
BESZÁMOLÓ AZ ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG 2018/19-ES TANÉV II. FÉLÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

A munkaközösség éves munkatervének végrehajtása: 

Intézményünk alsó tagozatos munkaközössége a tanév elején összeállított munkaterve alapján végezte 

tevékenységét. A tanévhez kapcsolódó feladatainkat az intézmény pedagógiai programjával és a helyi 

tantervvel összhangban terveztük.  

Az alsós munkaközösség az éves munkatervét végrehajtotta.  

Igyekeztünk a munkaközösségi tagok szakmai fejlődését elősegíteni, így Novákné Szombati Cintia 

minősítésében segítséget nyújtani. 

A II. félévben több ingyenes rendezvényen tudtak tanulóink részt venni, amit nagyon köszönünk az 

iskola vezetőségének: 

- Szegedi Látványszínház: Furfangos farsang c. előadása 

- Pannon Múzeum, Dzsungel könyve előadás Miskolcon 

- Rendhagyó irodalom óra a 3-4. osztályosok számára, Hajnal József előadásában 

- Egyházi jellegű bábszínház  

- Minipolisz Játszóház meglátogatása Budapesten 

- Több alkalommal mesefoglalkozás a Térségi Művelődési Házban 

Ezek mellett munkaközösségünk igyekezett a munkatervben leírt programjait végrehajtani: 

- feb. 22-én alsós farsangra került sor, amelyen minden osztály bemutatkozott egy rövid 

műsorral. Véleményem szerint a nagyon jól sikerült ez a délután, amit a 4. osztályos 

pedagógusok és tanulók fogtak össze. 

 

- Folytatódott a korcsolyaoktatás 

 

- Népdaléneklési verseny volt március 12-én, amin az 1-3-4. osztályos tanulók vettek 

részt. 

I. helyezett: Deák Annabella (1.o.), Galyas Kevin ( 4.o.) 

II. helyezett: Tóth Ákos (4.o.), Lázi Jázmin (4. o.) 

III. helyezett: Mundér Rómeó (3.o.), Tóth Letícia (4. o.) 

 

Különdíjas: Horváth Nikoletta ( 1.o.) 



 

A szervezésben és zsűrizésben Nagyné Benkő Edit és Gönczi Katalin kolléganő segített. 

- „Az én március 15-ém” c. iskolai rajzpályázaton vett részt több alsó tagozatos tanuló. 

 

- Fenntarthatósági témahét programjaihoz csatlakoztunk: „TE SZEDD!” napon vettünk 

részt, ill. „Nézz szembe a szemeteddel! „  címmel a 3. osztályban foglalkozást tartottam. 

 

- A költészet napja alkalmából „Alsós szavalódélelőtt” címmel verseket hallgattunk meg 

tanulóinktól, akik lelkesen szavaltak, majd a Térségi Művelődési Házban a Hegyközi 

Szavalóversenyen vettünk részt. 

 

I. helyezett: Várdai Bence ( 1. o.) 

II. helyezett: Tóth Ákos (4.o. ) 

III. helyezett: Bodnár Zsófia ( 4. o. ) 

 

- A rendőrség által meghirdetett rajzpályázatra adtunk be munkákat, de ennek 

eredményéről még nem kaptunk visszajelzést. 

 

- A tűzoltóság által meghirdetett  megyei rajzpályázatra szintén adtunk be munkákat, ahol 

Bányai Norina II. helyezést ért el. 

 

- Megrendezésre került a Szlovák nap, amely nagyon jól sikerült. Egy tartalmas napot 

tölthettünk el együtt, amelynek sikeréhez több alsós kolléga is hozzájárult. 

 

- Gyermekfesztiválon vett részt több alsós diák Kovácsvágáson, melynek eredményei a 

következők: 

Próza kategóriában I. helyezett: Várdai Bence, III. helyezett: Bodnár Zsófia 

Rajz kategóriában II. helyezett: Kálnási Krisztofer 

Ének kategóriában I. helyezett: Deák Annabella, III. helyezett: Galyas Kevin 

Néptánc kategóriában II. helyezett: 1-2. osztály tanulói 

Óralátogatások értékelése: 

 



Március 20-án óralátogatáson vettem részt több kollégával Füzéren, ahol Oroszné Kállai 

Valéria a Víz világnapjához kapcsolódó foglalkozást tartott. Véleményem szerint egy 

ötletes, látványos, jó hangulatú és tanulságos foglalkozást láthattunk. Minden osztályt 

egyéni feladatokkal látott el, majd értékelt.  

