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A munkaközösség tagjai:  

 Tanított tárgyak Óraszám 

Bacsa Istvánné történelem, testnevelés, küzdelem és játék 22 

Herkliné Mészáros Erzsébet magyar nyelv és irodalom 13,5 

Konrád Zsoltné magyar irodalom, angol nyelv 22 

Kovács Károlyné magyar nyelv és irodalom, német nyelv 26 

Németh Rozália magyar nyelv és irodalom, német nyelv 23 

Rákóczi Marianna magyar nyelv és irodalom 5 

Sabján Judit magyar nyelv és irodalom, német nyelv 24 

Wágnerné Csiszár Eleonóra történelem, etika, ének-zene 22 

Winkler István történelem, etika, sporterkölcstan 23,5 

 

A munkaközösség céljai, feladatai: 

 kerettanterv szerinti oktatás az 5-8. évfolyamon 

 az anyanyelv szeretetének erősítése, az anyanyelvi kompetencia fejlesztése 

 a helyesírási kompetencia fejlesztése, a tudatos alkalmazás megalapozása 

 alapvető nyelvhelyességi ismeretek rögzítése 

 jól formált, igényes beszédre nevelés 

 a szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztése  

 az olvasási kedv felkeltése, megerősítése 

 az olvasás fontosságának tudatosítása 

 a képzelet, a kreativitás, a kritikai gondolkodás fejlesztése 

 tehetséggondozás- versenyekre felkészítés 

 a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek felzárkóztatása, fejlesztése 

 tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása 

 más intézmények versenyein való részvétel 

 korszerű ismeretek nyújtása a világban való könnyebb eligazodáshoz 

 a művészetek iránti érdeklődés erősítése (kiállítások, színházlátogatás) 



 bemeneti mérések az ötödik évfolyamon (helyesírás, szövegértés, hangos olvasás, 

fogalmazás) 

 hatodik és nyolcadik osztályban a kompetenciamérés előkészítése 

 a nyolcadik osztályosok felkészítése a központi írásbeli vizsgára 

 kimeneti mérés a nyolcadik évfolyamon (hangos olvasás, szövegértés) 

 értékek tiszteletére nevelés, tanulóink értékítéletének fejlesztése 

Eseménynaptár: 

Szeptember 

 munkaközösségi megbeszélés, feladatok elosztása 

 tanmenetek elkészítése 

 bemeneti mérések (5. évfolyam) 

 színházbérlet népszerűsítése, szervezés 

Október 

 Virtuális Diákújság (fogalmazások küldése októbertől júniusig) 

Felelős: Sabján Judit 

 8. osztályosok készítése a központi írásbelire (októbertől január közepéig) 

 megemlékezés az aradi vértanúkról (október 6.) 

Felelős: Winkler István 

  Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe – iskolai ünnepély 

Felelős: Németh Rozália és Sabján Judit 

 Liszt helyesíró- és szépíró verseny (5-8. évfolyam, városi) 

 Irodalmi kalandozások - 3 fordulós levelezős játék (5-6. évfolyam, megyei) 

 megyei történelem verseny – levelezős (1. forduló) 

November 

 Ady versmondó verseny (5-8. évfolyam, városi) 

 megyei történelem verseny – levelezős (2. forduló) 

 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny – iskolai forduló (november 

22.) 



 

December 

 karácsonyi készülődés  

 országos történelem tanulmányi verseny – iskolai forduló 

 megyei történelem verseny – levelezős (3. forduló) 

Január 

  félévi értékelés, zárás 

 a magyar kultúra napja (online – vetélkedő 3-8. évfolyam) 

Felelős: Konrád Zsoltné és Németh Rozália 

 központi írásbeli felvételi (2018.01.20.) 

Február 

 országos történelem tanulmányi verseny (megyei forduló) 

 megyei történelem verseny – döntő 

 A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) 

Felelős: Winkler István 

Március 

 Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe – iskolai ünnepély 

Felelős: Bacsa Istvánné és Herkliné Mészáros Erzsébet 

 Petőfi szavalóverseny (5-8. évfolyam, városi) 

 József Attila versmondó verseny (5-8.évfolyam, városi) 

 TITOK levelezős verseny (történelem, iskolai forduló) 

 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny – megyei forduló 

Április 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.) 

Felelős: Wágnerné Csiszár Eleonóra 

 Pais anyanyelvi verseny a Landor- napok keretében (4-8. évfolyam, városi) 

Felelős: Németh Rozália 

Feladatlapok összeállítása: Herkliné Mészáros Erzsébet (5-6. évfolyam) 



Sabján Judit (7-8. évfolyam) 

 Történelem tanulmányi verseny (országos) 

 TITOK levelezős verseny (történelem, iskolai forduló) 

Május 

 országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon (2018. május 23.) 

 hangos olvasás felmérése a nyolcadik osztályokban 

 TITOK levelezős verseny (történelem, döntő) 

Június 

  A nemzeti összetartozás napja (június 4.) 

Felelős: Bacsa Istvánné 

 az éves munka értékelése 

 ballagási műsor előkészítése, lebonyolítása 

Felelős: Kovács Károlyné és Wágnerné Csiszár Eleonóra 

Folyamatos programjaink: 

 Virtuális Diákújság (fogalmazások küldése) 

Felelős: Sabján Judit 

 színházlátogatás (3 előadás: Szent Péter esernyője, Pán Péter, Tanár úr kérem) 

 Landor Lap (legfeljebb 2 szám a tanév során) 

Felelős: Konrád Zsoltné 

 

Zalaegerszeg, 2017. szeptember 26. 

 

 Németh Rozália 

 munkaközösség-vezető intézményvezető 

 

 

 

 


