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Az éves munka értékelése 

1. Személyi feltételek: 

Dolgozók: 

Az általános iskolában, 13 főállású pedagógussal, egy iskolatitkár, egy karbantartó és két takarító / 

konyhás/ munkakörben foglalkoztatottal kezdtük a tanévet. Július hónapban Simonné Bocskay 

Hajnalka bejelentette távozását, így meghirdetésre került a matematika-informatika-fizika szakos állás, 

amelyre olyan pályázók adták be a jelentkezésüket, akik nem tudták megoldani a munkába járásukat. 

A folyamatos pályázatkiírás mellett szeptember 18-tól átmenetileg, részmunkaidőben Tamási Györgyi 

elvállalta a matematika oktatását. Majd november 15-től Varga Ágota matematika-könyvtár szakos 

kollégát sikerült alkalmazni, aki 2018. január 1-től félállásban látja el a könyvtárosi feladatokat. Óraadó 

pedagógusokat is nagyon nehezen találtunk a tanévre. 

        Az 1. osztály osztálytanítója Kaszapné Veiner Veronika, 2. osztály Németh Zsuzsa, az 5. osztály 

osztályfőnöki teendőit Horváthné Simon Marianna látta el.  

       Egy kolléga, Birkásné Dózsa Gabriella heti négy órában tanított kémiát a révfülöpi iskolába, 

valamint a zánkai Egry Szakgimnáziumban. 

A tanév végétől nyugdíjba vonulás miatt, két kolléga tölti felmentési idejét Benedek Éva és Rab Márta. 

Helyettük Vikopálné Medgyes Ildikó és Nagy Viola kerül alkalmazásra. 

       Óraadók: fizikát Székelyné Burgyán Rita, rajzot Török Péterné, informatikát Fazekas Judit, angol 

nyelvet Molodeczky Márta tanította.  

       A Munkaügyi Hivatal 1 fő közfoglalkoztatottat biztosít részünkre 2017.március 16- 2018.február 

28-ig Hartman Ferenc személyében. A szerződése hosszabbításra került március 10-június 28-ig, 

március 20-án felmondott.  A gondnoki feladatokat március 19-től Ebele József napi 4 órában látja el. 

Zeneiskola: 

Zeneiskolánkban Bauer Ilona 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjba ment, helyette Kondor Kolos 

kezdte a tanévet. Feketéné Román Enikő a tanévkezdéskor jelentette be, hogy családi okok miatt 

elköltözött és lakhatási gondok miatt nem tudja a tanévet elkezdeni, így a már nyugdíjas Egyed József 

vette át növendékeit a fafúvós tanszakon. Szeptembertől Horváth Katalin veszi át a fúvósok tanítását. 

Négy teljes munkaidős (Kondor Kolos, Bruckner Szabolcsné, Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra, Jana 

Norbert), két részmunkaidős (Somogyiné Sík Dóra, Zemenné Horváth Orsolya), egy megbízásos 

óraadó oktató kezdte a tanévet (Egyed József), majd a második félévtől csatlakozott óraadóként 

Ludmány János, aki Révfülöpön és Zánkán tanított zongorát. 

 

 

Tanárok: 

Kereszturiné Semetka Judit   igazgató 

Horváthné Simon Marianna   igazgatóhelyettes 

Lakatos Mónika     munkaközösség-vezető 

Benedek Éva 
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Birkásné Dózsa Gabriella 

Dombi Gábor 

Kaszapné Veiner Veronika  

Molnárné Titz Andrea 

Németh Zsuzsa 

Rab Márta      napközi  

Tihanyiné Baki Zsuzsanna 

Tóbiás Ilona 

Varga Ágota Cecília 

Fazekas Judit     óraadó 

Molodeczky Márta                  óraadó 

Székelyné Burgyán Rita    óraadó 

Török Péterné     óraadó 

 

 

Zeneiskola: 

Bruckner Szabolcsné    munkaközösség-vezető 

Jana Norbert  

Kondor Kolos     

Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra 

Somogyiné Sík Dóra    részmunkaidős 

Zemenné Horváth Orsolya    részmunkaidős 

Egyed József     óraadó 

Ludmány János     óraadó 

 

Az oktató-nevelő munkát segítő dolgozók: 

Andrónyi Ágnes     iskolatitkár 

Ebele József     karbantartó 

Hartmann Ferencné    takarító 

Kovácsné Vásárhelyi Sára    takarító 

 

Tanulók: 

Általános iskola:  

Az előző tanév végén kimenő nyolcadik osztály létszáma 14 fő volt, ebből 1 fő magántanuló a 

beiratkozott első osztályosok létszáma 9 fő. Júliusban érkezett a Budapestről Ágoston Dalma a 2. 

osztályba, novemberben érkezett Dobosi Daniella az 5. osztályba és Dobosi Zalán a 2. osztályba. 

Augusztusban távozott Horváth András 7. osztályos a zánkai iskolába. Január 24-én 

nevelőszülőkhöz helyezték a 3. osztályos Kiss Kiarát, így távozott az iskolából. Félévi létszám 91 fő. 

 A tanév végén távozik Godány Botond és Nemes Ábel őket a Pannonhalmi Bencés Gimnázium 6 

osztályos gimnáziumi osztályába vették fel. Végzős tanulók száma: 12 fő, első osztályba beiratkozott 
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8 fő. Ha nyáron nem iratkozik be senki, akkor a következő tanév nyitólétszáma 85 fő lesz, viszont a 

következő tanévtől már emelkedik. 

Helyben lakó tanulók száma 24, bejáró tanulóké 67 fő (74 %).  

 

Zeneiskola: 

Növendékek száma: 132 fő (ebből 129 fő 4 órás, 3 fő 2 órás) 

zongora tanszak: 60 fő,  

fafúvós tanszak: 8 fő 

gordonka: 15 fő 

harmonika: 21 fő 

magánének: 25 fő 

előképzős:3 fő 

Balatoncsicsón oktatott: 65+2 fő előképzős 

Tótvázsonyban: 35 fő 

Révfülöpön: 11+1 fő előképzős 

Zánkán: 18 fő 

Februárban  Filep Lili abba hagyta a zongorát, Schalbert Evelin Míra és Takács Gréta pedig 

harmonikázni kezdett. 

Osztályok, osztályfőnökök: 

1. osztály    9 fő   Kaszapné Veiner Veronika 

2. osztály   14 fő   Németh Zsuzsa  

3. osztály    9 fő   Molnárné Titz Andrea    

4. osztály   18 fő   Benedek Éva 

5. osztály   11 fő   Horváthné Simon Marianna  

6. osztály              10 fő   Birkásné Dózsa Gabriella   

7. osztály     8 fő   Lakatos Mónika 

8. osztály   12 fő   Tihanyiné Baki Zsuzsanna 

 

zongora Balatoncsicsó    Kondor Kolos 

fuvola, furulya Balatoncsicsó    Egyed József 

harmonika Tótvázsony, Bcsicsó   Jana Norbert 

magánének, szolfézs Bcsicsó, Zánka,Révfülöp Bruckner Szabolcsné 

gordonka Révfülöp, Bcsicsó    Somogyiné Sík Dóra  

szolfézs, zongora Bcsicsó,Révfülöp   Zemenné Horváth Orsolya 

zongora, szolfézs Tótvázsony    Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra 

zongora Révfülöp, Zánka    Ludmány János 
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1.2. Tárgyi feltételek: 

A nyár folyamán került sor az iskolai termek egészségügyi festésére, amit Hartmann Ferenc 

közfoglalkoztatott végzett el.  

A félév során vásároltunk egy 1/4 –es gordonkát (103 000 Ft), 4 db kottaállványt (20 000Ft), labdafogó 

hálót a sportpálya mellé (68 000 Ft), könyvtári könyveket (15 000Ft) értékben. 

Felszerelésre került 93 db led lámpa az osztálytermekben és a tornaterembe a felszerelés díja  

487 000 Ft volt. Az elmaradt 37 db ledlámpát is megvettük felszerelésére nyáron kerül sor.(187 000 

Ft) Kicseréltük az összes WC-ülőkét, minden mosdóhoz szappanadagolót raktunk (52 000 Ft). A 

futópályát újra salakoztuk. (110 000 Ft) Kialakításra került a egy strandröplabda pálya a már meglévő 

focipálya mellett.(76 000 Ft). Kicseréltük a pálya mögötti labdafogó hálót, az oszlopokat 

átfestettük.(80 000 Ft) Ajándékba kaptunk a szentantalfai Futball Klubtól 21 db feliratozott pólót. 

Matematikaoktatáshoz vásároltunk tölthető testeket (19000 Ft). 

A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásaként gazdagodtunk egy új 

harmonikával és egy laptoppal.  

     

2. A pedagógiai folyamatok vizsgálata 

Az éves munkatervünkben a jogszabályoknak és a pedagógiai programnak, valamint az előző tanév 

beszámolója alapján meghatároztuk a tanévre vonatkozó kiemelt feladatokat.  

A tanév elején megtörtént a SZMSZ felülvizsgálata és módosítása. Módosítottuk a munkaköri 

leírásokat, valamint kiegészült a panaszkezelési eljárásrenddel. Az Önértékelési tervnek megfelelően 

4 fő pedagógus önértékelése, intézményvezetői és az intézményi önértékelés is. Februárban 

elfogadtuk a következő tanévre vonatkozó beiskolázási tervet. Elkészült az intézményi tanfelügyelet 

utáni 5 éves intézkedési terv is. Majd a tanév végén a honvédelmi intézkedési terv is elkészült. 

 

Minősítések: 

Ebben a tanévben minősítés nem volt az iskolában. 

Alkotmánybírósági döntés alapján Benedek Évát visszamenőleg 2017. január 1-ig át kellett sorolni 

Ped.II. kategóriába. Dombi Gábor 2018. március 1-től Ped. I. kategóriába került mivel összegyűlt a 6 

év munkaviszonya. A 2019-es minősítési évre 6 fő jelentkezett: Lakatos Mónika, Molnárné Titz 

Andrea, Németh Zsuzsa, Somogyiné Sík Dóra, Zemenné Horváth Orsolya és Veiner Veronika. 

Szaktanácsadás: 

Május elején Horváthné Dér Erzsébet adott gyakorlati tanácsokat magyar nyelv és irodalomból Tóbiás 

Ilonának. 

Továbbképzések: 

Dombi Gábor– testnevelés-földrajz szak Nyugat-magyarországi Egyetem Szombathely- 2018.  

januárjában végzett. 

Tihanyiné Baki Zsuzsanna- augusztusban (Ottobeurenben) a Methodikzentrum által szervezett és 

októberben (Freiburgban) a pécsi Német Nemzetiségi Pedagógiai Intézet által szervezett egy-egy 

hetes módszertani továbbképzés Németországban, valamint november 21-én a Veszprém Megyei 

Némettanárok Egyesülete által szervezett egy napos népismereti továbbképzésen vett részt Liptódon. 
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Németh Zsuzsa- október 22-29. között egy hetes módszertani képzés Németországban 

Németh Zsuzsa és Molnárné Titz Andrea- Viselkedés- és magatartás zavaros gyerekek kezelése. 30 

órás képzésen vettek részt. 

Veiner Veronika- 60 órás Tanulásterápia (NILD) és 30 órás A diszkalkulia pedagógiai vizsgálata  című 

képzésen vett részt. 

 

Tanulmányi munka: 

Az összes évfolyamon az új kerettantervnek megfelelően kezdték az osztályok a tanévet. 

Már harmadik éve, hogy minden osztályban heti öt testnevelés óra van. A heti óraterhelés miatt öt 

osztályban két óra délutánra került, mivel a tornaterem kapacitása elérte a délelőtti időszakban a 

maximumot. Az első és második osztályban, beintegráltuk a testnevelés tantárgyba heti két órában 

OKOSÍTÓ TORNÁT (mozgásterápiát) tartottunk.  

Február-március hónapokban a 3-6. évfolyamig 10 órás kötelező úszásoktatások vettek részt 

diákjaink a balatonfüredi uszodában. Az uszoda bérlet 132000 Ft az útiköltség 190 000 Ft az oktató 

30 000 Ft-ba került. 

A pedagógiai szakszolgálat idén is biztosította iskolánknak a gyógytestnevelőt, így ismét sikerült 

helyben megszervezni a gyógytestnevelési foglalkozásokat heti 2 órában 8 tanuló részvételével. 

 

Választható tantárgyak: 

Ebben a félévben már minden évfolyamra kiterjedt az etika/ hit és erkölcstan kötelező választása. Az 

evangélikus, a református és a katolikus egyház az iskolában, a nazarénus közösség hitoktatását a 

gyülekezeti házban tartották.  Nehézséget okozott a hittanórák órarendbe iktatása valamint az 

értékelések begyűjtése is, mivel a hitoktatók nem értékelnek folyamatosan. Megjegyzem, ebből a 

tantárgyból igazán nem kellene osztályzattal értékelni. 

A hitoktatás időpontjait igyekeztünk úgy beilleszteni az órarendbe, hogy az senkinek ne okozzon 

problémát, ami a hittan órák magas száma és hitoktató elfoglaltságai miatt nem volt egyszerű. Március 

elején az egyházak tájékoztatót tarthattak az érdeklődő szülőknek, a tájékoztatón nem volt érdeklődő. 

Hagyományosan a szülők a saját hitüknek megfelelő felekezethez íratják gyermekeiket. 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Össz.: 

etika 2 2 4 1 1 1 2 1 14 

római 

katolikus 

hittan 

4 3 3 8 5 5 5 4 37 

református 

hittan 

2 2 - 3 4 - - 2 13 

evangélikus 

hittan 

- - 1 - - - 1 3 5 

nazarénus 1 7 1 6 1 4 - 2 22 
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hittan 

angol nyelv  - - - 7 5 6 8 26 

   

A felső tagozaton a tanulók 63 %-a élt az angol nyelv választásának a lehetőséggel. 

 Nemzetiségi jelleg erősítése: 

A tanév folyamán kiemelten figyeltünk a nemzetiségi jelleg erősítésére.  

Nemzetiségi tanítóink három alkalommal egy-egy hetet töltöttek Németországban továbbképzésen. 

Egy tanító vett részt a Veszprém Megyei Némettanárok Egyesülete által szervezett egynapos 

népismereti kiránduláson, Liptódon. Az intézményvezető két alkalommal vett részt nemzetiségi 

konferencián. Pályázatot nyújtottunk be egyhetes ausztriai nyelvi táborra, sajnos az igényelt 2,2 millió 

forint helyett csak 500 000 Ft-ot ítéltek meg, így helyi egy hetes nemzetiségi táborra módosítottuk 

pályázatunkat, amelyet augusztus 6-10 között szervezünk meg. 

Versenyek:  

- Löwenzahn Országos Német Nyelvi Versenyen Tihanyi Anna és Gondos Luca is 4. helyezést ért 

el. Felkészítő: Lakatos Mónika 

- A Veszprémi Dózsa Iskola által kiírt drámaversenyen a Godány Teodóra, Plavecz Melani, 

Kercselics Fanni és Tihanyi Anna alkotta csapat első helyezett lett. Felkészítő: Lakatos Mónika. 

Tihanyiné Baki Zsuzsanna 

- Városlődi Nemzetiségi Találkozó- harmonikás tanulóink eredményesen szerepeltek (harmonika 

zenekar bronz, Molnár Fruzsina bronz, Schmidt Zoltán-Keller Ádám ezüstminősítés). 

Pintér Marcell- Gondos Luca duó ének I. helyezést ért el. 

-        TITOK Országos német levelezőverseny 

              4. osztályos csapat  11. helyezés 

       Csapattagok: Dobosi Dévald, Kercselics Fanni, Plavecz Melani, Tihanyi Anna 

5.   osztályos csapat  13. helyezés 

Csapattagok: Godány Barnabás, Gondos Luca, Takács Tamara 

7. osztályos csapat  5. helyezés 

Csapattagok:Kovács Kata, Mátics Regina, Molnár Fruzsina 

 

Megrendeztük a már hagyományossá vált hangversenyt, az zenét tanuló gyermekek részére német 

zeneszerzők műveiből. 

Idén harmadik alkalommal tartottuk meg iskolánkban a népviselet napját (Trachtag), ahol most sokkal 

többen öltöztek be. Külön az alsó és felső tagozatos tanulók nemzetiségi dallal készültek erre a napra. 

Az elkészült videó felvételt feltöltöttük a youtube.com-ra. Ezen a napon szerveztünk a gyerekeknek 

nemzetiségi táncházat is Scher Zoltán segítségével.  

Harmadik alkalommal volt tanulóinknak lehetősége a DSD I. nyelvvizsga helybeni letételére, idén 

Vajda Dóra ért el A2 szintet. 

Májusban öt nyolcadikos tanulónk vett részt egynapos bécsi jutalom kiránduláson, amelyet a 

Veszprém Megyei Némettanárok Egyesülete finanszírozott. 
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Egészségfejlesztés és környezeti nevelés: 

 

A tanulók testi-lelki egészségfejlesztésének célkitűzésének megvalósulását támogatja, a testnevelés, 

természetismeret, biológia, osztályfőnöki, technika órákon és a drog prevenciós (DADA) 

foglalkozásokon végeztünk. Kiegészítve ezt a tevékenységet a minden tanévben megszervezésre 

kerülő egészségmegőrző nap, balatoni fürdés, a témanap és idén a fenntarthatósági hét 

programjaival. 

Elsőtől hatodik osztályig minden tanuló heti 3-4 napon kapott gyümölcsöt, vagy 100%-os ivólevet 

(pályázatból finanszírozva). 

Megszervezésre került a gyerekek fogászati, szemészeti és védőnői ellenőrzése. A felső tagozatban 

munkaterv alapján a védőnő több alkalommal tart a gyerekeknek foglalkozásokat az egészséges 

életmódról. 

Az idei tanévben iskolánk egyik fontos céljának tekintette a tanulóink környezettudatos szemléletének 

formálását. Létrehoztuk az ökocsoportot. Az iskolai munkatervben, több pontban is a kiemelt feladatok 

között határoztuk meg a következőket: 

• Az iskola tárgyi feltételrendszerének, környezetének, az intézmény arculatának fejlesztése. 

• Az iskolai környezet megóvása, a tanulók aktív részvételével. 

• Környezettudatos szemlélet fejlesztése: tiszta környezet, takarékosság vízzel, árammal, 

papírgyűjtés. 

• Fokozott figyelem az értékmegóvásra, rongálások megelőzésére, következetesség az okozott kár 

megtérítésében. 

• Fenntarthatósági- környezettudatos témahét megszervezése, az országos programba való 

bekapcsolódás. 

Igyekeztünk olyan programokat szervezni, amelyek a fenntarthatósági nevelés céljait tartalmazták, 

ezek a következők voltak: 

 Az iskolai élet minden területén törekedtünk a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembe 

vételére, takarékoskodtunk az energiával, vízzel és a papírral.  

 A folyosókon, termekben figyelemfelhívó ábrákat helyeztünk el, melyek a vízzel és energiával 

kapcsolatos takarékoskodásra hívták fel az iskolaközösség minden tagjának figyelmét. Az ábrákat a 

gyerekekkel közösen, és az ötleteik alapján készítettük el. 

  Megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtést, az iskola hátsó folyosóján tájékoztató plakátokat és 

hulladékgyűjtő szigetet alakítottunk ki. 

 Szelektíven gyűjtöttük a papír, műanyag, alumínium, szárazelem hulladékokat. Minden 

osztályteremben külön papírgyűjtő kukát helyeztünk el. 

 Az ősz folyamán a DÖK papírgyűjtést szervezett. 

 Őszi témanapot tartottunk. A témanap programja a gyerekek környezettudatos szemléletét 

igyekezett formálni, mivel a faladatok elsősorban a természet- és környezetvédelemhez, a szelektív 

hulladékgyűjtéshez kapcsolódtak. A diákok ezen a napon csapatokban tevékenykedtek és hét 
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állomásom mérhették össze tudásukat, ügyességüket. /A nap programja és a gyerekek véleményeit 

az iskolaújság 2018. februári számában is megjelentettük. / 

 A tanulóinkat tudatosan ösztönöztük az iskolai környezetük megóvására, ezért tisztasági őrjáratot 

szerveztük, csinosítottuk, zöldítettük az osztálytermek és a folyosók dekorációját, amelyeket 

évszakokhoz, jeles eseményekhez, akció programokhoz igazítottunk. Varga Judit grafikus, aki 

iskolánk szülői munkaközösségének elnöke és az első osztályosok nagyon szép Föld dekorációt 

készítettek, amely iskolánk ökosarkát ékesíti. 

 Nemcsak az iskola belső környezetének a szépítését és otthonosabbá tételét tartottuk fontosnak, 

hanem sokkal nagyobb figyelmet fordítottunk az iskola parkjának, udvarának rendezésére, 

megóvására. Ebbe a tevékenységbe tanulókat is igyekeztük bevonni.  

 A tél folyamán megszerveztük a téli madáretetést, amelyet tanulóink nagyon lelkiismeretesen és 

körültekintően végeztek. (Minden héten más osztály látta el a madáretetők feltöltését). 

 Az év folyamán a tanulóink egészséges életviteli szokásainak kialakítására igyekeztünk kellő 

figyelmet fordítani. Az iskolaorvos Dr. Oláh Kálmán és a védőnő Rózsa Gabriella több alkalommal 

ismeretterjesztő előadások keretében próbálta tanulóink figyelmét felhívni az egészséges életmód 

fontosságára. Az osztályfőnöki és szaktárgyi órák keretein belül is sok új és hasznos ismerettel 

bővítettük tanulóink ismeretanyagát. 

 A DADA program keretében alsós diákjain több alkalommal is felvilágosító előadásokon vehettek 

részt, amelyek a tanulók biztonságára, a helyes közúti közlekedés fontosságára hívták fel a figyelmet. 

 A könyvtárban ökosarkot alakítottunk ki, ahol azokat az ismeretterjesztő kiadványokat helyeztük el, 

amelyek tanulóink természettudományos ismereteinek bővítését szolgálta. 

 Gyarapítottuk az iskola természettudományos eszközállományát, szakkönyvek, oktató plakátok, 

nagyítók, és egyéb eszközök révén, amelyeket Birkás Attila ajánlott fel az iskolának azzal a céllal, 

hogy sikeresen megvalósíthassuk az ökoiskolai cím elnyerésével járó kötelezettségeinket. 

 Októberben iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói Balatonfüreden a Lóczy Lajos Gimnázium Öveges –

laborjában jártak, ahol modern laboratóriumi környezetben a természettudományos ismereteiket 

bővíthették, önállóan érdekes kémiai és fizikai kísérleteket végezhettek el. 

 Nagy figyelmet fordítottunk tanulóink lelki egészségének, személységének fejlesztésére, ehhez 

külső szakember segítségét is igénybe vettük. Rácz Brigitta kineziológus különböző tanulási 

technikákkal ismertette meg a gyerekeket. és a szülőket a témával kapcsolatosan. 

 A szülői munkaközösséget és a szülőket több iskolai rendezvényünk részvételére biztattuk 

(farsang, kézműves foglalkozások, karácsonyi koncert, műsor, adventi készülődés, 

osztálykirándulások). 

 Az iskolai faliújságunk frissítéséről folyamatosan gondoskodtunk. A faliújságon igyekeztünk a jeles 

környezet - és természetvédelmi napokhoz kapcsoló dekorációkat, ismertető cikkeket elhelyezni. Sőt 

a német faliújság dekorációját is az ökoiskolai feladatok, programok megvalósításához igazítottuk. 

 A karácsonyi ünnepkör is tartalmazott környezeti neveléssel kapcsolatos elemeket. A karácsonyi 

kézműves foglalkozás, az iskolai és osztálytermi dekorációk elkészítésénél törekedtünk 

újrahasznosítható, természetes, többször felhasználható anyagok alkalmazására.  
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 A hagyományos karácsonyi rendezvényünkre már gyökeres fenyőfát állítottunk, melyet az iskola 

parkjában ültettünk el. Természetes anyagok felhasználásával oldottuk meg a fenyőfa díszítését. 

Ezzel a környezettudatosság fontosságát szerettük volna hangsúlyozni. 

 Részt vettünk a „Már tudok biztonságosan közlekedni” járási vetélkedőn, ahol iskolánkat 4 tanuló 

képviselte.  

 Több országosan meghirdetett akció programba is bekapcsolódtunk, Pont-Velem akció 

Fenntarthatósági témahét, Beporzók napja. 

 Fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek fogyatékkal élő emberek világával. Így a 

Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület szervezésében Komplex Esélyegyenlőségi 

órákon ismerkedhettek meg tanulóink mozgás, hallás és látássérült emberekkel, autista gyermeket 

nevelő szülővel. 

 A szentantalfai óvodával törekedtünk az együttműködésre. Az év folyamán iskolánk diákjai két 

alkalommal tartottak interaktív foglalkozást az óvodában. Az első félévben az állatokról, madarakról a 

nagycsoportos óvodásoknak a 6. osztályos diákok. A második félévben a Víz világnapja alkalmából 8. 

osztályos tanulók látogattak el az óvodába, akik játékos formában a víz fontosságára és tisztaságának 

megóvására próbálták felhívni a kis- és nagycsoportos óvodások figyelmét. 

 Igyekeztünk külsős szakembereket, szervezeteket is bevonni az ökoiskolai munkatervben 

megfogalmazott feladataink megvalósításába. A természetvédelmi szakkör szervezésében Boda 

Tamás „öregdiák” látogatott el iskolánkba, aki madárszeretetével, és a madarakról tartott fergeteges 

előadásával nyűgözte le hallgatóságát. /Az előadáson 45 diák vett részt/ 

 A Beporzók napja alkalmából iskolánk két 8. osztályos tanulója Dobosi Eliána és Ajkai Kíra tartott 

előadást a rovarok és a méhek jelentőségéről a természetvédelmi szakkör tagjai és az érdeklődő 

diákok részére. Az előadás zárásaként Dobosi Dezső családjának felajánlása révén hatféle mézet is 

megkóstolhattak a gyerekek.  

 Pályaorientációs napot szerveztünk. Ebbe a programunkba is igyekeztünk becsempészni a 

természetet, ezért egyik előadónak felkértük Simon Györgyöt, aki az erdész szakma iránti 

elkötelezettségéről, a természet iránti szeretetéről, és tiszteletének fontosságáról mesélt az alsós és 

5. 6. osztályos tanulóinknak. 

 A Víz világnapja alkalmából rajzpályázatot hirdettünk, melyre 42 pályamunka érkezett, ezek 

iskolánk folyosóját díszítik, a legjobb munkák alkotói jutalomban részesültek. A tanulóknak 

osztályonként a víz témaköréhez kapcsolódóan érdekes feladatokat kellett önállóan megoldaniuk. A 

feladatokat gyűjtőzsákokban az iskola udvarán helyeztük el. A legeredményesebb munkát végző 

osztályok jutalomban részesültek. 

 Húsvéti kézműves foglalkozás alkalmával is fontosnak tartottuk a környezettudatosságot, 

természetes anyagokat használtunk az apró ajándéktárgyak elkészítéséhez.  

 A Föld napja alkalmából takarítási akciót szerveztünk, a kiöregedett fák helyére a gyerekekkel 

közösen új növényeket telepítettünk. 

 A Fenntarthatósági témahéten változatos programokkal igyekeztünk tanulóink figyelmét felhívni az 

egészséges életmód és a fenntartható fejlődés szempontjainak fegyelembe vételére. 
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Többek között ellátogatott iskolánkba Szabó Bálint, aki Óbudaváron él családjával, mint helyi termelő 

bemutatta a saját gazdaságát, a sajtkészítést, sőt finom kecskesajtot kóstolhattak a gyerekek. Rab 

Márta néni előadásával a tudatos vásárlás fontosságára hívta fel tanulóink figyelmét. Pintér Marci 

édesapja, Pintár László régész a mesterség szépségeit, és az általa feltárt Balaton-felvidéki és 

bakonyi régészeti leleteket mutatta be a gyerekeknek. 

 Májusban a veszprémi Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület képviseletében Szalay 

Tímea látogatott el iskolánkba, aki interaktív foglalkozás keretében hívta fel tanulóink figyelmét a 

szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Az egyesülettel a kapcsolatot szeretnénk a jövőben 

szorosabbra fűzni.  

 A madarak és fák napjáról megemlékeztünk, Kaszapné Veiner Veronika vezetésével minden 

osztálynak egy rövid mese alapján kellett elkészítenie saját fáját, amelyeket az iskola folyosóján 

helyeztünk el. Nagyon szép alkotások születtek. 

 A DÖK több olyan programot szervezett, /gyalogtúra, számháború, futóverseny, kosárlabda, házi 

focibajnokság/ amely a mozgás örömére ösztönözte az ifjúságot. 

 A természetvédelmi szakkör keretében több alkalommal jártak a gyerekek a környékbeli erdőkben, 

ahol megfigyeléseket végeztek és tanulmányozták az őszi és tavasz erdő élővilágát. Az ősz folyamán 

biológiai vízminőség vizsgálatot végeztek a Csorsza pataknál. A szakkör tagjai részt vettek a 

madáretetők kihelyezésében a téli madáretetés megszervezésében, lebonyolításában, az odútelep 

karbantartásában és az iskolaudvar szépítésében.  

 Egészségmegőrző napot szerveztünk, melynek programja az egészséges életmód és a mozgás 

fontosságára helyezte a fő hangsúlyt. 

 Szép eredményeket értünk el az Országos Mozaik Tanulmányi Verseny természetismereti és 

biológiai országos döntőjén (7. 10. 17. helyezés). 

 Az osztálykirándulások alkalmával törekedtünk olyan helyszíneket, kirándulási lehetőségeket 

választani, amely elősegítette a gyerekek természet - és környezettudatos szemléletének formálását, 

és hazánk természeti és kultúrtörténeti értékeinek megismerését. 

 A kézműves szakkör foglalkozásain nagy figyelmet fordítunk a környezettudatosságra, elsősorban 

természetes, és újrahasznosítható anyagokat használnak fel a gyerekek az alkotásaik elkészítéséhez. 

Az alkotások témáit legtöbbször a természetből merítik. 

 A technika, rajz és a természettudományos tárgyak oktatásánál elsődleges szempontnak tekintjük 

a holisztikus szemlélet kialakítását. 

 Az iskola újságban két alkalommal beszámoltunk az ökoiskolai tevékenységünkről. 

 A nyár folyamán július első hetében kerül megrendezésre a tematikus tábor, melynek témája 

időutazás lesz különböző történelmi korokban. Erre a szervező tanárok Németh Zsuzsa, Rab Márta, 

Molnárné Titz Andrea és a táborozó gyerekek is nagy lelkesedéssel készülnek. 

Fontosnak tartjuk a szülőkkel és a külső szervezetekkel, más oktatási és egészségügyi 

intézményekkel, (Zöldóvoda Szentantalfa, Balatonfüredi Rendőrkapitányság, Balaton- felvidéki NP, 

Geopark, Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület) a kapcsolattartást, együttműködést, mivel 

ez is segíti az ökoiskolai tevékenységünk sikerét, hatékonyságát.  
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Az ökoiskolai rendezvényeink, programjaink kiváló lehetőséget biztosítottak tanulóink személyiség- és 

együttműködési készségének fejlesztésére. 

Tanulmányi munka értékelése: 

Az iskolai átlag (2-8. osztályig) 4,33 volt (tavaly 3,87) a tanév végén. A magatartás, szorgalom és a 

készségtárgyak nélküli iskolai átlag 4,16 lett(tavaly 3,74). 59 tantárgyi dicséretet adtunk ( tavaly 35), 7 

kitűnő tanulónk lett: 2.osztály  Hutchinson Hollie, Szijártó Loránd 3. osztály, Dobosi Dévald, Plavecz 

Melani, Tihanyi Anna 4. osztályos, Molnár Fruzsina 7. osztályos és Ajkai Kíra 8. osztályos tanulók. 

A minőségi oktatás céljának megvalósítása az érvényben levő tantervek alkalmazása mellett 

nemzetiségi német nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és széleskörű tanórán kívüli 

foglalkozás kínálatának biztosításával történik. Szakköri kínálatunk sokrétű, jelen van a tánc, a  

A tanulói hiányzási átlag: 12,68 nap/fő szemben a tavalyi 10,18 nap/fő.  

Igazolatlan mulasztás nem volt.   

A felzárkóztatásnak, tehetséggondozásnak az évek során kialakult gyakorlata biztosítja, hogy 

egyetlen tanuló sem kallódik el, esik ki a pedagógusok látóköréből, hanem egyénenként, egyéni 

igényeiknek megfelelően kapják meg a szükséges segítséget, fejlesztést.  

Az alsó tagozaton a tanulók személyre szabott alapkészség fejlesztése egyéni illetve kiscsoportos 

foglalkozásokon a tanév során folyamatos. Első és második osztályokban logopédiai szolgáltatást 

vehetnek igénybe azok a tanulók, akiknek megkésett a beszédfejlődésük vagy valamilyen 

beszédhibával küzdenek.  

A lemaradók felzárkóztatására az 1.-4. osztályokban heti 2 órában tartunk foglalkozásokat, logopédiai 

foglalkozások heti 2 órában zajlottak (3 elsős és 3 másodikos tanuló részvételével). 

A tanulásban akadályoztatott tanulóink száma sajnos évről-évre növekszik (BTM-es15 fő, SNI 2 fő) ez 

a tanulóink 18,5%-a, hetente 16 órában fejlesztőfoglalkozáson vettek részt a hátrányok leküzdése 

érdekében. A tanév végén ismét öt (eddig nem BTM-s) tanulónak kértük a vizsgálatát. A hatékony 

gyermek és ifjúságvédelem megvalósítása a gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnökök, az 

iskolavezetés összehangolt munkáján alapszik. Nem előnyös számunkra, hogy a gyermekvédelem 

megszervezése Balatonfüredre került a Családsegítő Szolgálathoz. 

Sok feladatot adott a családsegítő szolgálatnak, hogy Kiss Kiarát megfelelő környezetet biztosítsanak. 

Sajnos az édesanya a hathatós segítség ellenére sem tudta biztosítani a megfelelő feltételeket, így 

Kiarát nevelőszülőknél helyezték el,  távozott iskolánkból. 

Hátrányos helyzetű tanuló 1 fő (1%),  

Halmozottan hátrányos tanuló - fő  

Gyermekvédelmi kedvezményben részesül 12 fő (13 %) 

SNI-s tanuló 2 fő (2 %) 

Tanulási nehézséggel küzdő (BTM) 15 fő (16 %). 

 A törvényi változások miatt nehéz szinte lehetetlen beazonosítani a HH-s és HHH gyerekeket, mivel a 

GYVK mellett minimum egy kritériumnak (szülők alacsony iskolázottsága, rossz lakhatási 

körülmények..) is érvényesülni kell, amelyről a szülőnek a Körjegyzőségen kellene nyilatkoznia.(amit 

információ hiányában nem tesznek meg). 
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Ötödik éve működik a felsős tanulóknak a tanulószoba, amit kiegészítettünk korrepetálással is 

(matematika, magyar nyelv és a természettudományos tantárgyakból) heti 1-1 órában. Ennek ellenére 

még mindig előfordul olyan tanulónak, akinek hiányos a felkészülése, hiányzik házi feladata, aki ugyan 

előző napon részt vett a tanulószobai foglalkozáson, de mégsem készítette el. Állandó tanulószobás 

17 tanuló, ezen kívül a gyerekek délutáni elfoglaltságainak függvényében vannak olyan tanulók, akik 

csak egy-egy napon maradnak a foglalkozásokon. 

A napközit a tanévben 26 tanuló vette igénybe.  

Tehetséggondozás: az első félévben a 8. osztályosok részére heti 1-1 órában felvételi előkészítő 

foglalkozást tartottunk magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. A központi írásbelire 

ebben a tanévben 7 fő jelentkezett. A második félévtől a 7. osztályos tanulóknak van lehetőségük 

készülni a felvételire. 

Szakkörök: természetvédelmi 21 fő  

       színjátszó 12 tanuló  

       kézműves 21 tanuló  

       néptánc 4 tanuló, a szakkört a tanév során látogatottság hiánya miatt megszüntettük, helyette 

DSD felkészítőt tartott a kolléga. 

Nyári témahét: 25 tanuló részvételével 5 napos „Kalózok” témahetet tartottunk a gyerekeknek. 

Pszichológiai ellátás: Januárra sikerült megoldani, hogy ismét kijárjon a pszichológus iskolánkba.   

Együttműködési megállapodást kötöttünk a KLIK Veszprémi Tankerületével kijárás költségének 

átvállalására. Fülöp Tamás pszichológus kéthetente 4 órában foglalkozik gyermekeikkel. 

Jazz-balett: Iskolánkban tartja foglalkozásait a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió ahová jelenleg 8 

tanulónk+ 3 óvodás jár foglalkozásra.  

Óralátogatások: ebben a tanévben az igazgató és igazgatóhelyettes 16 alkalommal látogatott órát, 

három pedagógus esetében több alkalommal is. 

 

Zeneiskola: 

A zeneiskolai tanévvégi vizsgák rendben lezajlottak.  Továbbra is négy telephelyen működik 

intézményünk, a székhelyen kívül Tótvázsonyban, Révfülöpön és Zánkán a helyi általános iskolákban. 

Zeneiskolai oktatásunkat idén is úgy szerveztük meg, hogy a szolfézs és az egyéni hangszeres órák 

órarendje zökkenőmentesen illeszkedjék az általános iskolai órarendekhez és a tömegközlekedéshez.  

