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Humán munkaközösség 



 

Célkitűzéseink ebben az évben is, hasonlóan az eddigiekhez az órák ellátása, a szakmai igényesség, az 

alapfeladatok megvalósítása és ezeken kívül a tagozat megfelelő működtetése illetve a versenyek 

szervezése, ezekre a tanulók felkészítése. 

Területeink: magyar nyelv és irodalom, rajz és művészettörténet, média, ének-zene. 

Év eleji munkatervünket értékelve mondhatjuk, hogy ebben az évben is, ha maradéktalanul nem is, 

de nagy részben sikerült teljesítenünk az előre kitűzött feladatokat, s néhány olyat is, ami év közben 

adódott. 

a) Ebben az évben is célul tűztük ki a Hamvas Béla terem teljes kialakítását, a tagozat és az 
emelt szintű órák számára. De a beázások , a fal állandó vizessége nem teszik lehetővé ezt 
továbbra sem. Ezzel függ össze az iskolai könyvtár használatának bővítése: a kialakított 
ülőhelyeknek megfelelően lehet jegyzetelni, kisebb csoportoknak foglalkozásokat tartani, a 
könyveket számítógépen keresni. Az adományként kapott könyvek tárolását a jövő évben 
még át kell gondolni és meg kell oldani. Jól működött a 303-as teremben az interaktív tábla, a 
tanárok egy része itt tudta használni az internet és a tábla adta lehetőségeket. 

b) Terveztük az irodalmi teaház további rendezvényeit, illetve a történelem munkaközösséggel 
együtt a Gondolkodó sorozatát.  Ebben az évben ebben mutatkozik talán a legnagyobb hiány: 
a 60. évfordulóra sikerült egy rendhagyó teaházat szervezni (Ilyefalvi Emese előadása, 
versmondók bemutatása), illetve a költészet napjára, amit nyitottá tettünk a város iskolái 
számára is. 

c) Az iskola 60 éves évfordulójának megünneplése, a műsor készítése, a kísérő rendezvények, 
találkozók szervezése  nagyban hárult a munkaközösség tagjaira: énekkari fellépés és 
találkozó, színjátszók fellépése és találkozója. 

d) Az utóbbi években nagyon jó és szoros együttműködés alakult ki a József Attila Könyvtárral. 
Ennek keretében a 9. évfolyamosok és az emelt szinten tanulók könyvtári órákon vettek 
részt. Állandó segítséget kapunk a szakkönyvekhez versenyek alkalmával és rendszeresen 
zsűriznek rendezvényeinken a könyvtár dolgozói. 

e) Megrendeztük hagyományos versenyeinket, amiknek iskolai fordulóit a munkaközösség 
tagjai munkamegosztásban, egymás közt felosztva a feladatokat szerveznek: az iskolai 
szavalóversenyt Szuprics Tamás az Implom József országos helyesíró versenyt Kovács Mira, a  
Simonyi Zsigmond országos helyesíró versenyt 5-8. osztályosoknak, az ott tanító tanárok 
(Szuprics Tamás, Papp Orsolya, Csathóné Zágoni Nóra), a Kazinczy .. szép magyar beszéd 
országos versenyt Vinklárné Palóczi Zsuzsanna, Csathóné Zágoni Nóra, az Édes anyanyelvünk 
országos nyelvhasználati versenyt Szücsné Dr. Harkó Enikő, Hutvágnerné Róth Éva, a Titok, 
..magyar nyelvi versenyt általános iskolások számára az ott tanító tanárok (Szuprics Tamás, 
Papp Orsolya, Csathóné Zágoni Nóra), az Arany János országos irodalmi versenyt 9-10. 
osztályosok számára szintén az ott tanítók (Hutvágnerné Róth Éva, Péntek Klára), a 
Szépművészeti Múzeum által meghirdetett művészettörténeti vetélkedőt: ebben az évben  
(Hutvágnerné Róth Éva, Kovács Mira), a Móra Ferenc novellaelemző verseny (Hutvágnerné 
Róth Éva, Péntek Klára, Vinklárné Palóczi Zsuzsanna), Országos drámaverseny 9-10. 
osztálynak (Péntek Klára, Hutvágnerné Róth Éva). A Dr. Szabó Miklós országos szövegértő 
verseny(Papp Orsolya, Csathóné Zágoni Nóra) 

f) Iskolánk szervezte a Lotz szövegértő és helyesíró verseny megyei fordulóját. 
g) Kiemelt rendezvényünk ebben az évben is a Magyar Kultúra Napjának versenyei voltak: kb. 