 

Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, ellenőrzése: 

 

A pedagógia folyamatok tervezésénél figyelembe vettem és építettem az előző tanév munkájára. 

Az év végi felméréseket minden osztályban elvégeztük, ezek közül az első és a negyedik osztályosok 

felméréseinek értékelését elemeztük. Értékeltük a diákokat magyar nyelvből, szövegértésből és 

matematikából. Az összesített értékelő táblázatot mellékeltem. ) 

 

Továbbra is célunk az alapkészségek megalapozása, fejlesztése, a tehetséggondozás, a lemaradt 

tanulók felzárkóztatása. Ehhez a tanévhez hasonlóan a jövőben is minél több tanulót szeretnénk 

mozgósítani, sikerélményhez juttatni. 

 

A munkaközösségi tagok szakmai fejlődésének elősegítése: 

 

Február végén „A boldogságórák elméletének és módszertanának elsajátítása a pedagógusok és a 

diákok érzelmi intelligenciájának valamint pozitív gondolkodásának fejlesztése“ című továbbképzésen 

vettünk részt, amely az intézményünkben került megrendezésre. Erre a továbbképzésre nagy számmal 

jelentkeztek alsós kollégák. A képzésről pozitív visszajelzések érkeztek, amit azóta már be is iktattunk 

az óráinkba. 

 

Április 25-én megrendezésre kerülő Munkaközösségi Nap, a „Workshop“ is a szakmai fejlődésünket 

szolgálta, ahol egymás ötlettárába nézhettünk bele. Mindenki elmondhatta, hogy milyen internetes 

oldalak segítik a felkészülését, véleményeket cserélhettünk, amiket beépíthetünk a mindennapi 

munkánkba. 

 



A munkaközösségi tagokkal történő kommunikáció, együttműködés és problémamegoldás: 

Véleményem szerint nagyon jó a kommunikáció és az  együttműködés az alsós munkaközösség tagjai 

között. A felmerülő problémákra együtt keressük a válaszokat. Segítettük a minősítés előtt álló 

kollágánk felkészülését, illetve a bemutató órája kapcsán mi is betekintést nyerhettünk az ő internetes 

eszköztárába, amit szívesen prezentált nekünk. 

 

Munkaközösségek közötti kapcsolattartás: 

A munkaközösségek közötti kapcsolattartást jónak ítélem meg intézményünkben. Mindig bizalommal 

fordulhatunk a felsős kollégák felé. A segítségnyújtás kölcsönös. A rajzpályázatokra beadott munkákat 

megmutattam a felsős kolléganőnek,  kértem az ő véleményét. Teremdekorációkkal kapcsolatosan is 

szívesen segít. 

Továbbá folyamatos a kapcsolattartás a humán és a reál munkaközösség matematikát és magyar 

irodalmat, nyelvtant tanító kollégákkal is. A 4.osztályos tanulók év végi eredményeit mindig 

megbeszéljük a felsős kollégákkal, véleményt cserélünk különböző feladathelyzetekben. Az idegen 

nyelvet tanító kolléganőkkel napi szinten tartjuk a kapcsolatot, hiszen 4. osztályban már ők is tanítanak. 

 

Intézményi innováció elősegítése: 

A különböző teremdekorációs- és rajzpályázatokkal próbálom segíteni az iskolánk innovációját. 

A teremdekorációs pályázaton 100.000 Ft-ot sikerült nyernünk, amelyet az 1-2. osztályosok 

kirándulásra, a 3-4. osztályosok babzsákok beszerzésére fordított.  

Az ilyen jellegű pályázatokat nagyon hasznosnak, építőnek találom, hiszen egy újabb lehetőség tárul 

fel előttünk. 

 

Pálháza, 2019. június 16. 