A gitár tanszakot ebben a tanévben is megfelelő végzettségű pedagógus hiánya miatt szüneteltettük. 

A térítési díj a tanévben 13 000 Ft volt. A térítési díjak többsége időben, néhány esetben késéssel, de 

beérkeztek. A 2018/2019. tanévre a térítési díj 13 000 Ft/tanév lesz. 

Ebben a tanévben három fő jelentkezett alapvizsgára (Egyed Katalin magánének, Molnár Brigitta 

fuvola és Hofstedter Sára zongora), egy fő pedig záróvizsgára (Dobokai Réka zongora). Ezen kívül 

két fő zongora tanszakos végez a 6. évfolyamon.  

 

A billentyűs tanszak: 

A tanszak 60 növendékét Kondor Kolos Balatoncsicsón, Révfülöpön Zemenné Horváth Orsolya és 

Ludmány János, Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra Tótvázsonyban és Zánkán tanította. 
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Balatoncsicsón oktatott tanulók száma: 27 fő, Tótvázsonyba: 23 fő, Révfülöpön: 4 fő és Zánkán: 6 fő. 

A tanév eleji létszámhoz képest év közben kimaradt 1 tanuló (Filep Lili),  így év végére 59-re csökkent 

a létszám. 

 

Akkordikus tanszak: 

A tanszak 23 növendékét Jana Norbert tanította. Tanév közben 2 növedéket vettünk fel Takács Gréta 

és Schalbert Evelin Míra. 

Balatoncsicsón oktatott 9 fő, Tótvázsonyban 14 fő. 

Minden növendékünknek biztosítani tudtuk a megfelelő méretű hangszert. 

Harmonika zenekarunk heti 2 órában próbált.  

 

A fafúvós tanszak: 

A tanszak 8 növendékét Egyed József tanította. Fúvós oktatás csak a székhelyen folyt. Mind a 8 fő 

fuvolázni tanult. 

A fuvolisták a hangszert az iskolától kölcsönözték.  

 

A vonós tanszak: 

A gordonka oktatását 15 növendéknek Somogyiné Sík Dóra látta el. Révfülöpön 8, Balatoncsicsón 7 

tanuló tanult gordonkázni. Februártól egy tanuló átment zongorára, év végi létszám 14 fő. 

 

A vokális tanszak: 

Növendékek száma 25 fő, a gyerekeket Rábaközi Rita tanította, Révfülöpön 7 fő, Balatoncsicsón 6 fő 

és Zánkán 12 fő.  

  

A szolfézsoktatásról: 

Az idei tanévben 8 csoportban folyt szolfézsoktatás, a tantárgyat Balatoncsicsón 2, Révfülöpön 2 

csoportban Zemenné Horváth Orsolya tanította. Zánkán egy csoportot és egy összevont zenetörténet-

zeneirodalom csoportot Rábaközi Rita vitt. Tótvázsonyban 2 csoportot Szőkéné Nyizsnyánszky 

Eleonóra tanított. 

Előképzős növendék 3 fő volt a tanévben, ők csak csoportos foglalkozásokon vettek részt.  

A növendékek közül 1 tanuló a zenekarban teljesíti az óraszámát.  

 

 

 Tanulók értékelése: 

A pedagógiai programnak megfelelően az első osztályban, valamint második osztályban félévig, a 

tanulók negyedévenként szöveges értékelést kaptak.  

A 2. osztályban második félévtől valamint a 3-8. osztályban a pedagógiai programnak megfelelően 

minden tantárgyból félévente minimum három jeggyel értékeltünk. Az érdemjegyek az értékelő 

naplókba és a tanulók ellenőrzőjébe is bekerültek.  Félév és tanév vége előtt az ellenőrző útján azok a 

szülők külön értesítést kaptak, akiknek a gyermekei valamely tantárgyból gyenge teljesítményt 
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mutatott. A SNI-s tanulók haladása a szakértői vélemények figyelembevételével az egyéni fejlesztési 

tervek alapján lassabb ütemű, nemzetiségi német nyelv és irodalomból valamint népismeretből 

szöveges értékelést kaptak. Számukra biztosítjuk a fejlesztő foglalkozásokat, értékelésük egyénre 

szabott. Az értékelések számszerűségét az igazgatóhelyettes rendszeresen ellenőrzi az értékelő 

naplókban. 

 

Tankönyvellátás: 

Ebben a tanévben már minden tanuló térítésmentesen kapta a tankönyveket. 

 Az 1-4. osztályokban tanulónként 9.000 Ft-ot, 5-6. és 8. osztályban 12000 Ft-ot, hetedik osztályban 

15000 Ft-ot biztosítottak a tankönyvek beszerzésére.   

Az előre jelzett időpontban megtörtént a tankönyvek kiszállítása a kiosztásuk és a számlázás is 

rendben ment.  A 2018-as tankönyvrendelést Lakatos Mónika állította össze.  

 

3. Személyiség és közösségfejlesztés 

A közösség- és személyiségfejlesztésnek egyik legfontosabb terepe az iskolában szervezett 

rendezvények, különböző foglalkozások és a közös tevékenységek. Kis iskola révén a pedagógusok 

ismerik tanítványaik családi körülményeit, amely a hatékony fejlesztés alapja. Az intézmény 

beiskolázási körzetében viszonylag sok a több gyerekes család (43 fő-47%), így egy családból több 

osztályba is járnak testvérek. A gyerekek a szabadidejükben és a szünetekben is együtt játszanak. 

Rendezvényeinkbe, programjainkba bevonhatók a szülők is, sajnos nem túl nagy számban, de 

szívesen vesznek részt azokon (kirándulások, Márton nap, farsang, egészségnap, nyílt napok, 

koncertek, színjátszó szakkörösök előadása). 

Az iskolai rendezvények az oktató-nevelő munkának a szerves részét alkotják. Az éves munkaterv 

alapján a tanévre tervezett programjainkat maradéktalanul megtartottuk.  

A munkaterven kívül a következő programokat szerveztük tanulóinknak: 

Általános iskola: 

- Színházlátogatást szerveztünk, amelyre 28 tanuló jelentkezett. Veszprémbe a Hamupipőke című 

előadáson vehettek részt gyerekeink. 

- Októberben iskolai papírgyűjtés a DÖK szervezésében. 

- 7-8. osztály Öveges-labor 

- dr. Oláh Kálmán háziorvos és Rózsa Gabriella védőnő tartott előadást a gyerekeknek az egészséges 

táplálkozásról. 

- 5. osztályosok A Pál utcai fiúk előadást nézték meg a Pannon Várszínházban. 

- A DADA program keretében a tanév során négyszer tartott előadást a Balatonfüredi 

Rendőrkapitányság előadója a 3-4. osztályokban. 

- Továbbtanulási tájékoztatót szerveztünk 8. osztályosainknak a tapolcai Széchenyi, Közgazdasági 

Veszprém és az zánkai Egry József Szakközépiskola részvételével. 

- Pályaválasztási kiállításon és szakmaismertetőn vettek részt a nyolcadik osztályosok Veszprémben. 
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- Tanulási módszerek kineziológus előadása szülőknek, valamint 2 tanórát tartott az felső tagozatos 

gyerekeknek. 

- Óvodában tartottak foglalkozást a 6. osztályosok az állatokról. 

- A színjátszó szakkör bemutatta: A kis gyufaárus lányt. Tanév végén pedig a Csipkerózsikát. 

- Tanári kórus fellépése a karácsonyi műsorban., nyugdíjas búcsúztatón, ballagáson. 

- Januárban a Rigócsőr királyfi című előadás nézték meg a gyerekek Veszprémben, a Petőfi 

Színházban. 

- Összevont szülői értekezleten tartott tájékoztató előadást az Életrevaló programról Bessenyei 

Brigitta témavezető. 

- Esélynap tanulóink érzékenyítése a fogyatékkal élők elfogadására. 

- Gyarmati Tamás tartott előadást a madarakról. 

- Ovi-suli szombatonként 4 alkalommal a nagycsoportos óvodásoknak. 

- Kabóca Színház rendhagyó irodalom órája- Fülemüle. 

- Csalán Alapítvány előadása a szelektív hulladékgyűjtésről. 

 

Zeneiskola:  

Fellépések a tanév során: 

Növendékeink a tanév során sok külső fellépésen vettek részt. Tanszakonkénti lista a pedagógusok 

beszámolóiban találhatóak. 

 

4. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények: 

4. 1. A tanév rendjére vonatkozó miniszteri rendeletnek megfelelően elkészített éves munkaterv 

alapján teljesítettük a 180 tanítási napot. A munkatervnek megfelelően megtartottuk az ünnepélyeket, 

megemlékezéseket. A tanévben hat tanítás nélküli munkanapot használtunk fel, nevelési értekezletre, 

német nemzetiségi napra, DÖK napra, pályaorientációs napra. 

Az előírásoknak megfelelően tavasszal megtörtént a tanulók fizikai állapotmérése a NETFIT motorikus 

próbarendszer alapján, melynek eredményeit feltöltöttük a központi informatikai rendszerbe.  

A tavalyi mérés összehasonlítása az országos eredményekkel. 

 

2017-es 

mérés 

Országos átlag 

(egészségzóna) 

Intézményi átlag 

(egészségzóna) 

Testtömeg-index 73 % 79% 

Testzsír százalék 68% 81% 

Állóképességi 

ingafutás 

56 % 30 % 

Ütemezett 

hasizom 

91% 98% 

Törzsemelés 53 % 34% 

Ütemezett 69 % 63 % 
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fekvőtámasz 

Kézi szorítóerő 88 % 88 % 

Helyből 

távolugrás 

72 % 90 % 

Hajlékonyság 63% 68 % 

 

 

2017/2018. tanév 

 

 

Egészségzóna 

 Fejlesztés szükséges 

Fokozott fejlesztés 

szükséges 

Osztály Mérések 

száma 

összesen 

Egészségzóna Fejlesztésre 

szorul 

Fokozottan 

fejlesztésre 

szorul 

5. 99 74 25 0 

6. 90 70 20 0 

Osztályok 5. 6. 7. 8.(1 L felmentve) 

Testtömeg-

index 

Fiú 100%   84% 16%  100%   66%  34% 

Lány 86% 14%  100%   100%   84% 16%  

Testzsír 

százalék 

Fiú 100%   83% 17%  100%   66% 17% 17% 

Lány 86% 14%  75%  25%  80% 20%  83%  17% 

Ingafutás 

 

Fiú 100%   100%   100%   66% 17% 17% 

Lány 100%   100%   100%   100%   

Hasizom Fiú 100%   67% 33%  100%   83% 17%  

Lány 71% 29%  100%   100%   100%   

Törzsemelés Fiú 75% 25%  67% 33%  33% 67%  67% 33%  

Lány 86% 14%  50% 50%  100%   100%   

Fekvőtámasz Fiú 100%   67% 33%  67% 33%  67% 33%  

Lány 29% 71%  100%   20% 80%  100%   

Kézi 

szorítóerő 

Fiú 75% 25%  67% 33%  100%   100%   

Lány 71% 29%  100%   100%   100%   

Helyből 

távolugrás 

Fiú 100%   67% 33%  67% 33%  83% 17%  

Lány 57% 43%  100%   40% 60%  100%   

Hajlékonyság Fiú 25% 75%  50% 50%  100%   83% 17%  

Lány 29% 71%  50% 50%  100%   83% 17%  
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7. 72 60 12 0 

8. 101 85 11 5 

Iskolai 

átlag 

362 289 

79,84% 

68 

18,78% 

5 

1,38% 

  

 

5. osztály 

Fejlesztendő: 

Lányok – fekvőtámasz, helyből távolugrás, 

Fiúk- hajlékonyság 

 

6. osztály 

Fejlesztendő: 

 Lányok – törzsemelés, hajlékonyság 

 Fiúk –hajlékonyság 

7. osztály 

Fejlesztendő: 

 Lányok – fekvőtámasz, helyből távolugrás 

 Fiúk –törzsemelés  

8. osztály 

Fejlesztendő: 

          Fiúk – ingafutás, fekvőtámasz, törzsemelés 

A DIFER mérést idén az első osztályban három főnél kellett elvégezni.  

A 6. és 8. évfolyamos tanulóink az országos kompetenciamérésen vettek részt. 

A 2017-os mérés eredményei a következők: 

MATEMATIKA 

Évfolyam Iskolai átlag Országos 
átlag 

Városi átlag Községi 
átlag 

6. 1494 1497 1476 1442 

8. 1652 1612 1595 1543 

SZÖVEGÉRTÉS 

Évfolyam Iskolai átlag Országos 
átlag 

Városi átlag Községi 
átlag 

6. 1452 1503 1496 1434 

8. 1615 1571 1553 1503 

 

A 8. osztályban is mindkét kompetenciaterület eredménye országos átlag feletti, míg a 6. évfolyamon 

mindkét esetben elmarad az országos átlagtól.  
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A 2017. évi idegen nyelvi mérés: 

A 6. osztályosok A1 szintet, a 8. osztályosok A2 szintet írtak. Mindkét mérés esetében 60%-ot kellett 

teljesíteni a gyerekeknek, hogy elérjék a megfelelt szintet. Országosan megfelelt a tanulók 6. osztály 

esetében     76,2   %-a, 8. osztály esetében     42,1      %-a.  

Nálunk 6. osztályban 8 tanulóból 6 (75%), 8. osztályban 12 tanulóból 4 (33,3 %) tanuló érte el a 

megfelelt szintet. 

 

 

Eredmények: 

 Iskolai eredmények Országos 

eredmények 

6. osztály 21,1 pont 21,1 pont 

8. osztály 22,8 pont 22,1 pont 

 

         Gyerekeink mindkét évfolyam esetében országos átlag felett teljesítettek. 

2018-es mérés eredményei: 

6. osztály: 68,4 %- az átlag 20,6 pont 

8. osztály: 78%- az átlag 29,4 pont 

6. évfolyamon a megfelelt szintet (60%) 10 tanulóból 8 teljesítette (80%), a 8. évfolyamon 10 főből 9 

teljesítette (90%) 

 

Központi felvételi írásbeli eredmények: 

 Jól teljesítettek gyermekeink a központi felvételin is. 

6. osztályosok Matematika Magyar Összesen 

Nemes Ábel 45 35 80 

Godány Botond 41 37 78 

Átlag 43 36 79 

2017-es orsz. 

átlag 

19,7 35,9 55,6 

8. osztályosok Matematika Magyar Összesen 

Godány Gerda 35 44 79 

Ajkai Kíra 34 38 72 

Vajda Réka 31 39 70 

Slemmer Eszter 24 42 66 

Selyem Gergő 30 35 65 

Dobosi Eliána 17 40 57 

Kungl Adél 8 36 44 
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Átlag: 25,57 39,14 64,71 

2017-es orsz. 

átlag 

20,4 31,2 51,6 

 

A kilenc továbbtanulóból, magyarból 8, matematikából 7 tanuló teljesített az országos átlag felett. 

Iskolai áltag matematikából és magyarból is az országos átlag felett van. 

Továbbtanulás: 

Az előírásoknak megfelelően megtörtént a 8. osztályosok beiskolázása a következő eredményekkel.  

A 12 fő-s 8. osztályból: 

- gimnáziumban tanul tovább: 5 tanuló (41,7%) 

- szakgimnáziumba: 2 tanuló (16,7%) 

- szakközépiskolába: 4 fő (33,3 %) 

- 1 fő tankötelezettsége megszűnt, nem tanul tovább (8,3%) 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók: 

Félévkor a felső tagozatban 2 tanuló volt lemorzsolódással veszélyeztetett ez év végére3 fő. 

 

 

3, 0 átlag alatt teljesített tanulók:  

5. osztály - 

6. osztály - 

       7. osztály: Csereglei Eszter 

8. osztály : Török Gábor,Kiss Martin 
 

A tavalyi év végi eredményéhez képest 1,1-et rontott tanulónk nem volt. 

 

Nyelvvizsga: 

Harmadik éve van lehetőségük tanulóinknak letenni a DSD (Deutsches Sprachdiplom) I. szintű német 

nyelvvizsgát. A 7. osztályban pilot vizsgát tett Molnár Fruzsina B1 szintet teljesített (a 8. osztályos 

kimenő szint A2). A nyolcadik osztályból öt tanuló vett részt, ebből 1 tanuló Vajda Réka sikeres A2 

nyelvvizsgát tett. 
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Versenyeredmények: 

Összesen 13 versenyen vettünk részt ebből 4 körzeti, 5 megyei és 4 országos szintű.   

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA:  

Erzsébet királyné Megyei Olvasóverseny Nyirád 

Molnár Fruzsina 2. helyezett 

 

Köztársaság Kupa Megyei Atlétika Verseny Veszprém 

Molnár Fruzsina 60 m síkfutás   9. hely 

Dobosi Endre  1500 m síkfutás  11. hely 

Szigeti Erik  1500 m    13. hely 

 

Löwenzahn Országos Német Nyelvi Verseny 

Tihanyi Anna  4. hely 

Gondos Luca   4. hely 

 

Úszás Körzeti Diákolimpia Balatonfüred 

Gondos Luca 50 m mellúszás  1. hely 

   50 m gyorsúszás 1. hely 

   50 m hátúszás  1. hely 

Két számban képviselheti Balatonfüred  járást a megyei versenyen. 

Godány Botond  100 m gyorsúszás 12. hely 

         50 m mellúszás 9. hely 

 

HEBE „Mindent a lovakról” Országos Verseny 

5. osztály csapata 12.hely 

(Bőczi Ninetta, Godány Barnabás, Gondos Luca, Kaszap Emese) 

 

Veszprémi Dózsa Iskola által szervezett megyei németverseny 

I. helyezés 

Csapattagok: Godány Teodóra, Kercselics Fanni, Plavecz Melani, Tihanyi Anna 

 

Mozaik Országos Természetismeret és Biológiaverseny Budapest, Győr 

Molnár Fruzsina  7. 

Kovács Kata  10. 

Gondos Luca  17. 

Mátics Regina  17. helyezés 
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Kis iskolák Körzeti Labdarúgás- Tihany 

  3. helyezés 

Csapattagok: Godány, Botond, Godány Barnabás, Godány Levente, Nemes Ábel, Szigeti Erik, Szigeti 

Sándor, Gombos Ádám, Dobosi Albert 

 

Kis iskolák Körzeti Atlétika- Zánka 

Godány Levente   600 m futás  I. hely 

Gondos Luca   egyéni összetett III. hely 

Godány Barnabás  egyéni összetett I. hely 

 

Atlétika Diákolimpia Körzeti- Veszprém  

Molnár Fruzsina   távolugrás  III. hely 

Godány Barnabás  egyéni összetett I. hely 

II. korcsoportos csapat   III. hely 

Csapattagok: Godány Barnabás, Móring Flórián, Hutchinson Charlie, Sás Gábor,Takács Ruben, 

Dobosi Dévald 

III. korcsoportos csapat   III. hely 

Csapattagok: Godány Levente, Godány Botond, Nemes Ábel, Dobosi Albert, Szigeti Sándor, Pintér    

Marcell 

 

Kis iskolák Megyei Atlétika-Veszprém 

Godány Levente 600 m futás   5. hely 

 

       TITOK Országos német levelezőverseny 

       4. osztályos csapat   11. helyezés 

       Csapattagok: Dobosi Dévald, Kercselics Fanni, Plavecz Melani, Tihanyi Anna 

5. osztályos csapat  13. helyezés 

Csapattagok: Godány Barnabás, Gondos Luca, Takács Tamara 

6. osztályos csapat  5. helyezés 

Kovács Kata, Mátics Regina, Molnár Fruzsina 

 

ZENEISKOLA: 

Sajnálatos, hogy a zeneiskolások csak egy versenyen vettek részt, ahol a következő eredmény 

született. 

Nemzetiségi Találkozó Városlőd 

Gondos Luca- Pintér Marcell duett 1. helyezett 

harmonika zenekar 3. helyezett 

Keller Ádám, Schmidt Zoltán  ezüstminősítést szerzett 

Molnár Fruzsina 3. helyezett lett. 
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Tanév végi tantárgyi eredmények: 

Alsó tagozat 

Tantárgy 2016/2017. tanév 2017/2018.tanév 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4,4 4,35 

Matematika  4,04 3,94 

Nemz. német nyelv 4,09 3,99 

Környezetismeret 4,24 4,23 

Nemz. német 

népismeret 

4,69 4,78 

Erkölcstan/Hit és 

erkölcstan 

5,0 5,0 

Ének-zene 4,91 4,76 

Vizuális kultúra, rajz 4,8 4,9 

Életvitel, technika 4,94 4,73 

Testnevelés 4,27 4,75 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv 3,5 3,74 

Irodalom 3,54 3,78 

Matematika 3,21 3,47 

Nemz. német nyelv 3,65 3,4 

Történelem 3,41 3,68 

Informatika 3,59 3,49 

Természetismeret 4,21 4,39 

Fizika 4,11 3,65 

Biológia 3,93 4,19 

Kémia 3,98 3,9 

Földrajz 3,73 4,02 

Ének 4,17 4,42 

Rajz 4,07 4,76 

Technika 4,77 4,72 

Testnevelés 4,0 4,28 

Nemz. népismeret 4,41 4,71 

Erkölcstan/hit és 
erkölcstan 

4,98 4,98 

Angol 4,02 4,14 
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5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kis pedagógus létszám miatt két munkaközösségünk van, az egyik a zeneiskolában, a másik az 

általános iskolában működik.  

Az általános iskolai munkaközösségben mivel egy helyen dolgozunk, így mindenki könnyedén 

hozzáfér az információkhoz. Fő forrása a tanáriban elhelyezett információs tábla, ezen kívül 

rendszeres információcsere történik e-mailben is. 

A zeneiskola esetében a telephelyek miatt fokozottan oda kell figyelni arra, hogy mindenki értesüljön 

minden információról. Az iskolavezetés főleg elektronikusan és telefonon tartja a kapcsolatot a 

kollégákkal, valamint a munkaközösség-vezető által.  

Mindkét munkaközösség-vezető részt vesz az intézményi önértékelési csoport munkájában. 

Információt szolgáltat minden érdeklődőnek az iskola honlapja, zárt facebook csoportja és a 

tanévenként kétszer megjelenő Nivegy-völgyi Csengőszó című a pedagógusok által szerkesztett 

iskolaújság. A következő tanév feladata lesz a zeneiskolai és általános iskolai programok fokozott 

egyeztetése. 

 

 

6. Az intézmény külső kapcsolatai 

Kapcsolat a szülői házzal:  

Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való jó és partneri kapcsolatot. Az első osztályban az első 

tanítási napon, a többi osztályban, szeptemberben, valamint minden osztályban február hónapokban 

megtartottuk az osztály szülői értekezleteket. A nyílt napok és a szülői értekezletek látogatottsága kb. 

50%-os. Ezen kívül a szülők bármikor megkereshetik problémáikkal a pedagógusokat az iskolában. 

Novemberben a szülőknek lehetőséget adtunk arra, hogy nyílt órákon bepillantást nyerhessenek a 

munkánkba, sajnálatunkra alacsony volt a részvétel. A szülői munkaközösség új vezetőjének Varga 

Juditot választották. A szülői munkaközösség idén is bekapcsolódott az iskola életébe, 

rendezvényeink lebonyolításába (Márton-napi lampionos felvonulás, Adventi készülődés, Farsang, 

húsvéti kézműves foglalkozások, tanulmányi kirándulások).  

 

Kapcsolat az óvodával: 

Ebben a tanévben is február hónapban megtartottuk a nagycsoportos szülőknek az első szülői 

értekezletet. Erre idén is az iskolában került sor, így azoknak a szülőknek is lehetőségük van 

végigjárni az intézményt, akiknek még nincs iskolás gyermekük. Márciusban nyílt napot biztosítottunk 

számukra, ahol betekintést nyerhettek az 1. osztály munkájába, valamint az elsős tanító nénit is 

megnézhették munka közben. Előkészítő foglalkozásokat tartottak a kollegák a nagycsoportos 

gyerekeknek. Idén is tartottunk tájékoztatót a köveskáli óvodában is, mivel a köveskáli gyerekek nélkül 

nem lett volna meg az osztály indításához szükséges létszám. A 6. osztályosok tartottak a 

nagycsoportos ovisoknak foglalkozást a madarakról. Lehetőséget biztosítottunk az óvoda számára az 

iskolaújságban való megjelenéshez. 
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Védőnői és iskolaorvosi szolgálat: 

Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a körzeti védőnővel. A tanév során a védőnő minden a 

munkatervben eltervezett foglalkozást megtartott és minden vizsgálatot elvégzett. Foglalkozással 

segítette az Egészségnap és a fenntarthatósági hét programját is. 

 

Nemzetiségi Önkormányzatok: 

A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával sikerült az iskolaújság februári számát 

kinyomtatni az önkormányzat 58 e Ft költséget vállalt fel ennek érdekében. A júniusi számot a  három 

nemzetiségi önkormányzat finanszírozta. A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat 

finanszírozta a balatoncsicsói harmonikás gyerekek (Aranyi Sára, Aranyi Bence, Scher Nóra, Szigeti 

Lili és Hollósy Bálint) zeneiskolai térítési díját. Támogatásukkal használatba vehettünk egy új 

harmonikát és egy laptopot is. Ezenkívül finanszírozzák havi 50000 Ft értékben a köveskáli gyerekek 

utaztatását. 

 

7. A pedagógiai munka feltételei:  

A 2017-os évben az iskola 107,2 millió Ft normatív támogatást kapott az államtól az előző évről 

áthozatunk 11, 6 millió Ft-ot, a 2018-as állami támogatás 113,1 millió Ft. Sajnos az idei költségvetési 

évre a fellebbezésünk ellenére sem kaptunk a zeneiskolára működési támogatást. Nemzetiségi 

kiegészítő támogatást (2017-ben) 2 849 500 Ft-ot kaptunk, amelyet a gyerekek étkezésének 

finanszírozására fordítottunk. A 2018-as évre 4 100 000 Ft támogatás megítéléséről döntöttek az 

EMMI-nél. A támogatás átutalásra került, amiből megújul a tantermek padlózata, a maradék teremben 

befejezésre kerül a régi világítás kicserélése, valamint gyerekek étkezésének támogatására fordítunk. 

 Zeneiskolánk hangszervásárlásra 3 560 800 Ft kap az év folyamán. A 2018 januárjától 

megemelkedett nemzetiségi pótlék különbözetét is finanszírozták éves szinten 260 000 Ft-tal. 

Ezeknek a támogatásoknak az igénylése és az elszámolása is sok feladatot ad az 

intézményvezetőnek. 

A tanév indításához tartozott a tanulók 16 óráig intézményben tartózkodási kérelme is. Nálunk azok a 

gyerekek kérték, hogy hazamehessenek, akik nem érintettek sem szakkör, sem tanulószoba vagy 

napközi igénybevételében. Az alsó tagozat esetében 8 fő, a felső tagozat esetében 9 fő tanuló, aki 

mindennap, tanítás után megy haza. 

Szeptemberben differenciálás nélkül átsorolásra kerültek a dolgozók az aktuális bérfejlesztésnek 

megfelelően, januárban a soros lépések és a minősítések miatt történtek átsorolások.  

A KIR- személyi nyilvántartásban folyamatos a pedagógusok és a tanulók aktualizálása. Októberben a 

statisztika felvitele, a DIFER illetve a kompetenciamérés létszámainak lejelentése, február 

lemorzsolódási statisztika lejelentése. Az ősz folyamán ellenőrizték a KIR nyilvántartásunkat, melyet 

rendben találtak. 

Októberben normatíva pótigénylést nyújtottunk be a tervezettnél magasabb létszámok miatt. 
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Januárban a 2018. évi normatíva igénylés, a kiegészítő nemzetiségi támogatás szerződésének 

előkészítése, elküldése és az előző évi elszámolása, márciusban az előző évi támogatás elszámolása 

történt meg. 

Módosítottuk a pedagógiai programot a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése (7.2. és a helyi 

tanterv 4.5.)  

Pályáztunk az ÖKOISKOLA címre, melyet 3 évre meg is nyertünk. Megalakult az ÖKO-csoport, 

elkészült a munkaterv is. 

Pályázatot nyújtottunk be novemberben ausztriai anyanyelvi tábor támogatására 2,2 millió Ft 

értékben, sajnos csak 500 000 Ft támogatást kaptunk, módosítottuk a pályázatot augusztus eleji helyi 

nyelvi táborra. 

Szerződést kötöttünk a balatonfüredi uszoda bérlésére és az úszásoktató alkalmazására is. 

A tanév elején megtörtént a dolgozók és tanulók munkavédelmi és tűzvédelmi oktatása. 

 Novemberben az alkalmazottak munkaegészségügyi vizsgálata. 

Idén is részt veszünk az Iskolagyümölcs programban, ahol az 1-6. osztályosok kapnak rendszeresen 

gyümölcsöt. 

A februárban országos szinten kommunikált „jó hír”, hogy a MÁK átveszi a nemzetiségi fenntartású 

iskoláktól is az óraadó dolgozók és a biztosítotti jogviszony, valamint a járulékbevallás havi 

lejelentését NAV-nak. Ez a bejelentett február helyett júniusban aktualizálódott. 

 

Személyi feltételek: 

A következő tanévre a két nyugdíjba vonuló kolléga pótlása megtörtént. A napköziben Nagy Viola fog 

dolgozni, aki a rajz és technika tantárgy oktatását is átveszi. Az első osztályos tanító Vikopálné 

Medgyes Ildikó lesz. A fizika tantárgy oktatását továbbra is Burgyán Rita, az angol nyelvet Molodeczky 

Márta látja el. Az éneket a 7-8. osztályokban Kondor Kolos veszi át. A zeneiskolában a fafúvós 

tanszakot Horváth Katalin tanítja a következő tanévtől. Egy tantárgy oktatása maradt kérdéses az 

informatika. 

 

Tárgyi feltételek: 

A zeneiskolában szükséges lesz az új hangszerek beszerzése és a már meglévők javíttatása, 

hangolása. 

 

Köszönöm a kollégák munkáját, jó pihenést és feltöltődést kívánok a nyári szünetre. 

  

 

Balatoncsicsó, 2018. június 20. 

       Kereszturiné Semetka Judit 

        igazgató      
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Az osztályok éves munkájának értékelése 

 

1. osztály- Veiner Veronika 

Az első osztály 9 fővel indult szeptemberben, változás nem történt. A létszám 8 lányból és 

egyetlen fiúból áll. Három gyerek érkezett olyan határozattal, hogy kis létszámú osztályba kell 

járnia. Pálffy Laránál ezt magatartás problémákkal indokolták. A kislányt autizmus spektrum 

zavar gyanújával a budapesti Vadaskert Kórházban vizsgálták, de nem diagnosztizálták nála az 

idegi-fejlődési rendellenességet. Azonban jár gyógypedagógiai fejlesztésre Veszprémbe és az 

iskola pszichológus is foglalkozott vele. Dühkitörései fáradtságával egyenes arányban nőnek. 

Ilyenkor hangosan hisztizik, dobálja a könyveit. A tanév során kétszer fordult elő, hogy engedély 

nélkül elhagyta a tantermet. Magatartási anomália még, amikor azt mondja „azért sem csinálom”. 

Ebből viszont úgy látom, hosszútávon a tanulmányi teljesítmény tekintetében lesznek problémái. 

A tanév végi dolgozatban előfordult, hogy „azért sem írom le” és valóban azért sem írta le, én 

pedig azért is levontam érte a pontot. Egyébként egy rendkívül intelligens, segítőkész kislány, aki 

imád csacsogni, és jó a humora. Rosszindulatú gonoszkodásával megtalálta a leggyengébbet az 

osztályban és amikor csak teheti piszkálja. Vidákovics Benjámin ezt elég hősiesen viseli, 

szerencsére az osztály nagy része mellette áll. Neki lassú pszichomotoros tempója miatt javasolták 

a kis létszámú osztályt. Tanév végére tempója változó. Előfordul, hogy az elsők között végez, de 

azért többnyire az a jellemző, hogy lényegesen kevesebb feladatot tud elvégezni, mint társai. Már 

megkezdődött a tanév, amikor kiderült, hogy neki is az iskolának kell biztosítania a fejlesztő 

foglalkozásokat. Mivel egyik csoporthoz sem tudtam beilleszteni, és mert nagyon gyorsan elfárad, 

ő hetente háromszor 15 perces Sindelar fejlesztésben részesült, a szakvéleményében 

meghatározott auditív differenciálás és emlékezet, szerialitás és vizuális memória területén. 

Auditív differenciálással, nagyon lassan haladtunk, és amikor bejöttek az összetettebb feladatok 

szerialitásból, ott is megakadtunk. Úgy gondolom, hogy Benjáminnál lassan fogunk haladni 

pszichomotoros tempója miatt. 

Vikopál Dorinát szintén autizmus spektrum zavarral vizsgálják. Ő komoly fejlesztés után érkezett 

iskolánkba. Ennek ellenére saját testen, síkban és térben nem tudott tájékozódni, ez nagyon 

komoly problémát jelentett az írás elsajátíttatásában. Szeptember elsején leült az első  
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padba az ajtó mellé, és azóta nem lehet onnan elmozdítani. Ragaszkodik a helyéhez pánikba esik, 

ha ültetésre kerül a sor. Ez azért okozott problémát, mert Benjáminnak a szemész azt javasolta, 

hogy az első padban és viszonylag középen üljön, ez pont a Dorina melletti hely. Eleinte nem 

jelentett problémát, hogy egymás mellett ültek, de Dorka idővel kezdte felvenni a Lara által 

közvetített magatartás mintát, egy idő után már szó szerint kínozta a kisfiút megjegyzéseivel, 

amikor el akartam ültetni pánikba esett, és nem lehetett. Próbáltam vele beszélni, de falra hányt 

borsó, nekem nincs igazam, neki viszont igen. Amikor megelégeltem és átültettem Benit a másik 

padsorba –kevésbé van középen, de szerintem jó lesz – Dorka síró görcsöt kapott, mert nem akart 

egyedül ülni. Persze, hogy nem akart, mert állandó megerősítésre van szüksége a feladatokat 

illetően. Most Szofi a padtársa, Dorka az ő csendes, kevésbé harsány és egyáltalán nem kötözködő 

jellemét vette át. És nem csupán a személyiség jegyeit, de rajzórán azt rajzolja, amit a Szofi, és 

énekórán úgy írja a ritmust, mint Szofi, és matematikából is ugyanazokat a hibákat ejti, akárcsak 

Szofi. A második félévtől jár fejlesztő foglalkozásra. Mivel ilyen súlyos téri orientációval és 

mozgás fejlesztéssel egyik csoportban sem foglalkoztam a gyerekekkel ő plusz órát jelentett, de 

áttettem hozzá a 2. osztályos Godány Zsombort, mert az írásmozgás fejlesztését így jobban meg 

tudtam valósítani, mint az előző csoportjában. 

Magatartásilag a tanév elején még problémát jelentett Sziklay Gizella hozzáállása is. Ám ő 

nagyon sokat alakult a tanév végére, nem csupán magatartás területén. Eleinte szerette kinevetni 

társait, már nem csinál ilyet. Amikor Lara és Dorka nagyon sokat piszkálta Benit, ő is a lányokkal 

tartott, de vele lehetett beszélni és ezért nagyon büszke vagyok rá. Segítőkész kislány, bár ritkán, 

de néha még előfordul, hogy akkor figyel rám, amikor már éle van a hangomnak.    

Godány Klárát családi problémák viselték meg az év elején. Pszichés zavara vizelettartási 

gondokban is megnyilvánult, annak ellenére, hogy az első osztályosok kijárhatnak órán a 

mosdóba. Türelemmel és odafigyeléssel ez a tavaszra spontán rendeződött. 

Gyarmati Szofi, nagyon jó kislány. Hosszú hónapokig pityeregni kezdett, ha az anyukája nem 

várta kint a folyosón tanítás után. Most már nem kezd sírni, de mindig szorongva kérdezi, hogy 

vele most mi lesz. Amikor mondom neki, hogy semmi baj, velem marad, amíg anya meg nem 

érkezik, megnyugszik. 

 

 

 

Stigmon Boglárka és Bocskay Réka probléma nélkül illeszkedtek be az iskolai életbe. Réka 

anyukája elmondása szerint kicsit aggódott, hogy a gyerek hogyan tud majd féket tenni a nyelvére 

órán, de semmi ilyen jellegű problémánk nem volt. 
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Mátics Hanna egy rendkívül szorgalmas és tisztelettudó kislány. Azonban, ha nem ért meg 

valamit elsőre teljesen pánikba esik. Olyannyira, hogy onnantól meg sem lehet magyarázni neki, 

amíg meg nem nyugszik. De már ritkábban sírdogál. 

Szorgalom és feladattudat tekintetében egy igen példamutató osztály. Házi feladatok csak ritkán 

hiányoztak. A felszerelés mindig hiánytalan volt. A szorgalmikat kivétel nélkül elkészítették. Ha 

kérek valamit, ugrik mindenki. A teremben rendet tartanak.   