100 diákot mozgatott meg a rendezvény, 4 kategóriában, szervezésében az egész 
munkaközösség részt vett. A versmondó kategóriában kapcsolódtunk a versünnep országos 
mozgalmához, a népzenei verseny pedig egyben a megyei népzenei találkozó is volt. 



h) Ebben az évben is törekedtünk az OKTV –re szervezni a gyerekeket, ennek meg is lett az 
eredménye, többen indultak irodalomból, nyelvtanból, drámából. Országos döntőbe ebben 
az évben nem jutott senki. 

i)  Munkaközösségünkből ebben  az évben elismerést kapott: Hutvágnerné Róth Éva – Bonis 
bona-díj, illetve a tankerületi pedagógus napon Pocsai Mária, Péntek Klára, Hutvágnerné 
Róth Éva. 

j) Továbbképzésen többen is részt vettek: érettségi elnöki továbbképzésen, tehetséggondozás 
– továbbképzésen; drámapedagógus szakvizsgát tesz Péntek Klára. 

k) Munkánkat többek között az érettségi eredményei is minősítik. Megszerveztük a 
próbaérettségiket, javítottuk a felvételi dolgozatokat és lezajlottak a szintvizsgák is. Ebben az 
évben is voltak emelt szintre jelentkező tanulóink. Eredményeik részben a vártnak 
megfeleltek, további feladatunk lesz az emelt szinten teljesítők eredménykülönbségeinek 
értékelése.  

l) Művészeti csoportjaink is tovább működtek: A színjátszók ebben az évben az ODE (ezüst, 
különdíj, meghívás az országos gálára), az FMD (arany) és a Helikon (bronz) versenyein vettek 
részt, illetve a Bartók által szervezett Biblia előadáson (legjobb főszereplő). Az összesen 14 
fővel működő csoport tagjai közül kerülnek ki a drámaverseny résztvevői is, akik közül ebben 
az évben a középdöntőbe jutott Illés Nóra (Hutvágnerné Róth Éva) A színjátszók vezetője 
Hutvágnerné Róth Éva. Ehhez szorosan kapcsolódik a versmondók mindig változó számú 
tábora: az utóbbi években kicsit hanyatlott, az érdeklődés hiánya miatt, ebben az évben 
azonban újabb lendületet vett, amit a versenyeredmények is mutatnak városi, megyei, 
országos, nemzetközi szinten. (nemzetköziek:Radnóti versmondó verseny, Az én Pannóniám 
versmondó verseny) 

m) Tovább működött a Szivacs Galéria, több kiállítás szervezésével, rendezésével, és 
hagyományosan jó a kapcsolat  a Kortárs Művészeti Intézettel is. Rendszeresen járnak 
tanulóink kiállításokra Rohonczi István vezetésével.  
Továbbra is jó a kapcsolat a Bartók Művészetek Házával : színházlátogatások 

szervezése(Péntek Klára), érettségire való felkészülés, próbalehetőségek biztosítása, és az 

Ádámok és Évák rendezvénye ( Hutvágnerné Róth Éva) még szorosabbá tette ezt a 

kapcsolatot.  

n)  Kiegészült ebben az évben ez a „Szerkeszti a pedagógus” sorozatban való részvétellel: 

Péntek Klára és Hutvágnerné Róth Éva. 

Így a tanulók többsége eljutott ebben az évben is a színház valamelyik előadására. Bérlettel 

pedig a Nemzeti Színház előadásait kb. 40 fő látogatta. Ugyancsak 40 fő vett részt az 

Operakaland előadássorozaton. 