         

 

        Lukács Gabriella Eszter 

 



BESZÁMOLÓ 

  a felső tagozatos Humán Munkaközösség 

         2018 /2019. II. félévi munkájáról 

 

A 2018/2019. tanévben a Humán munkaközösség tagjainak száma: 10 fő. Ide tartoznak a 

magyart, történelmet, idegen nyelvet, éneket tanító kollégák.  

 

Továbbra is kötelező számunkra a 40 órás munkahét, de a tanórákon kívüli munkaidőt e 

tanévben sem kellett kötelezően az iskolában töltenünk. A pedagógusok a betöltött feladatoktól 

függően órakedvezményeket vehetnek igénybe.  

 

 Folytatódott az áttanítási rendszer a tagintézmények között a minél megfelelőbb szakos 

ellátottság érdekében. 

 

Munkánkat a tanév elején összeállított munkaterv alapján végeztük. Céljainkat az intézményi 

célok figyelembe vételével határoztuk meg. A munkaközösségnek biztosított a munkájához szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

 

A tanév során 2 munkaközösségi napot tartottunk: az első félévben decemberben, amelynek témája 

a bemutató órák értékelése, a lemorzsolódás csökkentésére irányuló feladatok megbeszélése volt. A 

második félévben áprilisban az internetes tartalmak tanítási órákon való alkalmazása volt a téma. 

 

Versenyek: 

 

1. A Magyar Nyelv Múzeumában az előző tanévben elkezdődött  „Kazinczy kora” 

pályázat keretében idén három alkalommal vettek részt 8. b osztályos tanulóink a 

„Nyelvlesen” című nyelvi vetélkedőn, múzeumlátogatáson és kiránduláson. A tanórán 

kívüli foglalkozások témája Kazinczy Ferenc munkássága és nyelvújításban betöltött 

szerepe volt. A tanulók élvezték a változatos feladatokat. 

 

Felkészítő és kísérő tanár: Havrilla Lászlóné 

 

 

2. Iskolánk megszervezte a Simonyi Zsigmond helyesíró verseny iskolai fordulóját, 

amelyen évfolyamonként vettek részt tanulóink.  
 

Első helyezettek:   

 



   5. o. Tihi Anna 5. b 

   6. o. Bencze Leila 6. b 

   7. o. Juhász Gréta 7. a 

              8. o. Nagy Zsófia 8. b 

 

A miskolci megyei fordulóba jutott Juhász Gréta. Eredménye: 12. hely, amelyért igazgatói 

dicséretet kapott. 

 

Felkészítő tanárok: Havrilla Lászlóné  

                Csergeiné Orosz Eszter 

                 Lukács Gabriella 

3. A Magyar Nyelv Múzeuma Szépíró versenyére nevezett tanuló közül a legjobb tízbe 

és a városi fordulóba jutott: Nagy Zsófia 8. b 

Felkészítő tanár: Havrilla Lászlóné 

 

4. 2018. november 28.  Angol és német nyelvi Jubileumi Versmondó Gála iskolánk 

fennállásának 50. évfordulójára. Minden osztályból angol és német nyelvből egyaránt 

több tanuló is szavalt, illetve szerepelt az évfolyamok verseinek elhangzása közben. Az 

5. osztályosok angol nyelvű mesét, az 5. a osztályos és alsós tanulók gyermekdalokat, a 

7. a osztályosok táncot, illetve a németesek körjátékot adtak elő. Több mint 60 tanuló 

szerepelt a nagyszabású rendezvényen. 
 

Felkészítő tanárok:    Bodnárné Angyal Piroska 

                         Lupták Lászlóné 

              Havasiné Illés Teodóra 

 

5. 2019. április 11. Költészet napi szavalóverseny a Térségi Művelődési Házban 

I. helyezett:  Csukárdi Gergő 6. a 

II. helyezett:  Kovács Aura 6. a  

III. helyezett:  Horváth Csaba 6. b 

Felkészítő tanárok: Havrilla Lászlóné  

                      Csergeiné Orosz Eszter 

            

 

6. 2019. május 10.  XIII. Nemzetközi Gyermekfesztivál Kovácsvágáson  



Próza kategóriában  II. helyezett:  Kovács Aura 6. a 

            Vers kategóriában  III. helyezett:   Csukárdi Gergő 6. a 

Felkészítő tanár: Havrilla Lászlóné  

 

Műsorok és egyéb rendezvények:  

 

2018. szeptember 3. Tanévnyitó ünnepély 

 Műsor: Csergeiné Orosz Eszter, Kaselyák Adrienn, Nagyné Benkő Edit 

 

2018. szeptember – Bányásznap – Szedlák Tamás és Horváth Csaba 5. a osztályos tanulók szerepeltek. 