Olvasás és írás órákon a Játékház tankönyvcsaládból tanultunk. Meixner Ildikó diszlexia 

prevenciós tankönyvcsaládja igazán jó választás az első osztályban. Egyetlen hátránya, hogy 

logopédiai osztályoknak készült, és ezért feltételez egy komolyabb logopédiai előkészítést, amire 

sajnos év elején nincs idő, különben az ember nem végez a programmal év végéig. A szavak 

hangokra bontását ezért az első órákban megkezdjük, akárcsak a hangzó azonosításokat és 

gyakoroljuk, amíg nem megy, a betűtanítás és az írás előkészítés mellett. Írástanítás területén is 

elég feszített tempót diktál, amit sajnos év elején Dorina miatt nem tudtunk tartani, de 

átgondoltam a tanmenetet, hogyan lehetne kicsit lassítani és behoztuk a lemaradást. A gyerekek 

megtanultak írni, olvasni. Olvasás terén komolyabb nehézséget Gizinél tapasztaltam. Először úgy 

gondoltam a gyakorlás hiánya miatt van (apa sokat dolgozik, anya főiskolára jár Pestre), de 

amikor elkezdtem vele a gyakorlást, láttam, hogy komolyabb probléma van. Először rejtett 

kancsalságra gyanakodtam, mert a sor elején felismerte a betűt, kicsit arrébb pedig nem, ezért 

szóltam az anyukának, hogy el kellene vinni szemészetre. Tudomásom szerint most a napokban 

voltak, de az eredményt még nem ismerem. Az is lehetséges, hogy a vizuális kép és a hang 

egyeztetése sokkal lassabban, és több gyakorlással fog csak kialakulni. Betűismerete bizonytalan 

ennek ellenére jól kompenzál, az értelem megtalálásával, viszont ez lassú és fárasztó folyamat. 

Félévtől ő is jár a Dorka és Zsombi által alkotott fejlesztő csoportba, annak ellenére, hogy nincs 

még szakértői véleménye. A fejlesztésnek és gyakorlásnak köszönhetően az év végi szövegértés 

felmérőjét kiválóan írta meg. Benjámin a kezdetektől szépen olvas, de a szövegértése miatt 

aggódom. A technika megvan, de a figyelmének szórtsága miatt a szöveg értelme néha elveszik, 

mindazonáltal oda tud koncentrálni és ilyenkor hibátlanul dolgozik. Év végi szövegértése kiválóan 

sikerült. Gyarmati Szofi miatt egész tanév során eszembe sem jutott aggódni, szépen  

 

fejlődött, a szülei folyamatosan gyakoroltak vele, szövegértése kiváló, de a hangos olvasása 

nehézkes lett, ahogy a szavak egyre bővültek és a szövegek egyre hosszabbodtak. Még most is 

kiválóan teljesít, de úgy látom, hogy óriási összpontosításra van szüksége ehhez.  

Írásból a leglátványosabban Dorka fejlődött. A betűi tetszetősek, írása jó, többnyire kevés hibával 

történik. A szóhatárokat nem érzi, és problémát okoz neki, hol kell alkalmazni a nagybetűket.  
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Benjámin egyre többet hibázik. Betűket hagy ki, főleg magánhangzókat.  

Gizinek még sokszor szüksége van az írott ábécére a betűk azonosításához, de ő is sokat fejlődött. 

Második osztályban mindenképpen nagy hangsúlyt kell, kapjon még az olvasás és íráskészség 

fejlesztése. Így rendeltem tankönyvet, és a nyáron ennek szellemében kell összeállítanom a 

tanmenetet is. 

Matematika órán a Mozaik Kiadó Matematika tankönyvéből haladtunk. Szinte minden órán 

gyakoroltuk a fejben számolást. Volt egy időszak a tízes átlépés elején, amikor Benjámin azzal 

akarta megúszni a fejben számolást, hogy rávágta a kérdésemre, ”nem tudom”. Sokáig tartott 

leszoktatni róla, de sikerült. A gyerekek megértették az analógiákat, a kivonást, összeadást, 

pótlást. A bontás írásbeli művelete néhányuknak még problémát okoz, koronggal mindenki jól 

végzi. A tanév végi felmérőt heten 90% felett írták meg. Szofinak volt 89%-os, de ő elszámolta 

egy helyen a számegyenesre beírandó számok helyét, ezért a többi szám is rossz lett. A 

leggyengébben Benjáminnak sikerült, 79%-os lett, amit, ha az osztály többi tanulójához 

viszonyítok lényegesen gyengébb. Jövőre az Apáczai tankönyvcsalád Második 

matematikakönyvem című tankönyvét választottam, mert a szorzás elsajátíttatásának sorrendjében 

figyelembe veszi a számok egymáshoz való viszonyát, és nem tanítja egy tanítási órában a szorzás 

és az osztás műveletét.  

Ének-zenéből sokat énekeltünk, játszottunk. Négy szolmizációs hangot tanultunk, továbbá a 

negyed, a nyolcad, és a szün fogalmát. A gyerekek nagy része szívesen énekel egyedül, vagy 

társakkal. A zenei játékokban szívesen vettek részt. Úgy látom,hogy a ritmusírás a többségnek 

nem okoz problémát, és a hangok vonalrendszerben elhelyezését is zömmel megértették. 

Tankönyvet ritkán használtunk, akkor is az Apáczai Kiadó Első daloskönyvem című tankönyvét. 

Jövőre a Második daloskönyvemet rendeltem. 

Környezetismeretből nem volt tankönyvünk, a füzetbe dolgoztunk. Igen nagy hangsúlyt 

fektettem az időben való tájékozódás fejlesztésére. Környezetórán igyekeztünk az egyes évszakok 

jellemzőit tapasztalati úton megismerni. Testnevelés órán rendszeresen soroltuk a gyakorlatok 

közben a hónapok, hetek neveit. Magyar óra elején beleszőttük a légző gyakorlatokba. Ennek 

ellenére van olyan tanuló, akinek még mindig nem megy. Benjámin a  

 

mai napig nem tudja meghatározni az aktuális napot. Jövőre a Mi világunk című munkafüzetet 

rendeltem az Apáczai Kiadótól, mert a Nemzeti Tankönyvkiadó könyvét levették a listáról. 

Rajzból és technikából, egyre aprólékosabban és gondosabban dolgoznak. Az osztályban Lara az 

egyetlen, aki nem szokott elkészülni a műveivel, de nem azért mert nagyon alaposan készíti, 

hanem mert az óra első részében egyfolytában beszél, a második felében hisztizik, hogy nem lesz 
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kész időben. Szofi sokat fejlődött, egyre akkurátusabban készíti a feladatokat, de a ragasztóval 

még mindig nem tud bánni. Rajzból kiemelném Mátics Hanna nevét, aki ősszel Szaléziánum által 

meghirdetett versenyen második helyezést ért el korcsoportjában. Jobban kell figyelnem a 

rajzpályázatokra, versenyekre a következő tanévben. 

Testnevelésből komoly feladat volt a mozgás, a térbeli tájékozódás fejlesztése. A mozgáson 

keresztül a szerialitás fejlesztése. Az osztály igazán sokat fejlődött a mozgás összerendezésében. 

De néhány tanuló további fejlesztést igényel. A mozgás és a beszéd összehangolása, a szerialitás, 

és néhány csecsemőkori reflex gátlása a jövő tanév fő feladata. 

A korrepetálások zökkenőmentesen zajlottak a gyerekek szívesen vettek részt rajta, sokszor úgy 

kellett lebeszélnem egy-egy jobb képességű tanulót. 

Első osztályban a tanulmányi eredményeket könnyebb úgy meghatározni, ha az év végi 

felmérőkön már túl vagyunk. A héten szerencsére megírtuk az utolsókat. Dicséretben 

részesítettem azokat a tanulókat, akik részt vettek a karácsonyi és a március 15-i műsorban, illetve 

azokat, akik példamutató szorgalmukkal elvégezték a rajz feladatot távollétemben. 

A szülőkkel való kapcsolattartás problémamentes, de csak egy szülő vállalta, hogy 

munkaközösségi tag lesz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. osztály- Németh Zsuzsa 

Szeptemberben 13 gyermekkel kezdtem el a tanévet (Ágoston Dalma augusztusban iratkozott be 

iskolánkba). Novemberben érkezett Dobosi István Zalán, azóta 14 kisdiákkal dolgozom. 

Az osztály tanulmányi eredményével kevéssé vagyok elégedett. A második félévtől már 

érdemjegyeket kapnak, bizony gyakran ketteseket, hármasokat is. 

Az év során egyenletesen jó teljesítményt nyújtott: Hollósy Emma, Hutchinson Hollie, Dobosi 

Lotti és Dobosi Celina. 



Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                                                                                        

Balatoncsicsó 

 2017/2018.  tanév   

32 

 

Gyengén, sok hibával dolgozott: Takács Gitta egyáltalán nem érti, amit olvas, hall, matematikai 

problémák előtt tanácstalanul áll, a szorzó- és bennfoglaló táblákat nem sikerült teljesen 

elsajátítania (haladéktalanul elküldöm nevelési tanácsadóba), Dobosi Filip (főleg év végére fáradt 

el, teljesített rosszabbul, rettentően csúnyán, sok hibával ír), Aranyi Sára, Dobosi Zalán (náluk 

leginkább a gyakorlás és a szülői odafigyelés hiányát érzem, a szorzó és bennfoglaló táblákat 

szinte egyáltalán nem tudják, az olvasott szövegben nehezen tájékozódnak), Gergely Maja 

minden megtanulhatót megtanul, de a gondolkodós feladatokon, a tollbamondásnál, önálló 

szövegalkotásnál egyre gyakrabban vét hibát. Godány Zsombor továbbra is „szögletesen” beszél 

és ír, füzetei csúnyák, viszont ezres számkörben is biztosan ad össze és von ki. Nagyon gyakran 

hiányzik a felszerelése, házi feladata. Plavecz Gilbert nagyon figyelmetlen, hamar elkalandozik, 

április óta ez egyre fokozódik, egyre rosszabb jegyeket szerez, a szorzó- és bennfoglaló táblákat 

sem sikerült maradéktalanul elsajátítania. 

Ágoston Dalma, Soós Erzsébet, Vidákovics Ábel ügyesen dolgozott az év során, de néha 

alábbhagyott a lelkesedésük, olyankor be-becsúszott egy rosszabb jegy. 

 A jövőben tovább kell erősíteni a szövegértésüket és a fejszámolást. A szabályokat magyar 

nyelvtanból és környezetismeretből ügyesen megtanulják, alkalmazni is tudják őket. Jó lenne, ha a 

hiányzók, legalább a fontosabb dolgokat bepótolnák. 

A szorgalmukkal akad néha probléma, bár az osztály egyik fele a szorgalmi feladatokat is 

rendszeresen megoldja, szinte soha nincs olyan, hogy mindenkinek mindene itt lenne, kész lenne. 

A tolltartója a fél osztálynak rendszeresen rendetlen, hiányos. Nincsenek kifaragva a ceruzák, 

vagy nincs is ceruzájuk. Nincs ollójuk, ragasztójuk. Ez nagyon kellemetlen tud lenni, hátráltatja a 

munkát. A feladat megoldásaik gyakran azért hibásak, mert lusták elolvasni a feladat 

meghatározásokat. A felelősök is csak akkor dolgoznak, ha épp kedvük van hozzá. 

Év elején a fiúk gyakrabban keveredtek verekedésbe, a tanév végén viszont nagyon sokszor voltak 

fegyelmezetlenek a tanórákon. Általánosságban jellemző az osztály tanulóira a türelmetlenség, és 

hogy a kudarc megviseli őket. Nagyon sokan érkeznek álmosan, fáradtan és éhesen az iskolába. 

Zalán magatartási problémái mellett a többiek apró csínytevései eltörpülnek. Zalán gyakran 

bántalmazza, fenyegeti őket, trágár kifejezéseket használ. Nagyon sok időmet és energiámat 

„rabolja el”, a többieknek kevesebb jut belőle. Év végén mertem először projekttel próbálkozni, a 

vulkánokkal foglalkoztunk, persze senki nem akart Zalánnal egy csoportban dolgozni, így én 

voltam a segítségére. Az év folyamán sok dolgot nem tudtam megvalósítani miatta. 
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A szülőkkel úgy érzem, jó a kapcsolatom, a gyerekek tájékoztatójának hátulja teljesen megtelt, 

igyekszem mindent beleírni. Ezen kívül van egy saját szülői csoportunk a facebookon, ill. e-

mailben és telefonon is tartjuk a kapcsolatot. A szülői ház szerepe nagy abban, hogy a gyermek 

milyen állapotban, felszereléssel, milyen háttérrel indul neki a tanulásnak. Nagy javulást a sok 

üzenettel, tanáccsal sem sikerült elérnem. 

Ebben a tanévben egyetlen műsorban szerepelt majdnem az egész osztály. Karácsonykor a 

„Visszajött a répa” c. mesét adták elő németül. Nagyon büszke voltam rájuk! A költészet napján 

szinte az egész osztály felolvasta a kedvenc versét. A napközibe járók a március 15-i műsorban is 

szerepeltek. Szívesen maradtak itt a délutáni előadásokon, az ünnepi készülődéseken, sokan 

szerepeltek közülük a zeneiskola rendezvényein. 

A tanulmányi kirándulásunk céljául Szentbékkállát, Salföldet, Kékkutat és Révfülöpöt 

választottuk. 

Magyar nyelv és irodalom: Ágoston Dalma gyorsan, gyönyörűen olvas, mindent meg is ért. Egy 

negyedik osztályos év végi szövegértés felmérőt írattam meg vele, 10 perc alatt végzett a másfél 

oldalas szöveggel és a hozzá tartozó 2 oldalas feladatsorral. 

Az osztály egyik fele egy oldalas szövegekben is jól tájékozódik, gyorsan megtalálja a megfelelő 

részt, a kérdésekre adandó választ. A másik fele a sok gyakorlás ellenére is nehezen olvas, nem 

vagy csak nehezen érti meg az olvasott szöveget (ha részekre bontom, akkor is). 

Helyesírásuk tollbamondásnál jó, az önálló szövegalkotásnál nem tudnak rá figyelni. 

Legtöbbjük szép külalakkal ír, füzeteit gondosan vezeti. 

Nemzetiségi német nyelv és irodalom: Szókincsük az életkoruknak megfelelő, egyszerűbb 

mondatok, párbeszédek alkotására is képesek. Az osztály döntő többsége megtanult németül írni 

és olvasni. Szövegértésük hallás után jobb, mint az olvasott szöveg alapján, de év végére már 

mondatokból, rövidebb szövegekből ki tudták emelni az ismert elemeket. Kiemelni Dobosi 

Celinát, Ágoston Dalmát, Hutchinson Holliet és Aranyi Sárát tudnám, most úgy tűnik nekik 

van jó nyelvérzékük. 

Matematika: A szorzó- és bennfoglaló táblákat a tanulók 50%-ának sikerült teljesen elsajátítani, 

a többieknél is csak a rendszeres szülői segítség hiányzott. Dobosi Zalán néha ráhibázik a jó 

megoldásra, Aranyi Sára csak a 2-es, 5-ös és 10-es táblákat használja magabiztosan. Az 

összeadás és kivonás 100-as számkörben három tanulónak csak golyós számolóval megy. A 
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legnagyobb problémát a szöveges feladatok okozzák, nehezen értelmezik őket és nehezen találnak 

megoldást a matematikai problémákra. 

Környezetismeret: Az élettelen dolgokról, anyagokról, halmazállapotokról tanultunk az első 

félévben, az nehezebben ment, a mostani élőlényekről, állatokról szóló rész sokkal közelebb állt 

hozzájuk. Négy tanuló kivételével ügyesen megtanulták a szabályokat is. Kísérletezni szeretnek a 

legjobban. 

Rajz és technika: Szeretnek alkotni, rajzolni, festeni, gyurmázni, barkácsolni. Kreatívak, mindig 

van egy-egy remek ötletük. Műveikkel az osztálytermet, az ablakokat díszítettük, a családtagokat 

ajándékoztuk meg. 

Ének-zene: Szeretnek énekelni, a ritmusgyakorlatok terén is sokat fejlődtek, bár például Dobosi 

Filipnek – annak ellenére, hogy zongorázni is tanul --  nagyon nehezére esik el- vagy 

visszatapsolni az adott feladatot. Dobosi István Zalán az osztály jelenlétében egyáltalán nem mer 

énekelni. 

Etika: Dobosi István Zalán és Ágoston Dalma szívesen mesélnek magukról, az őket körülvevő 

világról. (Bár Zalán mondanivalóját el szoktam osztani kettővel.) Nehezen csiszolódtak össze, de 

év végére már ügyesen dolgoztak együtt vagy egymás mellett. A füzetükben a munkát, rajzot 

otthon szinte sosem fejezték be, ha órán nem készültek el vele. 

 

3. osztály-Molnárné Titz Andrea 

Az osztály 10 fővel kezdte a tanévet: 2 fiú és 8 leány. Az első félév végén, Kiss Kiara 

nevelőszülőkhöz került, így a monostorapáti általános iskolában folytatta a tanulmányait. 

Az előző évhez képest könnyebben visszaszoktak az iskola alapvető szabályihoz szeptemberben. 

Két gyermek volt, akinek nehezebb volt a házirend, az osztály és az órák rendjének betartása: Kiss 

Kiarának és Kovács Fruzsinának. Aranyi Bence sokat változott jó irányban. 

 Tanulmányi eredményeik általában jók. Kiss Kiara teljesítménye nagyon gyenge volt 

magyarból, matematikából és környezetismeretből is. A magatartása is rossz volt. Kovács 

Fruzsina magatartásával és főleg szorgalmával vannak gondok. A kislány betegsége miatt 2018. 

január 1-től a tavaszi szünetig nem járhatott iskolába. Hetente kétszer látogattam, amikor 

elvégeztük a tananyagot, így visszatérésekor minden probléma nélkül kellett volna bekapcsolódnia 

a tanulásba, de nem tette. A házi feladatokat rendszeresen elhanyagolta, az órai munkájával, és a 
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feladatok elvégzésével is több nehézég merült fel a gyermek negatív hozzáállása miatt. 

Dolgozatoknál a minimális teljesítményre törekszik. A többiek teljesítményére is jelentős hatással 

van. Február és március hónapokban (Kiara távozása után, és Fruzsina betegség miatti távolléte 

alatt) a diákok teljesítménye, az egész osztályközösség abszolút jó irányba változott, amit az itt 

tanító másik pedagógusok is megerősítettek. 

Magatartásuk már kicsit könnyebben kézben tartható az előző évhez viszonyítva. Javult a 

koncentrációjuk és az előző tanévhez képest kevésbé fáradékonyak.  

Szorgalmuk elég jó, bár az osztály többségek csak a kötelező, szükséges feladatokat végzik el. 

Kiemelném Szijártó Lorándot és Kaszap Csengét, akik mindig vállaltak plusz feladatot, amikor 

az osztályt kellett valahol képviselni. Már többször fordult elő házi feladat hiánya, a felszerelésük 

viszont ritkán volt hiányos. 

Magyar: Az ismert szöveg olvasása megfelelő tempójú, de az ismeretlen szövegnél sok hiba 

hallható. Ebben még a tanulók nagyobbik részének jelentősen fejlődnie kell. Szövegértésük 

általában jó, itt két tanuló szorul nagyobb segítségre ( Varga Rita és Török Réka). Szeretném 

lecserélni az OFI által kiadott Olvasókönyvet és Szövegértési feladatlapokat. Nyelvtanból idén az 

összes mondatfajtát tanultuk, és elkezdtünk megismerkedni a szófajokkal is, többé-kevésbé 

sikeresen. A helyesírásuk jó, az ékezetekre, toldalékolásra, és j- 

ly használatára kell még jobban odafigyelni. Nagyon jól bevélt az új tankönyvcsalád. Új tantárgy 

volt idén a  fogalmazás.  A rövidebb, rávezető feladatokat szépen teljesítették. Az egész történet 

írásával néhányuknak problémáik akadtak. 

Matematika: A szükséges matematikai ismereteket megszerezték. A számfogalom általában 

kialakult a tanult számkörben. A négy alapművelet elvégzése fejben az ezres számkörben már 

nagyobb problémát okozott. Az írásbeli műveletek elvégzését jól elsajátították, azokat szívesen 

használják. Az összetett, fordított szövegezésű feladatok, és bonyolultabb nyitott mondatok 

okoztak  fennakadást. Sok-sok gyakorlással és számonkéréssel sikerült a szorzó és bennfoglaló 

táblákat szinten tartani. Lelkesen tevékenykedtek a mennyiségek ismeretének bővítése során, bár a 

mennyiségek átváltása nem volt egyszerű. A  törtekkel is megismerkedtünk. Három tanuló szorul 

nagyobb segítségre, odafigyelésre. Nagyon jó volt a választott tankönyvcsalád. 

Környezetismeret: Tovább bővítettük előző évi ismereteinket. Idén több rövidebb témakörünk 

volt. Ezek magukba foglalták a tájékozódást térben és időben, felfedezéseket tettünk a 
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természetben. Fontos téma volt a fenntarthatóság, saját magunk megismerése. Tanulmányi 

sétákkal, kísérletek elvégzésével próbáltam a tananyagot könnyebben érthetővé, tanulhatóvá tenni.  

Ének: Idén is lelkesen tanulták az új dalokat. Szívesen énekelnek, hallgatnak különböző 

zeneműveket. Szeretnek játszani a hangjukkal. Az osztályból szinte mindenki jár szolfézsra és 

különböző hangszereken tanulnak zenélni, ami jelentősen megkönnyíti a zeneelméleti ismeretek 

elsajátítását.  

Rajz: Élményeiket szívesen örökítik meg rajzokon. Szívesen próbálnak ki különböző technikákat. 

Az emberek és az állatok ábrázolása néhányuknak még kicsit nehéz. Nagyon szeretnek festeni és 

gyurmázni. 

 

 

 

 

Technika: Az év során többféle technikát kipróbáltunk: hajtogattunk papírból, formáztunk 

gyurmából, varrtunk egyszerűbb tárgyakat, bővítettük ismereteinket a közlekedéssel és a 

háztartással kapcsolatban. 

Korrepetálás: Ezeken az órákon azoknak a tanulóknak kellett részt venniük, akiknél valamelyik 

tantárgyból lemaradást vettem észre, vagy egy adott feladattípust a tanórán nem értett. Akik 

gyakran vettek részt korrepetáláson: Varga Rita, Török Réka, Kiss Kiara. 

Varga Rita szülői kérésre nevelési tanácsadói kontrollvizsgálaton vett részt, mely újra 

megerősítette tanulási nehézségeit.  

Kiss Kiara pszichiátriai és tanulási képességek vizsgálata távozásáig nem történt meg. 

Török Rékát szövegértési nehézségei miatt idén fogom elküldeni vizsgálatra. 

A tanévben Godány Teodóra és Szijártó Loránd igazgatói dicséretben részesült versenyeken 

elért szép eredményükért.  

A szülőkkel jó a kapcsolat. Szívesen segítenek az osztállyal kapcsolatos problémák megoldásában. 
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4. osztály- Benedek Éva 

A 2017- 2018-as tanévet 18 tanulóval kezdtük. Ebben a tanévben is érkezett új gyerek az 

osztályba. Ez a kisfiú azzal a fogadalommal indította az évet, hogy ő most nagyon jól fog 

viselkedni, nem úgy mint előző iskolájában, de sajnos ez az ígéret megmaradt a fogadalom 

szintjén. A tanév során rengeteg magatartási problémát jelentett. Sokszor egyszerűen kezelhetetlen 

helyzeteket teremtett maga körül. Gyakran tett tanúbizonyságot agresszív magatartásról, nagyon 

csúnya kifejezéseket használt társai minősítésére és legtöbbször bizony nem mondott igazat. Jelen 

pillanatban is pszichológus kezelése alatt áll. Édesanyjával megbeszéltük a problémákat, de úgy 

tűnik, hogy az édesanyja által alkalmazott büntetések sem és a beírások sem hoztak eredményt. 

Szavak szintjén mindent megígér, de ígéreteit  

 

sohasem tartja be. Nehéz sorsú kisfiú, aki szülei válása után egykori lakóhelyétől távol kezdett új 

életet édesanyjával és testvérével, ami lehet, hogy csak növelte a feszültséget benne. Az 

elkövetkező évben is nagyon sok odafigyelésre lesz szüksége mind a család mind az iskola 

részéről, na meg persze pszichológiai terápiára is. 

Ami a tanulmányi munkát illeti, elmondhatom, hogy ebben az osztályban is van egy öt-hat fős 

kimondottan jó képességű csoport, aki szinte egyenletesen jó teljesítményt nyújt. Ez a csoport az, 

aki húzza maga után az osztály többi részének a teljesítményét is. Ezen kívül megtalálható egy 

három fős nagyon gyenge eredményeket produkáló kis közösség is .Kettőt közülük elküldtem 

vizsgálatra a Nevelési Tanácsadóba Balatonfüredre. Egy kisfiút elvittek a szülei és megállapították 

róla, hogy segítségre szorul. Egész tanévben fejlesztő foglalkozásokon vett részt heti egy 

alkalommal. Nagyon pozitívan állt a foglalkozásokhoz, szeretett járni és nagyon szépen dolgozott. 

Jó volt vele dolgozni! Az eredményein is visszatükröződött ez a lelkes munka, a megsegítés, mert 

úgy érzem, hogy egy keveset javított az eredményein. 

A másik kisfiú is kapott időpontot a vizsgálatra, de őt szülei nem vitték el mondván, hogy úgy sem 

ér semmit a fejlesztő foglalkozás, majd ők otthon gyakorlással pótolják a hiányosságokat. 

Nemhogy a hiányok pótlását vettem volna észre de sokszor még a felszerelését is otthon felejtette, 

nem beszélve arról, hogy gyakran a házi feladatok is hiányoztak. 

A harmadik kisfiúra talán otthon nem fordítanak kellő figyelmet és innen adódnak a nehézségek. 

Korrepetálás órán megpróbáltam egy kissé több segítséget adni mindhárom kisgyereknek. 
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Ebben a tanévben csak magyar irodalom és fogalmazás órán használtuk az OFI által kiadott 

tankönyveket. Nagyon jól beváltak a régi Apáczai Kiadó által szerkesztett nyelvtan és matematika 

tankönyvek és munkafüzetek. Nagyon jól szerkesztett tankönyvek változatos és gazdag 

gyakorlóanyaggal. A gyerekek is könnyebben eligazodtak benne, mint a tavalyi nyelvtan 

tankönyvben és munkafüzetben. Ismeretanyaga jól strukturált, a lényeg mindenütt kiemelve, 

ezáltal megkönnyítve a tájékozódást. 

 

 

A sok hangosan olvastatás, olvasás ebben a tanévben is sokat lendített az olvasási készségen. 

Írásképük, íráskészségük is nagyon sokat alakult. Egész ügyes kis leíró fogalmazások is születtek. 

Matematikából ebben a tanévben is nehezen birkóztunk a nyitott mondatokkal, a 

mértékegységekkel és az írásbeli osztással. Az írásbeli osztás most már talán év végére 

mindenkinek elfogadhatóan megy a sok gyakorlás eredményeként. 

Negyedik osztályban sokat alakult a közösség is. Sokat csendesedtek, persze még azt nem 

mondhatom, hogy néha nem hangos tőlünk az iskola, de már nagyon sokat alakult az osztály 

fegyelme is. Ha valakivel valami probléma merült fel, akkor azonnal jeleztem a szülők felé. 

Legnagyobb problémát talán az új kisfiú beilleszkedési nehézségei okozták fegyelmi szempontból 

mindannyiunk számára. Ezzel még tanév végéig számolnunk, kell, és megoldást kell találnunk az 

esetleges problémákra. Sőt a következő tanév kiemelkedő feladatai közül talán ez fog gondot 

jelenteni úgy az osztályközösségnek, mint a következő osztályfőnöknek egyaránt. 

Ebben a tanévben is szerveztem színházlátogatást a gyerekeknek. A veszprémi Petőfi Színház 

gyermekelőadásain 28-an vettek részt. A szállítás ebben a tanévben egy kissé bonyolultabb volt 

mint az eddigi években, ugyanis az óbudavári polgármester asszony nem járult hozzá a kisbusszal 

a szállításhoz, mondhatom teljesen elzárkózott a feladat elől. Ezért  Dobosi Dévald és a Selyem 

Luca édesanyja segített ki bennünket így ők segítettek be a szállításba és az első osztály 

osztályfőnöke, Veiner Vera. Nagyon szépen köszönöm ezúton is a segítségüket. 
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5. osztály- Horváthné Simon Marianna 

A tanév elején 10 tanulóval kezdtünk, november végén érkezett ill. jött vissza a zánkai iskolából 

Dobosi Daniella, így a létszám 11 fő, 4 fiú és 7 lány. Daniella visszailleszkedése könnyen ment, 

mivel 1-3. osztályig az osztály tagja volt, ismerték őt, szívesen és örömmel fogadták. 

A tanév elején, s még legalább félévig nehéz volt számukra megszokni, hogy többen tanítják őket, 

másképpen kell tanulni, mint az alsó tagozaton. A legtöbb, ott tanító tanárnak a házi feladatok 

elkészítésével, a szóbelik megtanulásának hiányával volt a gondja. A tanév végére ez a probléma 

jelentősen javult. Több tanulónak a felkészülési hiányosságai miatt javasoltuk a tanulószobát, a 

többségen segített is. 

A tanulmányi eredményükön rontottak a  4. osztály év végi eredményeihez képest. Jó 

teljesítményt nyújtott Gondos Luca, aki jó képességekkel, kreativitással rendelkezik,ötletgazdag, 

de könnyen megsértődik, ha nem az ő akarata érvényesül. Néha  

felületes a felkészültsége, úgy gondolja, hogy ő mindent tud. Többen jó eredményt értek el, de a 

felkészültségük nem alapos, kissé elnagyolt a feladat megoldásuk, pontatlanok. 

Szorgalmuk nem megfelelő, inkább a szülők szorgalma az, ami értékelhető vagy nem értékelhető. 

A következő években a lemaradásuk még nagyobb lesz, ha nem tudnak változtatni a 

szorgalmukon, reménykedem, hiszen a jelek biztatóak. 

A tanulmányi munkát tekintve három tanuló BTM-es, kettőjüknek a lejárt szakértői vélemény 

miatt újbóli vizsgálatot kértem. A problémásabb eset Dobosi Daniella, akinek mind magyar 

nyelvből, szövegértésből és matematikából is tanulási nehézségei vannak. A tanév végén Gombos 

Ádám vizsgálatát is kértem az írással kapcsolatos problémái miatt, 

A magatartásuk megfelelő, a négy fiú elevenebb, gyakran kerülnek összetűzésbe, de hamar 

megbékélnek egymással. Tanítási órák alatt is szeretnek hangoskodni. A lányok közt Gondos 

Luca szeretné irányítani az osztályt, amit egyre többen nehezen viselnek. Luca a tanév elejéhez 
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képest sokat változott jó irányba. Az osztály egésze szívesen dolgozik együtt, akár az osztály 

díszítése, versenyek, osztállyal kapcsolatos feladatok megoldásában. A  

 

legközkedveltebb tanuló Szűcs Kamilla, aki türelmével, segítőkészségével, szerethető 

magatartásával vívta ki társai rokonszenvét. 

Az osztályban két ízben, októberben és februárban szülői értekezletet tartottam, a kollégák 

fogadóórát, de elértek a szülők az iskolában és az iskolán kívül is, amikor szükséges volt. Október 

19-én közös színházlátogatáson vettünk részt a Pannon Várszínház A Pál utcai fiúk előadásán. Az 

osztály közös csapattal nevezett a HEBE kft. „ Mindent a lovakról” levelező versenyére, ahol a kb. 

70 csapat közül a 12. helyen végeztek. A szülői munkaközösség tagjaitól sok segítséget kaptam az 

osztállyal kapcsolatos feladatok megoldása terén. A tanulmányi kirándulásunk Szombathelyre 

vezetett, két szülő segített a tanulók kísérésében. 

 

 

6. osztály- Birkásné Dózsa Gabriella 

Létszám: 10 fő 

Immár második éve látom el ebben az osztályban az osztályfőnöki feladatokat. A gyerekekkel elég 

jó kapcsolatot sikerült kialakítanom.  

A tanév elején egy új tanuló érkezett az osztályba Móring Kamilla, akinek a közösségbe való 

beilleszkedése nem volt zökkenőmentes. Az új környezet, a családi hátterében történt változások, 

és a gyermek lobbanékony természete is befolyásolta az iskolai életbe való beilleszkedését. 

Gyakran voltak reggelente otthoni konfliktusai az édesanyjával, a nevelő apjával, így legtöbbször 

már sírva érkezett az iskolába (kb. 3 hónapig tartott). Ezeken a reggeleken mindig meg kellett 

nyugtatnom, közösen próbáltuk a problémákat megoldani. Szerencsés helyzetben voltam, mert 

hamar megtaláltam vele a „közös hangot” és kölcsönösen elfogadtuk egymást. Az édesanya 

elmondása alapján otthon és az előző iskolájában gyakran voltak dühkitörései, ilyenkor a 

legapróbb dolgokon ki tudott borulni. Ezekkel a problémákkal a gyermek is tisztában van, 

próbálja kontrollálni a heves érzelmi kitöréseit. Eleinte napi kapcsolatban voltam az anyukával, és 

ahogy a gyermek egyre könnyebben fogadta el az életében történt változásokat, az új iskolai 

környezetet (ami számára sokkal jobb, békésebb és családiasabb) úgy nyugodott meg, lett 
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könnyebben kezelhető, mosolygósabb, és barátságosabb társaival szemben is. Egyébként egy 

érzékeny, segítőkész, figyelmes, együttműködő, jó magaviseletű gyermek, akire a közösségi 

munkában mindig lehet számítani.  

Az év eleji nehézségekhez képest sokat változott, már kevesebbszer fordulnak elő nála érzelmi 

kitörések. Elég jól beilleszkedett az osztály, valamint az iskolai közösségi életbe, vannak baráti 

kapcsolatai az osztályon belül és kívül is. A saját bevallása szerint jól érzi magát az iskolánkban és 

az osztályközösségben. Az iskolapszichológus is rendszeresen foglalkozik vele. 

A tanulók rendezett családi háttérrel rendelkeznek, legtöbbjük nagycsaládban, jó körülmények 

között él. A tanulók iskolai megjelenése rendezett, nincs elhanyagolt gyermek az osztályban.  

A szülők iskolával való kapcsolattartása jó, rendszeresen érdeklődnek gyermekeik tanulmányi 

előmenetelével, iskolai tevékenységével kapcsolatosan. Részt vesznek az iskolai  

rendezvényeken, szülői értekezleteken. A szülők a kapcsolatot az osztályban tanító kollégákkal és 

velem is személyes találkozások alkalmával vagy telefon tartják.  

Az osztályközösség bemutatása: 

Az előző tanévhez képest sokat fejlődött az osztályközösség arculata, megértőbbek, elfogadóbbak 

és figyelmesebbek lettek egymással. Kevesebb konfliktus volt az osztályközösségen belül, ezeket 

mindig meg tudtuk beszélni. A fiúk és lányok között már nem volt olyan éles az elkülönülés, 

keresték egymás társaságát. Sokkal kommunikatívabbak lettek a gyerekek egymással és velem is. 

Sokszor osztályfőnöki órákon nagyon mély és tartalmas témákról tudtunk beszélgetni, és a belső 

személyes dolgaikba is beavatták egymást és engem is. Ez is azt bizonyítja, hogy megbíznak 

egymásban és bennem. A Kamilla érkezését is pozitívan fogadták, segítették a közösségbe való 

beilleszkedését, toleránsak voltak vele és diszkréten kezelték az érzelmi kitöréseit, pedig ez nem 

mindig volt könnyű.  

Az osztály tagjai a közösségi feladatok megoldásában nagyon együttműködőek, szívesen vettek 

rész az osztályterem dekorációjának elkészítésében, csinosításában. Ezt fontosnak tartották és 

megbecsülték egymás munkáját. Mindig jó ötleteik voltak és azokat Marika néni  
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(rajztanár segítségével) vagy velem meg is valósították. Törekedtek a terem rendjének 

tisztaságának megóvására, és nevelték egymást ezen a téren is. Nemes Ábel és Godány Levente 

elég sokszor szorult, szétszórtsága, rendetlensége miatt.  

Az egymás iránti tisztelet és elfogadás terén is sokat változtak a gyerekek, mert a problémáikat, 

sérelmeiket már ki merték nyíltan mondani egymásnak és ezeket közösen próbáltuk megoldani, 

orvosolni. Ennek hatására a fiúk közül néhányan már kevesebb bántó megjegyzést tettek a lány 

osztálytársaikra. Az osztályban senkivel nem volt az év folyamán súlyos magatartásbeli probléma, 

inkább apróbb piszkálódások, nézeteltérések voltak.  

Az óraközi szüneteket igyekeztek tartalmas feladatokkal eltölteni, sokan olvastak, vagy 

könyveket, újságokat nézegettek, vagy az udvaron játszottak. Az osztályban a gyerekek több mint 

60% rendszeresen olvas. 

A közösség egyik legmeghatározóbb személyisége Godány Botond, akit mindenki szeret és 

elfogad. Sajnos a következő tanévtől Nemes Ábellel együtt már nem lesznek az iskolánk tanulói, 

mivel Pannonhalmán folytatják általános iskolai tanulmányaikat. 

Az osztály tanulmányi munkájának bemutatása: 

A 10 tanulóból négy tanulmányi képessége kiemelkedő (Godány Botond, Godány Levente, 

Vidákovics Levente, Nemes Ábel Bendegúz), de sajnos ez nem mindig tükröződik az 

érdemjegyeikben. Ennek okai a következők lehetnek: sajnos sokszor az iskolai tanórákon hallott 

és megjegyzett ismeretekre hagyatkoznak, nem készülnek otthon. Sokszor megfeledkeznek a házi 

feladataik elkészítéséről. Ez főleg két tanuló eredményén tükröződik Nemes Ábel, Vidákovics 

Levente, akik sokkal többre lennének képesek, ha több kitartás lenne bennük. 