Rendszeres a Művészetek Palotájának látogatása is. 

Drámafoglalkozást szerveztünk szintén a Bartókkal együtt, ami három alkalmat jelentett egy-

egy osztálynak, színház a tanteremben címmel.  

o) Munkaközösségünk tagjai rendszeres segítői az iskolai ünnepségeknek. Ebben az évben az 

okt. 23-i megemlékezést városi szinten (Péntek Klára), segítettük az iskolai karácsonyi 

műsort, az énekkar a városi pályaválasztási börzét nyitotta meg, a színjátszók 

népszerűsítették az iskolát, a zenei világnapon éneklés, szalagavató, ballagás.  

p) az iskolai dekorációk a munkaközösség segítségével készültek el 
q) munkaközösségünk tagjai rendszeres résztvevői minden iskolai megmozdulásnak 

 



VERSENYEK ÉS EREDMÉNYEK 

Tanulmányi versenyek: 

OKTV magyar irodalom, magyar nyelv: indultak tanulóink, középdöntőbe jutott irodalomból 2, 

döntős nem volt. (Hutvágnerné Róth Éva)  

dráma: indulók száma 3 – döntőbe nem  jutott (Hutvágnerné Róth Éva) 

tantárgyi versenyek: (országos szintű) 

Ottlik Géza országos vetélkedő: döntőbe jutott és 2. helyezett lett –Balla Zsuzsanna, Priol 

Balázs, Varga Máté / Hutvágnerné Róth Éva 

Nyírő József Kárpát-medencei műveltségi vetélkedő: 2 csapat döntőbe jutott – 9. és 11. hely 

Csíkszeredában (Hutvágnerné Róth Éva, Péntek Klára) 

Lázár Ervin anyanyelvi verseny - országos döntőben 4. helyezett - Bartek Virág, Iglódi Viktória, 

Tóbiás Anett 10. E  Péntek Klára 

TITOK Arany János anyanyelvi verseny - országos döntő résztvevője – Hosnyánszki Noémi 5. e 

8. helyezett (Szuprics Tamás), Tóth Boglárka 7.e 8. helyezett (Csathóné Zágoni Nóra) 

FMD irodalmi kategóriában arany minősítést kapott - Gulácsi Bence 9. C (Péntek Klára), illetve 

ugyancsak irodalmi kategóriában a Helikonon bronz minősítést kapott. Baán Napsugár az 

FMD irodalmi kategóriában bronz minősítést kapott. 

Lotz Károly szövegértő versenyen országos versenyen a területi fordulón 3. helyezett lett Kis 

Bernadett, Kovács Inez, Komiszár Kata 7. e (Csathóné Zágoni Nóra), 6. helyezett pedig 

Hosnyánszky Noémi, 5.e (Szuprics Tamás). 

Implom József helyesírási versenyen: megyei 5. Molnár Balázs 11. e (Péntek KLáta) 

Nyírő József Kárpát-medencei műveltségi vetélkedő: 2 csapat döntőbe jutott – 9. és 11. hely 

Csíkszeredában (Hutvágnerné Róth Éva, Péntek Klára) 

Napkelet 90 Kárpát-medencei vetélkedő, 1. hely Balla Zsuzsanna, Priol Balázs (Hutvágnerné 

Róth Éva)  

Bendegúz anyanyelvi verseny: Szellák Szabina arany, Gőg Lili bronz (Szuprics Tamás), Ruff 

Tamás 4. hely (Papp Orsolya) 

Dr. Szabó szövegértési verseny: Biro Dorottya országos 3. hely 

Mezőfalvai Petőfi Sándot Ált. Isk. által meghirdetett 6. osztályos területi helyesírási verseny 2 

hely (Ruff Tamás, Karcsai Róza, Al-Sheraji Rauf Mohamed) 

 

Ezen kívül indítottunk versenyzőket: Bolyai anyanyelvi verseny, Simonyi helyesíró verseny, NyelvÉSZ 

anyanyelvi verseny, (Péntek Klára, Papp Orsolya, Csathóné Zágoni Nóra)  Implom helyesíró verseny 

