtöbbet kölcsönző tanuló: Török Veronika 7.b 

 

 

6. Könyvtári órák, foglalkozások, rendezvények: 

1. : Népmese napja: magyar munkaközösség és a könyvtár szervezésében történt a 

megemlékezés. A népmese napján felső tagozatos gyerekek ellátogattak egy-egy alsó tagozatos 

osztályba, ahol mesét olvastak fel a gyerekeknek. A kisdiákok pedig a hallott meséhez 

illusztrációt készíthettek, melyet adott időpontig kellett eljuttatni nekem, a legjobb illusztrációk 



díjazásban részesültek. A program az alsó- felsőtagozat közötti átmenetet is segíti véleményem 

szerint. 

2. Advent a könyvtárban: Az adventi időszakban adventi falinaptárt készítettem egy-egy 

adventhez kapcsolódó kérdéssel, melyet önállóan oldottak meg a jelentkező gyerekek. 

Válaszaikat egy ehhez kapcsolódó feladatlapon rögzítették. Jó érzés volt látni, hogy több 

diákunk is napi rendszerességgel jött a napi adventi kérdésért. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

ért véget a feladat. A legjobban teljesítők díjazásban részesültek. 

3. A magyar kultúra napja alkalmából Könyvajánló fesztivál került megrendezésre a felső 

tagozatos diákok számára. A városi könyvtárból könyvtáros kolléga vett részt a rendezvényen 

meghívott vendégként, illetve Szládik Alíz kolléga nő hagyományokhoz híven az idén is 

ajánlott a résztvevőknek olvasnivalót. Felvételi és betegség miatt többen nem tudtak eljönni. 

Végül 15 tanuló ajánlotta egymásnak kedvenc regényét. Kötetlen, jó hangulatú volt a 

rendezvény. 

4. Az 5. évfolyamon nyelvtan óra keretében a magyartanárokkal egyeztetve szótár- és 

lexikonhasználati könyvtári órát tartok, tartottam. Osztályonként 1 óra a szóláshasználathoz, 

1 óra pedig az értelmező kéziszótárhoz kapcsolódó könyvtári óra. Tapasztalatom az, hogy a 

gyerekek nem tudják használni az említett szótárakat. A foglalkozásokat hasznosnak ítélem. 

5. A 2. és 3. évfolyam osztályai közül több osztály is volt könyvtárlátogatáson előre 

egyeztetett időpontban. Ezeknek a programoknak az a célja, hogy olvasóvá neveljük a diákokat, 

lehetőség szerint minél előbb. Az alsó tagozaton tanító kollégákkal való jó kapcsolatnak 

köszönhetően rendszeresen járnak az osztályok kölcsönözni. Általában kéthetente előre 

megbeszélt időpontban érkeznek. Egy-egy könyvtárlátogatás forgatókönyve a következő: a 

Papírszínház meséi közül meghallgatnak tőlem egy mesét, aztán elmondhatják élményeiket az 

elolvasott regénnyel kapcsolatban, és utána következik a kölcsönzés. 

 

7. A tanév elején kitűzött célok:  

- tartós tankönyvek visszaszedése, rendezése 

- kialakított könyvtári hagyományok folytatása (vetélkedők, rendezvények) 

- városi könyvtárral való együttműködés 

- informatikát, magyar tantárgyat tanító kollégákkal, valamint az osztályfőnökökkel való 

együttműködés 

- a könyvtár és az olvasás népszerűsítése 

 

8. Feladatkörök: 



 

- Állománygyarapodás kezelése 

- Könyvtár állományának folyamatos gondozása 

- Könyvtári látogatás, kölcsönzés biztosítása 

- Könyvtári órák 

- Programok, rendezvények megtartása 

 

9. Tervek a második félévre:  

 

Vetélkedők, rendezvények  

- 1. évf.: Gőgös Gúnár Gedeon- vetélkedő 

- 2. évf: Kirándulás az Ábécé-hegyre- vetélkedő 

- 3-4. évfolyam: évfolyamonként háromfordulós nyelvi-szövegértési levelező verseny.  

- 5. és 6. évfolyamon a magyar munkaközösséggel együtt rendezzük a János vitéz és 

Toldi vetélkedőt. 

- Könyvtári órák: - lexikon-és szótárhasználat, helytörténeti órák (Kürti László: 

Lajosmizse) 

- Alsó tagozatos osztályok könyvtárlátogatása- könyvkölcsönző foglalkozása 

 



ISKOLAI KÖNYVTÁR
2022-2023. TANÉV 1. FÉLÉV



HELYET BIZTOSÍT A KÖNYVTÁR:
- TANÓRÁK MEGTARTÁSA
-KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK
- SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG-
FELÜLVIZSGÁLAT
- OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK
- FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK



ÁLLOMÁNYGYARAPODÁS

• VÁROSI KÖNYVTÁR JÓVOLTÁBÓL 100.000 FT ÉRTÉKBEN….



ÁLLOMÁNYGYARAPODÁS
GYERMEKEKÉRT PLUSZ ALAPÍTVÁNY JÓVOLTÁBÓL:



RENDEZVÉNYEK, FOGLALKOZÁSOK

NÉPMESE NAPJA-SZEPTEMBER 30.







ADVENT



KÖNYVAJÁNLÓ
JANUÁR 22.



KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁS
5. ÉVFOLYAM- SZÓTÁRHASZNÁLAT









KÖLCSÖNZÉS …





A LEGTÖBBET KÖLCSÖNZŐ TANULÓ: 
TÖRÖK VERONIKA 

51DB



TERVEK A 2. FÉLÉVRE

• VETÉLKEDŐK, RENDEZVÉNYEK: 

• 1. ÉVF.: GŐGÖS GÚNÁR GEDEON- VETÉLKEDŐ

• 2. ÉVF.: KIRÁNDULÁS AZ ÁBÉCÉ-HEGYRE- VETÉLKEDŐ

• 3-4. ÉVFOLYAM: ÉVFOLYAMONKÉNT  NYELVI-ÉS SZÖVEGÉRTÉSI LEVELEZŐ 

VERSENY. 

• 5. ÉS 6. ÉVFOLYAMON A MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉGGEL EGYÜTT 

RENDEZZÜK A JÁNOS VITÉZ ÉS TOLDI VETÉLKEDŐT.

• 7-8. ÉVFOLYAM HELYTÖRTÉNETI ÓRA-KÜRTI LÁSZLÓ: LAJOSMIZSE
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