Az osztályban két BTM-s tanuló (Dobosi Albert, Takács Gerda) van, akik tanulási nehézségekkel 

küzdenek így felzárkóztatásra szorulnak, ezért fejlesztő foglalkozásban részesülnek (heti egy 

alkalom). Takács Gerda szövegértése és a matematikai gondolkodási képessége sokat fejlődött 

ebben a tanévben. Egy tanuló (Soós Árpád) gyengébb képességű, akinek a helyesírás és a logikai 

gondolkodás területén vannak gondjai és néha a magaviseletével is adódnak problémák. 

 

Kiemelkedő tanulmányi eredménnyel egy tanuló zárja a tanévet Godány Botond, aki informatika 

tantárgy kivételével minden más tantárgyból jeles eredményű, dicséretben részesül 

természetismeret, testnevelés tantárgyból. 
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7. osztály- Lakatos Mónika 

Az osztály létszáma 8 fő, 5 lány és 3 fiú. Egy tanuló, Horváth András szeptembertől egy másik 

iskolában folytatta tanulmányait. Ezzel jelentősen csökkentek az osztályban a fiúk közötti 

feszültségek, amelyek András és Bálint között a tavalyi évben már nagyon elfajultak. A 

problémák azonban nem szűntek meg. Vasáros Bálint beilleszkedési és tanulási problémái 

továbbra is fennállnak, és ez kihat az osztályközösségre. Nehezen tolerálják, és sokszor 

kiközösítik, abszolút a periférián helyezkedik el az osztályban. Lányok között is akadnak 

nézeteltérések, klikkesedés. 

Sajnos szorgalmuk nem változott, sőt néhány tanulónál hanyatlás figyelhető meg. 3 BTM - es 

tanuló van az osztályban, Buda Kamilla, Mádl Csaba, Vasáros Bálint. Fejlesztésben 

részesülnek, de a hozzáállásuk nem megfelelő. Bukás nem lesz. 

Molnár Fruzsina szorgalma és teljesítménye továbbra is kiegyensúlyozott és kiemelkedő. 

Pozitívumként említem meg, hogy az egész osztály szívesen vállal szerepléseket, és 

lelkiismeretesen felkészülnek azokra. 

Környezetük rendjére többnyire csak felszólításra figyelnek.  

A szülőkkel való kapcsolattartás többnyire jól működik. Telefonon és e-mailben is tartjuk a 

kapcsolatot. 

Versenyek 

Molnár Fruzsina – magyar, német, kerékpár, atlétika, biológia 

Kovács Kata – német, biológia 

 

Mátics Regina – német, biológia 

Igazgatói dicséret 2 – Molnár Fruzsina 

Szaktanári dicséret 8 – egész osztály 
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Osztályfőnöki figyelmeztetés 1 – Vasáros Bálint 

 

 

8. osztály-Tihanyiné Baki Zsuzsanna 

Tanulmányi eredményeik jónak mondhatóak, bár kitűnő tanuló, Ennek ellenére 3 kimondottan jó 

tanuló lány, és egy meglehetősen jó képességű, de kissé lusta fiú próbál megfelelni a saját maguk, 

családjuk és a pedagógusok elvárásainak. 

Az osztályban már eddig volt egy SNI-s és egy BTM-es tanuló, akik a minimális 

követelményeknek éppen megfeleltek. A Nagyvázsonyból érkezező fiúról kiderült, hogy az újabb 

szakértői vélemény alapján már nem SNI-s , hanem csak BTM-es besorolást kapott.  

Az osztály egészére jellemző, hogy rendetlenek, a hátsó szekrényt rajzfelszereléssel, az aznapi 

hozott élelemmel töltik ki. A dekorációs javaslataimat nem fogadják el, én pedig 14 éves 

kamaszok esetében ezt nem erőltetem, de a rend betartására hetente felhívom a figyelmüket -  

kevés sikerrel. Mindezek ellenére a saját ötletük alapján elképzelt osztálydekoráció megvalósítása 

érdekében jól dolgoztak együtt. Konkrét rongálás egy esetben történt, az asztalaikba fúrtak 

lyukakat 6-an, felelőse nem volt a dolognak, kijavításra került. Ahogy nőnek és az osztálylétszám 

is 2 fővel emelkedett, kezd szűkös lenni nekik a hely. Ültetéssel próbáltuk ezt a kollégákkal 

orvosolni. 

A szülőkkel tartott kapcsolattartás az évi két szülői értekezleten kívül esetenként, az éppen adódó 

problémák észlelésekor valósul meg.  A balatonfüredi Családsegítő Szolgálat esetmegbeszélésén 

egy alkalommal vettem részt, mint osztályfőnök. Összességében elmondhatom, hogy a családok 

boldogsága, boldogulása valamint a gyermekek  

 

 

veszélyeztetettsége egyáltalán nem függ az adott család anyagi helyzetétől, hanem sokkal inkább a 

konfliktuskezelési technikáktól. 

Az osztályfőnöki órák hatékonyak, az aktuális problémák megbeszélésén túl jut idő önismeret 

fejlesztő és egyéb társas játékokra is. 
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Problémát jelentő tantárgy nincs az osztályban.  

Továbbtanulásuk terveiknek megfelelően jól sikerült. Egy fiú kivételével mindenki abba az 

iskolába nyert felvételt, ahová első helyen szeretett volna menni. lustaságának és túlzott elvárásai 

miatt került ebbe a szituációba. 

5 fő gimnáziumban ( 4-en nyelvi tagozaton , 1 fő informatikai tagozaton ),  

2 fő szakgimnáziumban 

4 fő szakiskolában tanul tovább. 

Egy 16. életévét betöltött tanuló nem szándékozott tovább tanulni. 

Terveim, ötleteim, jövőképem 

Alapvetően innovatív személyiség vagyok, ezért a jövőben is szándékomban áll a lehető legtöbb 

németországi és belföldi továbbképzésen részt venni. Nemcsak a megszerzett információk, hanem 

a kapcsolatrendszerem bővítése érdekében is. A jövőben szeretném felfrissíteni a Goethe Intézettel 

a kapcsolatot, tananyagok kölcsönzésével. A Zentrummal valamint a budakalászi 

Methodikzentrummal is folytatni szeretném a már megkezdett együttműködést. A helyi gyűjtésem 

bővítése is célom, valamint ünnepélyeinken a magyarországi németek himnuszának bevezetését is 

szükségesnek vélem. Folytatni és bővíteni szeretném azt, amit vállaltunk, amikor a helyi német 

nemzetiségi önkormányzat fenntartása alá kerültünk. 

 

 

 

 

SZAKTÁRGYI BESZÁMOLÓK 

Birkásné Dózsa Gabriella-természetismeret, biológia, földrajz,kémia 

Természetismeret tantárgy:  

Az idei tanévben természetismeretet heti két órában Csákány Antalné- Dombovári László- 

Hartdégenné Rieder Éva: Természetismeret 6. évfolyam számára (Oktatáskutató és Fejlesztő 
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Intézet, Budapest, 2013) című tankönyvéből tanítottam, és a hozzá kapcsolódó természetismereti 

munkafüzetet használtam. A tananyagrészek feldolgozását két részre bontottam, heti egy órában a 

földrajzi, heti egy órában a biológiai és egészségtani ismeretek elsajátítására került sor. A 

gyerekek tanórai aktivitása jó, érdeklődőek, szívesen dolgoznak még a gyengébb képességű 

tanulók is. A gyereke számára a biológiai tananyagrészek elsajátítása volt könnyebb, mivel ez 

jóval közelebb állt hozzájuk és sok előzetes ismerettel rendelkeztek az egyes tananyagrészek 

feldolgozásánál. 

A tanórákon törekedtem változatos munkaformák (csoportos, egyéni, páros munka), módszerek, 

szemléltetés megvalósítására, ezzel is segítve tanulóimnak a tantervi követelmények jobb 

megértését és elsajátítását. Az órai aktivitásukat kisjegyekkel jutalmaztam. Külön figyelmet 

fordítottam a tanulási nehézségekkel küzdő, gyengébb képességű tanulók órai tevékenységének a 

segítésére és felzárkóztatására. Heti rendszerességgel korrepetáláson is részt vehettek azok a 

tanulók, akiknek szüksége volt rá (Takács Gerda, Bocskay Zsófia, Soós Árpád, Móring Kamilla, 

Dobosi Albert).  

Az órai tananyag feldolgozását nagymértékben megkönnyíti az interaktív tábla és a Mozaik Kiadó 

digitális tananyagának /mozaWEB/ és a http://termeszettar.hu/ oldalainak felhasználása és sok 

saját készítésű prezentációt, rejtvény, feladatlapot stb. is készítettem az ismeretanyag könnyebb 

megértéséhez, elsajátításához.  

A gyerekek órákon nagyon együttműködőek, érdeklődőek, könnyen motiválhatóak 

fegyelmezetten, figyelmesen dolgoznak, lelkesen vesznek részt az órai feladatok megoldásában. A 

tantervi követelmények mellett sok plusz ismeret átadására is volt lehetőségem (elsősorban a 

biológiai tananyagrészeknél). 

 

Összefoglalva: 

Az osztályközösség együttműködő, érdeklődő gyermekekből áll, akikben nagy a tudásvágy. 

Szívesen és lelkesen dolgoznak velem együtt a tudásuk gyarapítása érdekében. Ezt még a kis 

osztálylétszám is segíti. 

Tantárgyi eredmények:  

A tantárgyból kiemelkedő képességű két tanuló Godány Botond, aki tantárgyi dicséretben 

részesül. Sajnos Godány Levente csak jeles eredményt ért el, de a biológiai tananyagrészek 
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elsajátítása közben megmutatkozott, hogy milyen széles látókörű, mennyire rajong a természetért, 

és rengeteg ismerettel rendelkezik az öt körülvevő természeti környezetről, élőlényekről. Három 

tanuló jeles, és 5 tanuló jó eredményt ért el. 

5. osztály 

Az osztály tanulmányi munkájának bemutatása: 

Az idei tanévben ismerkedtem meg az osztály tanulóival, akikkel, hamar megtaláltam a közös 

hangot. Nagyon jól lehet velük a tanórákon együttműködni. Érdeklődőek, jól motiválhatóak, 

fegyelmezetten és figyelmesen dolgoznak. Néha fordultak elő kisebb problémák, de ez csak 

néhány tanulónál jelentkezett, ami személyiségjegyeikből, a figyelemmegosztó és koncentrációs 

készségük fejletlenségéből, versenyszellemükből, (Godány Barnabás, Gombos Ádám, Pintér 

Marcell, Szigeti Sándor) vagy a hihetetlen megfelelési vágyukból (Gondos Luca) adódott. 

A tanulók az órákon aktívak voltak, szívesen vettek részt az órai feladatok megoldásában. 

Rendszeresen készültek az órákra, nem tapasztaltam nagyobb hiányosságokat mindig volt 

felszerelésük. A házi feladataikat általában elkészítették, csak ritkán fordult elő egy-két gyereknél, 

hogy megfeledkezett az írásbeli házi feladatáról. 

A tanulók közül néhányan, főleg a csendesebb és visszahúzódóbb lányok (Kaszap Emese, Szűcs 

Kamilla, Takács Tamara, Dobosi Daniella) az év elejéhez képest sokkal nyitottabbá és aktívabbá 

váltak az órai feladatok megoldásában, sokkal bátrabban mertek jelentkezni, megnyilvánulni. A 

tananyag elsajátítása során két tanulónál tapasztaltam nehézségeket.  

 

Dobosi Daniella, aki szövegértési nehézségekkel küzd, neki sokkal több segítségre van szüksége a 

tananyag megértésében, értelmezésében. A másik tanuló Altner Barbara, akinek szintén vannak 

hiányosságai, de nála mutatkozott meg leginkább az otthoni felkészülés hiánya.  

Az egész évi munkája alapján tantárgyi dicséretben egy tanuló részesül Gondos Luca, aki 

kiemelkedő képességekkel rendelkezik a tantárgyból, és az Országos Mozaik Tanulmányi Verseny 

döntőjén 17 helyezést ért el. Három tanuló Kaszap Emese, Pintér Marcell, Godány Barnabás jeles 

eredményű.  

Két tanulót szeretnék még kiemelni, az egyik Godány Barnabás, aki nagyon sok ismerettel 

rendelkezik a természetről. Ez az egyes tananyagrészek órai feldolgozása során is gyakran 
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megmutatkozott, mert ő mindig valami érdekességgel ki tudta egészíteni a tananyagot. A másik 

tanuló Bőczi Ninetta, aki év elejéhez képest rengeteget fejlődött, sokat jelentkezett, rendszeresen 

készült az órákra mindig aktívan bekapcsolódott az óra menetébe. 

A tananyag oktatásához a Mozaik Kiadó tankönyveit használtam Az órai tananyag feldolgozását 

nagymértékben megkönnyíti az interaktív tábla és a Mozaik Kiadó digitális tananyagának 

/mozaWEB/ felhasználása. Sok saját készítésű prezentációt, szemléltető eszközt is készítettem az 

ismeretanyag könnyebb megértéséhez, elsajátításához. A tananyag földrajzi és biológiai 

alapismereteket foglalt magába. Az a tapasztalatom, hogy a tanulóknak a biológiai ismeretek 

megértése, megtanulása általában nem okoz gondot, hiszen közvetlen környezetük élővilágával 

ismerkednek (házi körül élő állatok, konyhakert, szántóföld növényei, stb.), amiről már egyébként 

is sok ismerettel rendelkeznek. Sőt sok családban gazdálkodnak (állatokat tartanak), 

szőlőműveléssel foglalkoznak, így a gyerek tapasztalati úton már sok mindent megtanultak 

ezekről az élőlényekről.  

A földrajzi fejezetek egyes anyagrészeinek megértése, elmélyítése néhány gyermek számára 

nehézséget jelentett, ezért több időt fordítottam a rögzítésre, gyakorlásra, ismétlésre.  

Összefoglalva: 

Egy lelkes kis csapatot ismerhettem meg, akik szívesen dolgoznak velem együtt az órákon, és úgy 

érzem sikerült felkeltenem az érdeklődésüket a természetismeret tantárgy iránt. Minden  

 

gyermeknek az eddigi munkájával elégedett lehetek, hiszen a képességeikhez mérten igyekeztek a 

legjobb eredmények elérésére. Remélem, hogy a jövő tanévben is sok új ismerettel tudom 

gyarapítani a tudásukat.  

7. osztály 

A hetedik osztály nagy változást jelent a tanulók életében, hiszen több új természettudományos 

tantárgy ismereteit kell a gyerekeknek elsajátítaniuk.  

Így ebben a tanévben az általam tanított tantárgyak oktatásánál a következőkre helyeztem a 

hangsúlyt:  

 A biológia, kémia, földrajz teljesen új tantárgyként jelenik meg hetedik osztályban, ezért a 

legfontosabb számomra az volt, hogy felkeltsem a gyerekek érdeklődését a tantárgyak iránt. 
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 Szeressék meg az általam tanított tantárgyakat. 

 Legyenek érdeklődőek és fogékonyak a természettudományos alapismeretek iránt. 

 Szívesen vegyenek részt az órai munkában, az órai feladatok megoldásában. 

 Törekedjenek a tantárgyi követelményeket a képességeiknek megfelelő szinten elsajátítani. 

 Legyenek igényesek a feladataik megoldásában és az ismeretek elsajátításában. 

 Sajátítsák el a legfontosabb biológiai, kémiai, földrajzi alapfogalmakat. 

 Értsék a természettudományos összefüggéseket. 

 Ismerjék, tudják használni a megfelelő szakkifejezéseket, törekedjenek a megfelelő 

szaknyelv használatára. 

 Ismerjék fel a tantárgyak közötti kapcsolatokat, természettudományos ismeretanyag közötti 

összefüggéseket, legyenek képesek a tantárgyak közötti ismeretanyagok összekapcsolására, a 

rendszerben való gondolkodásra, /pl. biológia- kémia, kémia- földrajz,  

 

 

kémia- fizika, kémia- matematika ismeretanyaga közötti összefüggések meglátására és 

megértésére/. 

 Az órákon érezzék jól magukat, merjenek bátran megnyilvánulni, legyen számukra öröm a 

tanulás folyamata. 

 Fejlődjön önálló tanulási képességük az önállóan feldolgozott szöveg vagy feladat 

megoldása révén. 

  Fejlődjön gondolkodási képességük: legyenek képesek az összefüggések, ok- okozati 

kapcsolatok felismerésére, következtetések levonására. 

A fenti célok érdekében a következőket igyekeztem megvalósítani a tantárgyaim oktatása során: 

 Változatos munkaformák, módszerek alkalmazása. 
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 Sokoldalú szemléltetés, ebben nagy segítségemre volt az interaktív tábla és a Mozaik 

Kiadó magas színvonalú digitális tananyaga, /mozaWEB, mozaBook/, a realika.hu kémiai oldalai 

és más honlapok, és a saját készítésű ppt-k amelyek nagyban megkönnyítették az ismeretanyag 

feldolgozását, megértését. 

 Ahol volt lehetőségem kémiai kísérletek bemutatásával is próbáltam érdekesebbé és 

megfoghatóbbá tenni a tananyag feldolgozását. A kémiai kísérleteket követően a kísérletek 

tapasztalatait és azok magyarázatát mindig a tanulói füzetekben rögzítettük. Ezt azért tartom 

fontosnak, mert ez megkönnyíti az ismeretek és összefüggések megértését. 

 A tanulók órai munkáját igyekeztem azzal megkönnyíteni, hogy rendszeresen vázlatot 

készítettünk a füzetbe, ami az órai tananyaghoz kapcsolódó legfontosabb alapfogalmakat, 

szakkifejezéseket mindig tartalmazta, és ez segítette a tanulók otthoni felkészülését. 

 Fontosnak tartottam, hogy az ismeretek könnyebb elsajátítása érdekében sok játékos 

feladatot iktassak be az órai feladatok megoldásába pl. rejtvény, igaz- hamis állítások, képelemzés, 

találós kérdések, stb. 

 

 

 Mivel a kémia és a földrajz tantárgy ismeretanyaga nehezebben megfogható, sok fogalmat, 

topográfiai ismeretet, összefüggést kell megértenie és alkalmaznia a tanulóknak. Ezért nagyon 

fontosnak tartom a rendszeres gyakorlást, ismétlést, mert csak így lehet biztos alaptudást 

elsajátítani. Ennek érdekében ahol szükségét éreztem mindig több időt szántam az ismeretek 

elmélyítésére, rögzítésére és gyakorlására. 

Az osztály tanulmányi munkájának bemutatása: 

A tanulók tanórákon, fegyelmezetten dolgoztak és képességeikhez mértem igyekeztek 

bekapcsolódni az órai feladatok megoldásába. A problémát náluk a rendszertelen tanulás, a 

tanórákra való otthoni felkészülés, a házi feladatok elkészítése és a felszerelés hiányosságai 

jelentették. 

A tanulók 44,44% gyenge képességű, közülük 3 tanuló BTM- s Mádl Csaba, Buda Kamilla, 

Vasáros Bálint heti rendszerességgel fejlesztő foglalkozásokon vett részt, heti egy órában. 
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Mindhárom tanulónak elsősorban a matematikai készségek, logikus gondolkodás, szövegértés 

területén mutatkoznak nehézségeik.  

Egy tanuló (Vasáros Bálint) beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzd. Sajnos őt tárasai 

nehezen fogadják el, rendszeres konfliktusai vannak még mindig osztálytársaival. Az órai 

munkájában még mindig nagyon lassú, nehezen motiválható, sokszor lemarad a feladatok 

megoldásában, elkalandozik, nem tudja, hogy hol tartunk, vagy egyszerűen csak nincs kedve 

dolgozni. Sokszor tapasztaltam nála, hogy nem készült a tanórákra, pedig többre lenne képes, 

elsősorban biológia tantárgyból. A tanuláshoz való negatív hozzáállása a tantárgyi eredményein is 

tükröződik. 

Egy tanuló (Csereglei Eszter) gyenge tanulmányi eredményei a családi háttér és a tanuló 

tanuláshoz való hozzáállásából adódnak. 

Három tanuló az idei tanévben részt vett Az Országos Mozaik Tanulmányi Verseny öt fordulóból 

álló levelezős versenyén biológia tantárgyból, bekerültek az országos döntőbe, ahol Molnár 

Fruzsina 7., Kovács Kata 10. és Mátics Regina 17. helyezést ért. 

 

 

Összefoglalva: 

Az osztályközösség tagjai alapvetően egymást segítő, elfogadó gyerekekből áll, akik az órákon 

szívesen dolgoznak velem, és úgy érzem néhány tanuló kivételével sikerült felkeltenem az 

érdeklődésüket az általam tanított tantárgyak iránt. 

Az osztályközösség közel fele gyengébb képességekkel rendelkezik, és ezt néhány tanulónál a 

rendszertelen, hiányos felkészülés is súlyosbítja. Számukra fontos tanulmányi előmenetelük 

segítése, és a jobb ismeretelsajátítás érdekében felzárkóztatási lehetőség biztosítása. 

Az osztályból egy tanuló Molnár Fruzsina tanulmányi munkája kiemelkedő teljesítményű, aki 

mindhárom tantárgyból dicséretben részesül. 

8. osztály: 

A földrajz és a kémia tantárgyak oktatásánál a Mozaik Kiadó tankönyveit használtam. A biológiát 

a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó tankönyvéből tanítottam.  
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A tantárgyi követelményeket mind három tantárgyból teljesítettük. 

Célkitűzéseim a tantárgyaim oktatásával kapcsolatosan a következők voltak: 

 Az előző tanév során megszerzett tudásanyag további új ismeretekkel való bővítése. 

 Az idei év biológiai, kémiai, és földrajzi követelményrendszerének minél alaposabb és 

biztosabb elsajátítása, hiszen a középiskolában is szükségük lesz a tanulóknak az általános 

iskolában megszerzett alaptudásukra, azok alkalmazására. 

 Törekedjenek a tanulók a tantárgyi követelmények minél pontosabb és képességeiknek 

megfelelő szinten történő elsajátítására. 

 Ismerjék fel és értsék a természettudományi tantárgyak ismeretanyaga közötti 

összefüggéseket, legyenek képesek azokat megfelelő módon alkalmazni. 

 Törekedjenek a szaknyelv és a szakkifejezések minél pontosabb használatára. 

 Legyenek képesek önállóan kiemelni az új ismeretanyag feldolgozása során a lényeget, 

ismerjék fel az összefüggéseket. 

 

 Legyenek képesek önállóan vázlatot készíteni, kiselőadást összeállítani. 

 Legyenek igényesek az órai feladataik megoldása során. 

 Törekedjenek és legyen fontos számukra a természettudományos ismeretek elsősorban a 

biológiai és kémiai ismeretek elsajátítása, hiszen a mindennapi életben is szükségük lesz néhány 

alapvető kémiai összefüggés alkalmazására (pl. savak, lúgok, tisztítószerek, égés, néhány alapvető 

vegyület ismerete, stb.). Fontos, hogy tisztában legyenek az emberi test felépítésével, az alapvető 

életműködésekkel és legyen fontos számukra az egészséges életmód. 

 Ismerjék és legyenek tisztában a Földet és az emberiséget érintő globális problémákkal.  

A fenti célok érdekében a következőket igyekeztem megvalósítani a tantárgyaim oktatása során: 

 Sokoldalú szemléltetés, ebben nagy segítségemre volt az interaktív tábla és a Mozaik 

Kiadó magas színvonalú digitális tananyaga, /mozaWEB, mozaBook/, a realika.hu kémiai, 

biológia oldalai és más honlapok, és a saját készítésű bemutató anyagok.  
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 A kémiai alapfogalom gyűjtemény, amelyek nagyban megkönnyítették az ismeretanyag 

feldolgozását, megértését. A biológia tananyaghoz kiadott fénymásolt ábrák, vázlatanyagok. A 

földrajzi vaktérképek, melyek segítették a topográfiai ismeret elsajátítását. 

 Változatos munkaformák (egyéni, páros munka) módszerek alkalmazása. 

 Sok önálló feladatmegoldást alkalmaztam az óráimon, ami segítette az ismeretanyag 

rögzítését és elmélyítését. 

 Fontosnak tartottam, hogy a tanulók érdeklődését változatos feladatok megoldásával 

próbáljam az órák folyamán fenntartani. 

 A tananyag jobb megértését segítették az órákon a kémiai kísérletek bemutatása. 

 A félév során többször tartottak a gyerekek tanulói kiselőadásokat, amelyre önállóan 

készültek fel és ez nagyban segítette az önálló tanulási képességeik fejlődését. 

 

 A tanulók órai munkáját igyekeztem azzal megkönnyíteni, hogy rendszeresen vázlatot 

készítettünk a füzetbe, ami az órai tananyaghoz kapcsolódó legfontosabb alapfogalmakat, 

szakkifejezéseket mindig tartalmazta, és ez segítette a tanulók otthoni felkészülését. 

 Több új ismeretet kellett a tanulóknak befogadniuk, ezért fontosnak tartottam a rendszeres 

gyakorlást, ismétlést. Ahol szükségesnek láttam több időt szántam a tananyag feldolgozására és 

megértésére. 

Az osztály tanulmányi munkájának bemutatása: 

Második éve tanítom ebben az osztályban a biológia, földrajz és kémia tantárgyakat a Mozaik 

Kiadó tankönyveiből. Az idei tanévben az osztály tanulmányi munkájával és az órai aktivitásával 

nem voltam sajnos minden esetben megelégedve.  

Ennek több oka is lehet:  

 A tanulóknak sokkal több ismeretet kell egyik óráról a másikra elsajátítaniuk. 

 Az új ismeretek elsajátításánál már jól kell tudni alkalmazni az előző tanévben megszerzett 

alapismereteket (főleg kémia, földrajz tantárgyból), ami néhány tanulónál gondot jelentett.  
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 Sajnos nem minden tanulónál tapasztaltam, hogy rendszeresen készült volna az órákra 

(Knackstedt Tom, Török Gábor, Kiss Martin, Szigeti Erik, Selyem Gergő, Dobosi Endre).  

 Néha előfordultak fegyelmezési problémák, ami néhány tanuló nyughatatlanságából 

(próbálok belebeszélni az óra menetébe, vagy nem akarom végezni a feladatot) adódott (Kiss 

Martin, Szigeti Erik, Dobosi Endre, Selyem Gergő), de ezeket minden esetben megbeszéltük, 

tisztáztuk. 

 A nyolcadikos tanulókra általában jellemző, hogy megváltozik a tanuláshoz való 

hozzáállásuk, egy kicsit csökken a motivációjuk, kevésbé lesz számukra fontos a tanulás. Ez 

ebben az osztályban is megmutatkozott néhány tanulónál, ami az eredményeiken is meglátszik. 

(Selyem Gergő erre a legjobb példa, aki kiemelkedő képességekkel rendelkezik, de tanulmányi 

munkájában a második félévben nagy visszaesés volt tapasztalható.) 

 

 A tananyag elsajátítása néhány gyermek (Knackstedt Tom, Török Gábor, Kiss Martin) 

számára gondot jelentett, ez elsősorban a gyengébb képességeikből, hiányos felkészülésükből, és a 

tanuláshoz való hozzáállásukból adódott. 

 Az elmúlt tanévhez képest egy tanulónál a tanulmányi munkájában nagy fejlődést 

tapasztaltam (Kungl Adél), ami az érdemjegyeiben is tükröződik. 

 Három tanuló tanulmányi munkáját szeretném kiemelni, akik rendszeresen készültek az 

órákra és végig egyenletes teljesítményt nyújtottak. Ajkai Kíra mindhárom tantárgyból, Vajda 

Réka földrajz, Slemmer Eszter biológia tantárgyból dicséretben részesül.  

Összefoglalva: 

Egy jól összeszokott, élénk, érdeklődő, kicsit időnként túlpörgetett osztályközösségről van szó, 

akik jóban, rosszban összetartanak. Az órai munkájukban a második félév során tapasztaltam 

visszaesést, kevésbé voltak motiváltak, érdeklődőek, hiányos volt időnként az órai felkészülésük, 

felszerelésük.  

Azért bízom benne, hogy az általam tanított tantárgyak ismeretanyagát mindenkinek sikerült a 

képességeihez mérten elsajátítania. Remélem, hogy a középiskolai tanulmányaik során is 

sikeresen veszik az akadályokat, és az itt megszerzett biológiai, kémiai és földrajzi alaptudásukat 

kamatoztatni tudják. 



Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                                                                                        

Balatoncsicsó 

 2017/2018.  tanév   

55 

 

Korrepetálás: Heti egy alkalommal segítettem a általam tanított tantárgyakból azoknak a 

gyerekeknek, akiknek szükségük volt rá. Elsősorban az 5. és 6. osztályos tanulók éltek ezzel a 

lehetőséggel. 

 

 

 

 

 

 

Dombi Gábor- testnevelés 

A NETFIT felmérések alapján az iskola tanulói többségben megfelelő egészségi állapottal és 

fittségi mutatókkal rendelkeznek, ez alól kivételt képez pár súlytöbblettel rendelkező gyerek. 

Jövőbeli célunk az, hogy ezeket a diákokat felzárkóztassuk és ezzel, koruknak megfelelő fittségi 

és egészségi állapotba hozzuk őket. 

5. osztály 

Az osztályba 4 fiú és 7 lány jár. Novemberben csatlakozott hozzánk Dobosi Daniella, aki egy 

átlagos képességű diák, egy kis önbizalom hiányban szenved, többre lenne képes. Az osztályból 

minden tekintetben kilóg Bőczi Ninetta. Teljesítménye jócskán elmarad, fizikai, akarati és értelmi 

képességekben is. Súlyproblémával küzd, amit év közben már jeleztem a szüleinek, akik partnerek 

az életmódja megváltoztatásában. Az étrend és az otthoni fizikai aktivitás növelésétől pozitív 

eredményeket várok az iskolai felmérésekben. Az osztállyal az ősz folyamán meggyűlt a bajom. A 

nagy ugrást az alsó és a felső között a tavaszi félévre sikerült véghez  vinnünk. Kevesebb a 

magatartási probléma és a munka morál is jelentősen javult, ami magával hozta a jobb 

eredményeket. A fiúk és néhány lány között nagy a versenyszellem, ez néha túllépi az egészséges 

határt. Sok probléma adódik ebből. Türelmes hozzáállással és következetes szabályokkal 

próbálom kordában tartani a diákok indulatait. Vannak biztató jelek, de hosszú még az út.  
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Az osztályból kiemelném Godány Barnabást, aki dicséretes eredménnyel zár, valamint szépen 

képviselte az iskolát a különböző versenyeken. Gondos Lucát, aki az iskolai eredményei mellett, 

remekült helytállt a diákolimpia megyei versenyén, 3. és 6. helyen végzett úszásban.   

A NETFIT mérés során tapasztaltak: (jövőre kiemelten fejlesztendő terület) 

A kar- és a láb izmainak erősítése, hajlékonyság fejlesztése. 

6. osztály 

Az osztályba 6 fiú és 4 lány tanuló jár, szeptemberben érkezett hozzánk Móring Kamilla, átlagos 

képességű tanuló. Az osztályban hetente 5 testnevelés órát tartok. A diákok aktivitása  

 

egy-két kivételtől eltekintve megfelelő. Vidákovics Levente hozzáállása a munkához rendkívül 

hullámzó. A képességei is korlátozzák, azonban az akarata a sporthoz, mozgáshoz, minimális. 

Takács Gerda képessége és hozzáállása is kissé elmarad a társaihoz képest, a sportjátékokból, 

labdás játékokból mindig kivonja magát. Az osztály két kiemelkedő diákja továbbra is Godány 

Levente és Godány Botond. A testnevelés órán vezérszerepet töltenek be, a játékok, versenyek 

95 %-at a két tanuló nyeri meg. Közösségépítő tényezők is, hiszen buzdítják, segítik társaikat, 

hogy jobb eredményeket érjenek el. Az osztály fegyelmezett, jól lehet velük dolgozni. A 

munkához való hozzáállásuk talán a legjobb a felsős osztályok közül. Egyértelműen Levente és 

Botond az,aki teljesítménye miatt kiemelendő diáktársai közül, mindketten dicsérettel zárják az 

évet. 

Godány Levente a megyei kisiskolás atlétika versenyen 5. helyezést ért el. 

A NETFIT mérés során tapasztaltak: (jövőre kiemelten fejlesztendő terület) 

 A törzs- és kar izmainak erősítése, hajlékonyság fejlesztése.  

7. osztály 

Az osztályba 8 tanuló jár, ebből 5 leány és 3 fiú. Az osztálynak hetente 5 órában tartok testnevelés 

órát. A tanulók többsége aktívan részt vesz az órákon. Kivétel Csereglei Eszter, akinek sokszor 

hiányos a felszerelése, valamint megpróbál kibújni minden feladat alól. A tavaszi teljesítménye 

alapján elégtelen kerülne az év végi bizonyítványába, rengeteg órán értékelhetetlen teljesítményt 

nyújt. Szerencséjére az ősszel szerzett pár jobb jegyet és megmenekül a bukás elől. Buda Kamilla 
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messze elmarad társai adottságaihoz képest, emellett koncentrációs zavarral és akarathiánnyal is 

küzd. Amint eléri a szükséges szintet, megáll. Kisebb magaviseleti problémákkal Mádl 

Csaba,Vasáros Bálint és Kiss Jonatán is küzd. Magatartásuk sokat javult, jót tett a 3 fiú 

kapcsolatának, hogy András nyáron elköszönt az osztálytól. Az előző évhez képest Bálint 

viselkedése normalizálódni látszik, befogadják vagy elfogadják társai. Sajnálom, hogy Csabának 

nincs egy igazi versenytársa az osztályban, aki jobb eredményekre sarkallná, többre lehetne képes 

adottságai alapján. Az osztályból Molnár Fruzsinát emelném ki, megfelelő magaviselete és 

teljesítmény alapján. Teljesítménye ebben az évben egy kicsit csökkent, úgy érzem a tanulás 

fontosabb szerepet tölt be nála, mint a  

 

sport, ezért a 8. első félévére várhatóan lejjebb kerül. Tehetsége és képességei alapján jó sportoló, 

akár élsportoló válhatna belőle, dicsérettel zárja az évet.  

Mindenkit szaktanári dicséretben részesítettem, a sportpályán nyújtott segítségéért.  

A NETFIT mérés során tapasztaltak : (jövőre kiemelten fejlesztendő terület) 

A kar- és a láb izmainak erősítése, hajlékonyság fejlesztése. 

8. osztály 

Az osztályba 12 tanuló jár, ebből 6 fiú és 6 leány. Az osztálynak hetente 5 órában tartok 

testnevelés órát. Általában jó a hangulat, az osztállyal lehet haladni. Az osztály közösség egy-két 

tanulótól eltekintve rendkívül aktív, pörgős, ritkán túlhevülnek, de egy kis fegyelmezéssel hamar 

visszazökkenek az óra folyamába. A fiúknál ez sokszor pont a jó képességeik miatt történik, mert 

könnyedén megcsinálják azokat a feladatokat, amikkel a többiek küzdenek, így unatkoznak és 

ilyenkor számukra plusz feladatokkal kell készülni. Selyem Gergőnél továbbra is komoly gondot 

okozhat az elhízás, tavaly óta a helyzete nem változott. Ajkai Kíra az egész  

évben fel van mentve a munka végzés alól, a tavalyi térdsérülése miatt. Szeptemberben több 

alkalommal felajánlottam a segítségemet, hogy a gyógytornához hasonló, erősítő edzéseket 

készítek neki, amit az órán el tud végezni. Nem kért a segítségemből. Az elmúlt egy évben szinte 

nulla volt a fizikai aktivitása, amit a NETFIT testösszetétel vizsgálata ki is mutatott. Fokozott 

fejlesztés szükséges a testzsír százalék csökkentésében. Az osztály lánydiákjainál megjelent a 

serdülő kori dac, a két jó képességű tanuló, Godány Gerda és Slemmer Esztert teljesítménye 
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romlik, az elmúlt évhez képest, azonban Vajda Réka teljesítménye javult. A fiúknál mindenki 

hozta a tőle elvárható szintet. 

Az egész 8. osztályt kiemelném, hiszen rengeteget segítettek a sportpálya felújításában.  

Mindenkit szaktanári dicséretben részesítettem.   

 

 

 

 

Horváthné Simon Marianna- magyar nyelv és irodalom 

A magyar nyelvtan és irodalom órákon 5. osztályban a Mozaik Kiadó Sokszínű magyar nyelv és 

Sokszínű irodalom könyveiből taníthattam, sajnos az irodalomnak 6.-ra nincs folytatása. A 7. 

osztályban az Apáczai Kiadó tankönyveiből és munkafüzeteiből tanultunk. A kiadványok részben 

megfeleltek az elvárásaimnak, sok bennük a feladat, gondolkodtatóak, érdekesek. Egy-két esetben 

az Apáczai Kiadó könyveinél azonban pontatlanok a feladatok, előfordulnak helyenként 

helyesírási hibák és tárgyi tévedések, ezeket javítani szoktam.  

5. osztály 

Magyar nyelvtanból a hangok és betűk, szóelemek, a szavak szerkezete, hangalak és jelentés 

kapcsolata, helyesírási alapelvek voltak a témakörök. A gyerekek elég jól vették az anyagot, 

sokáig gondot okozott, hogy a szóbelit, a szabályok megtanulását nem tartották feladatnak. Írásuk, 

írásképük megfelelő, a helyesírásuk bizonytalan, nem tudtunk versenyen indulni. 