(Kovács Mira), Nagy László költői világa(Hutvágnerné Róth Éva) 



Arany János irodalmi verseny: indulók száma 10, nem jutott tovább senki (10.c tagozatosai , Péntek 

Klára) 

Móra Ferenc novellaelemző verseny: indulók száma 3, döntőbe jutott Kovács Zsófia, 10. b (Vinklárné 

Palóczi Zsuzsanna) 

Drámaverseny a 9-10. osztályosok számára : 2 induló közül a középdöntőig jutott Illés Nóra ( 

Hutvágnerné Róth Éva) 

Városi szinten: Játsszunk irodalmat! (Péntek Klára) 1. hely 

Színjátszó eredmények: (Hutvágnerné Róth Éva) 

ODE: ezüst minősítés, különdíj, meghívás az országos gálára 

FMD: arany minősítés 

Ádámok és Évák:  legjobb főszereplő 

Puhapihe előadás – júniusban, egész estés darab. 

Versmondó eredmények: 

Iskolai versmondó verseny : 1. Dedecsik Ferenc, (Hutvágnerné Róth Éva), 2. Dézsi József 

(Hutvágnerné Róth Éva) 

Kultúra napja: 1. hely Dézsi József (Hutvágnerné Róth Éva) – meghívás a versünnepre; 2. hely: 

Dedecsik Ferenc (Hutvágnerné Róth Éva) 3. hely: Várkony Zsófia (Péntek Klára) 

FMD: arany Dedecsik Ferenc (Hutvágnerné Róth Éva), ezüst Balla Zsuzsanna (Hutvágnerné 

Róth Éva) bronz Illés Nóra (Vinklárné Palóczi Zsuzsanna, Hutvágnerné Róth Éva)  

Dunaferr –versmondó városi: 1. hely Várkonyi Zsófia (Péntek Klára) 

Radnóti Miklós Kárpát-medencei versmondó verseny 2. hely Dedecsik Ferenc (Hutvágnerné 

Róth Éva) 

Az én Pannoniám Kárpát-medencei versmondó verseny 2. hely és Nívódíj Dedecsik Ferenc 

(Hutvágnerné Róth Éva) 

 

 

 

 



Fizika – informatika munkaközösség beszámolója 

 

A munkaközösség szeptemberben 8 fővel kezdte meg a tanévet kiegészülve egy nyugdíjas 

kolléganővel. A létszám függvényében a munkaközösségi tagok óraszáma magas (25 – 26 óra) mely 

nagy leterhelést jelent minden munkaközösségi tag számára. 

Munkánkat a munkatervben megfogalmazott feladatok irányították a kötelező óraszámok felett. 

Szeptemberben elkészítettük a bejövő osztályok számára az új tanmeneteket mely különböző 

osztályokban lévő különböző óraszámok miatt külön feladatott jelentett. Még ugyan ebben a 

hónapban került lebonyolításra a 9.E számára rendezett „természettudományi tábor” Dunaújváros és 

Rácalmás közti Duna szakaszon. Sikeres lebonyolításért köszönet a szervezőknek. (Kispál István, 

Zloch Istvánné, Simonné Baranyai Anna, Heltai Éva Márkus Zoltán és 12 évfolyamos tanulók)  

12 fővel került lebonyolításra „nagy fizikus tábor” a Balaton partján nagy sikerrel melyér köszönet a 

szervezőknek és lebonyolítóknak. (Kispál István, Zloch Istvánné). Külön köszönet a lebonyolítást 

segítő szülőknek is. 

Meghirdettük a kutatók éjszakáját melyre sajnos nagyon kevés tanuló jelentkezett. Még ebben a 

hónapban kerül sorra a  Lánczos Kornél Fizikusverseny (ált.isk) témaköreinek ismertetése melyre sok 

tanulónk jelentkezett.  

