Testnevelés és más készségek munkaközösség munkaterve
a 2018/2019-es tanévre
Munkaközösségünk tagjai:
Személyi feltételek:
Horváthné Baldauf Marianna :
matematika, ének - zene
Dänhardtné Csizmadia Piroska:
rajz-matematika
Fatér Krisztina:
rajzGurnik Ferencné:
matematika-ének
műszaki tanár-mozgókép- és médiakultúra tanár mesterpedagógus
Stankovicsné Soós Mária: biológia-technika szakvizsga, közokt. vez., szaktanácsadó, vezető
szaktanácsadó
Vaski Tiborné:
magyar-ének
Wágnerné Csiszár Eleonóra: történelem, ének - zene, szakvizsga, közokt. vez.
Tóthné Németh Gabriella: technika-életvitel és gyak. szaktanácsadó, szakvizsga, közokt.
vezető
Árbócz Imre
testnevelés-matematika
Bacsa Istvánné
testnevelés-történelem-népművelés
Csiszár Attila
testnevelés-földrajz a munkaközösség vezetőja
Kovács László
testnevelés-angol-orosz
Senkó Mária
testnevelés-földrajz
Szabó László
testnevelés-biológia
Szalai Csaba
testnevelés egyetemi - sportszervezés
Egész tanéves feladatok
művészetek, technika-életvitel
Vizuális kultúra ( Fatér Krisztina): Az iskolai belső dekorációjának állandó szépítése
a DÖK, SZM,stb. segítő támogatásával. Tanterem, irodai ajtófeliratok aktualizálása.
Landorhegyi Fotókör (Gedeon Tamás)
Az eredményes tanulók fotózása. Fotók készítése az iskolai eseményekről. Az iskolai honlap
kiszolgálása. Iskolatelevízió készítése.
A vizuális kultúra tárgyba integrált mozgókép és médiaismeret műveltségi terület
kiszolgálása, oktatási, nevelési feladatainak ellátásában való részvétel az iskolatelevízió és
fotószakkör működtetésével. Mesterprogram alkalmazása.
Technika életvitel és gyakorlat (Tóthné Németh Gabriella):
- a technika órákon a fazekas mesterséggel való ismerkedés lehetőségének megteremtése;
- a 8. osztályosok tanulmányi kirándulása a győri AUDI gyárba - persze mindez terv, az
utóbbi nyilván az osztályfőnök terveitől és sok minden mástól is függ...;
- szeretném folytatni és bővíteni 7. osztályban a szakma-látogatási projektet;
- vállaljuk a 8. osztályosok számára - ballagásra - a pogácsák elkészítését;
Technika életvitel és gyakorlat (Gedeon Tamás):
A technika és életvitel tárgy digitális tananyagának fejlesztése. A technika terem
dekorációjának frissítése. Tanórai iskolalátogatások szervezése a közelbe lévő szakképző
intézményekbe.

Ének: (Gurnik Ferencné, Horváthné Baldauf Marianna, Wágnerné Csiszár Eleonóra)
A zenei kultúra ébrentartása- ifjúsági hangverseny sorozat szervezése.
Egész tanéves feladatok
testnevelők
Az évfolyam, illetve az osztály típusának megfelelő tantervi előírások
elsajátíttatása a tanmenetek alapján.
Egységes felszerelés megkövetelése.
Hiányos felszerelés esetén a tanuló az órán nem vehet részt, mert balesetveszélyes.
(pl. tornacipő hiánya).
A sportiskolás tanulók sportágak felé történő irányításának befejezése a 6.
évfolyamon.
NETFIT éves felmérés, valamint a hozzá tartozó adminisztráció elkészítése.

Személyekhez köthető konkrét feladatok:
művészetek, technika-életvitel
Ének:
Gurnik Ferencné, Horváthné Baldauf Marianna, Wágnerné Csiszár Eleonóra. Vaski Tiborné:
-2018. október 1. Zenei Világnap
- Karácsonyi műsorban való részvétel
-Március 15.
-Landor napok
-Zeneiskolai tanárok hangszer bemutatója 1. és 2.3. évfolyamon, szervező Gurnik Ferencné
-Ifjúsági hangverseny-sorozat - Gurnik Ferencné.
- Ballagás- megbeszélés szerint
-Talent show-ban, amennyiben lesz, akkor ott igény szerint segítség.
-Karácsonyi ünnepély
Rajz: ( Fatér Krisztina)
Állatok világnapja keretein belüli rajzverseny, annak zsűrizése
Iskolai dekorációk készítése, ünnepélyek dekorálása.

Fotószakkör, Suli TV: Gedeon Tamás)
Osztályok fotózása.
Suli TV szerkesztése. Rendezvények dokumentálása. Képek biztosítása a honlapra.

Ünnepélyek multimédiás hátterének biztosítása. Talent show videózása, élőkép biztosítása.
Eredményes tanulók fotózása. 8. osztályos tanulók fotózása. Részvétel országos
fotópályázaton.
Fotókiállítás szervezése az iskola galériájában.
3 iskolatelevízió-híradó készítése az év során. A tantestület tájékoztatása az iskolatelevízió
tartalmáról.
Mesterprogram gyakorlati alkalmazása,
Technika életvitel és gyakorlat:
Digitális szemléltetés készítése a tanórák anyagához.
A környezetvédelem, mint fontos terület gondozása ezen belül a szelektív hulladékgyűjtés, a
fenntarthatósági témahéten való részvétel.