Irodalom órákon a népköltészetről, a népmesékről, a János vitézről, lírai és epikai művekről 

tanultunk. Ősszel együtt tekintettük meg a veszprémi Pannon Várszínház előadásában a Pál utcai 

fiúk c. musicalt, alig várták a feldolgozását. A regény feldolgozását a Pál utcaiak és a 

vörösingesek, az osztály ebben a két csapatban dolgozott, közötti vetélkedővel és a csatával( 

számháború) zárult. 

Az Erzsébet királyné Megyei Olvasóversenyen indult Gondos Luca és Szűcs Kamilla, ugyancsak 

velük neveztünk a Janikovszky Éva Meseíró Versenyre. 
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Mindkét tantárgy esetében tanulási problémával küzd Dobosi Daniella, Kaszap Emese. 

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Gondos Luca, irodalomból tantárgyi dicséretben részesül. 

7. osztály 

Magyar nyelvtan órákon a mondatrészekkel foglalkoztunk, a tanév végére az osztály felének 

komolyabb nehézségű mondatokat is sikerült elemeznie, azokhoz ágrajzot készítenie. 

Irodalomból a 7. osztályos tananyag nagyon gazdag, sokat kellett volna olvasni, tanulni, ami nem 

mindenesetben sikerült. Komoly problémát jelentett, hogy a kötelező olvasmányokat kevesen 

olvasták el. 

A tananyagot sikerült feldolgoznunk, bár a haladást gyengítette, hogy 4 tanuló, Buda Kamilla, 

Csereglei Eszter, Mádl Csaba, Vasáros Bálint, nem vette komolyan az órákra való felkészülést, 

gyakran hiányzott a házi feladatuk, a szóbelit pedig nem tekintették házi feladatnak, pedig Buda 

Kamilla kivételével, aki rövid ideig volt tanulószobás, mindhárman tanulószobások voltak.  A 

legszorgalmasabb, egyenletes teljesítményt nyújtott Molnár Fruzsina, bár a tanév végére ő is 

elfáradt, többször hibázott, az Erzsébet királyné megyei olvasóversenyen 2, helyezést ért el A 2. 

félévben nagyon sokat javult Kovács Kata teljesítménye, , Mátics Regina pedig visszahúzódó lett, 

a teljesítménye hullámzó, Kiss Jonatán ambiciózus, igyekvő tanuló, bár felületes a felkészülése.. 

 

 

Kereszturiné Semetka Judit- testnevelés 

1. osztály 

9 tanulóból egy fiú, nyolc lány. A tanulók nagy része gyenge fizikai képességekkel érkezett az 

óvodából. Problémák voltak több gyereknél, néhányuknál jelenleg is van a koncentrációval, 

rendkívül rövid ideig tudtak odafigyelni a feladatokra. Sajnos évről-évre egyre több gyerekek 

érintett ebben a problémában, ezért vezettük be immár első és második osztályokban is a 

mozgásterápiás foglalkozásokat a testnevelésen belül. Heti két órában „OKOSÍTÓ TORNÁN” 

vettek részt, melyet Veiner Veronika tartott. Ezeken az órákon a csecsemő és kisgyermekkorban 

elmaradt mozgásformákat végezték, ezáltal az agy kevésbé fejlett területeit fejlesztették. 

Eredményeik és koncentrációjuk is a tanév során rengeteget fejlődött. Feladattudatuk erősödött, 

néhány kivétellel. 
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A tanév során a testnevelés órákon fejlesztettük egyensúlyérzéküket, labdaérzéküket sok 

ügyességi feladatot csináltunk.  Sokszor foglalkoztunk relaxációs gyakorlatokkal, de főleg év 

elején ez néhány tanulónak gondot okozott. Sok játékot tanultunk és játszottunk. Szabályokat  

 

 

megfelelően tudják alkalmazni, azt többségében be is tartják. A legjobban a labdás játékokat 

kedvelték. 

2. osztály 

14 tanulóból 10 lány és 4 fiú.  

A tanórákon a gyerekek aktívak, többségében szívesen vesz részt mindenféle feladatban. Az 

gyerekek egy része átlagos fizikai képességű, míg 4-5 tanuló gyenge, nehezen fejleszthető. 

Kiemelkedő képességű tanuló Hutchinson Hollie és Plavecz Gilbert. Több olyan tanuló van az 

osztályban, akinek a szabályok betartása nehézséget okoz, társaival folyamatosan vannak 

súrlódásai öntörvényűsége miatt. Még mindig van olyan tanuló, akinek a figyelme többször 

elkalandozik (Takács Gitta, Dobosi Filip, Vidákovics Ábel, Dobosi Zalán) 

 Sajnos ősszel az időjárás nem tette lehetővé, hogy többet dolgozzunk a szabad levegőn, a 

sportpályán, de azért az atlétika mozgásanyagát így is sikerült átvennünk (részben a teremben). A 

tanév során főként képességfejlesztést végeztünk és sokat játszottunk. A szabályokat túlnyomó 

részt helyesen alkalmazzák, két tanuló van, aki sajátosan értelmezi azokat (Ágoston Dalma és 

Dobosi Zalán), rájuk mindig oda kell figyelni és figyelmeztetni a játékszabályok helyes 

alkalmazására. 

 

 

Lakatos Mónika- nemzetiségi német nyelv és irodalom 

4. osztály 

A negyedik osztályban a Planetino 2 tankönyvet és a hozzá tartozó munkafüzetet használtuk. Az 

osztályt szeptemberben vettem át kolléganőmtől, de a gyerekek nem voltak ismeretlenek 

számomra, hiszen 1. osztályban már tanítottam őket. Több jó képességű tanuló van az osztályban. 
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Jól motiválhatók, szeretik a kihívásokat, törekszenek és vállalkozó szelleműek. Órán aktívak, 

lelkesek.  

 

 

A tanmenetben tervezett anyagot sikerült elvégeznünk. Emellett sok plusz feladatot meg tudtunk 

csinálni, amit önként vállaltak és lelkesen csináltak végig. 

A Titok német levelező versenyen(országos) 4 tanuló – Dobosi Dévald, Kercselics Fanni, 

Plavecz Melani, Tihanyi Anna - csapatként vett részt. 95.6%-os teljesítménnyel a 11. helyen 

végeztek. A veszprémi Dózsa György Általános Iskola által rendezett vetélkedőn 1. helyezést 

értek el  – Kercselics Fanni, Plavecz Melani, Tihanyi Anna. 

Néhány tanulónál azonban akadtak problémák az év folyamán. Takács Ruben munkatempója 

nagyon lassú, sokszor hiányzott házi feladata és felszerelése, de igyekszik pótolni. Nagyobb 

problémát látok Dobosi Medárdnál. Gyakorlatilag soha nincs házi feladata, felszerelése hiányos, 

rendetlen. Órán játszik, nem figyel. Fegyelmezési problémáim nem vagy csak ritkán voltak. 

Második félévben megpróbáltam egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni az otthoni, önálló 

tanulásra. Szerettem volna őket egy kicsit felkészíteni a felső tagozatra. 

5. osztály 

Az ötödik osztályban a Beste Freunde tankönyvcsalád 1. kötetéből dolgoztunk. A tananyaggal 

időben végeztünk. Kényelmes tempóban a tanmenetnek megfelelően tudtunk haladni. 

Órai munkájuk, aktivitásuk megfelelő. Szeretik a játékos feladatokat. Gondot okozott azonban, 

hogy nem figyelnek egymásra. Aki éppen nem „szerepel” az elkalandozik, gyakran beszélgetéssel, 

dúdolgatással zavarja az órát. 

Az osztály egy része jól terhelhető, sok plusz feladatot végeznek el órán. Bár többször előfordul, 

hogy felületesek, figyelmetlenek. Sokat javítana az eredményükön, ha alaposabban, pontosabban 

dolgoznának. Az otthoni felkészülésükkel, önálló tanulásukkal nem vagyok megelégedve. 

Kiemelkedő Gondos Luca teljesítménye. Felzárkóztatásra és sok segítségre van szüksége Dobosi 

Daniellának. 
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Versenyek: Löwenzahn online német versenyen (országos) Gondos Luca 4. helyezést ért el. A 

TITOK német levelező versenyen(országos) Godány Barnabás, Gondos Luca és Takács 

Tamara csapatban 94.4%-os teljesítménnyel a 13. helyen végzett. 

7. osztály 

A hetedik osztályban a Beste Freunde tankönyvcsalád 2. kötetéből dolgoztunk. Az első kötet még 

többnyire az alsó tagozatos anyag ismétlése volt. A második kötet anyagának elsajátítása már 

többeknek problémát okozott, így a tanévre tervezett anyagot sajnos nem tudtuk befejezni. Az 

osztályban 3 tanuló tanulási problémával küzd, munkatempójuk lassú, szorgalmuk, hozzáállásuk 

sem megfelelő.  

1-2 tanuló kivételével órán passzívak, nehezen motiválhatók, otthoni felkészülésük sem 

megfelelő, ami megnehezíti a haladást.  

4 tanuló többnyire kiegyensúlyozottan teljesít. Kiemelkedő Molnár Fruzsina. Ő ebben a 

tanévben DSD1 próbanyelvvizsgát tett. 

A TITOK német levelező versenyen csapatban Kovács Kata, Mátics Regina és Molnár 

Fruzsina 95.9%-os teljesítménnyel az 5. helyen végzett. 

8.osztály 

A nyolcadik osztályban a Beste Freunde 2 tankönyvből és munkafüzetből tanultunk. 

Az első félévben a tananyag elvégzése mellett fő feladatunk a felvételire és a DSD1 nyelvvizsgára 

való felkészülés volt. Nem volt egyszerű feladat.  

2 tanuló készült német felvételi vizsgára. Ajkai Kíra sok szorgalommal és kitartó munkával 

sikeres vizsgát tett, és felvételt nyert a Lovassy László Gimnázium nemzetiségi német tagozatára. 

5 tanuló vett részt a DSD1 nyelvvizsgán. Sajnos hozzáállásuk, érdektelenségük nagyon 

megnehezítette a felkészülést. Ennek ellenére az eredményekkel többnyire elégedett vagyok. 

 

 Szóbeli rész Hallott szöveg 

értése 

Olvasott szöveg 

értése 

Szövegalkotás 

Ajkai Kíra B1 - B1 B1 
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Godány Gerda B1 B1 A2 - 

Selyem Gergő B1 B1 A2 - 

Slemmer 

Eszter 

B1 A2 - A2 

Vajda Réka B1 B1 B1 A2 

 

A komplex nyelvvizsga Vajda Rékának sikerült A2 szinten. 

Kiemelném Ajkai Kírát és Vajda Rékát. Ő teljesítettek a legjobban. 

Az osztály egészére jellemző volt a passzivitás. Ez az otthoni és órai munkájukat egyaránt 

negatívan befolyásolta. 

 

 

Rab Márta- technika 

Az 5. – 6. osztályokban tartott technikaórák elsősorban gyakorlati feladatokat tartalmazó, az adott 

munkához kapcsolódó ismeretközlő, elméleti, módszertani, és nem utolsó sorban életmód-formáló 

ismereteket nyújtó tananyagra épültek. Mivel iskolánk ebben a tanévben  

ökoiskola lett, a tananyagnak az életmóddal, környezetvédelemmel összefüggő aspektusai még 

nagyobb szerepet kaptak.  

Témakörök:  

*Teendők a háztartásban, lakókörnyezetben 

*Ételkészítés 

*Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 

*Közlekedési ismeretek 

Ezen belül a feladatok, átadandó ismeretanyag: 
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– a lehetőségekhez (alapanyag, szerszám) alkalmazkodva - kismesterségek, kézműves technikák 

megismerésén keresztül a különféle (természetes és mesterséges) anyagok felhasználhatósága,  

- szerszámhasználat, mérés, tervezés, kreativitás, problémamegoldás 

- régi és új illetve más műveltségterületen megszerzett ismeretek szintetizálása,  

- a magyar hagyományokat őrző technikák és ehhez kapcsolódó alapvető néprajzi ismeretek, 

egyes munkadarabok mai ízlésnek megfelelő elkészítése;   

- családi hagyományok ápolása, ünnepek; háztartási ismeretek 

- környezetvédelem és gazdaságosság, tudatos és egészségmegőrző életvitel 

- közlekedési ismeretek 

Az azonos területek és a hozzájuk tartozó tananyag korosztályonként más szinten került 

feldolgozásra: 6. osztályban a már előző évben megismert anyagokat, technikákat, feladatokat, 

munkafolyamatokat, információkat kibővítve, magasabb nehézségi fokon, gyakran más 

alapanyagok felhasználásával, újabb aspektusok figyelembe vételével vettük újra. Az órai munkák 

tervezésénél figyelni szoktam arra, hogy az elkészítendő munkadarab értelmes, használható 

legyen, és lehetőleg mindenki kedvvel készíthesse. Az elkészült munkákat mindig hazavihetik, 

használhatják is. 

 Az órákon gyakran jegyzeteket készítettünk, hogy a legfontosabb, munkafázisokat, kellékeket 

rögzítsük, egyúttal a jegyzetírásnak ezt a módját (magyarázó rajz, folyamatábra) is gyakorolják. A 

felhasznált anyagok nagy részét én biztosítottam, ritkábban a gyerekek feladata volt a hozzávalók 

előteremtése (főzés hozzávalói, viasz, nád, kő…).  

Az értékelés szempontjait minden év elején (is) ismertetem: az ügyesség, technikai készség egyéni 

adottság, az ízlés – bizonyos határokon belül saját „ügy”, ez az osztályzat egyik eleme. 

Jelentősebb hangsúlyt kap a tiszta, rendes munkára törekvés, a figyelem, az instrukciók követése, 

az igyekezet.   

 

 

Mindkét osztállyal használtuk az interaktív táblákat; anyaggyűjtés, információszerzés, 

szemléltetés során nagy segítségünkre volt az internet. 
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Az 5. osztály tanmenete a megadott témakörökre illetve óraszám-elosztásra épült, tartalmilag a 

fenti elemeket hordozza. Minden lehetséges alkalommal kitértünk a természetes anyagok 

felhasználásának sokféle lehetőségére, valamint a korosztály számára is érthető, követhető 

környezettudatos életvitelre. Az osztály együttműködő volt a tanévre tervezett feladatok 

megvalósításában: a gyerekek egy része otthon is barkácsol, ez kézügyességükön és 

magabiztosságukon észrevehető volt. Érdeklődéssel, szívesen végezték az órai feladatokat; 

mindenki a maga egyéni képességei szerint, de igyekezett az elvárásoknak megfelelni, a 

foglalkozások jó „munkahangulatban” teltek. A legtöbben könnyen „megbirkóztak” az újszerű, 

felsős elvárásokkal: önállóság, instrukció – követés, megfelelő munkatempó, önellenőrzés, 

felelősségvállalás. A kevésbé ügyes kezűek is igyekeztek együttműködni, elvégezni az adott 

feladatot. Hanyagság, munkadarab be nem fejezése mégis előfordult, bíztatás és a határidő 

tologatása ellenére is, ez tükröződik. az osztályzatokban. Év végi jegyeik az órákon tanúsított 

odafigyelésüknek, hozzáállásuknak megfelelően alakultak. 

 A 6. osztályban sok alapanyag, munkafolyamat, információ bizonyos fokig már ismert volt. A 

régebben szerzett tudást, ismereteket bővítettük; foglalkoztunk a bennünket körülvevő világ 

sokszínűségével, a már ismert dolgok sokféle felhasználhatóságával, valamint a már ilyen korú 

gyermek számára is megvalósítható környezettudatos életvitellel, gondolkodásmóddal. 

Az osztály nagyon jó partner volt a tanévre tervezett feladatok megvalósításában: a gyerekek 

többsége tevékeny, otthon is barkácsol. Érdeklődéssel, szívesen és buzgalommal végezték az órai 

feladatokat, mindenki a maga egyéni képességei szerint, de igyekezett az elvárásoknak megfelelni. 

A foglalkozások jó hangulatban, kellemes légkörben teltek. A legtöbben továbbra is könnyen 

„megbirkóztak” az elvárásokkal: önállóság, instrukció – követés, megfelelő munkatempó, 

önellenőrzés, felelősségvállalás. Év végi osztályzataik 4 és 5 lesznek. 

 

 

 

 

Rábaközi Rita-ének 
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Tárgyi feltételek: Az ének-zene tanításához alapvetően szaktanteremre lenne szükség, melynek 

alapfeltétele a zongora, egy megfelelő színvonalú számítógéppel összeköthető hangfal és öt 

vonalas tábla, kivetítő. 

Szerintem ez a könyvtárban könnyen megvalósítható lenne, hiszen a zongora adott, a 

számítógépek adottak, viszont megfelelő hangfal nincs egész évben cipeltem az otthoni 

hangfalamat hétről hétre, hogy megfelelő minőségben szóljon a zene.  

Szükséges lenne az öt vonalas tábla is. A korábban használt feltekerhető táblákat nem lehet 

tisztítani rendesen, viszont a hangszerek miatt csak a táblafilces megoldás jöhet szóba. 

Hiányzik a kivetítő is hiszen a zenehallgatás élményét, vizuálisan képekkel növelhetnénk. 

Valamint pl: egy zenekar elemzésénél hasznos lenne a látvány is. 

Korábban már beszéltük, hogy a jelenlegi tankönyvek nem túl jók. Nem alkalmazkodnak az 

életkori sajátosságokhoz, túl magasra teszik (a heti egy) énekóra tananyagát. De jelenleg csak ez 

rendelhető, változtatásra nincs lehetőség. 

Tehetséggondozás szerepét a zeneiskola tölti be, hiszen az általános iskola diákjait felkarolják, 

felkészítik szereplésekre az együttműködő zeneiskolai tanárok. 

A tanulók, szülők, kollégák hozzáállásában jó lenne a komolyabb hozzáállás. El kell fogadni, 

hogy az ének-zene is tantárgy, ha tetszik valakinek, ha nem. Tehát a tanulókat ugyanúgy kötelezi 

az órai felszerelés, a házi feladat elkészítése, a tananyag osztályzása és bizony ha többszöri 

felszólításra, semmit sem csinál a tanuló a buktatás is. Minket pedagógusokat pedig kötelez a 

tanmenetben szereplő tananyag megtanítása. 

Az iskolai énekórán sikernek számít egy-egy dal élményszerű megszólaltatása, és a 

hangszerbemutatók is.  

Én improvizatív, zeneterápia irányába vinném el az énekórák menetét, ehhez megfelelő 

szaktanterem és eszközök szükségesek. ( Orff -féle ritmushangszerek) 

 

 



Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                                                                                        

Balatoncsicsó 

 2017/2018.  tanév   

67 

 

Az ének óra mint tantárgy szerepének jelentőségében, hiszen a közös éneklés öröme hatással van 

az ember egész szervezetére. Ha pedig valaki nem szeret énekelni a megfelelő zene hallgatása is 

oldja és rendezi akár az idegrendszert, két stresszesebb tanóra között. 

A 7. osztályban néhány tanulót nem lehetett „dalra bírni”, de még azt sem hogy tanulja meg 

szavalja el a szöveget, vagy írjon egy zeneszerzőről. Sok ellenállást tapasztaltam, viszont büszke 

vagyok azokra a fiúkra akik felvállalva mutáló hangjukat, énekeltek nekem év végén. 

A 8. osztályosok, mint minden évben, úgy gondolják, nekik mindent lehet. Sok volt a 

fegyelmezési problémám és a felszerelési hiányosságok. A ballagási dalok tanulásával a második 

félévben lendületet tudtunk vinni az ének órák menetébe. 

Konkrét tárgyi eszközök beszerzése: 

taneszközcentrum.hu  

Ritmus és hangszerkészlet 18 db-os, táskában 

Megrendelésszám: 23V233 

Ára: 42500 Ft (Bruttó ár) 

Hangfalak http://audiocentrum.hu/Hangsugarzok-Majusi-Akcioja 

Táblára javasolnám, hogy egy fehér mágneses táblát megfelelően vonalazzunk be, szerintem ez 

tisztítható lenne, de valamilyen megoldást találnunk kellene. 

A fehér táblára meg lehetne kivetíteni, csak akkor szükség lenne egy mobil projektor állványra. 
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Tihanyiné Baki Zsuzsanna- nemzetiségi német nyelv és irodalom, nemzetiségi 

német népismeret 

1.osztály német nemzetiségi nyelv és irodalom 

8 főből áll az osztály, 7 lányból és 1 fiúból. Mindenre nyitott, érdeklődő társaság, a tanmenetnek 

megfelelő léptékben tudtam velük haladni. A Mein erstes Deutschbuch tankönyvből és 

munkafüzetből tanulnak, amit kiegészít az év végére betelt és igényesen vezetett füzetük. Sok dalt 

és mondókát ismernek, az előírtnál jóval többet, mivel szeretnek énekelni. Az osztály nagy része 

szívesen végez manuális tevékenységet, csak egy tanuló nem színez szívesen. 3 tanuló 

kiemelkedően jól teljesít, a 2-3 lassúbb és kicsit gyengébb is igyekszik a többiekkel együtt 

haladni. Nagyon szívesen veszik az IKT eszközök használatát, mint korosztályuk általában. 

3.osztály német nemzetiségi nyelv és irodalom 

9 tanulóból áll az osztály, 7 lány és 2 fiú. A Planetino 1 tankönyv és munkafüzet alapján haladunk. 

Rendkívül nehéz velük haladni, minden órán nagy problémát okoz az állandó fegyelmezés, amit 

egy lány éretlen magatartási viselkedése okoz. Ez a többieket is nagyon zavarja, állandó 

kérdéseivel, beszólásaival a többiek nem tudnak a feladatra koncentrálni. A többség átlagosan 

teljesít, míg két másik tanuló épphogy megfelelt a minimális követelményeknek. Egy tanuló jó 

eredményt ért volna el, ha szorgalmasabb lett volna a második félévben. Továbbá van két-három 

stabilan jó eredményt elérő diák. Összességében gyengébben teljesítenek, mint az eddigi 

harmadikosok. Énekelni ők is nagyon szeretnek. 

6. osztály német nemzetiségi nyelv és irodalom 

Az 6. osztály 9 főből áll, 3 lány és 6 fiú. Érdekes összetételű, magabiztos osztály, 4 fiú különösen 

jó nyelvérzékkel bír, a lányok lényegesen gyengébbek. Ennek ellenére jól tudnak együtt dolgozni, 

bár a fiúk között némi rivalizálás tapasztalható évek óta. Ebben az évben folytattam a Beste 

Freunde című tankönyvcsalád anyagát, ami speciálisan a magyarországi német nyelvoktató 

általános iskolák számára készült. A legújabb nyelvtanulási kutatásoknak megfelelően felépített, 

kompetenciaalapú és gyerekek érdeklődési körének tökéletesen megfelelő tananyagnak tartom. 

Megfelelő mennyiségű tesztet, gyakorlási lehetőséget  
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tartalmaz, különösen nagy hangsúlyt fektet a páros, szituációs gyakorlatokra, amit a gyerekek 

nagy örömmel végeznek. Interaktív anyagok is a rendelkezésemre állnak. Szívesen énekelnek, de 

már nem olyan lelkesen mint alsó tagozaton. Fegyelmezési gondjaim ebben az osztályban 

nincsenek. Jól tudtam hasznosítani a külföldi továbbképzéseken tanultakat idén is ebben az 

osztályban (. filmprojekt). 

1. osztály német nemzetiségi népismeret 

Alsó tagozaton a Schatztruhe című tankönyvcsaládból tanítom ezt a tantárgyat. A munkafüzethez 

tartozó mellékletek számos barkácsolási lehetőséget teremtenek, amit nagyon jónak tartok, mivel 

ezen az évfolyamon még hiányzik az írás-olvasás. Számos mondóka, dal tartozik a tananyagba.  

Kedvenc témájuk a ház és az udvar. 

2. osztály német nemzetiségi népismeret 

Szintén a Schatztruhe munkafüzetben, valamint saját füzetben dolgozunk. A gyerekek itt is 

szívesen barkácsolnak, de ez itt sokkal bonyodalmasabb és több időt igényel, mint a többi alsós 

osztályban.   Gondot okoznak a pótlások, heti egy órás tantárgynál nem érzik fontosnak az írásbeli 

feladatok pótlását. Kedvenc témájuk a lekvárkóstolós óra volt, sokan részt vettek közülük a 

Trachttagon is. 

3.osztály német nemzetiségi népismeret 

Az eddigi módon a munkafüzetükben és a füzetükben dolgoznak. Kissé passzívak az órákon, de 

barkácsolni ők is szeretnek. Énekhangjuk szép, szívesen énekelnek. Füzeteiket gondosan, szépen 

vezetik. Fegyelmezési gondom kevesebb, mint korábban. Kedvenc témájuk a konyha, étkezés 

volt. 

4. osztály német nemzetiségi népismeret 

Ebben az osztályban nagyon jó dolgozni, jól tudok velük haladni, mert lelkesek. Az alapszókincset 

szinte mindenki elsajátította. Sokan közülük tág látókörűek, a tanult témákban bőséges ismereteik 

vannak. Mindenhez hozzászólnak, mindenről van kialakult véleményük. Két kisfiú és öt kislány 

kiemelkedően jól teljesít. Szívesen és jól énekelnek, füzeteiket, munkafüzeteiket gondosan 

vezetik. Kedvenc témájuk a sváb konyha és annak berendezése  
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volt, amit az otthonról hozott saját gyűjteményemmel az iskola egy sarkában tudtam számukra 

prezentálni. 

5. osztály német nemzetiségi népismeret 

A korábbi évekhez hasonlóan, itt is sok a tág látókörű, olvasott, tájékozott tanuló. Gondot okoz 

viszont az időnként fellépő unatkozás a legjobb szándékom ellenére is. Nehezen tűrik a 

monotonitást, hamar megunnak egy- egy témát, állandó és tartós foglalkoztatást igényelnének, de 

ez nem biztosítható mindig. Idén még nincs tankönyv a piacon, ezért a füzeteikben dolgoznak. 

Kedvenc témájuk a Falurally volt. 

6. osztály német nemzetiségi népismeret 

Ők az egyetlen évfolyam, akiknek még nem szerepelt önálló tantárgyként a német nemzetiségi 

népismeret, ezért nagy lelkesedéssel dolgoztak egész évben. A hatodikos központi tanmenet 

anyagát tartom a legváltozatosabbnak és legérdekesebbnek. Kivétel nélkül  

példaszerűen gondosan és szépen vezetik a füzeteiket, mivel sem tankönyvük, sem munkafüzetük 

nincs. Jól tudnak együtt dolgozni, több projekt is sikeres volt. Az itt tartott bemutató órám sikeres 

volt. Kedvenc témájuk is ez,- azaz Balatoncsicsó épített környezete- volt. 

7. osztály német nemzetiségi népismeret 

Ezen az évfolyamon idén másodszor használok munkafüzetet, a Frey Mária által készített Oma 

erzählt...címűt. Nagyon jónak és alaposnak találom, két évre elegendő tananyagot tartalmaz, 

persze úgy, hogy egy-két témát nem dolgozunk fel, mivel azok a következő tanév tananyagában 

szerepelnek. Örülök neki, hogy nem kell fénymásolnom, hanem osztálynyi mennyiség áll belőle 

rendelkezésre. Kedvenc témakörük a népi gyógyászat volt. Prezentációt kellett készíteniük az 

étkezés témakörben, nagyon szívesen és színvonalasan  készítették. 

8. osztály német nemzetiségi népismeret 

Ez az évfolyam is a fentebb említett Frey Mária -féle Omas erzählt című munkafüzetből tanul. Az 

első félévben természetesen aktívabbak voltak, a második félévben nehezebben voltak 

motiválhatóak. Kedvenc témakörük a mezőgazdasági és kerti munkák és a hozzájuk tartozó  
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eszközök, szerszámok voltak. Alapjában véve úgy érzem, rendelkeznek a német nemzetiségi 

általános iskolák alapvető történelmének, kultúrájának és jelképeinek ( himnusz, címer, szervezeti 

felépítés stb. ) ismeretével. 

 

 

Tóbiás Ilona- magyar nyelv és irodalom, történelem, etika 

Ebben a tanévben a felső tagozaton történelmet, erkölcstant és a 6., 8. osztályokban magyar 

nyelvtant és irodalmat tanítottam. 

Hetente háromszor tanulószobai foglalkozásokat tartottam, az első félévben a 8. osztályosok 

felvételi előkészítését segítettem. Természetesen a hivatalos korrepetáláson kívül is minden 

alkalommal segítettem a hozzám forduló tanulóknak. 

A Kálti Márk országos történelemverseny ingyenes helyi fordulóján az 5. és a 6. osztályosokkal 

oldottuk meg a kiküldött feladatsort, de nem értünk el a nevezéshez szükséges eredményeket. 

Mivel éppen a legjobb képességű gyermekek más területeken is nagyon elfoglaltak, csak órai 

munkánkban tudtuk hasznosítani az eddigi évek feladatait. 

Örültem, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Janikovszky Éva Meseíró Pályázatára három 

tanítványom is benevezett: Bocskay Zsófia (6. o.), Dobosi Eliána és Godány Gerda (8. o.). 

Szívesen segítettem munkájukat, de az eredményről még nem kaptunk tájékoztatást. 

Munkámhoz az alapvető feltételek adottak, de hordozható számítógéphez még mindig nehéz 

hozzájutni / kollégáim továbbra is segítenek /, de az interaktív táblák gyakran meghibásodnak, 

javításuk hosszadalmas. Jó lenne, ha a könyvtári állományt tovább frissíthetnénk tanítványaink 

életkorának és érdeklődési körének figyelembevételével. 

Segítettem idén is az iskolai programok, műsorok szervezésében és lebonyolításában. Október 6-

áról, a kommunista diktatúrák és a holokauszt áldozatairól a felsős osztályokban életkorukhoz és 

ismereteikhez alkalmazkodva emlékeztünk meg. Október 20-án a 8. osztályosok műsorával 

emlékeztünk az 1956-os forradalomra és szabadságharcra, a Magyar Köztársaság kikiáltásának 

évfordulójára. Már erre a tanévre is terveztem a kettős Mátyás  
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király évforduló tiszteletére egy iskolai vetélkedőt, de a tanórán kívüli programok bősége miatt a 

következő félévre halasztottam azt. 

ERKÖLCSTAN, ETIKA 

Ebben a tanévben két összevont csoportban heti 1-1 foglalkozáson tartottam az etika tantárgy 

foglalkozásait. Az 5. osztályos Dobosi Daniella és a 6. osztályos Bocskay Zsófia nagyon jól 

dolgozott egyszerre és együtt, segítették egymás munkáját. A 7. osztályos Csereglei Eszter és Kiss 

Jonatán is fegyelmezetten működött együtt Kiss Martin (8. o.) tanulónkkal, sőt a két fiú nagyon jól 

megértette egymást, közösen vitattak meg feladatokat, nyilvánították ki véleményüket. Eszti 

inkább az írásbeli feladatokat végezte szívesen, nehéz volt szóra bírni. Mivel három évfolyamból 

csak 1-1 diák járt az órákra, hiányzásaik vagy az órák elmaradása miatt nehéz volt teljesíteni a 

kötelező óraszámot. 

5. osztály 

Idén kezdtem ebben a kis létszámú, de nagyon eltérő képességű gyermekekből álló osztályban 

történelmet tanítani. 

Az új tantárgyat nagy lelkesedéssel, érdeklődéssel fogadták. Bár a többi 5. osztálynál is nagyobb 

gondot jelentett számukra a felsős, sok tanáros oktatás, általában gyorsan alkalmazkodtak hozzá. 

Főleg az első hónapokban nagyon sok szorgalmi- és gyűjtőmunkát végeztek. A Kerettantervre 

épülő /Horváth Péter/ tankönyvünk gazdag szemléltető anyaga lenyűgözte őket, az érdekes 

olvasmányok feldolgozását nehezítette olvasásuk lassúsága,  

pontatlansága. Különösen Bőczi Ninetta, Dobosi Daniella és Kaszap Emese küzdött szövegértési 

problémái miatt a terjedelmes anyagrészekkel. 

Míg Emese /sok hiányzása ellenére is/ sokat fejlődött, Takács Tamara csatlakozott a 

felzárkóztatásra szorulókhoz. Kiemelkedő, rendszeresen készülő tanulót nem igazán tudok 

megnevezni az osztályból, mert a legjobb képességű gyermekek sem nyújtanak egyenletes 

teljesítményt. Nekik a sok különóra, hiányzás nehezíti dolgukat. /Pintér Marcell, Gondos Luca / 

 

 

6. osztály 
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Már második éve tanítom őket történelemből, magyar nyelvtanból és irodalomból heti 2-2 órában. 

Mivel az órarendjüket idén is nehéz volt összeállítani, a magyar nyelvtan órái estek egymást 

követő napokra , de mivel a tananyagok adta lehetőségeket kihasználva variáltam a tantárgyakat, 

már könnyebben alkalmazkodtunk az adott helyzethez. 

Mindhárom tantárgyamat a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó a kerttantervhez illeszkedő 

tankönyveinek segítségével folytattam ebben a tanévben is. 

A történelmet továbbra is nagyon szeretik, érdeklődőek, de gyűjtő- és kutató szenvedélyük év 

végére már erősen hanyatlott. Örülök, hogy továbbra is nagyon sokat kérdeznek, de ha 

megmondom, hogy hol nézhetnek utána, a többség már feladja vagy elfelejti. Szövegértési 

nehézségeiken, lényeg kiemelési problémáikon továbbra is a füzetbeírt vázlatokkal, Horváth Péter 

tankönyvének ábráival, képeivel próbálok segíteni. A tananyag nagysága miatt kevés időnk 

maradt forráselemzésre, történelmi filmrészletek megnézésére és játékos feladatokra. 

Magyar nyelvtanból a helyesírási gondok mellett tanulási problémák is jelentkeztek. Az otthonra 

kapott gyakorló feladatokat sokszor elfelejtették megoldani, így a szófajok felismerése még 

mindig nehézkesen megy (különösen a gyengébbeknek. A tavaly elkezdett tankönyvcsalád 

/Antalné – Raátz/ könyvét jól tudjuk használni, de az írásbeli kifejezőkészség és az elfogadható 

külalak fejlesztéséhez elengedhetetlen a következetes füzetvezetés és annak rendszeres 

ellenőrzése, javítása és javíttatása is. 

Az Alföldy Jenő által összeállított irodalmi olvasókönyv segítségével dolgoztuk fel idén is a 

tananyagot. Szövegértésük tovább fejlődött, ebben sokat segít, hogy az osztály fele rendszeres 

olvasónak mondható. A kötelező olvasmányt egy kivétellel mindenki elolvasta, többnyire értették 

a teljes szövegét, és meg is kedvelték. Órai aktivitásuk irodalom órákon a legnagyobb, de sokkal 

türelmesebbek társaikkal, mint az előző évben voltak. Szívesen vállalnak szereplést, de néhányuk 

gátlását még oldanunk kell. 

Összességében mindenki megfelelt a továbblépés követelményeinek, sajnálatomra és örömömre 

két tanulónk /Nemes Ábel és Godány Botond/ iskolánkból is tovább léptek egy  

 

 

hatosztályos gimnáziumba. Nagyon fognak hiányozni nem csak jó képességeik, hanem 

egyéniségük miatt is. 
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Ebben az évben és valószínűleg a későbbiekben is szükséges lesz Dobosi Albert, Takács Gerda 

tanulásának rendszeres, Móring Kamilla és Soós Árpád alkalmi támogatása, melyre a tanulószobai 

foglalkozásaim adnak elérhető lehetőséget. 

7. osztály 

Tovább romlott az osztály tanulmányi eredménye ebben az évben, hiszen a jó képességű, órai 

munkában aktív Horváth András másik iskolában tanul tovább. A legjobb, kiegyensúlyozottabb 

teljesítményt ebben az évben is Molnár Fruzsina adta, órai munkánkban is mindig számíthattam 

rá. Kiss Jonatán ha nem is egyenletesen, de jól tanult idén, míg Kovács Kata és Mátics Regina 

eredményei visszaestek. Mádl Csaba, Buda Kamilla, Csereglei Eszter és Vasáros Bálint csak 

fokozott figyelem mellett dolgoznak az órán, így önállóan felkészülni sem tudnak, s a felajánlott 

segítséget is csak ritkán fogadják el. Tanórai magatartásukkal nincs probléma, bár Mádl Csaba 

mindent megtesz, hogy magára vonja társai figyelmét, sajnos nem mindig eredménytelenül. 

Horváth Péter tankönyvét használtuk ebben a tanévben is, de az osztály túlnyomó része csak az 

órai vázlat segítségével volt képes a minimumot teljesíteni.  A térben és időben való 

tájékozódásukhoz a történelmi atlaszt már megtanulták biztosan használni, de zömében tanári 

irányítást igényelnek még hozzá. 

Kihasználva azt, hogy a tananyag érdekli őket több differenciált csoportmunkával próbálkoztam 

idén( hol több, de inkább kevesebb sikerrel). Még az önként vállalt feladataikat sem végezték el 

többen az év folyamán, így kiselőadásaikra sem számíthattam az órák tervezésekor. 

 

 

 

 

 

8. osztály 

Négy éven át tanítottam őket minden szaktárgyamból. Ennek a tanévnek mindannyian nagy 

lendülettel és elhatározásokkal álltunk neki, hiszen a felvételire és a továbbtanulásra 
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összpontosítottuk figyelmünket. A tanórákon kívül is folytattuk kollégámmal a központi írásbeli 

felvételire való előkészítést. A többség elfogadta segítségünket. 