Felkészítő tanár: Csergeiné Orosz Eszter  

 

2018. október 6. iskolai megemlékezés az aradi vértanúkról – 8. b osztály 

Felkészítő tanárok: Havrilla Lászlóné és Kaselyák Adrienn 

           

2018. október 23. iskolai és városi megemlékezés az 1956-os forradalomról 

Felkészítő tanárok: Lukács Gabriella és Kaselyák Adrienn 

                      

2018. november 21. Nyílt tanítási nap keretében az érdeklődő szülők részt vehettek gyermekük 

tanítási óráin  

 

2018. Karácsony 

 Iskolánk tornatermében hagyományos karácsonyi ünnepségen vettek részt tanulóink.  

Kellemes színfoltja volt a karácsonyi műsornak Nagyné Benkő Edit felkészítésével néhány éneklést 

kedvelő kolléganő dal előadása az iskolánkban működő zenetanárok közreműködésével.  Az 

előadásban munkaközösségünkből részt vettek: Kaselyák Adrienn, Havrilla Lászlóné, Lukács Gabriella, 

Havasiné Illés Teodóra. 

A színvonalas műsor végén karácsonyi dal közös éneklésével zártuk a téli szünet előtti napot.  

 

A karácsonyi műsort készítették és betanították: 

 Lukács Gabriella és Kaselyák Adrienn 

 



2018. január 22. A Magyar Kultúra Napján a Himnusz költőjéről emlékeztünk meg az 5.a osztályos 

tanulók közreműködésével.  

 

 Felkészítő tanár: Sápiné Trembulyák Tünde 

 

2019. január 19- én 8. osztályos tanulóink megírták a középiskolai központi írásbeli felvételit magyar 

nyelvből és matematikából. 

 

Nőnapi ünnepség 

 Kaselyák Adrienn és Nagyné Benkő Edit készítette a műsort 

 

Holokauszt megemlékezés – Csergeiné Orosz Eszter szervezésében, a 6.b osztályosok 

közreműködésével történt a megemlékezés 

 

2017. április 16. Szlovák Nap 

 

Ebben a tanévben a pálházi székhely intézmény rendezésében valósult meg a Szlovák Nap. Nagyné 

Benkő Edit kolléganőnk vezetésével színes programokon vehettek részt a tagintézmények tanulói: 

szlovák táncház és játszóház, hagyományos szlovák ételek készítése és kóstolása, ugrálóvár. Egész nap 

hangulatos szlovák népzene szólt az udvaron. Munkaközösségünkből még Gönczi Katalin kolléganőnk 

segített a szervezésben és a lebonyolításban. 

 

2017. június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja – a tornatermi megemlékezést készítette: Havrilla 

Lászlóné és Kaselyák Adrienn 

 

Pedagógus Nap  

A műsort összeállította és betanította: Csergeiné Orosz Eszter és Kaselyák Adrienn 

 

Az Ady-év kapcsán iskolánk rádiójában minden nap egy- egy verset olvastak fel tanulóink a költőtől. A 

verseket a magyartanárok válogatták. 

 

2017. június 15. Ballagási ünnepség   

 



A nyolcadikosoknak Kaselyák Adrienn tanította meg a ballagási dalokat, illetve a ballagási műsor dalait 

a két 8. osztályos osztályfőnök / Gönczi Katalin és Havrilla Lászlóné / tevékeny segítségével. A ballagási 

műsor verseit Havrilla Lászlóné tanította be. 

 

Az Útravaló a középiskolába pályázaton 33 tanulónk / 12 mentor tanárral / nyert ösztöndíjat a 

tanévre.  

A második félévben is kiírásra került az Útravaló ösztöndíj. A pályázati feltételeknek 1 tanuló felelt 

meg / Novák Sándor 7.a /, meg is nyerte az ösztöndíjat a második félévre. 