Október Lebonyolítottuk informatikából a Nemes Tihamér Számítástechnikai verseny nevezéseit 

különböző kategóriában, (Takács László) Rész vettünk a jubileumi rendezvényeken, Nyílt órát tartott 

nagy érdeklődés mellet (Kispál Isván, Kobzos Ferenc) fizikából, informatikatörténeti kiállítás készült 

ez alkalomból 301-es teremben (Takács László) 

Részt vettünk Bánki Donát SzK. isk. által szervezett komplex természettudományi versenyen 

(Baloghné Solti Gyöngyi, Müllerné Ódor Marianna) 

Fizikából 8 tanuló, informatikából 12 tanuló tett előrehozott érettségi vizsgát az őszi 

vizsgaidőszakban. Köszönet a felkészítő tanároknak. 

November hónapban A Lánczos Kornél fizikaverseny pályázatainak átnézése beküldése (ált. isk.). 
Lebonyolításra kerültek Nemes Tihamér Számítástechnikai verseny iskolai fordulói. Részvevők száma: 
programozói kategória 2 tanuló (Kispál István), mindkét tanuló továbbjutott a második fordulóba, 
alkalmazói kategória 4 tanuló (Heltai Éva, Takács László). OKTV informatika verseny iskolai 
fordulójában 2 tanuló vett rész. Sajnos az alkalmazói versenyen indulók nem jutottak a második 
fordulóba. Fizikából 6 tanuló indult. Dusza Árpád Országos Versenyen, iskolai fordulójának 
lebonyolítása és javítása (Kispál István). Sajnos nem jutott tovább tanulónk. Neveztünk a Öveges 
József Általános Iskolai fizika versenyre 13 tanuló  

Innovációs készségek versenyén iskolánk 3 csapata szerepet (I ill. III. helyezés) a Dunaújvárosi 
Főiskolán (Kispál István). 

Nyitott napokon az érdeklődők számára kísérleteket mutatott be (Simonné Baranyai Anna)  

Székesfehérváron, 2013. november 30-án tartották meg az idei Lánczos Kornél Megyei 

Fizikaversenyt az általános iskolás diákok részére. A Dunaújvárosi Széchenyi István 

Gimnázium diákjai öt érmet is elhoztak! A 7. évfolyamosok versenyében minden helyezést mi 



nyertünk el. Nyolcadikosok között szintén iskolánk tanulója érte el az első helyezést. 

(Simonné Baranyai Anna, Kispál István, Müllerné Ódor Marianna) Gratulálunk a szép 

eredményekhez. 

A Magyar Asztronautikai Társaság által 2013-ban kiírt „CÉLPONT A MARS” 

diákpályázaton KOVÁCS JÁNOS 10.E osztályos tanuló a korcsoportjában országos III. 

helyezést ért el. (Zloch Istvánné) 
Pályaválasztási kiállításon standot állított (Simonné Baranyai Anna, Molnár Zoltánné)  

 

December hónapban kiírásra került Városi és városkörnyéki ált. isk. fizikaverseny (Molnár 

Zoltánné, Simonné Baranyai Anna)mely lebonyolítása január végére lett áthelyezve az 

általános iskolák kérésére  
Pályaválasztási kiállításon fizika bemutató tartott a moziban tanítványaival (Simonné Baranyai Anna)  

Előadást hallgathattunk meg nagy érdeklődés mellet a NASA-ról Dr Magyar László előadásában. 

Szervező (Kispál István). 

Január: Sikeresen bonyolítottuk le városi fizika versenyt a nyolcadikos általános iskolai tanulóknak. 

Ebben az évben új versenyforma volt mely sokkal látványosabb és a versenyzők számára élvezhetőbb 

volt a korábbi éveknél. Köszönet érte a mk. minden tagjának. 

Február: Négy tanuló tett sikeres osztályozó vizsgát informatikából, hogy előrehozott érettségi 

vizsgát tehessenek. (Heltai Éva, Takács László). 

Mikola Sándor fizika versenyen két tanulónk jutott a második fordulóba. (Kispál István). 