Érdekelte idén is őket a történelem, de a tanórákon hiába voltak aktívak, az önálló 

feladatmegoldás, felkészülés a következő órákra egyre jobban háttérbe szorult. Dobosi Eliánán 

kívül kevesen vállaltak és végeztek szorgalmi feladatot, kutatómunkát, kiselőadást. Történelmi 

térben és időben / különösen az egyetemes történelem témaköreiben/ többen még nehezen 

tájékozódnak  segédeszköz  (atlasz)  segítségével is. Néhányan már jól tudnak jegyzetelni, de 

általában részben vagy teljes egészében közösen készített vázlat szükséges a tanulásukhoz. 

/Horváth Péter tankönyvét használtuk idén is./ 

A magyar nyelvtant az előző éveknél is szorgalmasabban tanulták a felvételire készülők, de az 

osztály egészében is sokkal aktívabban és eredményesebben dolgozott az első félévben. 

Helyesírása többségüknek már jó, néhányan változó teljesítményt mutatnak, de Kiss Martin, 

Török Gábor és Knackstedt Tom még mindig értékelhetetlen. A tankönyvet és a munkafüzetet jól 

tudtuk használni, mégis sokat dolgoztunk a füzetbe íráskészségük fejlesztésének érdekében. 

Az irodalmat / Alföldy Jenő olvasókönyvéből / szívesen tanulták idén is, de a kötelező 

olvasmányt csak néhányan olvasták el végig és figyelmesen. Az órai és házi feladatokat – nem 

mindig – önállóan általában megoldották, a memoriterek tanulása sem okozott már gondot. Órai 

munkájuk, aktivitásuk hullámzó volt, de általában kellemes és nyugodt hangulatban telt ez a 

tanévünk. Kifejező olvasásuk, szövegértésük is javult, bár  

pontatlanságaikat még nem mindig veszik észre, nem javítják magukat. A rendszeresen olvasók 

száma nem emelkedett (4-5 gyermek), de legalább nem is csökkent. 

Többségükben képességeiknek megfelelő továbbtanulást terveztek, a felvételiket jobban megírták, 

mint bíztak benne. Remélem, jövőre is megállják a helyüket!   

 

 

Varga Ágota- matematika 

A matematika tanításához szükséges alapfelszerelések adottak, a Hajdú-féle (Műszaki Kiadó) 

tankönyvcsalád, amelyből az 5. 6. és 7. osztályban dolgozunk, jól használható. A begyakorláshoz 

való feladatokat munkafüzetek híján egyéb feladatgyűjteményekből való fénymásolt lapokkal 
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oldottam meg. A 8. osztályban az OFI matematika könyvét és munkafüzetét használjuk. Nagyban 

segítené munkámat, ha minden tanteremben rendelkezésre állna egy négyzetrácsos falitábla ( akár 

mobil változatban ), a számegyenes és a koordinátarendszer precíz szemléltetéséhez. A tanév 

végéhez közeledve megérkezett egy ötletes, változatos szemléltető csomag a mértani testek 

tanításához, jó szolgálatot tett! 

5. osztály: az alsó tagozatból hozott jó alapokra viszonylag nehezen sikerült ráépíteni az új 

tananyagot, különösen sok időt kellett szánnunk a közönséges törtekkel kapcsolatos műveletek 

elsajátítására. Az új geometriai ismereteket ( terület, kerület, felszín, térfogat, szögmérés ) is az 

előre tervezettnél lassabban sikerült teljesíteni. Nehézséget okozott még a kétjegyű számmal való 

osztás, és a logikai következtetéseket igénylő szöveges feladatok értelmezése. Az osztályban az 

előbbieknél jobban sikerült a tizedes törtekkel kapcsolatos új ismereteket elsajátítani. Segítette a 

koncentráltabb, hatékonyabb munkavégzést az osztályfőnök által megvalósított többszöri 

ülésrend-változtatás. 

 Jó matematikai képességekkel rendelkezik Szigeti Sándor, Gondos Luca, Godány Barnabás és 

Takács Tamara. A velük való differenciált foglalkozást illetve fejlesztést szorgalmi feladatok 

felkínálásával és ellenőrzésével tudtam megoldani. A gyakori hiányzások miatt különös figyelmet 

igényelt Kaszap Emese és Pintér Marcell. A szülők segítségével tudtuk megoldani a 

felzárkóztatást. A heti egy korrepetáláson való rendszeres megjelenéssel  

tudott megfelelő felkészültséget elérni Gombos Ádám és Dobosi Daniella. Alkalmanként részt vett 

ezeken a foglalkozásokon Szűcs Kamilla és Bőczi Ninetta. 

 

 

 

 

 

6. osztály: Az osztály stabil alapműveleti készséggel rendelkezik, ez alól kivétel a negatív 

számokkal kapcsolatos műveletek sora. Aktív csapat, logikus és ötletes kérdésekkel segítik a 

tanórát. Jól ösztönözhetők a pontos házi feladat megoldásokért és a hibátlan önálló órai 

munkavégzésért  megszerezhető jutalompontokkal, amelyeket természetesen érdemjegyekre lehet 
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beváltani. Sikerült megtanulni a közönséges és tizedes törtekkel kapcsolatos új műveleteket. A 

geometriai alapismeretek közül megfelelően megtanulták a tengelyes tükrözéssel kapcsolatos 

feladatok megoldását. Jó tempóban elsajátították az arányossági és százalékszámítási feladatok 

megoldási módszereit. Nehéznek bizonyult viszont az egyenletek mérlegelvvel történő 

megoldása.Kiváló képességekkel rendelkezik Godány Botond, Godány Levente és Nemes Ábel. 

Segítséggel jó teljesítményre képes Dobosi Albert, Hazafi Brigitta, Takács Gerda és Vidákovics 

Levente. Sok ismétlésre, rendszeres gyakorlásra szorul Móring Kamilla és Soós Árpád. Kamilla 

gyakran jött korrepetálásra. 

7.osztály: Ebben a tanulócsoportban nagyon eltérő képességű és szorgalmú tanulókkal dolgozunk. 

Az osztály egy része érdeklődő, fegyelmezett. Velük sikerült elsajátíttatni a függvénytani 

alapismereteket, a geometriai transzformációkat. Nehezebbnek bizonyultak az algebrai új 

ismeretek, de hosszadalmasabb begyakoroltatással megfelelő lett az egyenlet megoldási 

készségük. A szerkesztési feladatokban, kerület- és területszámításban is eljutottunk a kívánt 

szintre. Kiváló teljesítményt nyújtott Molnár Fruzsina. Jó felkészültséget mutatott Kovács Kata 

és Kiss Jonatán. Gyakori segítség mellett megfelelő szintet teljesített Mátics Regina. Sok 

támogatással Buda Kamilla is eljutott az alapismereti szintre. Nagyon nehezen motiválható viszont 

Vasáros Bálint és Mádl Csaba. Csereglei Eszter pedig nagyon sokat hiányzott, és a pótlásokat nem 

végezte el. A második félévben a továbbtanulni szándékozó tanulóknak fejlesztő foglalkozásokat 

tartottunk, a felvételikre felkészítő feladatsorok megoldásával. Ezeken a foglalkozásokon 

rendszeresen részt vett Kiss Jonatán, Kovács Kata, Molnár Fruzsina és Mátics Regina.   

 

 

 

 

 

8. osztály: Az osztályban érződött a jó előképzettség, gyors felfogású, és jó számolási készségű 

csoport, a feladatok megoldásában voltak begyakorlott módszereik. Az új ismeretek elsajátításakor 

gyakran és bátran kérdeztek, jól együtt lehetett működni velük. Jól sikerült begyakorolni az 

egyenletekkel megoldható szöveges feladatokat. A geometriai transzformációk közül új anyagként 

megtanultuk a középpontos hasonlóságot Alkalmaztuk a Pitagorasz tételt. Sok időt szántunk a 
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függvények ábrázolására, a velük való transzformációk begyakorlására, a koordinátageometria 

alapjaira. Megtanultuk a szöveges feladatok grafikus megoldását. Változatos feladatokon át 

gyakoroltuk a mértani testekkel kapcsolatos számításokat, új ismeretként a henger, a gúla, a kúp és 

a gömb felszínét és térfogatát. Egyenletesen kiváló teljesítményt nyújtott Ajkai Kíra. Kis 

ösztönzéssel, segítséggel jól teljesített Slemmer Eszter, Vajda Réka, Dobosi Endre, Selyem Gergő, 

Dobosi Eliána és Godány Gerda. Folyamatos támogatás mellett megfelelő szintet ért el Kungl 

Adél, Szigeti Erik és Knackstedt Tom. Nehezen tudtam aktivizálni Kiss Martint és Török Gábort. 

Velük az alapműveletek megfelelő szintű alkalmazását sikerült elérni. A korrepetálásaink 

rendszeres résztvevője volt Kungl Adél. 

 

 

Fazekas Judit- informatika 

 

Tárgyi feltételek: A gépteremben található számítógépek megfelelőek, de időszerű lenne az 

operációs rendszer újratelepítése, mert minden órán volt egy-két gép, ami lefagyott, nem 

működött. Sajnos semmi olyan eszköz nem állt rendelkezésre, amin meg lehetett volna mutatni, 

hogy mit kell csinálni, hova kell kattintani. A tanári gépet sem tudtam bekapcsolni, mert titkos a 

jelszava. A neonlámpák közül is tönkrement néhány, villognak. A táblához szükség lenne tollra. 

Tankönyv: nem volt, és nem is tartom szükségesnek 

 

Tanulók hozzáállása: a tanulók többsége érdeklődő, szívesen dolgoznak számítógépen. Sajnos az 

elméleti anyagrészeket kevesen tanulták meg. 

5. osztály: a tanévet a tanterv szerint előírt elméleti tananyaggal kezdtük: a számítógép felépítése, 

eszközei, ezek feladata. Ez egy nehéz és száraz témakör, ezért sok rossz jegy született. Ezután 

gyakorlati témára tértünk át, a számítógép operációs rendszerével, programjaival ismerkedtünk 

meg. Harmadik témánk, az algoritmusok bemutatása, készítése a Logo program segítségével. Ez 

az anyagrész nyerte el a leginkább a gyerekek tetszését, ez tényleg nekik való, lelkesen dolgoztak 

ezeken az órákon. 
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6. osztály: Mivel nem tudtam, mivel foglalkoztak az előző tanévben, ezért velük is a számítógép 

felépítését, alkatrészeit tanultuk először. Ők már valamivel jobban értették, jobb jegyek születtek, 

mint az 5. osztályban. Az operációs rendszer kezelése és az alapvető programok megismerése után 

a Word szövegszerkesztő programmal foglalkoztunk részletesen. Ebben az osztályban is 

elmondható, hogy szívesen dolgoznak számítógéppel, és problémát okoz az elméleti tananyag 

elsajátítása. Szeretném kiemelni Vidákovics Leventét, aki egész évben kiemelkedően teljesített. 

7. osztály: Ebben az osztályban is az előbb felsorolt témákat ismételtük át, új anyagként a Word és 

a Power Point programokkal ismerkedtünk meg. Mindenki igyekezett képességei szerint 

helytállni, Mádl Csaba kivételével, aki általában nem dolgozott órán, és a dolgozatait is üresen 

adta be. 

8. osztály: A tanévet a Word szövegszerkesztő program ismétlésével kezdtük, utána a Power 

Pointtal és az Access adatbázis-kezelővel foglalkoztunk. A tanév nagy részében becsületesen 

dolgoztak a gyerekek órákon, a felvételi után kicsit visszaesett a munkakedv. Ebben az osztályban 

okozott problémát a gépek nem megbízható működése, a nagyobb létszám miatt, nem volt hova 

átülni, ha valamelyik munkaállomás kiesett. 

Mivel csak szeptember közepén kezdtük a közös munkát, és sok hétfő, ezzel informatika óra is, 

elmaradt, ezért nem mindenhol sikerült az összes tervezett munkát elvégezni, de összességében 

eredményes tanévet zártunk, minden gyerek sokat fejlődött az év elejéhez képest. 

 

Molodeczky Márta- angol nyelv 

5. osztály 

Az 5. osztály lelkesen tanulja az angolt, idén a tervezettnek megfelelően haladtunk. Kicsit lassítja 

a haladást és értékelést, hogy pár tanuló nehezen ír, hibásan másol tábláról vagy könyvből. A 

quizlet alkalmazással való gyakorlás sokat segítene a helyesírásban angolul és magyarul is. 

Kiemelkedő tanulók: Szigeti Sándor, Gondos Luca, Pintér Marcell és Szűcs Kamilla. Luca és 

Marcell jó előképzettségük miatt (német, korábban tanult angolt), Sampi és Kamilla pedig 

szorgalmuk miatt emelkednek ki. A csoportból sokan jelentkeztek idén szorgalmi feladatokkal: 

kiselőadásokkal, felelettel. 

Lelkesen énekelnek, készültünk Halloween előadással is, melyet elbáboztak az osztálynak. 
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A csoport átlaga: 4,57 

6. osztály 

A 6. osztály idén utolérte haladásban a 7. osztályt, mivel felkészülnek órákra és nem kell 

ismétléssel és további gyakorlással tölteni az időt, tudunk velük haladni. A 4 fiú: Dobosi Albert, 

Godány Levente, Nemes Ábel és Vidákovics Levente szépen dolgozik, Móring Kamilla nagyon 

gyenge, magyar nyelv tudása sem megfelelő, de nem is tanul. Neki nem javasolnám jövőre az 

angolt, mivel várhatóan nem fogja teljesíteni a követelményeket. Édesanyjának próbáltam idén 

üzenni, hogy tanuljanak vele, de nem történt jelentős változás. Dobosi Albert szorgalmát külön 

szeretném kiemelni. Tanulási nehézségei ellenére szorgalmasan készül, önmagukhoz mérten ő 

fejlődött a legtöbbet a csoportban. Vidákovics Levente kiemelten tehetséges, év végére nagyon 

elfáradt. 

A csoport átlaga: 4,2 

 

 

 

 

7. osztály 

Ahogy ezt az iskolavezetés felé írásban és szóban is jeleztem, a 7. osztály angol nyelvi 

csoportjában vannak problémák. Buda Kamilla és Csereglei Eszter semmit nem tanult idén, de 

Kovács Kata, Kiss Jonatán és Mátics Regina is csak az angol óra előtti utolsó este készül 

(esetlegesen). A tervezettnél jóval kevesebbet tudtunk haladni, mivel a csoport többsége képtelen 

volt megtanulni két kis táblázatot, melynek segítségével el tudták volna sajátítani a 

továbbhaladáshoz szükséges nyelvtani ismereteket. Sajnos, még órán sem tudtam elérni, hogy 

együttműködve tanuljunk. Ennek főként a motiváció hiánya az oka: a szülők erőltetik a 

nyelvtanulást, de a diákok nem szeretnek a 8-9. órában már nyelvet tanulni. Igyekeztem érdekes 

feladatokat adni: időjárás-jelentés videó készítés, az általuk kiválasztott angol dalok feldolgozása, 

de nem tudtam legyőzni az általános apátiát. 

Remélhetőleg, ha összevonásra kerülnek a 6. osztállyal és előrébb kerül az óra, akkor frissebbek 

lesznek. Buda Kamilla és Csereglei Eszter számára nem látom értelmét az angoltanulásnak. 
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A csoport átlaga: 3,6 

8. osztály 

A 8. osztály a szokásos aktív, dolgos formáját mutatta az idei évben is. Az első félévben 

befejeztük a számukra nem túl megfelelő, de már évekkel korábban megrendelt tankönyvet és 

utána a felvételi vizsgák írásbeli és szóbeli részeire készültünk. Ez tulajdonképpen megfelelt egy 

A2-B1 alapfokú nyelvi szintre, nyelvvizsgára való készüléssel.  

Slemmer Eszter felvételi eredménye kiváló, míg Vajda Réka felvételi eredménye a 

várakozásoknál gyengébb lett. 

Az csoport tagjai igen sokat hiányoztak betegség, vizsgák és egyéb okból.  

Sokat rontott Selyem Gergő és nem teljesített jól Szigeti Erik. Kiemelkedő szorgalommal tanult: 

Ajkai Kíra és Slemmer Eszter. Dobosi Eliána, Dobosi Endre, Godány Gerda és Vajda Réka 

is szépen dolgoztak az év során. 

A csoport átlaga: 4,25 

 

Székelyné Burgyán Rita-fizika 

Tárgyi feltételek: 

Ebben a tanévben először tanítottam az OFI fizika (szerző: Zátonyi Sándor) tankönyveiből. 

Korábban kizárólag a Mozaik Kiadó tankönyveit használtam. A tankönyv tartalma, minősége 

megfelel. Kifejezetten jónak találom, hogy sok feladatot, gyakorlati alkalmazást, 

tudománytörténeti érdekességet, képet tartalmaz.  A tankönyvhöz tartozó munkafüzetet ismerem, 

de nem használom. (Általában nem szeretem, feleslegesnek tartom a munkafüzeteket. 

Hasznosabbnak gondolom a tanulói füzetet, a saját készítésű feladatokat, a vázlatírást.) 

Kísérletezve, kísérletet és jelenséget elemezve tanítom a fizikát. A kísérleteket, jelenségeket vagy 

a révfülöpi iskola fizika szertárának eszközeivel vagy digitális szimulációkkal, filmekkel, 

képekkel szemléltettem. (Az iskola fizika szertárát még nem térképeztem fel alaposan.) A 

tanórákon tanulói kísérletek elvégzésére nincs lehetőség az idő és az eszköz hiány miatt. Ezért is 

hasznos, hogy legalább évente egyszer a tanulóknak lehetőségük van az Öveges laborban 

kísérletek, mérések elvégzésére. 
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Tehetséggondozás, felzárkóztatás: 

Az áttanítás miatt nincs lehetőségem tanórán kívüli tehetséggondozásra, felzárkóztatásra.  

Tanulók hozzáállása: 

Próbálom a tanulók érdeklődést felkelteni a fizika iránt. A legfontosabbnak tartom a tananyag 

elsajátítása mellett, hogy a tanulók értsék a körülöttük lévő világ fizikával leírható részét. Ezért 

igyekszem a hétköznapi életből vett példákon keresztül közelebb vinni a tanulókhoz a fizikát. 

Mindkét osztályban vannak olyan tanulók, akik érdeklődve, aktívan vesznek részt a tanórákon, és 

olyanok is, akik csendben figyelnek. Tanulási zavarral küzdő két nyolcadikos fiút, és a hetedikes 

lányt nagyon nehezen lehetett, leginkább nem is lehetett bevonni a tanórába. A tudomány nem 

igazán keltette fel érdeklődésüket.  

 

 

 

Kapcsolatomat mindkét osztállyal megfelelőnek tartom. Szívesen tanítom őket. Elfogadnak, 

igyekeznek megfelelni az elvárásaimnak, elfogadják értékeléseimet. Órán fegyelmezettek, 

rendbontás nincs. Kedvelik a kísérleteket, szemléltetéseket. Nagyon szeretik a Kahoot-ot. (Ez egy 

feladat készítő, online alkalmazás, ahol a tanulóknak lehetőségük van a feladatokat okos 

telefonjuk segítségével online megoldani.) Szívesen készítenek szorgalmi feladatokat, 

bemutatókat. A házi feladatokat többnyire elkészítik.  

Eredmények: 

Elégtelen év végi osztályzatot senki nem kapott. A hetedikben 2, a nyolcadikban 3 tanuló ért el 

jeles eredményt. 

Év végi osztályzatok átlaga:     8. osztály:  3,3,          7. osztály: 3,6 

 

 

Török Péterné-rajz 

A rajz és vizuális kultúra átfogó célja  
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A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a 

vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk értő 

alakításához. Célja a tanulók látáskultúrájának fejlesztése. Ki kell alakítani a gyermekben egy 

tudatos szemléletmódot.  Ennek segítségével képessé kell válnia az őt körülvevő világ vizuális 

információáradatának feldolgozására és megjelenítésére. Fontos cél az érzéki tapasztalás, a 

környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, 

az anyagokkal való érintkezés, az érzékelés érzékenységének fokozása.  

A tanítás során megvalósult óravezetési céljaim, feladataim 

Átfogó célom az volt, hogy segítsem a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az őket érő 

vizuális és térbeli információkat, számtalan spontán vizuális hatást feldolgozni, értelmezni, ezzel 

kapcsolatos önálló véleményüket megfogalmazni. Az alkotásban teret adtam a kreatív 

problémamegoldásnak, saját ötleteik megvalósításának. Fontosnak tartom a problémamegoldó  

 

képesség erősítését, melyhez a rajz és vizuális kultúra tantárgy nagyszerű lehetőséget kínál. Hisz a 

feladatok önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik. 

A gyerekek, főleg kiskamasz korban rendkívül fogékonyak a látható világ jelenségeire. Ezt 

igyekeztem kihasználni a feladatok életszerű, könnyen érthető megválasztásával. Ez az egyik 

legfontosabb tantárgyi motiváció. Fontos eszköz abban, hogy a gyerekek szívesen és lelkesen 

vegyenek részt az órákon. Arra törekedtem, hogy fenntartsam érdeklődésüket a világ 

sokszínűsége, értékei iránt, hogy képessé váljanak a természet szépségeinek felismerésére, 

visszatükrözésére.  

Óravezetésemben a legfontosabb célom és faladatom az volt, hogy a gyerekek jól érezzék 

magukat. Így bontakozott ki leginkább az alkotás öröme. Természetesen egyik gyerek sem 

egyforma. Különböző képességekkel, adottságokkal rendelkeznek, különböző szinten képesek 

alkotni és elsajátítani az új ismereteket. Ennek okai leginkább az egyéni fejlettségük 

különbségeiben és az adottságaik közti eltérésekben rejtőznek. Figyelembe vettem az életkori 

sajátosságaikat, hiszen a különböző korosztályoktól más-más színvonalú teljesítményt lehet és kell 

elvárni. Mindezek tudatában igyekeztem fejleszteni a tanulók képességeit. 
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Nagyon örültem, hogy mindegyik osztályban vannak az átlagosnál tehetségesebb tanulók. 

Számukra differenciált feladatokkal biztosítottam az előrehaladást. Ezek a feladatok összetettebb, 

nehezebb megoldási módokat kínáltak.   

Az értékelésben mindig azt néztem, hogy a gyerekek önmagukhoz képest mennyit fejlődtek. A 

bíztató jellegű, ösztönző értékelést szeretem. A gyakorlati tevékenységeken keresztül a tanulók 

önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztésére is figyeltem, kritikai szemléletmód 

kialakításával.   

Minden gyerek más személyiségű, ezért mindenkihez másképpen kell odafordulni. Arra 

törekedtem, hogy mindenkivel megtaláljam a hangot, és az együttalkotás öröme megvalósuljon. 

 

 

 

5. OSZTÁLY 

Osztálylétszám Tanulmányi átlag Dicséretes tanulók 

11 fő   4,8   4 fő 

Az 5. osztályban a legegyszerűbb vizuális jelek alkalmazásából kiindulva a forma és díszítés 

összefüggésében megtanulták a gyerekek az arány, a ritmus, statikus - dinamikus komponálás, a 

formakarakter, szimmetria, metszet, keresztmetszet és absztrakció helyes értelmezését és 

alkalmazását. A természeti formák ábrázolása kapcsán vonalas és tónusos tanulmányrajzokban 

fejlődött megfigyelő- és alkotóképességük, formaérzékük és a látvány természethű vizuális 

megjelenítése. Az épített környezet témakörben a ház, utca, tér vázolása során elsajátították a 

térábrázolás korosztályuknak megfelelő szabályait, a közel és távol, rész és egész viszonyának 

ábrázolási módjait. Vízfestékkel és temperával nagyon ügyesen fejezték ki a színek és árnyalatok, 

a fő és mellékszínek hő- és hangulati hatását, alapszínekből különböző színárnyalatok keverését. 

A színtani alapismeretek bővültek a színkontrasztokkal, s színkeveréssel megfestették a 12-es 

színkört. Művészettörténetből betekintést nyerhettek az őskor, Egyiptom, a görög és római 

művészet világába. 

Az osztály többsége nagyon jó kézügyességgel rendelkezik, de még a legügyesebbek közül is ki 

kell emelnem egy kislányt, Takács Tamarát, aki mind esztétikailag, mind formailag olyan kreatív 
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munkákat készített, mely messze meghaladja korosztálya képességeit. A gyerekekre többségében 

fegyelmezett, aktív, érdeklődő és kreatív munka volt jellemző.  

6. OSZTÁLY 

Osztálylétszám Tanulmányi átlag Dicséretes tanulók 

10 fő   5, 0   6 fő 

A 6. osztályban a természeti formák ábrázolása kiegészült a látvány művészi átírásával, a forma 

értelmezésével, elvonatkoztatásával, a jellegzetességek kiemelésével, a szín és a formaritmus 

tervezésével. Az egyéni munka, megfigyelőképesség, megfogalmazott megértés, felismerés és 

konstruálás készsége fejlődött. A betű alkalmazásának és a betűgrafika  

 

 

lehetőségeinek különböző változatait, a szerkesztett betű, monogram és díszes kezdőbetűk 

tervezésével, szóképek alkotásával sajátították el a gyerekek.  

Az osztályban mindenkinek jó kézügyessége van, szívesen vettek részt az órákon és élvezettel 

dolgoztak. Ebben az osztályban is van egy tanuló, aki kiemelkedik, Takács Gerda. Nagyon 

aprólékosan, precízen dolgozott, kiemelkedett társai közül, mégis sokszor nem volt megelégedve 

önmagával. Mindig jobbat szeretett volna. Tanév végére sikerült elfogadnia önmagát, és szépen 

megelégedve, türelemmel dolgozott. Vidákovics Levente minden munkáját mérnöki pontossággal 

készítette, és örült, hogy a maga kis „saját világában” alkothatott. Volt, aki nagyon egyszerűen 

dolgozott, de mégis, mire  alkotása megszületett, a teret jól kitöltve, méreteket eltalálva olyan szép 

kép tárult elénk, hogy összességében jó látványt nyújtott. Ez nagy örömömre szolgált. 

7. OSZTÁLY 

Osztálylétszám Tanulmányi átlag Dicséretes tanulók 

8 fő   4,6   4 fő 

A tanév a tanulók vizuális megjelenítési ismereteinek, kompozíciós készségeinek felmérésével 

kezdődött, melyet a vizuális kommunikáció tervezési folyamata követett. Mértani forma rajzi 

analízisével, magyarázó-közlő rajzzal feltárták a forma szerkezetét. Ön- és vetett árnyék 

jelölésével, grafikai megoldásokkal kifejezték a forma térben elfoglalt helyét, színekkel pedig a 
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forma tér és hangulati hatását. Ebben az évfolyamban a fej ábrázolásánál, a portré készítésénél 

nem a fényképszerű élethűség, hanem az egyéniség bemutatása volt a cél. A tanulók betekintést 

nyerhettek a XIX. századi művészettörténet világába, és megismerkedhettek azzal, hogy a 

kompozíció, a színhasználat és a művész egyéni stílusa hogyan segíti a tartalom kiemelését, a mű 

hangulatának átélését. Megjelent a népművészet, a népi díszítőelem is a forma és funkció 

összekapcsolásával.  

A lányokra a szép, csendes, szorgalmas munka volt jellemző, akik közül kiemelkedik Molnár 

Fruzsina. A fiúk beszédesebbek voltak, de nem rendbontóak. Vasáros Bálintra kellett jobban 

odafigyelni. Gyakran nem volt felszerelése, de a többiek kisegítették. Lassan és néha nehezen  

 

 

dolgozott, de ha belelendült és elmélyedt a munkájában, akkor egész szép dolgokra volt képes. 

 8. OSZTÁLY 

Osztálylétszám Tanulmányi átlag Dicséretes tanulók 

12 fő   4,5   6 fő 

A 8. osztályban, amikor a valóság vizuális megjelenítése nehezebben valósul meg, mint a korábbi 

évfolyamokban, a modern művészet megismerése, az absztrakt fogalmának tisztázása és képi 

kifejezése segítséget nyújtott a tanulóknak abban, hogy mindenki élményszerű alkotást tudjon 

készíteni. A XX. század művészetének tanulmányozása révén megismerték a monokróm 

festészetet, ezzel fejlődött vizuális esztétikai kompetenciájuk, komponáló képességük, 

színérzékük, színhasználati készségük. A színek hatását, szimbolikus jelentését egyéniséget 

tükröző jelként, színgömbök, mandalák készítésével jutatták kifejezésre a tanulók. A hideg-meleg 

színkontrasztra épülve készültek összefűzéssel is alkotások. A drapériatanulmány során a 

vonalakban és a tónusozásban rejlő kifejező lehetőségekkel nagyon szép anyagszerű, térbeli hatást 

értek el. Készítettek térhatású vonalkompozíciókat, meghatározott rendszerben húzott vonalakkal, 

mellyel mozgást és térhatást érzékeltettek, s ez mindenkit sikerélményhez juttatott. 

Megismerkedtek a perspektíva fogalmával, fajtáival, a perspektivikus kép készítésének 

szabályaival.  
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A fiúk közül Kiss Martin László és Török Gábor eleinte nagyon nehezen akartak dolgozni. 

Segítettem többször az elindulásban, de még folytatni sem akarták sokszor. Tudtam, hogy nagy 

türelem kell hozzájuk. Beszélgettem velük, hogy egy kicsit megismerjem a hátterüket is, és az 

empátia kialakult közöttünk. Aztán amikor egy két részből álló munkának egy jó részét már 

megcsináltam a Gábornak, mert mindig odaléptem és tovább rajzoltam egy kicsit, azzal a 

reménnyel, hogy hátha egyszer csak nekiáll dolgozni, de mégsem, akkor úgy éreztem, feladom. 

Még egy kis felvételt is hoztam neki, amit csak vele hallgattattam meg, hogy egy kisebb gyerek 

hogyan vélekedik a kitartásról. Ha valami nem sikerül először vagy másodszor, akkor az nem azt 

jelenti, hogy egyáltalán nem tudjuk megcsinálni, csak annyit, hogy többször kell próbálni. Aztán 

nem mentem oda hozzá egy jó ideig, még oda sem néztem. Bosszantott a dolog, hogy ennyit 

próbálkoztam fölöslegesen. Aztán kicsengetés előtt röviddel  

 

rápillantottam, hogy még mindig ölbe tett kézzel ül-e. Legnagyobb meglepetésemre dolgozott, 

befejezte az első részt és még a másodiknak is nekiállt. Többre jutott ezen a tanórán, mint az,  

aki az óra elejétől kezdve dolgozott. A maga módján, de megcsinálta. Én annyira boldog voltam, 

hogy szinte el sem hittem. 

Azért írtam le ezt az esetet ilyen hosszan, mert ez talán a legszebb élményem volt ebben a 

tanévben. Megtört valami, a sok próbálkozás eredménye eljutott oda, hogy a nem akarásból tenni 

akarás lett és ettől kezdve nem volt olyan tanóra, hogy „nem csinálom”. Nagyon pozitívan 

értékeltem a munkáját, mert ő szinte a semmiből jutott el odáig, hogy végre egy befejezett, 

elkészült munka született.  

A lányok közül ebben az osztályban többen is kiemelkednek művészi hajlamaikkal, ami igazán 

figyelemre méltó. Ajkai Kíra Renáta, Dobosi Eliána és Godány Gerda.  

Nagyon sok tehetséges gyerek van az iskolában, szeretnek alkotni, fantáziájukat megvalósítani, és 

ebben nagy szerepet játszik az iskola egész arculata, más tanórákon végzett tevékenységek sora. 

Örülök, hogy együtt lehettem a gyerekekkel, és gratulálok mindenkinek az intézményben 

folytatott munkához. 
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Vikopálné Medgyes Ildikó-testnevelés 

A tárgyi feltételek kielégítőek voltak, a testnevelés szertárban mindent megtaláltam, amire 

szükségem volt. 

Egy testnevelő tanár ügyesen kiszűrheti, melyik gyerek milyen sportban tehetséges, vagy 

különösen tehetséges. Ezt esetleg valamilyen formában jelezhetnénk a szülők felé,ők pedig 

eldönthetik, kezdenek - e valamit ezzel az információval. 

 

 

 

Tanulók hozzáállása és az osztályokról: 

4.osztály : 

 Nagyon jól terhelhető, könnyen motiválható, ügyes osztály. Negatív hozzáállást nem 

tapasztaltam. Viszont Móring Flórián kiközösítése (amiért ő is sokat tett), és az állandó 

konfliktusok a 2. félévben beárnyékolták a testnevelés órák hangulatát. Ezért igyekeztem olyan 

feladatokat és játékokat kitalálni, ahol ez a probléma nem éleződik ki. 

3.osztály : 

A 3. osztályban Kovács Fruzsina lustasága és negatív hozzáállása,valamint az első félévben Kiss 

Kiara konfliktusai rossz hatással voltak a többi gyerek magatartására és órai munkájára. Amikor 

ezek a tanulók nem voltak jelen, az osztály teljesen másképp működött. Kevésbé terhelhetők és 

motiválhatók ugyan, de a feladatokat ügyesen teljesítették. 

Négyesnél rosszabb osztályzatot nem adtam, csak olyan esetben, amikor a tanuló teljesítménye a 

hozzáállása miatt volt gyenge.  

A célom egész évben a sport és a mozgás megszerettetése, illetve a gyerekek mozgásszeretetének 

fenntartása volt. 
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Zemenné Horváth Orsolya-ének 

 Tárgyi feltételek, szükséges eszközök 

Az ének-zene órák az osztályok saját termében zajlanak. Az interaktív tábla nagy segítség 

zenehallgatáskor, a vizuális élmény sokat jelent a diákok számára. Mivel az 5-6. osztály anyaga 

népdalokból és régi zenéből áll, nem jelentett komoly problémát a zongora hiánya. Amikor mégis 

szükségünk volt rá, átvonultunk a könyvtárba. Segítséget jelentene egy ötvonalas tábla 

(felakasztható, összegöngyölhető) beszerzése, mivel jelenleg a sima tábla bevonalazásával 

kottázunk. 

 

Tankönyvek, észrevételek 

A jelenlegi tankönyvek jól használhatók. Bár a Mozaik Kiadó sorozatát szerencsésebbnek vélem, 

az OFI-s könyv segítségével is motiválhatók a gyerekek. 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

A jó képességű tanulók többsége zeneiskolás, így tehetségük gondozása megoldott. Mivel az 

énekzene készségtárgy, a diákok képességei egymástól erősen különböznek. A bizonytalan hallású 

vagy ritmusérzékű, esetleg gyengébb énekhangú gyerekek fejleszthetők, de mindig önmagukhoz 

kell viszonyítani őket. Sok biztatással, a dalok nekik megfelelő hangmagasságban való 

megszólaltatásával ők is átélhetik az éneklés örömét. Emellett az oktatás fontos célja a stílusérzék 

fejlesztése, a minőségi zene megkedveltetése, ami a gyengébb képességűek esetében ugyanúgy 

lehetséges, mint a muzikálisabb gyerekeknél. 

Tanulók hozzáállása 

Az 5. és 6. osztályosok még nem annyira kamaszok, hogy szégyelljék a hangjukat, a többség 

szívesen énekel. Egyelőre a fiúk sem mutálnak, ez csak később okoz nehézségeket számukra. Bár 

kötelező otthoni feladatokat nem adtam (ének-zenéből ezt nem tartom fontosnak), a szorgalmi 

házi feladatokat meglepően sokan megoldották. A gyerekek rendszeresen dolgoztak csoportban, 

többségük aktív részt vállalt a munkából. Problémát jelentett a felszerelés hiánya egyes diákoknál, 

valamint néhány esetben a nem megfelelő magatartás. Ennek ellenére az alapvető hozzáállásukkal 

elégedett voltam. 
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 Eredmények, sikerek, szereplések 

A zeneiskolai hangversenyek énekes produkcióiba a nem zeneiskolás diákok egy részét is be 

tudtam vonni. (Pl. újévi koncert, német zeneszerzők hangversenye.) A némettanárokkal és Jana 

Norbert harmonikaoktatóval együttműködve a gyerekek szépen megtanulták és előadták a német 

nemzetiségi iskoláknak meghirdetett alkalomra a kijelölt éneket. 

 

 

 

5. osztály 

Bár közöttük kevesebb a zeneiskolás, mint a 6. osztályban, meglepően jó eredményeket értünk el. 

Majdnem minden gyerek szívesen és tisztán énekel, a tanév második felében 2-3 szólamban is 

megszólaltunk. Az elméleti anyaggal (pl. ritmusértékek) egyeseknek akadtak problémáik, de 

idővel elsajátították a szükséges ismereteket. A felszerelés hiánya elsősorban ebben az osztályban 

volt jellemző. Érdekes tapasztalat, hogy a nem példamutató magatartású, temperamentumos 

gyerekeket könnyebben tudtam motiválni, mint néhány csendben üldögélő diákot. 

6. osztály 

Ebben az osztályban mindenki kap vagy kapott valamilyen plusz zenei képzést, így könnyedén 

elsajátították a tanév anyagát, sőt, annál többet. Ők is szívesen és többnyire tisztán énekelnek, akár 

több szólamban is. A csoportos munkában általában lelkesen részt vettek. A másutt tanult zenei 

anyagot sikeresen be lehetett vonni az oktatásba, a gyerekek partnerek voltak ebben is, sőt, 

szorgalmazták. Akadt ugyan passzívabb diák, de a többség aktívan dolgozott, és hozták az órára 

szükséges felszerelést. 