A mentorok a fejlesztési terveknek megfelelően folytatták a korrepetálást. Határidőnek megfelelően 

feltöltötték a negyedéves beszámolókat, folyamatosan készítik és töltik fel a családlátogatási 

jegyzőkönyveket és a haladási naplók bejegyzéseit. A záróbeszámoló feltöltésének határideje: 2019. 

június 30. 

 

Mind a   Fenntarthatósági Hét / március 18- 22. /, mind a Digitális Témahét / április 8- 12. /, 

programjában részt vett iskolánk. A Digitális Témahét keretében munkaközösségünkből Havasiné Illés 

Teodóra 6. és 7. osztályos angolosai 3 fős csoportokban Power Point kiselőadást tartottak Nagy- 

Britanniáról, illetve Londonról a hatodikos és hetedikes tanulóknak. 

 

2019 májusában lezajlott a kompetencia mérés magyar nyelvből, matematikából és idegen nyelvből 

a 6. és 8. osztályos tanulók részvételével. A nyelvi mérés feladatlapjait a nyelvtanárok javították és az 

eredmények felkerültek az Oktatási Hivatal elektronikus felületére, valamint a mérés értékelésével 

együtt iskolánk honlapjára is.  

 

Továbbtanulás: 

 

A nyolcadikos tanulók közül mindenkit felvettek a középiskolába a következő iskolatípusok szerint: 8 

tanuló gimnáziumban, 6 tanuló szakgimnáziumban, 16 tanuló szakközépiskolában folytatja 

tanulmányait a következő tanévtől. 

 

Elkészültek a tanév végi felmérések magyarból és matematikából az 5. és 8. osztályokban. Az 

eredmények a beszámoló végén találhatók. 

 

Pálháza, 2019. június 17. 

 

Havasiné Illés Teodóra  

munkaközösség- vezető 

 



Felsős reál munkaközösség év végi beszámolója 

2018/2019 

 

 

Munkánkat a Munkaterv alapján végezzük.  

Ettől a tanévtől használjuk az e-naplót. 

Matematika tantárgyból minden felsős évfolyamon év eleji felmérést írattunk , félévkor pedig az 

ötödikes és nyolcadikos osztályokban. 

2018. november 19-30 közötti időpontban Egészségnevelési hét volt Bilku Péter tanár úr vezetésével.  

két naponta változatos, érdekes elméleti és gyakorlati feladatokat kaptak az osztályok. 

2018 november 26-án „ Csodálatos emberi test „ elnevezésű vetélkedőn vett részt a sátoraljaújhelyi 

Kossuth Lajos Gimnáziumban három nyolcadikos tanuló – László Cintia, Molnár Bálint, Nagy Zsófia – 

Bilku Péter tanár úr vezetésével . 

Szintén Bilku Péter tanár úr vezetésével internetes egészségnevelési vetélkedőn vesz részt László 

Cintia és Nagy Zsófia 8.b. osztályos tanuló . A Kossuth Lajos Gimnázium szervezi ezt a versenyt is , 

amely során 15 kérdésből álló teszteket töltenek ki a tanulók , jelenleg a 3. forduló zajlik. 

Sütőné Szabó Szilvia tanárnő és Horváth Péter tanár úr két ötödikes : Ignácz Viktória 5. a) és Galyas 

Róbert Teó 5.b), valamint három hatodikos : Kovács Aura 6.a) , Búza Ádám és Kovács Dániel 6.b) 

osztályos tanulókat benevezték  a Zrínyi Ilona matematika versenyre. 

Regisztráltunk a Pénz7 programra. A regisztrációval azt vállaltuk , hogy 2019. február 25. és március 

1. közötti időszakban 1 tanórát megtartunk az adott témával kapcsolatban a felsős osztályokban . 

Ebben a tanévben a Pénz7 pénzügyi témája az „ Okosan a befektetésekről „ . 

2018.december 13-án Horváth Péter tanár úr nagyon érdekes és minden kolléga számára hasznos 

módszereket használó bemutató órát tartott a 8.b osztályban . 

2019. január 4-én munkaközösségi értekezletet tartottunk , amelynek témája SDT, NKP, Tantrend , 

lemorzsolódás és a bemutató óra volt. 