Öveges fizika verseny iskolai fordulóján 13 tanuló szerepelt. Fábián Dóra 8.E továbbjutott a második 

fordulóba. (Müllerné Ódor Marianna) 

Lánczos Kornél Megyei Fizikaversenyre 22 tanuló készített pályázatot. 18 tanuló szerepelt a megyei 

fordulóban ahol szép eredményt értek el tanulóink. Kisérő tanárok (Zloch Istvánné, Fábián István) 

11-12 évfolyamosok között      Felkészítők: 

1. helyezett  Sudár Dániel    (Kispál István) 

1. helyezett  Ádám Anna   (Müllerné Ódor Marianna) 

2. helyezett   Rozsnyai Virág  (Kispál István) 

9-10 évfolyamosok között 

1. helyezett   Al- Sheraji Nada Mohamed (Kispál István) 

 

Március: Nemes Tihamér Számítástechnikai verseny programozói kategória országos döntőjében 

Szeder Patrik 9.E osztályos tanuló 31. helyezést ért el. (Kispál István) 

A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizika Tanszéke által kísérleti fizika pályázatán Pető Réka és 

Borvendég Máté II. díjban részesült.  

Tehetséggondozó szakkör látogatást tett Budapesten és 2 napos tábor szerveztek Rácalmáson nagy 
sikerrel. (Müllerné Ódor Marianna, Molnár Zoltánné) 



Iskolánk 6 csapata a Hajmási József Csillagászati Vetélkedőnre Simonné Baranyai Anna tanárnő 

kíséretében vett részt, saját és (Kispál István,Zloch Istvánné) tanítványai. A versenyről élményekkel 

gazdagon és egy első helyezéssel (Űrkadétok: Kiss Vince, Kiss Botond, Krausz Attila 9.E) tértek haza 

indulóink. Gratulálunk! 

Április: A „Tehetség hónap” keretén belül munkaközösségünk tagjai rész vettek Rudas Szk. iskolában 

rendezett napon (Kispál István Müllerné Ódor Marianna) és négy tanuló tartott bemutatót.  

Fogd a kezem rendezvényen (Kispál István) nyílt informatika szakkört tartott. Fizika kísérletek 

bemutatását bonyolított le diákjaival (Simonné Baranyai Anna ). 

Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád megyei csoportja által meghirdetett „Játszunk fizikát! 

Neumann János emlékére” rendezett országos fizika versenyen iskolánk csapata 4. helyezést ért el. 

Csapattagok: Ádám Anna, Deutschmann Ádám, Gere Sándor 11.A és Juhász Vivien 12. B osztályos 

tanulók volta. Felkészítette: (Müllerné Ódor Marianna) oklevél elismerésben részesült még 10 

tanulónk (Simonné Baranyai Anna, Kispál István) felkészítésében. 

Szegedi csillagászai egyesület planetáriuma járt iskolánkban. A tornateremben felállított 

planetáriumban 206 tanulónk élvezhette a bemutatót. 

Május: Nagy sikerrel került lebonyolításra a kis fizikus tábor a 8.E részvételével a Duna parton lévő 

szabadidő központban. Köszönet a szervező és lebonyolító kolléganőnek (Müllerné Ódor Marianna) 

Elindult a jövő évi nagy fizikustábor szervezése (Kispál István) irányításával. 

Munkánkat nyugdíjasként aktívan támogató (érettségi előkészítő tartása, stb) és résztvevő 
kolléganőnknek Zloch Istvánné külön szeretnék köszönetet mondani. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Természettudományok és sport munkaközösségének beszámolója a 2013/2014-es tanévről         

1. Aktuális év eleji feladatok:  

Tanmenetek elkészítése az új kerettantervi követelményeknek megfelelően: 

- természetismeret: 5. E  

- földrajz: 9. A / B 

- kémia 9. A / B 

- testnevelés: 5. E, 9. A / B 

Tanmenetek ellenőrzése: 6-12. évfolyamon a következő tantárgyakból: 

- egészségtan: 6. E 

- kémia, biológia, földrajz: 7. E 

- kémia, biológia, földrajz, egészségtan: 8. E 

- kémia, földrajz: 9. E és10. évfolyamon 

- biológia:10- 12. évfolyamon  

- testnevelés és sport: 6-8, és 10-12. évfolyamokon 

- ESZÉF kémia 11-12. évfolyam 

- ESZÉF biológia 11-12. évfolyam  

Ebben a tanévben munkaközösségünk munkáját egy laboráns kolléganő, Farkasné Szer Erika 

segítette. A biológia és a kémia szertár az ő feladatkörébe tartozik. 