Összességében az osztályok elsajátították a szükséges ismereteket, és motiválhatók voltak. 
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FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK, LOGOPÉDIA 

Benedek Éva 

Logopédiai foglalkozások az első második osztályban zajlottak Mindkét osztályban sikerült 

kijavítanunk és rögzítenünk minden hangot. Egyéb feladatokkal is (olvasás,-íráskészség 

fejlesztése,térbeli tájékozódás készsége stb.) szorgalmasan és lelkesen megbirkóztak a gyerekek. 

Szépen, fegyelmezetten dolgozott mindenki. Reméljük a tanítási órákon is kamatoznak ezek az 

eredmények! 

A hetedikesek egyéni fejlesztése heti egy órát vett igénybe. Ezt váltakozva matematika, illetve 

anyanyelvi fejlesztésre használtuk. Talán ebben a tanévben a csoport két fiú tagja is komolyabban 

vette a foglalkozásokat mint tavaly. 

Nyolcadik osztályban heti két órában volt fejlesztő foglalkozás,.az egyik matematika másik 

anyanyelvi fejlesztési célt szolgált. Akárcsak a tavalyi évben, ebben a tanévben is megbízható, 

szorgalmas munka folyt. Fegyelmezetten, szépen dolgozott a nyolcadikos tanuló. 

Mozgalmas tanévet zártunk ebben a tanévben is. Remélem, hogy az új tanévben mikor felső 

tagozatot kezd az osztály és nagyon sok újdonsággal kell megismerkednie akkor is 

tanúbizonyságát adják annak, hogy fegyelmezetten és szorgalmasan fognak dolgozni! 
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Veiner Veronika 

A tanév során fejlesztésben részesülő tanulóim: 

Török Gábor: SNI miatt heti 3 órában járt, amiből heti 4 lett, mert amikor az úszás miatt változott 

az órarend. Saját akaratából maradt a 6. osztályosok fejlesztőjén is. A számolási alapkészségek 

területén sokat fejlődött, a szöveges feladatok még mindig nehézséget okoznak, ha összetettek. 

Helyesírásában kihagy betűket néha, írásképe nem javult. Olvasása akadozó, de szövegértése 

egyre jobb. Gábor Sindelar fejlesztésben részesült auditív emlékezet, vizuális emlékezet és 

differenciálás, valamint szerialitás területén. A grafomotoriumot Adorján Katalin: Szebben akarok 

írni feladataival fejlesztettük. Matematikából ezres számkörrel kezdtünk és milliósra bővítettük. 

Írásból Gergényiné célzott gyakorlófeladatait végeztük. Olvasásból a Meixner Műhely nagyoknak 

szóló feladatlapjait készítettük, mely különösen nagy figyelmet fordít a szókincsbővítésre. 

Kiss Martin heti egy órában csatlakozott Gáborhoz. Eleinte kedden, aztán hétfőn. Martin Sindelar 

fejlesztésben részesült verbális emlékezet és vizuális differenciálás területén. Írásból Gergényiné 

célzott gyakorlófeladatait végeztük. Szövegértésből Adorján Katalin szókártyáival játszottunk. A 

fejlesztő játékokat szerette, a gyakorló feladatokon végig rohant. Következtetést nem lehetett vele 

levonni, vagy megbeszélni.  

Varga Rita és Kiss Kiara, valamint Godány Zsombor alkotta fejlesztő csoport nagy 

átalakuláson ment át az év során. Sajnos csak szerkezetileg. Év elején úgy kezdtük, hogy 

hétfőnként egy fél óra írás, olvasás készségfejlesztést tartok nekik, szerdán pedig a két lánynak 

matematikai készség fejlesztést. Zsombit félévkor tettem át a Vikopál Dorina csoportjába, ahol jó 

helye van. Aztán távozott az iskolából Kiara és Rita egyedül maradt. Az úszás miatt hétfőről 

csütörtökre került az egyik foglalkozása. Aztán elkezdett magántanárhoz járni, ezért szerdánként 

jött fejlesztőre, de egy teljes órát. Leginkább matematikai készségfejlesztésre, mert, attól nagyon 

tart. Most a napokban jelezte, hogy már nem jár külön tanárhoz, ezért szívesebben jönne inkább 
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hetente kétszer megint. Ritával beszédészlelés és beszédértésből a Gósy féle összetett modulokat 

végeztük, a számolást erősítettük tízes, százas számkörben, gyakoroltuk a szorzó és bennfoglaló 

táblát, a helyi értékeket. Anyanyelvből a szavaktól haladtunk a szöveg felé.  

 

Kiss Kiarával beszédészlelés és beszédértésből a Gósy féle összetett modulokat végeztük, a 

számolást erősítettük tízes, százas számkörben, gyakoroltuk a szorzó és bennfoglaló táblát, a 

helyiértékeket. Anyanyelvből a szavaktól haladtunk a szöveg felé. Tájékozódási feladatokat 

végeztünk. Nagyon nehéz volt, ha számolni kellett rögtön fájt a feje, nem tudott számolni, folyt le 

a székről. Ha helyi értéket gyakoroltunk, amit ő értett, folyton közbe kotyogott, nem hagyta, hogy 

a Ritát rávezessem. Az írást összecsapta, olvasásra nehezen volt motiválható. 

Takács Gerda a hatodikosokkal kezdett, de aztán Török Gáborral együtt folytattuk a fejlesztést. 

Az írásbeli számolás technikáját jól elsajátította, mivel a fejszámoláshoz számmemóriája gyenge, 

nem is akar már fejben számolni, mindent leír, hibátlanul számol. Helyiérték-ismeretben nagyot 

fejlődött. Tízes átlépése százas számkörben még mindig bizonytalan.  

Dobosi Alberttel a nevelési tanácsadó által ajánlott Betűről betűre differenciálást végeztük. 

Beszédészlelésből a Gósy féle összetett modulokat végeztük. Sindelar fejlesztésben részesült 

verbális emlékezet és szerialitás területén. Szépen fejlődik, bár tanárai visszajelzése alapján 

szövegértése néha még gyenge. 

Bocskay Zsófia szövegértésből és helyesírásból járt fejlesztésre vele is főként a Betűről betűre 

differenciálást végeztük. Alberttal együtt járt eleinte hétfőnként, az úszás megkezdése után 

keddenként. 

Kaszap Emese beszédészlelésből és beszédértésből a Gósy féle összetett modulokat végeztük. 

Sindelar szerialitás fejlesztésben részesült. Olvasás technikából Adorján Katalin Gyakorlóanyag 

II. –t olvastuk. Szorzó és bennfoglaló tábla elsajátítására biztos pontokat alakítunk ki, 

fejlesztettem a számolási rutint. Betűről betűre differenciáló feladatokat végeztünk szövegértés, 

helyesírásra. Kértem a nevelési tanácsadótól komplex Sindelar vizsgálatot, mely után kijelöltek 

egy pontosabb fejlesztési irányt, ezt hamarosan elkezdjük és a jövő év feladata lesz. 

Év közben érkezett az iskolába Dobosi Daniella ő eleinte egyedül járt. Fonológiai tudatosság 

alakítására a NILD Kulcskönyv technikáját alkalmazom. Beszédészlelés, beszédértés fejlesztésére 

a Gósy féle fejlesztő modulokat alkalmazom. Olvasástechnikát Adorján Katalin  
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gyakorló anyagával fejlesztem. Sindelar fejlesztést alkalmazok verbális emlékezet és 

differenciálás fejlesztésére. Véleményem szerint a kislány fejlesztése nehezen halad, melynek  

oka a figyelemtartási nehézség. Gyorsan elkalandozik, nincs feladattartása. A Gósy modulok 

mondatait nem tudja utánam ismételni a hosszabb szavakat is csak bizonytalanul szótagolva. 

Sűrűn előfordulnak elhallások is. Danus szerdánként jár anyanyelvi fejlesztésre Emesével. Bár a 

szakvéleményében nem láttam, de úgy gondolom a kislánynak komoly fejlesztésre van szüksége 

matematika területén is, ezért csütörtökön is jön. Matematikából újra kezdtem a szorzótáblák 

bevésését, és alakítom a számfogalmat, a tízes átlépéses számolást, az analógiákat magasabb 

számkörben. 

Bőczi Ninetta tanév közben derült ki, hogy bár felajánlották a szülőnek, de nem járnak a nevelési 

tanácsadóba fejlesztésre. Ezért miután egyeztettem a szülővel őt is bevettem fejlesztésre 

csütörtökönként Danussal. A NILD számemlékezet, figyelemkoncentrációs gyakorlatait végezzük. 

Sindelar szerialitás fejlesztésben részesül, most egy kicsit megakadtunk az összetettebb 

feladatoknál. Matematikából helyiérték, analógiák fejlesztését végzem, illetve átismételjük a 

szorzó és bennfoglaló táblát. 

Vikopál Dorina: Alapozó terápiás fejlesztésben részesül. NILD ritmikus írásával fejlesztem a 

grafomotoriumot, mely igazán sokat fejlődött, de még mindig sokat kell gyakorolni. Időbeli 

tájékozódása alakul. 

Godány Zsombor vizuo-motoros koorrdinációját alapozó terápiával, labirintusos, pontrácsos 

feladatokkal fejlesztem. Illetve a NILD ritmikus írás programját használom a betűbiztonság 

fejlesztésére. A finommotorikára csipeszes, gyöngyfűzős, gyurmázó feladatokat végzünk. 

Vidákovics Benjámin Sindelar fejlesztésben részesül Verbális emlékezet és differenciálás, 

szerialitás, vizuális emlékezet területén. Bal-jobb fogalmának tudatosítására, a főfogalmak 

elmélyítésére és a síkban való tájékozódásra a Színezd ki és… sorozat feladatait használtam.  

A fejlesztő órákkal kapcsolatban a jövőben megfontoltabban és körültekintőbben kell a 

csoportokat kialakítanom. Nagyon sok fejlesztő órám volt az évben, akadt olyan, amelyiknek 

negyed négykor volt vége. Jó lenne, ha jövőre már a hatodik órában elkezdhetném a fejlesztéseket. 
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NAPKÖZI- Rab Márta 

 A napközis csoport beírt létszáma 26 fő volt, ebből 6 elsős, 4 másodikos, 6 harmadikos, 9 

negyedikes. Tanév közben gyermekvédelmi intézkedés következtében eltávozott egy gyermek, az 

év végi létszám 25-re módosult. A gyerekek lakóhelyük szerint az 5 Nivegy – völgyi faluból, 

Zánkáról, Szentbékkálláról, Köveskálról, Mencshelyről és Dörgicse közeléből valók. A 

délutánonként itt maradók száma szokás szerint naponta változó volt: a szakkörökön, 

zeneiskolában maradók egy része itt készítette el leckéjét, de a napközisek nagy része is 

„mozgásban” volt a különórák miatt. 

A napközi 4-ig működik, a többség fél 4-kor haza utazik, 4 óráig rendszeresen három, esetszerűen 

még két-három gyermek szokott itt maradni.  A hazautazásra fél 3 - kor, és fél 4 – kor van 

Nagyvázsony és Zánka irányába lehetőség. Ebben az évben is, a korábbi tapasztalatok alapján, 

néhány soros levélben ismertettem a szülőkkel a napközi napirendjét, felhívva a figyelmet a 

tanulási idő tiszteletben tartására: ez a legtöbb esetben megértésre talált, a „benyitogatás” zömmel 

megszűnt. Ellenben a gyermek kikérésének, vagy itt – tartásának a módját: pár sor írásban 

(elvárhatóan udvariasan), vagy telefonos jelzés – néhány szülővel igen nehéz elfogadtatni. 

Étkezés: délben nem csak a napközis gyerekek ültek asztalhoz, de az étkezőben elvárás volt a 

fegyelmezett – kulturált viselkedés, és továbbra is szorgalmaztam a közös étkezés, valamint az 

evőeszköz- használat néhány alapszabályának alkalmazását. Az alsósoknál még fokozottan 

igyekeztem figyelni arra, hogy ne azért hagyja ott az ebédet, mert a társai is fölmentek. Állandó 

tapasztalat, hogy a gyerekek nagy hányada lesz „válogatós” nagyobb korában: egymást is ilyen 

irányba vonzzák, de az étel értékét sem ismerik és nem is becsülik meg. 

Tanulás: A tanulási időben a cél az írásbeli feladatok elkészítése (javítva), lehetőleg a tanulni – 

olvasnivalókat sem hagytuk el: otthonra már ne maradjon feladat a hosszú iskolai nap után. 

Mindenkori elvárás, hogy a tanulási idő alatt egymást nem zavarva, csendben, minél önállóban 

oldják meg feladataikat, a segítségkérés se a többiek rovására történjék. Az írásbeli munkák 

befejezése után kértem a napi olvasást – ez úgyis a házi feladatok része volt -, majd a csöndes 

tevékenykedést a többiek zajmentes tanulása érdekében. Ebben az évben nagyon  
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gyakran került sor osztályonként a feladatok megbeszélésére a munka elkezdése előtt, vagy 

csoportonként, egyénileg – igény szerint a délután folyamán. Az első és második osztályosok ritka 

kivétellel ügyesen, önállóan dolgoztak, a harmadik és negyedik osztályosok gondolkodás helyett 

is inkább segítségért jöttek. A javasolt tanulási technikákat mégis csak ímmel-ámmal fogadták el, 

a magyarázatra félig figyeltek: bár így sokkal tovább tartott a munka is. Tapasztalataim szerint a 

„csak minél hamarabb legyen kész” célú, felületes feladatmegoldásokkal együtt csökkent a 

gyerekek igénye a rendezett, áttekinthető külalak iránt is. 

Továbbra is nagyon hiányoltuk egy asszisztens segítségét, aki a már nem dolgozó gyerekeket 

„felszabadíthatta” volna. 

Magatartás: szokás szerint, már szeptemberben (azután is többször) megbeszéltük a gyerekekkel 

a napközi időbeosztását, a tanulás, szabadidős foglalkozások, étkezés rendjét, és kialakítottunk 

egy napközis „házirendet”, elvárás-rendszert, amelyek mentén a gyerekek könnyebben 

eligazodhatnak a helyes vagy kerülendő viselkedésnormák között. Azt kell mondanom, Kiss Kiara 

távozása óta a csoport nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb – annak ellenére, hogy maradt azért még 

problémás gyermek így is. Kirívó fegyelmezési gondot egy tanuló jelent, inkább a figyelmetlen, 

lassú munkavégzéssel van baj. Játékidőben is ritkák voltak az összezördülések, panaszkodás, 

árulkodás: egy-két gyereknél problémát okoz, hogy felismerje a saját cselekedete és az arra kapott 

reakció közötti összefüggést. 

Szabadidős tevékenységek legnagyobb része kinti játék, sport, mozgás volt. Rossz idő esetén a 

társas és egyéb játékok tették lehetővé a terembeli kellemes és hasznos időtöltést. Azt 

tapasztaltam, egyre kevésbé tudnak „jóízűen” együtt játszani, pl. társasjátékkal vagy bármilyen 

közösen is használható játékkal - pedig a szekrényeinkben bőven van ehhez eszköz. Ha igen, ez 

egészen rövid ideig köti őket csak le. A lövöldözés végre megszűnt, a labdajátékok népszerűek 

lettek.  A többség kint szívesen játszott együtt; továbbra is megszokhatatlan látvány volt az a 

néhány, unatkozó, semmibe be nem vonható, mindent hamar feladó gyermek, akiket nehéz 

hosszabb időre lekötni. Remélem, előbb-utóbb ők is megérnek majd a közösségben való oldott, 

aktív, együttműködő részvételre, mint ahogyan ez az elsősök esetében, az év eleji állapothoz 

képest, szépen alakult is. 

 



Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                                                                                        

Balatoncsicsó 

 2017/2018.  tanév   

97 

 

Sajnos a kézműves tevékenységek ebben a tanévben is meglehetősen háttérbe szorultak a tanulási 

idő elhúzódása, és a csoport összetétele miatt is: ritkán, és akkor is egyénileg, vagy kisebb 

csapatokban tudtam foglalkozni a gyerekekkel. 

Eszközeink – játékok, írószerek, filmek – megfelelő mennyiségben voltak ebben az évben is, 

minden gyermek megtalálhatta a saját érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot. Több szülő és 

kolléga is besegített a rajz – papír ellátásunkban.  

Természetesen, a felsorolt nehézségek mellett sok öröm és sikerélmények is velejárói a napközis 

életnek. A nehézségekkel együtt is: ez a sokféle egyéniségű, képességű, temperamentumú 

közösség alapvetően jó szándékúan , fegyelmezetten, toleránsan, nyitottan tudott viselkedni (pedig 

hány órát töltenek naponta kötött keretek között!...). Életkorukhoz, és a nagy létszámhoz képest 

tudtak ügyesen dolgozni, majd ki-ki a maga feladatát elvégezve, több – kevesebb sikerrel, 

igyekezett csöndben elfoglaltságot keresni, amíg a társak be nem fejezik a munkát, ami nem kis 

teljesítmény az egész délelőtti alkalmazkodás után!          
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TANULÓSZOBA 

Birkásné Dózsa Gabriella 

Ebben a tanévben heti 2 alkalommal, hétfői és szerdai napokon láttam el ezt a feladatot.  

A tanulószobai munkát mindig megnehezíti, hogy a tanulók különböző időben kapcsolódnak be az 

órai tevékenységbe, így eltérő munkatempóban készítik el a házi feladataikat.  

A tanulószoba elsősorban a gyengébb képességű tanulók számára biztosít jó lehetőséget a 

másnapra való felkészülésben, mivel segítséget kapnak az írásbeli házi feladataik elkészítéséhez. 

A szóbeli leckék kikérdezésére, megbeszélésére, a hiányosságok pótlására, gyakorlásra és 

korrepetálásra is van lehetőség.  

Egy tanulót szeretnék kiemelni, Vasáros Bálintot, aki sajnos nem tudott élni a tanulószobai 

előnyökkel, mindig noszogatni kellett, hogy végezze a munkáját, készítse el a házi feladatait és ne 

zavarja a társait a felkészülésben. Sajnos sokszor nem tudta befejezni a leckéje elkészítését, mert 

annyira lassan dolgozott, vagy egyszerűen nem akart dolgozni. 

Szerintem a tanulószoba legtöbb gyerek számára segítséget jelentett a másnapra való 

felkészülésben. 

Tóbiás Ilona 

A tanulószoba (a gyermekek délutáni órái és szakkörei miatt) továbbra is igen változó létszámmal 

működik, hiszen a busszal közlekedő tanulók felügyeletét és kísérését is meg kell oldanunk. 

Sajnos több diákunk továbbra sem fogadja el a felajánlott segítséget, csak a készen kapott 

megoldásra vár. 

Magatartási problémák már nem nagyon zavarták a tanulni akarókat, de néhány gyermek teljes 

passzivitását csak néha tudtam feloldani (Mádl Csaba, Vasáros Bálint, Csereglei Eszter, Szigeti 

Sándor). 

 

 

 

SZAKKÖRÖK 
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Birkásné Dózsa Gabriella- természetismereti szakkör 

Az idei tanévben 17 tanuló vett részt a szakköri foglalkozásaimon, és alkalmanként több nem 

szakkörös gyermek is csatlakozott hozzánk.  

Az éves munkaterv összeállítását nehezítette, hogy különböző korosztályok kapcsolódnak be a 

szakköri munkába. Így nem volt egyszerű feladat a szakköri munkaterv összeállítása, de 

igyekeztem, minden tanuló számára megfelelő, tartalmas és érdekes program lehetőségeket 

biztosítani. Úgy gondolom, mivel a szakköri foglalkozás a tanulók számára egy önként vállalt 

tevékenységet jelent az iskolai szabadidő hasznos eltöltésére, ezért olyan lehetőségeket kell 

felkínálni a tanulók számára, ami minden korosztály számára érdekes és élvezetes tevékenységet 

jelenthet. Az elsődleges célom az, hogy a gyerekek játékos formában, tapasztalati úton, közvetlen 

élmények révén minél több ismeretet szerezzenek a környezetükről, a természetről. Törekedjenek 

annak jobb megismerésére, szeretetére, és a természet- és környezet védelmére.  

Amikor lehetőségünk volt rá (az időjárás is engedte) a szabadban töltöttük az időt, kirándultunk, 

megfigyeléseket végeztünk. Jártunk Szentantalfán az ősz folyamán, ahol vízminőség vizsgálatot 

végeztünk, elsősorban vízi gerincteleneket vizsgáltunk. Barangoltunk a csicsói erdőben, ahol 

megfigyeléseket és gyűjtőmunkát végeztünk. Több alkalommal is szerveztem a gyerekeknek 

akadályversenyt (pl. Víz világnapja), amely minden tanévben kihagyhatatlan programunk, itt 

mindig számíthatok a nagyobbak elsősorban a 7. és 8. osztályosok segítségére, akik az 

állomásvezetők. Az ilyen tevékenységek révén a gyerekek együttműködési-és egymás iránti 

elfogadó készsége is fejlődik. 

A szakkörös tanulók aktívan bekapcsolódtak az iskolai dekoráció zöldítésébe, és jó ötleteik, 

elképzeléseik voltak a téli és tavaszi dekoráció elkészítésével kapcsolatosan. A téli madáretetésbe 

és az odútelep gondozásában is aktív szerepet vállaltak. 

Több iskolai szintű programot is a természetvédelmi szakkör keretében valósítottunk meg. Így járt 

iskolánkba Boda Tamás „öregdiák”, aki madarakról tartott előadásával nyűgözte le a szakkör 

tagjait és az érdeklődő tanulókat. A „Beporzó napja” alkalmából Dobosi Eliána és  

 

Ajkai Kíra 8. osztályos tanulók tartottak előadást a szakköri tanulók és az érdeklődő gyerekek 

számára a "Rovarok és a méhek jelentőségéről”. Ez egy nagyon sikeres előadás volt és nagyon 
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örültem, hogy a tanulók vállalták a felkészülést és a jövőben több ilyen előadást szeretnénk 

szervezni a szakkörös diákjaim és az iskola tanulói részére.  

A Föld napja alkalmából szervezett iskolaudvar takarítási akciót is a szakkör lelkes kis csapata 

fejezte be. 

A következő tanévben is szeretném folytatni a szakköri munkámat és még több érdekes és 

tartalmas programot szeretnék szervezni az érdeklődő tanulók részére, hogy ezzel is hozzá járuljak 

a természettudományos szemléletük formálásához. 

 

 

Horváthné Simon Marianna- színjátszó szakkör 

A tanév elején 11 fővel indultunk, novemberben újabb taggal bővültünk. A csoport vegyes 

összetétele, főleg a kisebb korosztály jelenléte határozta meg a foglalkozásokat. Mint minden 

évben foglalkoztunk beszéddel, mozgással, szituációs, közösség- és személyiségfejlesztő 

gyakorlatokkal. Karácsonykor  Andersen: A kis gyufaáruslány c. meséjét dolgoztuk fel. A 2. 

félévben a Grimm testvérek: Csipkerózsika c. meséjére esett a választás. Egy tagot keresni kellett 

a tündér szerepére. A tanév végén az iskola közössége és pár szülő előtt  mutattuk be a mesét. Az 

egyik szereplő hirtelen lebetegedése miatt ismét egy beugróra volt szükségünk., így a tanév végére 

14 főre növekedett a létszám. Szeretném, ha a jövőben sikerülne az előadásokhoz szükséges 

díszletekhez, jelmezekhez anyagot vásárolni, a meglevő díszleteinknek, jelmezeinknek pedig 

lenne egy biztonságos tárolási helye. 

 

 

 

 

 

Lakatos Mónika- néptánc szakkör 
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A csoport 5 fővel indult a tanév elején. A tavalyi évben tanult táncokat és játékokat 

felelevenítettük illetve megtanítottuk azoknak, akik ebben a tanévben csatlakoztak a csoporthoz. 

Eleinte még rendszeresen jártak a gyerekek, így ha nehezen is (létszám miatt), de lehetett 

foglalkozásokat tartani és gyakorolni. Később azonban egyre többször maradtak el a gyerekek az 

órákról. Ennek egyik oka volt Kis Kiara, akit viselkedése miatt társai nem tudtak elfogadni. Másik 

ok a hiányzás. 1-2 hiányzónál már nem tudtunk gyakorolni. Sajnos új táncot nem tudtunk tanulni.  

Így igazgatói beleegyezéssel 2. félévtől megszűntek a foglalkozások. 

 

 

Molnárné Titz Andrea- kézműves szakkör 

A szakkör a tanév elején 19 alsós és 2 felsős tanulóval indult.  A nagy létszám miatt a gyerekek 

két csoportra bontva, heti váltásban jártak szakkörre. A kisebbek még egyszerűbb, a nagyobbakkal 

már egy kicsit bonyolultabb dolgokat készítettünk. 

A témákat az évszakoknak és a különböző ünnepeknek megfelelően állítottam össze. 

Szeptemberben még egy kicsit emlékeztünk a nyárra a napraforgóval, majd következtek az őszi 

díszek: „ kukacos alma”, faleveles mobildísz.  

Októberben is az ősz határozta meg a témákat: Halloween-tök, rémes denevérek. 

Novemberben Márton napra készültünk lámpásokkal, majd a közeledő adventre alkottunk. 

Decemberben a Mikulás és a karácsony adta meg a szakkör lényegér.  

Januárban és februárban  különböző játékokat, farsangi álarcokat alkottunk.  

Tavasszal többek között készültünk húsvétra és anyák napjára. 

 

 

Májusban és júniusban már a vakációra, a nyárra gondoltunk különböző játékokkal, homokképpel 

és szitakötővel. 
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A tanulók minden alkalommal kíváncsian kérdezték, mi is lesz az aznapi téma. Próbáltak segíteni 

egymásnak, végül nagy örömmel vitték haza az elkészült alkotásokat. 

 

 

KÖNYVTÁR- Varga Ágota 

A 2018. január 3-án átvett, jól rendszerezett könyvtárban először az állomány védelmével 

foglalkoztam. Sok sérült gerincű könyvet kellett megragasztanom. A bepiszkolódott, vagy 

megrongálódott jelzeteket újra felragasztottam. 

 A könyvtár elrendezésében kis változtatást alkalmaztam. Külön válogattam, és elkülönített polcra 

helyeztem a sorozatokat: A MAGYAR PRÓZA KLASSZIKUSAI, KLASSZIKUS MAGYAR 

LÍRA, NEMZETI KÖNYVTÁR, MILLENNIUMI KÖNYVTÁR (Osiris) 

A kisebbeknek szánt irodalomból szétválogattam a gyűjteményes mesés-, és versesköteteket. Az 

ismeretterjesztő könyvek közül a legkeresettebbeket témák szerint szétválogatva, feliratokkal 

ellátva tettem könnyebben megtalálhatóvá: KÉPZŐMŰVÉSZET, KÉZMŰVESKEDÉS, 

TÖRTÉNELEM,      MI MICSODA SOROZAT,… 

 A több példányos, a tanórai munkát segítő könyvek is külön polcon, feliratozva lettek elhelyezve: 

DROGPREVENCIÓ, BIBLIA, MŰVÉSZETTÖRTÉNET, ÚJ KÉPES TÖRTÉNELEM, 

 A könyvtárban való könnyebb eligazodáshoz nagybetűs, tartós feliratokat készítettem: FELNŐTT 

SZÉPIRODALOM, IFJÚSÁGI SZÉPIRODALOM, KÉZIKÖNYVEK, MESÉK, VERSEK, 

SZÓTÁRAK, NÉMET NYELVŰ KÖNYVEK. 

 Figyelembe véve, hogy iskolánk ökoiskola, az előző könyvtáros kolléganő ötletét felhasználva a 

könyvtárban külön polcrendszert kaptak a természet szeretetéről, védelméről szóló könyvek. Ide 

kerültek a természetismereti tankönyvek megőrzött példányai ( környezetismeret, 

természetismeret, biológia és földrajz könyvek ), és a természettel kapcsolatos ismeretterjesztő 

művek. 

A tartós tankönyvek tárolása is a könyvtárban történik, osztályok szerint csoportosítva, a 

könnyebb visszakereshetőség érdekében feliratokkal ellátott polcokra rendezve. 
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Ebben a tanévben az iskola mind a 92 tanulója beiratkozott a könyvtárba, közülük 39 diák volt 

könyvkölcsönző, többen szinte heti rendszerességgel. A heti 5 órás nyitva tartást úgy osztottuk be, 

hogy minden tanulócsoportnak elérhetőek legyen a könyvtár szolgáltatásai, és a  

zongora órák is megtarthatóak legyenek. Gyakori a helyben használat, a könyvek, folyóiratok 

nézegetése. Nagyon szeretik a gyerekek a babzsák foteleket, szívesen pihennek rajtuk. 

Változatlanul népszerű a heti egy délutános számítógép használat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

Dombi Gábor 
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Az idei Diák Önkormányzati választásokon a 8. osztályos Dobosi Eliána lett az elnök, a Az év 

elejére felállítottam a 2017/18 tanév ütem tervét.  

Szeptember - Papírgyűjtés 

Rossz hírekkel kezdődött az idei gyűjtés, hiszen a hulladéklerakóktól való távolság miatt, 

minimális 10 Ft/kg áron helyezett ki konténert a befogadó inotai cég. A kezdeti kesergés után a 

diákok nagy lendülettel fogtak bele a gyűjtésbe, ezért több mint 4 tonna papírhulladék gyűlt össze 

3 nap alatt. Az idei évben a legszorgosabbak a 7. osztályosok voltak, akik közel 1 tonna papírt 

hoztak be az iskolai konténerbe.  

November - Halloween party 

Halloween Party. Idén is megrendeztük a bulit, több mint 30 diák részvételével. A hangulat 

fergeteges volt, minden diák ijesztő álarc, maszk, maskara mögé bújt. Az ünnep lényege a csoki és 

a cukorka, amit a játékok során elnyerhettek tanulóink. Alma szedés vízből, rejtély doboz, 

citromevő verseny, kutakodás, szobortánc, limbo verseny és újságpapíron táncolás is volt a 

játékok között. Megválasztottuk az idei év legijesztőbb arcát/álarcát, Scher Nóra győztes jutalma 

egy nagy dísztök volt. 

December - Mikulás kupa  

Mikulás napja alkalmából a tornateremben rendeztünk egy csocsó versenyt az alsós és felsős 

diákok között valamint pingpong versenyt a felső osztályos diákok részére. A program 2-3 óra 

alatt leforgott, közel 30 diák részvételével. Az alsós és a felsős diákok külön jutalomban 

részesítettük. 

Április - Számháború  

Két zászló, egy cél. Számháborún vettek részt diákjaink Szentjakabfán. A DÖK által szervezett 

programban 32 tanuló vett részt. Remek időjárás, kiváló hangulat volt, jövőre is megrendezzük a 

programot. 

 

Április -  Iskolai pólók  
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A Diákönkormányzat a Szentantalfa Nivegy-völgy SE-vel közösen 21 db a sportegyesület 

logójával és az iskola nevével ellátott pólót készíttetett az iskola tanulói számára. A diákok a 

tavasz folyamán a sportesemények alkalmával már magukra is ölthették a mezeket. 

Május - Házi focibajnokság  

Idén is megrendeztük a házi kispályás foci bajnokságunkat. Alsós és felsős bajnokságot is külön 

rendeztünk 3 fős (min. 1 lánynak szerepelnie kell) csapatoknak. Az alsós és a felsős győztesek 

összeálltak és kiálltak a tanárok csapata ellen.  

Idei évi tapasztalatok: Az idei évben is megválasztottuk a DÖK elnököt, aki októberben 

kijelentette, ő még se vállalja a tisztséget. A programok megszervezésében egyedül maradtam, 

ezért is maradt el az idei Halloween napi ijesztgetés is. Ha szeptembertől is DÖK segítő 

pedagógus maradok, megreformáló a DÖK működését az iskolában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKOISKOLA- Birkásné Dózsa Gabriella 
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Iskolánk évek óta nevelő-oktató munkájában kiemelt feladatnak tekinti a tanulók természet és 

környezettudatos szemléletének formálását, az egészséges testi és lelki fejlődését, sokoldalú 

személyiség fejlesztésüket, az egészséges és kulturált életmód és a testmozgás iránti igény 

kialakítását.  

Fontosnak tarjuk az egészséges, biztonságos és környezetbarát iskolai feltételek megteremtését.  

Számos iskolai rendezvénnyel, programmal, előadással próbáljuk tanulóink figyelmét felhívni a 

komplex ökológiai szemlélet fontosságára. Ezeket a programokat a gyerekek bevonásával, 

véleményük figyelembe vételével szervezzük.  

Közös élményekre, tapasztalatokra épülő, tevékenységorientált fenntarthatósági nevelésre 

törekszünk. 

Az idei tanévben elnyertük az ökoiskolai címet, így iskolánk nevelőtestülete, alkalmazotti 

közössége kiemelt feladatának tekintette az ökoiskolai pályázatban vállalt célkitűzések 

megvalósítását. 

Megalakítottuk az ökoiskolai munkacsoportot, melynek tagjai: 

 Kereszturiné Semetka Judit intézményvezető, biológia- testnevelés szakos tanár 

 Horváthné Simon Marianna intézményvezető- helyettes, magyar szakos tanár, 

oktatásinformatikus 

 Rábaközi Rita zeneiskolai munkaközösség- vezető, magánének, ének- zene, pedagógia 

szakos tanár 

 Lakatos Mónika munkaközösség- vezető, tanító, német szakos tanár 

 Birkásné Dózsa Gabriella Öko- csoport vezetője, biológia- kémia- földrajz szakos tanár  

 Dombi Gábor DÖK- vezető, földrajz– testnevelés szakos tanár 

 Rab Márta gyógypedagógus, kismesterségek szakoktató 

Elkészítettük iskolánk ökoiskolai munkatervét, melyben meghatároztuk kiemelt feladatainkat, 

fejlesztési célkitűzéseinket, a fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló tevékenységeket. (ökoiskolai 

munkaterv 2018. http://www.csicsosuli.hu/letoltesek.php) 

A tanév során a következő feladatokat sikerült megvalósítanunk: 
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 Az iskolai élet minden területén törekedtünk a fenntartható fejlődés szempontjainak 

figyelembe vételére, takarékoskodtunk az energiával, vízzel és a papírral.  

 A folyosókon, termekben figyelemfelhívó ábrákat helyeztünk el, melyek a vízzel és 

energiával kapcsolatos takarékoskodásra hívták fel az iskolaközösség minden tagjának figyelmét. 

Az ábrákat a gyerekekkel közösen, és az ötleteik alapján készítettük el. 

  Megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtést, az iskola hátsó folyosóján tájékoztató 

plakátokat és hulladékgyűjtő szigetet alakítottunk ki. 

 Szelektíven gyűjtöttük a papír, műanyag, alumínium, szárazelem hulladékokat. Minden 

osztályteremben külön papírgyűjtő kukát helyeztünk el. 

 Az ősz folyamán a DÖK papírgyűjtést szervezett. 

 Őszi témanapot tartottunk. A témanap programja a gyerekek környezettudatos szemléletét 

igyekezett formálni, mivel a faladatok elsősorban a természet- és környezetvédelemhez, a 

szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódtak. A diákok ezen a napon csapatokban tevékenykedtek és 

hét állomásom mérhették össze tudásukat, ügyességüket. /A nap programja és a gyerekek 

véleményeit az iskolaújság 2018. februári számában is megjelentettük. / 

 A tanulóinkat tudatosan ösztönöztük az iskolai környezetük megóvására, ezért tisztasági 

őrjáratot szerveztük, csinosítottuk, zöldítettük az osztálytermek és a folyosók dekorációját, 

amelyeket évszakokhoz, jeles eseményekhez, akció programokhoz igazítottunk.  

Varga Judit grafikus, aki iskolánk szülői munkaközösségének elnöke és az első osztályosok 

nagyon szép Föld dekorációt készítettek, amely iskolánk ökosarkát ékesíti. 

 Nemcsak az iskola belső környezetének a szépítését és otthonosabbá tételét tartottuk 

fontosnak, hanem sokkal nagyobb figyelmet fordítottunk az iskola parkjának, udvarának 

rendezésére, megóvására. Ebbe a tevékenységbe tanulókat is igyekeztük bevonni.  

 A tél folyamán megszerveztük a téli madáretetést, amelyet tanulóink nagyon 

lelkiismeretesen és körültekintően végeztek. (Minden héten más osztály látta el a madáretetők 

feltöltését). 

 Az év folyamán a tanulóink egészséges életviteli szokásainak kialakítására igyekeztünk 

kellő figyelmet fordítani. Az iskolaorvos Dr. Oláh Kálmán és a védőnő Rózsa Gabriella több 

alkalommal ismeretterjesztő előadások keretében próbálta tanulóink figyelmét felhívni az 
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egészséges életmód fontosságára. Az osztályfőnöki és szaktárgyi órák keretein belül is sok új és 

hasznos ismerettel bővítettük tanulóink ismeretanyagát. 

 A DADA program keretében alsós diákjain több alkalommal is felvilágosító előadásokon 

vehettek részt, amelyek a tanulók biztonságára, a helyes közúti közlekedés fontosságára hívták fel 

a figyelmet. 

 A könyvtárban ökosarkot alakítottunk ki, ahol azokat az ismeretterjesztő kiadványokat 

helyeztük el, amelyek tanulóink természettudományos ismereteinek bővítését szolgálta. 