A nyolcadik osztályos tanulókat matematika tanáruk Tóth Andrásné a félév során a korábbi évek 

feladatainak megoldásával folyamatosan készítette fel a központi felvételire. 

2019. február 15-én volt a Zrínyi Ilona Matematika Verseny . Benevezett tanulóink közül Kovács Aura 

érte el a legjobb eredményt , de nem jutott tovább a következő fordulóba. 

2019. február 18 és 22 között Katasztrófavédelmi vetélkedőn vettek részt 7. osztályos tanulók 

Szakács Sándorné vezetésével és felkészítésével . Bejutottak a megyei versenyre , amely 2019. április 

4-én került megrendezésre Varbón. A részt vevő 9 csapat közül az 5. helyen végeztek versenyzőink, 

akik a következők voltak : Balázs Olivér Ronáldó és Galyas Alexandra Dalma 7.b , valamint Kiss Bence 

Dominik és Szedlák Bálint 7.a osztályos tanulók . 

2019. február 25. és március 1. közötti időszakban minden felsős osztályban egy matematika órán a 

Pénz7 ez évi témáját dolgoztuk fel . A Pénz7 idei témája : Okosan a befektetésekről . Tanulóink most 

is örömmel és érdeklődéssel vettek részt ezeken az órákon. 



 

2019. február 28-án Bilku Péter tanár úr vezetésével László Cintia, Molnár Bálint, Nagy Zsófia és 

Szemán Gréta 8.b osztályos tanulók részt vettek a Hermann Ottó Kárpát-Medencei Biológia 

Versenyen. 

2019. március 7-én a Pangea Matematika Verseny iskolai fordulóján 21 tanuló vett részt, 17 felsős és 

4 negyedikes .Továbbjutó nem volt. 

2019. március harmadik hetén Sütőné Szabó Szilvia vezetésével az 5.b osztály érdekes vetélkedőt 

szervezett a Víz világnapja alkalmából. 

2019. március végén és  április 8-án Tóth Andrásné vezetésével részt vett 3 tanuló : Juhász Gréta és 

Kovács Nándor 7.a , valamint Kurtos Vanessza 8.b osztályos tanuló a Sárospataki Tankerület által 

Eötvös Loránd élete és munkássága címmel szervezett három fordulós vetélkedőn.  

2019. április 8-án Közlekedési versenyen vett részt négy 6. osztályos tanuló : Búza Ádám, Csizmár 

Balázs, Horváth Csaba és Szabó Dániel. Búza Ádám továbbjutott a megyei versenyre. 

2019. április 25-én munkaközösségi napot tartottunk amelyen a tanítás során használt digitális 

felületek bemutatására került sor. 

A hagyományoknak megfelelően minden felsős osztályban év végi matematika felmérést írattunk. 

Iskolánk 2011 szeptembere óta részt vesz a PontVelem használt elem visszagyűjtési programban , 

amely hozzájárul a gyerekek környezettudatos neveléséhez. Kapcsolattartó tanár Tóth Andrásné. 

A munkaközösség tagjai között jó a kapcsolat , a felmerülő problémákat megbeszéljük. 

 

 

 

Pálháza , 2019. június 15. 

 

 

                                                                                                                                  Tóth Andrásné 

                                                                                                                                   munk. vez. 
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Beszámoló: 

A tanév folyamán munkaközösségünk aktívan működött. Szerencsére abban a helyzetben 

vagyok vezetőként,hogy minden intézmény egy-egy pedagógusával heti rendszerességgel 

találkozom. 

Az ütemtervben szerepeltetett programok átszervezésekkel ugyan , de megtörténtek. 

Szeptember hó: 

-megalakulásunk után, már megrendezésre került Füzéren a Vársport nap 

Az idő rendkívül kegyes volt hozzánk és egy szép, kellemes ugyanakkor lefárasztó 

délelőttöt töltöttünk el a műfüves pályán. Horváthné Tázika tanító néni versenyfeladatai  

nagyon érdekesek és ötletesek voltak, ezúton is köszönjük neki. 