Személyekhez köthető konkrét feladatok
testnevelők:
Senkó Mária, Szabó László: úszásoktatás, „Víz Világnapja” rendezvény
szervezése
Árbócz Imre: iskolai műsorok hangosítás
Szalai Csaba: labdarúgó rendezvények, versenyek, tornák részvétel szervezése
Bacsa Istvánné: Atlétika versenyek részvétel, szervezés. Iskolai atlétika szakkör
alsó tagozat.
Kovács László: kosárlabda sportági feladatok
Csiszár Attila: munkaközösségvezetői feladatok, atlétikai versenyek, sportiskolai
koordinációs faladatok.
Éves feladatok
művészetek, technika-életvitel
Szeptember:
-Munkaközösségi megbeszélés az éves feladatokról.- Felelős: Munkaköz. vezető
-A fotószakköri csoportok foglalkozási időpontjainak megállapítása, beosztása-Gedeon T
- Szülői értekezletek.-Ofők
- Szülők tájékoztatása az osztályfotók készítéséről-Gedeon T.
- Osztályok fotózása.
-Szüreti rendezvény dokumentálása
Október:
-A Zene Világnapja iskolai megemlékezés
-Állatok világnapja- az iskolai rendezvény videofelvétele-Gedeon T.
- Állatok világnapja keretein belüli rajzverseny zsűrizése
-Okt. 6. az ARADI 13- megemlékezés felvétele-Gedeon T.
Iskola dekoráció:

-Iskola TV első adása (szünet előtt vagy novemberben)- Gedeon T.
-Osztályfotók készítése, befejezése, továbbítása a honlapra
-Részvétel az 56-os forradalom és szabadságharc ünnepély rendezésében-a szükséges
dekoráció elkészítése - Az 56-os forradalom és szabadságharc ünnepélyének dokumentálása-Gedeon T.
November:
-Márton napi vigasságok-fotózása, videózása - Gedeon T.
December:
-Részvétel a karácsonyi műsorok, adventi udvar rendezésében-Mikulásműsorok videózása - Gedeon T.
-Karácsonyi műsorok felvétele-Gedeon T.
-Karácsonyi műsor
Január:
-Részvétel a Magyar Kultúra Napi rendezvényeken- Magyar Kultúra Napi rendezvények videózása, fotózása- Gedeon Tamás
-Suli TV második adás-Gedeon T.
- Félévi feladatok teljesítésének beszámolója- munkaközösségi megbeszélés.
Február:
-Alapítványi bál dekorálás: Fatér Krisztina
-Alapítványi bál dokumentálása- Gedeon T.
-Részvétel az iskolai farsangi rendezvényeken- Fatér Krisztina, ofők
-DÖK farsangi bál videózása-Gedeon T.
Március:
-Részvétel a 48-as forradalom és szabadságharc megemlékezésében
-Az ünnepély videózása - Gedeon T.
Április:
-A költészet napi rendezvények dokumentálása-Gedeon T.
-Fotókiállítás rendezése-Gedeon T.
-A Föld Napi rendezvény dokumentálása, részvétel a lebonyolításában-Gedeon T.
Május:
-Fotókiállítás rendezése az Országos Diákfotó Pályázat anyagából
-8-as tanulók fotózása-Gedeon T.
Június:
-Részvétel a Dök nap szervezésében: vállalás, megbízás alapján
- Dök nap dokumentálása-Gedeon T.

-A Juniális dokumentálása- Gedeon T.
-Ballagással összefüggő feladatok: mindenki
Sportrendezvények, amin iskolánk részt vesz:
Atlétika
Diákolimpia:
Korcsoportos egyéni- és csapatbajnokságok
Nem pályabajnokság:
Mezeifutó Diákolimpia
Egyesületi rendszerű sportversenyek:
Minden egyesületi versenyen való részvétel, amit a Zalaszám-ZAC szervez, vagy
amin részt vesz.
Labdarúgás
Diákolimpia:
Teremlabdarúgás
Korcsoportos diákolimpiák: fiú, leány
MLSZ Intézményi Bozsik Program:
A részvétel biztosítása
Egyesületi rendszerű bajnokság:
Minden a külső egyesület által szervezett, vagy amin az egyesület részt vesz, ott a
részvétel biztosítása.
Kosárlabda
Egyesületi rendszerű bajnokság:
Minden a ZTE KK által szervezett, vagy amin a ZTE KK részt vesz, a részvétel
biztosítása
Kosárlabda Diákolimpia
A fő sportágak mellet minden iskolai, egyéb sportegyesületben biztosítjuk a sportolást.
Sportrendezvények az iskola szervezésében:
December, vagy január:
Március, vagy április:
Március-április:

Téli labdarúgó torna
Tavaszi labdarúgó torna

Landorhegyi Úszóverseny

Hatékony munkavégzéshez szükséges taneszköz- és anyagigények:
Rajz:
Fekete filckészlet oklevelek írásához
Médiaoktatás,fotószakkör:
Beszerzések folyamatosan, igény, lehetőségek alapján.
Ének:
CD lejátszók helyett pendrive-on tárolt hanganyagok biztosítása.
Technika és életvitel:
2 db korszerű piezzo gyújtós gáztűzhely
1 db korszerű vízmelegítő
Munkaközösségi megbeszélések:
Félévente egyszer, valamint folyamatosan a rendezvények, aktuális feladatok kapcsán.
Az év során felmerülő feladatok megbeszélésekor folyamatosan.
Tanév eleji megbeszélés: témája a munkaterv, az évi feladatok. 2018. 08. hó
Félévi feladatok teljesítésének beszámolója. 2019. január.
Éves feladatok teljesítésének beszámolója: 2019. június.

Zalaegerszeg, 2018. 09. 13.
mk. vez.

intézményvezető