 Gyarapítottuk az iskola természettudományos eszközállományát, szakkönyvek, oktató 

plakátok, nagyítók, és egyéb eszközök révén, amelyeket Birkás Attila ajánlott fel az iskolának 

azzal a céllal, hogy sikeresen megvalósíthassuk az ökoiskolai cím elnyerésével járó 

kötelezettségeinket. 

 Októberben iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói Balatonfüreden a Lóczy Lajos Gimnázium 

Öveges –laborjában jártak, ahol modern laboratóriumi környezetben a természettudományos 

ismereteiket bővíthették, önállóan érdekes kémiai és fizikai kísérleteket végezhettek el. 

 Nagy figyelmet fordítottunk tanulóink lelki egészségének, személységének fejlesztésére, 

ehhez külső szakember segítségét is igénybe vettük. Rácz Brigitta kineziológus különböző tanulási 

technikákkal ismertette meg a gyerekeket. A szülők részére az óbudavári könyvtár vezetőjének 

szervezésében előadást tartottunk a témával kapcsolatosan. 

 A szülői munkaközösséget és a szülőket több iskolai rendezvényünk részvételére biztattuk 

(farsang, kézműves foglalkozások, karácsonyi koncert, műsor, adventi készülődés, 

osztálykirándulások). 

 Az iskolai faliújságunk frissítésén folyamatosan gondoskodtunk. A faliújságon 

igyekeztünk a jeles környezet - és természetvédelmi napokhoz kapcsoló dekorációkat, ismertető 

cikkeket elhelyezni. Sőt a német faliújság dekorációját is az ökoiskolai feladatok, programok 

megvalósításához igazítottuk. 

 A karácsonyi ünnepkör is tartalmazott környezeti neveléssel kapcsolatos elemeket. A 

karácsonyi kézműves foglalkozás, az iskolai és osztálytermi dekorációk elkészítésénél törekedtünk 

újrahasznosítható, természetes, többször felhasználható anyagok alkalmazására.  
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 A hagyományos karácsonyi rendezvényünkre már gyökeres fenyőfát állítottunk, melyet az 

iskola parkjában ültettünk el. Természetes anyagok felhasználásával oldottuk meg a fenyőfa 

díszítését. Ezzel a környezettudatosság fontosságát szerettük volna hangsúlyozni. 

 Részt vettünk a „Már tudok biztonságosan közlekedni” járási vetélkedőn, ahol iskolánkat 4 

tanuló képviselte.  

 Több országosan meghirdetett akció programba is bekapcsolódtunk, PontVelem akció 

Fenntarthatósági témahét, Beporzók napja. 

 Fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek fogyatékkal élő emberek 

világával. Így a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület szervezésében Komplex 

Esélyegyenlőségi órákon ismerkedhettek meg tanulóink mozgás, hallás és látássérült emberekkel, 

autista gyermeket nevelő szülővel. 

 A szentantalfai óvodával törekedtünk az együttműködésre. Az év folyamán iskolánk 

diákjai két alkalommal tartottak interaktív foglalkozást az óvodában. Az első félévben az álltokról, 

madarakról a nagycsoportos óvodásoknak a 6. osztályos diákok. A második félévben a Víz 

világnapja alkalmából 8. osztályos tanulók látogattak el az óvodába, akik játékos formában a víz 

fontosságára és tisztaságának megóvására próbálták felhívni a kis- és nagycsoportos óvodások 

figyelmét. 

 Igyekeztünk külsős szakembereket, szervezeteket is bevonni az ökoiskolai munkatervben 

megfogalmazott feladataink megvalósításába. A természetvédelmi szakkör szervezésében Boda 

Tamás „öregdiák” látogatott el iskolánkba, aki madárszeretetével, és a madarakról tartott 

fergeteges előadásával nyűgözte le hallgatóságát. /Az előadáson 45 diák vett részt/ 

 A Beporzók napja alkalmából iskolánk két 8. osztályos tanulója Dobosi Eliána és Ajkai 

Kíra tartott előadást a rovarok és a méhek jelentőségéről a természetvédelmi szakkör tagjai és az 

érdeklődő diákok részére. Az előadás zárásaként Dobosi Dezső családjának felajánlása révén 

hatféle mézet is megkóstolhattak a gyerekek.  

 Pályaorientációs napot szerveztünk. Ebbe a programunkba is igyekeztünk becsempészni a 

természetet, ezért egyik előadónak felkértük Simon Györgyöt, aki az erdész szakma iránti 

elkötelezettségéről, a természet iránti szeretetéről, és tiszteletének fontosságáról mesélt az alsós és 

5. 6. osztályos tanulóinknak. 



Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                                                                                        

Balatoncsicsó 

 2017/2018.  tanév   

110 

 

 A Víz világnapja alkalmából rajzpályázatot hirdettünk, melyre 42 pályamunka érkezett, 

ezek iskolánk folyosóját díszítik, a legjobb munkák alkotói jutalomban részesültek. A tanulóknak 

osztályonként a víz témaköréhez kapcsolódóan érdekes feladatokat kellett önállóan megoldaniuk. 

A feladatokat gyűjtőzsákokban az iskola udvarán helyeztük el. A legeredményesebb munkát 

végző osztályok jutalomban részesültek. 

 Húsvéti kézműves foglalkozás alkalmával is fontosnak tartottuk a környezettudatosságot, 

természetes anyagokat használtunk az apró ajándéktárgyak elkészítéséhez.  

 A Föld napja alkalmából takarítási akciót szerveztünk, a kiöregedett fák helyére a 

gyerekekkel közösen új növényeket telepítettünk. 

 A Fenntarthatósági témahéten változatos programokkal igyekeztünk tanulóink figyelmét 

felhívni az egészséges életmód és a fenntartható fejlődés szempontjainak fegyelembe vételére. 

Többek között ellátogatott iskolánkba Szabó Bálint, aki Óbudaváron él családjával, mint helyi 

termelő bemutatta a saját gazdaságát, a sajtkészítést, sőt finom kecskesajtot kóstolhattak a 

gyerekek. Rab Márta néni előadásával a tudatos vásárlás fontosságára hívta fel tanulóink 

figyelmét. Pintér Marcell édesapja, Pintár László régész a mesterség szépségeit, és az általa feltárt 

Balaton-felvidéki és bakonyi régészeti leleteket mutatta be a gyerekeknek. 

 Májusban a veszprémi Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület képviseletében 

Szalay Tímea látogatott el iskolánkba, aki interaktív foglalkozás keretében hívta fel tanulóink 

figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Az egyesülettel a kapcsolatot szeretnénk a 

jövőben szorosabbra fűzni.  

 A madarak és fák napjáról megemlékeztünk, Kaszapné Veiner Veronika vezetésével 

minden osztálynak egy rövid mese alapján kellett elkészítenie saját fáját, amelyeket az iskola 

folyosóján helyeztünk el. Nagyon szép alkotások születtek. 

 A DÖK több olyan programot szervezett, /gyalogtúra, számháború, futóverseny, 

kosárlabda, házi focibajnokság/ amely a mozgás örömére ösztönözte az ifjúságot. 

 A természetvédelmi szakkör keretében több alkalommal jártak a gyerekek a környékbeli 

erdőkben, ahol megfigyeléseket végeztek és tanulmányozták az őszi és tavasz erdő élővilágát. Az 

ősz folyamán biológiai vízminőség vizsgálatot végeztek a Csorsza- pataknál. A szakkör tagjai 

részt vettek a madáretetők kihelyezésében a téli madáretetés megszervezésében, lebonyolításában, 

az odútelep karbantartásában és az iskolaudvar szépítésében.  
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 Egészségmegőrző napot szerveztünk, melynek programja az egészséges életmód és a 

mozgás fontosságára helyezte a fő hangsúlyt. 

 Szép eredményeket értünk el az Országos Mozaik Tanulmányi Verseny természetismereti 

és biológiai országos döntőjén (7. 10. 17. helyezés). 

 Az osztálykirándulások alkalmával törekedtünk olyan helyszíneket, kirándulási 

lehetőségeket választani, amely elősegítette a gyerekek természet - és környezettudatos 

szemléletének formálását, és hazánk természeti és kultúrtörténeti értékeinek megismerését. 

 A kézműves szakkör foglalkozásain nagy figyelmet fordítunk a környezettudatosságra, 

elsősorban természetes, és újrahasznosítható anyagokat használnak fel a gyerekek az alkotásaik 

elkészítéséhez. Az alkotások témáit legtöbbször a természetből merítik. 

 A technika, rajz és a természettudományos tárgyak oktatásánál elsődleges szempontnak 

tekintjük a holisztikus szemlélet kialakítását. 

 Az iskola újságban két alkalommal beszámoltunk az ökoiskolai tevékenységünkről. 

 A nyár folyamán július első hetében kerül megrendezésre a tematikus tábor, melynek 

témája időutazás lesz különböző történelmi korokban. Erre a szervező tanárok Németh Zsuzsa, 

Rab Márta, Molnárné Titz Andrea és a táborozó gyerekek is nagy lelkesedéssel készülnek. 

Fontosnak tartjuk a szülőkkel és a külső szervezetekkel, más oktatási és egészségügyi 

intézményekkel, (Zöldóvoda Szentantalfa, Balatonfüredi Rendőrkapitányság, Balaton- felvidéki 

NP, Geopark, Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület) a kapcsolattartást, együttműködést, 

mivel ez is segíti az ökoiskolai tevékenységünk sikerét, hatékonyságát.  

Az ökoiskolai rendezvényeink, programjaink kiváló lehetőséget biztosítottak tanulóink 

személyiség- és együttműködési készségének fejlesztésére. 

A tanév végén, a nevelőtestületi értekezleten elemeztük, értékeltük az eddig megvalósított 

ökoiskolai tevékenységünket, megállapítottuk, hogy a szülőket hatékonyabban be kell vonni az 

elkövetkezendő években az ökoiskolai programjaink megvalósításába, a fenntarthatóság 

tanulásába. 

Elmondhatjuk, hogy iskolánk ökoiskolai munkatervében kitűzött célkitűzéseinek, feladatainak 

nagy részét, az iskola minden dolgozójának, tanulójának aktív közreműködése révén sikeresen 

megvalósította. 
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Bízunk abban, hogy a közös élmények, programok révén tanulóink természet- és környezettudatos 

szemlélete tovább formálódott, és fejlődött együttműködési készsége. 

Iskolánk honlapján. http://www.csicsosuli.hu/, Facebook oldalán a programok, rendezvények 

képanyaga megtalálható.  

Az iskolaújság (februári, júniusi száma) részletesen tartalmazza az ökoiskolai és az egész évi 

iskolai tevékenységeinket.  

 

 

 

 

 

ZENEISKOLA 

Bruckner Szabolcsné Rábaközi Rita 

A 2017/18-as tanévet 25 tanulóval kezdtem meg ebből 3-3 előképző másodikos növendék 

csoportos foglakozásban részesült. 

Félévkor Kancsó Klaudia billentyűs/zongora tanszakon folytatta tanulmányait. A 24 tanulóból év 

végén 23 tett beszámolót, egy fő Bicsák Melitta az érettségi vizsgája miatt egy tanítási évnél 

hosszabb ideig teljesíti  az ötödik évfolyam követelményeit. Magánének tanszakon alapvizsgát 

Egyed Katalin tett. 

Az anyaiskolában és a telephelyeinken a kommunikáció jól működött a kollégákkal, nem voltak 

terem problémáink az iskolák életébe aktívan becsatlakoztunk. A sok fellépés során a tanulók 

lehetőséget kaptak tehetségük megmutatására. 

Növendékeim egész évben szorgalmasan jártak órákra, szívesen szerepeltek a különböző 

rendezvényeken. 

Vizsgák, tanszaki hangversenyek, szereplések: 

2017. 10. 05. Idősek napja Zánka 
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2017. 11. 24. Városlődi Német Nemzetiségi Verseny Pintér Marcell-Gondos Luca arany 

2017. 11. 26. Ünnepi Szentmise Balatonszőlős 

2017. 11. 28 Megyei Könyvtár Dózsavárosi Klubkönyvtára kiállítás megnyitó 

2017. 12. 02. Advent fényei Balatonfüred 

2017. 12. 13 Féléves meghallgatás Balatoncsicsó 

2017. 12. 15. Támasz Idősek Otthona Veszprém 

2017. 12. 16. Karácsonyi műsor Zánka Faluház 

2017. 12. 19. Karácsonyi műsor Tagyon 

 

2017. 12. 21. Karácsonyi műsor Révfülöp 

2017. 12. 22. Karácsonyi műsor Bozzay Pál Általános Iskola Zánka 

2017. 12. 22. Karácsonyi műsor Balatoncsicsó 

2017. 12. 24. Szívkórházi Karácsony Balatonfüred 

2018. 01. 19. Magyar kultúra napja Révfülöp 

2018. 01. 19. Ökumenikus Imahét Balatonfüred Evangélikus Templom 

2018. 01. 22. Magyar Kultúra Napja Révfülöp Iskolai ünnepség 

2018. 01. 23. Újévi koncert Balatoncsicsó 

2018. 03. 27 Német zeneszerzők emlékére rendezett koncert Balatoncsicsó 

2018. 03. 28. Kiállítás megnyitó Polgármesteri Hivatal Balatonfüred 

2018. 05. 20. Pünkösdi Szentmise Balatonfüred Krisztus Király Plébánia 

2018. 05. 22. Tanszaki koncert Balatonfüred 

2018. 05. 23 Év végi vizsga Zánka 

2018. 05. 29 Év végi vizsga Balatoncsicsó 
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2018. 06. 01. Pedagógus nap Révfülöp 

2018. 06. 03. Óvodai Tanévzáró Istentisztelet Balatonarács 

2018. 06. 04. Pedagógus nap Balatoncsicsó 

2018. 06. 04. Tanszaki koncert Balatoncsicsó 

2018. 06. 05. Tanszaki koncert Zánka 

2018. 06. 12. Tanévzáró ünnepség Balatoncsicsó 

Az iskolavezetés segítségét abban kérem, hogy anyagilag támogassák utazásainkat a különböző 

helyszínekre, hiszen szerepléseinkkel az iskola hírnevét is visszük. (Sajnos sokszor egy kiállítás 

megnyitó is veszteséges, a kiállító a saját önszorgalmából végez társadalmi munkát.) 

Munkaközösség vezető 

Mivel minden kollégám írt egyenként beszámolót, erre itt most nem térnék ki. 

Egyedül a fafúvós tanszakot említeném, ahol az idei tanévet Egyed József tanár úr látta el. Nagyon 

örültünk, hogy így ez az év megoldódott és lehetőséget kaptak a gyerekek a furulya és fuvola 

tanulására. A tanár úr munkája magas szakmai színvonalról tett tanúságot, viszont nehéz volt neki 

a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe venni, hiszen korábban ő zeneművészeti 

szakközépiskolában tanított. 

 

Jana Norbert 

A 2017/2018 - as tanévet 21 tanulóval kezdtük meg harmonika szakon. Ez a létszám 2018.02.01-

én 23 főre gyarapodott.  

2017/18- as tanévben a következő képen alakultak az osztálylétszámok. 

Ebből a 23 diákból év végén mindenki sikeres vizsgát tett.  

A tanév folyamán részt vettünk a minden évben megrendezett Városlődi Német Nemzetiségi 

versenyen. A versenyen részt vett zenekarunk is mely bronzminősítést ért el. Ezen kívül voltak 

szóló harmonikások is: Schmidt Zoltán és Keller Ádám Ezüstminősítést kapott, Molnár Fruzsina 

pedig Bronzminősítést. 
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Több alkalommal is felléptek diákjaink: 

1. 2017.12.22-én Balatoncsicsón, a Karácsonyi műsoron fellépett Molnár Fruzsina és Scher 

Nóra. 

2. 2017.12.18-án zeneiskolai koncert Tótvázsonyban minden diák részt vett rajta. 

3. 2018.01.23-án zeneiskolai Újévköszöntő koncert Balatoncsicsón minden diák részt vett 

rajta. 

4. 2018.02.03-én Farsangi mulatság Hidegkúton fellépett Schmidt Zoltán és Mile Bálint. 

5.  2018.02.03-án Farsang a Tótvázsonyi iskolában fellépet Schmidt Zoltán. 

6. 2018.03.19-én Megemlékezés a Német zeneszerzőkről Tótvázsonyban minden diák részt 

vett rajta. 

7. 2018.03.20-án Megemlékezés a Német zeneszerzőkről Balatoncsicsón minden diák részt 

vett rajta. 

8. 2018.03.23-án Húsvéti vásáron léptek fel diákok:Veress Csaba Tibor,Debreczeni Csanád, 

Steierlein Mátyás,Fodor Anna és Schmidt Zoltán. 

 

 

Kondor Kolos 

1. Létszám, esetleges változások 

A tanévet 29 beiratkozott tanulóval kezdtem 2017. október 2-án. Ebből ek. 2. évf. – 7 fő, 1. évf. – 

3 fő, 2. évf. – 8 fő, 3. évf. – 1 fő, 4. évf. – 6 fő, 5.évf. – 1 fő, 6. évf. – 2 fő, kötelező zongora (heti 

30 perc) ek. 2. évf.  – 1 fő. 

A tanév közben nem maradt ki gyermek, félévkor egy fő iratkozott be kötelező zongorára ek.2. 

évf-ba, és egy fő az intézményen belül Ludmány Jánosnál folytatta a tanulmányait. 

2. Tanulmányi eredmények, jó tanulók, lemaradók 

A gyermekek nagy része a családi háttérből fakadóan komoly zenei indíttatással rendelkezik, 

sokaknál az otthoni gyakorlás kedvtelés, így velük az átlagot meghaladó léptekkel tudtunk 
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haladni. A tanulók egy kisebb csoportja észrevehetően leginkább az órákon találkozott a 

billentyűkkel, ami nehézkes fejlődést eredményezett. 

Kiemelnék néhány gyermeket: 

- az ek. 2. évf-ban talán Soós Erzsébet kezdte legnagyobb odaadással a tanulmányait, 

- a zongorán kezdő, de 6. ált. isk-i osztályos Godány Levente fejlődése volt a leglátványosabb, egy 

év alatt 2-3 tanévnyi ugrást tapasztaltam nála, 

- a 2. évf-ban Kercselics Fanni, Plavecz Melani, Scheller Anna és Selyem Luca lelkesedése volt a 

legkiemelkedőbb, 

- a 4. évf-os Godány Gerda játszott a tanév során a legkifejezőbb muzikalitással, amelyhez odaadó 

szorgalom is párosult. 

Alapvizsgát egy 6. évf-os tanuló sem tett. 

 

 

 

3. Magatartás, szorgalom 

A tanulók magatartását kiemelkedőnek értékelem, szinte soha sem okozott problémát. A 

gyermekek szorgalma az előző pontban leírtak szerint alakult. 

4. Versenyeredmények 

Számomra iskolánkban ez volt az első tanév, amelyből fakadóan jelentős időt és figyelmet kellett 

szenteltem a gyerekek személyének és zenei tehetségének megismerésére, a velük való közös 

munka eredményes kialakítására, ezért a versenylehetőségekkel egyelőre nem éltem. Az 

időközben megszerzett ismeretek tudatában a jövő tanévben ilyen megmérettetésekre is sor fog 

kerülni. 

5. Egyéb sikerek 

2017.  10. 26. tanári koncert 

 12. 13. félévi meghallgatás 
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 12. 22. karácsonyi műsor 

2018. 01. 23. újévi koncert 

 03. 27. német zeneszerzők emlékhangversenye 

 05. 24. tanszaki hangverseny 

 05. 29. év végi vizsga 

 06. 04. pedagógusnapi műsor 

 06. 12. tanévzárón való közreműködés 

A gyermekek nagy része szívesen és biztos kiállással mutatta meg tudását. Kiemelem a zenei és 

közismereti tanárokkal való jó együttműködést, ami az iskola kitűnő munkaközösségének 

köszönhető. 

 

 

 

6. Problémák 

A tanév folyamán egyetlen fennakadást az átmeneti úszásoktatással való óraütközések okoztak, 

amit az órarend kisebb átalakításával orvosolni lehetett. 

7. További fejlődés lehetőségei 

Örömömre szolgál, hogy júniusban új kottákkal gyarapodott a tanszak, amelyeknek a következő 

tanévben jelentős hasznát tudjuk venni. 

A tanszak hangszerrel való ellátottsága megfelelő. Előfordultak olyan gyermekek, akiknek nem 

mindig volt lehetősége otthoni zongorán gyakorolni, számukra elképzelhetőnek tartanék az éppen 

nem használt hangszereken iskolai gyakorlási lehetőséget biztosítani. 

A tanév során igyekeztem hangsúlyt fektetni a gyermekek együttmuzsikálására, többüknek négy-, 

hat- és nyolckezes darabokat is tanítottam. A jövőben szeretném, hogy a legtöbb tanulónak legyen 

négykezes párja, hogy a zongorajáték élménye az egymásra figyeléssel is tudjon párosulni.  
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Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra 

A 2017-18-as tanévet Tótvázsonyban 23 zongorista növendékkel kezdtem  és fejeztem be. 

Heten hangszeres előképzősök, ketten billentyűs elsősök, ketten bill.másodikosok, ketten bill. 

harmadikosok,négyen  bill. negyedikesek, hárman bill. ötödikesek voltak. Egy hatodikos, 

alapvizsgás egy hetedikes és egy tizedikes, záróvizsgás növendékem volt még. 

Nagyon örülök annak, hogy minden évben vannak, akik alapvizsgát szeretnének tenni, de 

leginkább Dobokai Réka növendékemre vagyok büszke, aki tíz év zongoratanulás után 

eredményes záróvizsgát tett. 

Ebben a tanévben Zánkán is tanítottam zongorát. Az első félévben hat növendékkel kezdtem. Két 

diákot Ludmány János tanár úrnak adtam át, egy kimaradt. Nekem három maradt. Egy bill. 

másodikos, egy bill. harmadikos,egy ötödikes. 

Nagy örömömre szolgált, hogy több család hangszert vásárolt azért, hogy gyermekeik otthon is 

tudjanak gyakorolni! 

 

Sajnos vannak olyan gyerekek, akik itt az órán gyakorolnak, persze velük nem tudok olyan 

gyorsan haladni. Ezt az osztályzatokban is jeleztem! 

 Szereplések 

November 24. Városlőd - A szolfézs csoport az iskolai kórussal kiegészülve ezüst minősítést 

szerzett. 

Dec. 12 .Zánka. vizsga 

Dec. 14 Tótvázsony vizsga. 

Dec. 18. Tótvázsony Karácsonyi koncert. 

2018. március. 22. Budapest. Rajeczky verseny, a szolfézscsoport és az iskola kórusa. arany és 

ezüst minősítés 

Márc. 26. Német szerzők műveiből hangverseny Tótvázsonyban. 
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Április.24. Kodály pályázatot adott be a Tótvázsonyban tanító ének-szakos tanárnő és a szolfézs 

csoportommal a Kodály- módszerről bemutató órát tartottunk. 

Május. 23. Zánka. év végi vizsga. 

Május.31. Tótvázsony év végi vizsga, alapvizsga, záróvizsga. 

Június. 5 .Zánka koncert, bizonyítványosztás. 

Június. 7. Tótvázsony. koncert, bizonyítványosztás. 

 Tárgyi feltételek 

A Petrof pianínót tavasszal hangoltatta fel a Padányi iskola alapítványa. 

Egy zongoraszékkel gazdagodtunk, a kottarendelést is leadtuk, remélem megérkeztek a négykezes 

kották is! 

 A következő tanévre sokan beadták a jelentkezési lapokat, van aki még gondolkodási időt kért, és 

új  jelentkezők is vannak. Sokat segítene, ha kaphatnánk egy laptopot! 

 

 

Somogyiné Sík Dóra 

Az évet 2 telephelyen Révfülöpön és Balatoncsicsón 15 tanulóval kezdtük és 14 tanulóval  

fejeztük be, mert Somogyi Réka 2018.02.01-től zongora szakon folytatta tanulmányait. 

A gyerekek képességei rendkívül különbözők, így mindenki személyre szabott egyéni 

fejlesztésben/tehetséggondozásban részesül. Ezt a munkát nagyban segíti, az órákon alkalmazott 

Kovács-módszer – mozgáspihenők és zenei mozgásfejlesztés. 

Bármilyen szerény alapképességeket – hallás bizonytalansága, ritmusérzék hiánya – sikerrel 

és eredményesen tudunk fejleszteni, ha a tanítvány nem sajnálja a befektetett munkát, jár órára, 

otthon gyakorol, folytatja az órán elkezdett munkát. Erre jó példa Sás Gábor, Szijártó Loránd 

Gedeon és Bodnár Bence. Akik azonban jó adottságaik ellenére ellógják az évet – heti 1x1 óra 
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vagy 2x1/2 óra nem elég a fejlődéshez – nem tudnak eredményeket felmutatni. Sajnos erre is van 

példám Altner Barbara és Gőgös Gellért. 

Ebben az évben 4 tanítványom végzett kiváló munkát, működött közre különösen sok 

koncerten: Hollósy Emma, Hutchinson Hollie, Somogyi Borbála és Németh Réka. 

A szülők készségesek és együttműködők, minden koncertünk nagy érdeklődés mellett 

zajlott. Külön köszönet az általános iskolai kollégáknak és zenetanár kollégáknak – mindkét 

telephelyen a kiváló együttműködésért. 

Eszközparkunk folyamatosan bővül, év elején új tokokkal és vonókkal lettünk gazdagabbak. 

Csak egyetlen tanítványnak nem tudtunk otthonra gyakorló hangszert biztosítani. Remények 

szerint új csellók és kották érkeznek hamarosan. 

Nem csupán tanítványaink járultak hozzá zenetudásukkal az iskolák életéhez; 2017.10.19-én 

tanári koncertet tartottunk német zeneszerzők műveiből Balatoncsicsón, 2018.06.04-én a 

zenetanárok szervezték a „Nemzeti összetartozás” napját. 

Koncertek a tanév folyamán: 

2017. 10. 19. tanári koncert; 

2017. 12. 11. félévi meghallgatás Révfülöp - Bodnár Bence, Somogyi Réka, Bibor Hanna, Gőgös 

Gellért, Pattantyús M. Mihály, Somogyi Borbála, Németh Réka, Szabó Levente; 

2017. 12. 13. félévi meghallgatás Balatoncsicsó - Altner Barbara, Hollósy Emma, Hutchinson 

Hollie, Kaszap Emese, Plavecz Gilbert, Szijártó Loránd Gedeon, Sás Gábor; 

2017. 12. 19., 20. karácsonyi ünnepség Révfülöp - Bodnár Bence, Somogyi Réka, Bibor Hanna, 

Gőgös Gellért, Pattantyús M. Mihály, Somogyi Borbála, Németh Réka, Szabó Levente ének, 

Németh Réka cselló 

2017. 12. 19.karácsonyi ünnepség Balatoncsicsó – Sás Gábor 

2018. 01. 19. Magyar Kultúra Napja Révfülöp - Gőgös Gellért, Pattantyús M. Mihály, Somogyi 

Borbála, Németh Réka 



Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                                                                                        

Balatoncsicsó 

 2017/2018.  tanév   

121 

 

2018. 01. 22. Magyar Kultúra Napja 2. Révfülöp - Somogyi Borbála 

2018. 01. 23. újévi koncert Balatoncsicsó - Altner Barbara, Hollósy Emma, Hutchinson Hollie, 

Kaszap Emese, Plavecz Gilbert, Szijártó Loránd Gedeon, Sás Gábor 

2018. 02. 26. koncert Révfülöp - Bodnár Bence, Bibor Hanna, Gőgös Gellért, Pattantyús M. 

Mihály, Somogyi Borbála, Németh Réka, Szabó Levente 

2018. 03. 27. koncert a német zeneszerzők tiszteletére Balatoncsicsó - Somogyi Borbála, Sás 

Gábor, Németh Réka 

2018. 04. 27. anyák napja - Pattantyús M. Mihály, Somogyi Borbála 

2018. 05. 02. anyák napja - Gőgös Gellért 

2018. 05. 03. anyák napja - Bibor Hanna 

2018. 05. 06. anyák napja - Hollósy Emma, Hutchinson Hollie 

2018. 05. 06. anyák napja - Bodnár Bence 

2018. 05. 23. kulturális bemutató Révfülöp - Somogyi Borbála, Németh Réka 

2018. 05. 28. vizsga Révfülöp - Bodnár Bence, Bibor Hanna, Gőgös Gellért, Pattantyús M. 

Mihály, Somogyi Borbála, Németh Réka, Szabó Levente 

2018. 05. 28. vizsga Balatoncsicsó - Altner Barbara, Hollósy Emma, Hutchinson Hollie, Kaszap 

Emese, Plavecz Gilbert, Szijártó Loránd Gedeon, Sás Gábor 

2018. 05. 31. Koncert Révfülöp - Bodnár Bence, Bibor Hanna, Gőgös Gellért, Pattantyús M. 

Mihály, Somogyi Borbála, Németh Réka, Szabó Levente 

2018. 06. 01. pedagógus nap - Németh Réka 

2018. 06. 04. koncert Balatoncsicsó - Altner Barbara, Hollósy Emma, Hutchinson Hollie, Kaszap 

Emese, Plavecz Gilbert, Szijártó Loránd Gedeon, Sás Gábor 

2018. 06. 12. évzáró koncert Balatoncsicsó - Hollósy Emma, Hutchinson Hollie 
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Zemenné Horváth Orsolya 

A tanévet Balatoncsicsón 44 (ek.1. 2 fő, ek.2. 17 fő, 1.o. 6 fő, 2.o. 12 fő, 3.o. 4 fő, 4.o. 3 fő), 

Révfülöpön 19 (ek.1. 1fő, ek.2. 3 fő, 1.o. 4 fő, 2.o. 2 fő, 3.o. 4 fő, 4.o. 3 fő, 5.o. 2 fő) 

tanulóval kezdtem. Tanév közben nem maradt ki és nem iratkozott be gyermek. .A 

szolfézs oktatás mindegyik helyszínen vegyes osztályokban folyt. 

Révfülöpön 3 zongorista növendék iratkozott be. Egyikük februártól Ludmány Jánosnál 

folytatta zongoratanulmányait.. 

 Tanulmányi eredmények, jó tanulók, lemaradók 

Mivel ugyanabban a csoportban tanult pl. a zeneiskolai 2. és 4. osztályos is, a tananyagot 

jelentősen át kellett alakítanom. Kiscsoportos munkára kevés alkalom adódott a foglalkozások 

természete miatt. Szakmailag hátrányos, ha az osztály egyik fele énekel, másik része kottáz, 

így ugyanis nem alakul ki a gyermekek belső hallása. A hangsúlyt a képességek fejlesztésére, 

az általános zenei műveltség, stílusérzék kialakítására és a rendezvényeken való 

megmutatkozásra helyeztem. 

Mindegyik csoportban akadt kiemelkedő képességű gyermek, őket magasabb 

követelmények elé állítottam. A lemaradók problémái többnyire a hozzáállásukból 

következtek. A gyengébb képességű, ám törekvő növendékek a saját szorgalmuk és a rájuk 

fordított plusz figyelem segítségével fel tudtak zárkózni, és önmagukhoz képest jól 

teljesítettek. 

A tanévet befejező zongoristák elvégezték osztályuk anyagát. 

Magatartás, szorgalom 

A tanulók magatartása ritkán okozott problémát. Külön figyelmet fordítottam a magatartási 
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problémákkal küzdő gyermekekre: saját feladatokat kaptak, amelyek megoldása lekötötte 

őket. 

A gyerekek motiváltságával, eredményeivel nagyrészt elégedett voltam. Akadt néhány diák, 

akik nehezen voltak bevonhatók a munkába, de többségük számára élményszerűvé tudtam 

tenni a foglalkozásokat. 

Versenyeredmények: 

Versenyen egyik növendékem sem vett részt. Mivel tanítás sajátos körülményei miatt a 

gyerekek szolfézsórán nem pontosan az adott osztály anyagát tanulták, egy szolfézsversenyen 

hátránnyal indultak volna a nagyobb zeneiskolák tanulóival szemben. 

Egyéb sikerek 

Jelentős sikernek tartom a szolfézscsoportok részvételét nemcsak a zeneiskola, hanem a 

helyi általános iskolák programjain is: 

Révfülöp 

2017. 12.19. és 12.20. karácsonyi műsorok 

2018.01.19. Magyar Kultúra Napja 

2018. 05.06. anyák napja 

2018.05.31. hangverseny 

Balatoncsicsó 

2018.01.23. újévi hangverseny 

03.27. német zeneszerzők koncertje 

06.12. záróhangverseny. 

A gyerekek örömmel mutatják meg tudásukat, jól látható lelkesedéssel vesznek részt ezeken 
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az eseményeken. Sikeres az együttműködés a főtárgyat oktató tanárokkal. Rábaközi Rita vokális 

tanszakának növendékei rendszeresen szólót énekelnek kórusprodukciókban, míg Sík Dóra 

csellistái hangszeren kísérik az éneket. 

Problémák 

Révfülöpön a tanulók délutáni programjainak ütközése időnként gondot jelentett, de a helyi 

iskolával való együttműködés egyre olajozottabb. Balatoncsicsón ez a probléma nem merült 

fel, mivel a keddi napot az iskola a zenei foglalkozások számára tartja fenn. 

A továbbfejlődés lehetőségei 

Sokat jelentene a tanítás hatékonyabbá tételében néhány tankönyv és egyéb eszköz 

beszerzése: Dobszay: A hangok világa I. és II.-ből 5-5 további példány, a III. kötetből 10 

 

példány. A korábbi tankönyvek az elmúlt években elhasználódtak, illetve a III. kötetből az 

iskolában csak 1 db található. Kodály: 333 olvasógyakorlatából 10 db elősegítené a 

gyermekek zenei írás-olvasásának fejlődését. Ritmusérzéküket fejleszthetné a 

Ritmusgyakorlatok c. kötet 1. és 2. része 10-10 példányban. Színesíthetnénk a tanítást és a 

fellépéseket egy ritmushangszer-készlet segítségével. 

 

 

Egyed József 

Fuvola:8 tanuló. Az otthoni munkavégzés rapszodikus. Van néhány jó képességű növendék, akik 

többre lennének képesek. Az év végi vizsgán viszonylag mindenki jól teljesített. Az évzáró 

ünnepélyre három tanulót javasolnék:Kovács Kata- Purcell:A pásztor c darabbal,Bocskay Zsófia 

Rameau: Rgaudon ,Molnár Brigitta-Wilhelm Popp:Keringő  
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Ludmány János 

A tanév második félévét két telephelyen, Zánkán és Révfülöpön 6 tanulóval kezdtük és 6 

tanulóval fejeztük be.  

Mivel a növendékeket csak 2018 februártól kezdtem tanítani, a velük való kapcsolat még igen 

kezdetleges. A gyermekek zenetanulmányi előélete, képessége és gyakorlási lehetőségeik igen 

különbözők. Amint osztályaikból is látszik, egy kivétellel mindenki kezdő.  Nagy Anna Boglárka 

Somogyi Réka és Gőgös Kamilla kihasználták egész félévben, hogy az otthonukban is van 

gyakorlási lehetőség, ami sajnos Tesényi Lénára és Takács Larára egyáltalán nem mondható el. 

Kancsó Klaudiának nincs otthon semmilyen billentyűs hangszere, így vele csak az órán 

dolgoztunk. 

 

A zongoratanítás mellett a kollégák közötti egymásra számítás és segítségnyújtás jegyében – bár 

nem feladatom – több koncerten és vizsgán is kísértem növendékeket.  

Úgy, mint: 

2018. 02.26 koncert Révfülöp – révfülöpi énekesek 

2018. 05.23 vizsga Zánka – teljes zánkai ének tanszak 

2018. 05.23 kulturális bemutató Révfülöp – révfülöpi énekesek és csellisták 

Az együttműködés a félév során mind a zenetanárokkal, mind a telephelyeken tanító tanárok 

rugalmasságának köszönhetően abszolút zökkenőmentes volt. Jó példa erre Németh László 

révfülöpi igazgató úr hozzáállása az év végi vizsga időpont délelőttre helyezésével kapcsolatban.  

A féléves munkát egyáltalán nem könnyítette meg az a tény, hogy a legtöbb iskolai szünet, ünnep 

és hosszú hétvége a hétfőbe is belecsúszott, ami így sajnálatos módon egybeesett az én tanítási 

napommal, emiatt sok óra elmaradt.  

Én, aki a második félév elején csatlakoztam az iskola tanári karához, úgy éreztem magam, mint 

akinek egy mozgó vonatra kell felszállnia, és valószínűleg a gyerekek is valami ilyesmit 
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érezhettek. Nem volt könnyű felvenni a ritmust, de a körülményekhez képest igyekeztem a lehető 

legjobban teljesíteni.  

Koncertek a félév folyamán:  

2018. 02. 26. koncert Révfülöp- Közreműködtek: Takács Lara és Gőgös Kamilla  

2018. 05.23 kulturális bemutató, Révfülöp- Közreműködtek: Somogyi Réka és Gőgös Kamilla 

2018. 05.23 vizsga Zánka- Tesényi Léna, Nagy Anna Boglárka 

2018.05.28 vizsga Révfülöp – Somogyi Réka, Kancsó Klaudia, Takács Lara, Gőgös Kamilla 

2018.05.31 koncert Révfülöp – Somogyi Réka, Gőgös Kamilla 

2018.06.12 évzáró Balatoncsicsó – Gőgös Kamilla 

      