-felelevenítettük a füzéri szilvalekvárfőzés hagyományát is 

-figyeltünk a szlovák újság folyamatos megrendelésére  

 

Október hó: 

-figyeltük az őszi betakarításokat, terméseket 

szokásokat (befőzések,savanyítások, hagymafonatok,szénabálázások) 

  

November hó: 

-faliújságunkat szlovák nyelven aktualizáltuk 

-ellátogattunk a tájházba 

 

December hó: 

-tanulóink szlovák nyelven is köszöntötték a Mikulást 

-kreatív karácsonyi díszeket készítettek, mézeskalácsot sütöttek 

-Karácsonyra szlovák ünnepi énekeket tanultak, melyet hangszeresen Nagyné Edit tanító 

néni kísért 

Január hó: 

-a hónap elején tartott értekezleten megbeszéltük, hogy a Nemzetközi Gyermekfesztivál az 

idén Kovácsvágáson kerül megrendezésre. 



- Füzéren Oroszné Valika tanító néni fog bemutató tanítás tartani márciusban 

-megtörtént a félévi értékelés, megbeszéléssel 

 

 

Február hó: 

-a hónapban a farsangi szokásokat, ételeket elevenítettük fel a szlovák újságokból 

-tartottunk jelmezes felvonulást teadélutánnal 

-az időjárásnak megfelelően sokat tartózkodtunk a szabadban 

 

Március hó: 

-köszöntöttük a nőket, lányokat 

-szótározási versenyt tartottunk a meglévő szlovák szótárak segítségével 

-látogatást tettünk a templomokba 

-nemzeti ünnep alkalmából műsorral szerepeltünk 

-bemutató tanításom volt (Oroszné) melynek témája A víz világnapja volt, aktuálisan 

minden tagintézményből részt vett az órán egy pedagógus, nagy örömünkre 

kellemes délutánt töltöttünk el, értékeléssel, megbeszéléssel 

 

Április hó: 

-tanulóink tréfás állatokról szóló verseket adtak elő 

-húsvéti játszóházat tartottunk, szokások után kutattunk   

-Szlovák nap került megrendezésre Pálházán, ünnepi műsort a füzéri gyerekek adták 

nagyon jól éreztük magunkat, jók voltak a programok 

  

Május hó: 

-népdal éneklési versenyt rendeztünk 

-anyák napi köszöntőt tartottunk az édesanyáknak, nagymamáknak 

-vetélkedő: Mit tudsz Szlovákiáról? 

-Kovácsvágáson megrendezésre került a Nemzetközi Gyermekfesztivál 

Június hó: 



-Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából színvonalas műsort adtunk a falusi 

megemlékezésen 

-Családinap nagyon jól sikerült, szinte minden tanuló részt vett szüleivel testvéreivel 

-tanévzáró ünnepségünkön mindenki megjelent hozzátartozókkal együtt 

-búcsúzó negyedikeseink aranyos műsorral köszöntek el  

  

 

Ahogyan a beszámoló elején is írtam, az intézmények pedagógusaival jó a kapcsolat. 

A szlovák nyelvoktatás már több éve bevezetésre került, de a cigány népismeretet ebben a 

tanévben indult. A szülők mindkét helyszínen örömmel fogadták (Kovácsvágás, 

Füzérkomlós). 

Megismerkedtek tanulóink a szokásokkal, jeles napokkal. Népzenei repertoárral, táncokkal, 

ételekkel.  Ezzel együtt erősödött a szülői kapcsolat. 

Elmondható, hogy a munkatervben rögzítettek végrehajtásra kerültek. Óralátogatások 

rendben lezajlottak. A jól megtervezett órákon nagy hangsúlyt fektettünk az értékelésre, 

ezzel egyidőben meggyőződtünk a tananyag elsajátításáról. 

A pedagógusaink munka kapcsolata rendkívül jónak mondható. Segítjük egymást, ötleteket 

osztunk meg, beszélgetünk. Ez érvényes az egész tanári karra. A folyamatos képzések által 

állandó a szakmai megújulásunk. 

Minden kedves kollégámnak köszönöm az éves segítő munkáját. 

 

 

  

                                                                              -------------------------------------- 

                                                                                Oroszné Kállai Valéria 

                                                                                  munkaközösség vezető 

Füzér,2019.június 17. 

 

 