2.Versenynevezés és felkészítés  

A/ Testnevelés és sport tantárgy: 

Testnevelés és sport tantárgyból a megyei diákversenyekre nevezések:  

(felelősök: Szepessyné Azari Éva, Antal Iván, Ajtony Krisztina) 

Diákolimpia úszás megyei eredmények: 

100 m női gyors „B” kategória: Vörös Flóra 10. E 1. hely, Joó Réka 12. B 3. hely 

100 női hát „B” kategória Maár Noémi 12. E 1. hely 

4x50 gyorsváltó „B” kategória 9-12. évfolyam csapata 1. hely  

100 m női gyors hát „A” kategória Sinka Gréta 10. E 4. hely 

Diákolimpia floorball fiú kispályás foci VI. korcsoport  

Eredmények:  

körzeti döntő 1. hely, országos elődöntő 2. hely. Az országos döntőn 4. helyezést ért el 

Komáromban a gimnázium csapata. (felkészítő: Antal Iván) 

Diákolimpia amatőr lány kézilabda V-VI. korcsoport  



Eredmények: 

A gimnázium csapata a megyei döntőn 1. helyen, az országos elődöntőn 2. helyen végzett. 

Békéscsabán országos 14. helyezést értek el.   

(felkészítő: Ajtony Krisztina) 

Diákolimpia amatőr fiú kosárlabda VI. korcsoport: 

Eredmények:  

megyei 1. hely, Zalaegerszegen az országos döntőn 16. helyen végzett a gimnázium 12. 

évfolyamos diákokból álló csapata. 

(felkészítő: Szepessyné Azari Éva) 

Diákolimpia amatőr tollaslabda VI. korcsoport 

Eredmények:  

Nemoda Zsuzsanna 11. B megyei 2. hely, országos 7. hely (tanára: Antal Iván) 

Johan Fanni 12. B megyei 3. hely, országos 14. hely (tanára: Ajtony Krisztina) 

Turi Kamilla 12. B megyei 3. hely, országos 13. hely (tanára: Ajtony Krisztina) 

Diákolimpia IV. korcsoport atlétika, mezei futás 

Eredmények:  

Budai Boglárka 8. E megyei 2. hely (tanára: Ajtony Krisztina) 

Al-Sheraji Rauf  Mohamed 6. E megyei 2. hely (tanára: Antal Iván) 

Diákolimpia IV. korcsoport atlétika, 300 m síkfutás 

Eredmények:  

Budai Boglárka 8. E megyei 2. hely, országos 3. hely (tanára: Ajtony Krisztina) 

Sárkányhajó Verseny Dunaújvárosban (felelős: Antal Iván) 

Országos Diákolimpia IV. korcsoport Kajak-kenu Sukorón 

Eredmények: 

Bucsi Bálint C-2 kategóriában 2. hely 

Amatőr futam: Juhász Áron K-1kategóriában 1. hely (felkészítő: Antal Iván) 

B/ A természettudományi tantárgyak 

a)  5-6. évfolyam 

Bólyai Komplex Természettudományi Vetélkedőmegyei forduló 

Eredmények: Az 5. E osztályos csapat a középmezőnyben végzett. (felkészítő: Kanálné Katona 

Edit) 



XXII. Kisbiológusok találkozója 

 Eredmények: 

 I. helyezés Szabó Gergő Balázs 5. E (felkészítő: Kanálné Katona Edit) 

II. helyezés Godán Virág 6. E (felkészítő: Márkus Zoltán) 

III. helyezés Szmodics Levente és Szabó Máté Botond 5. E (felkészítő: Kanálné Katona Edit)  

Mozaik Országos Tanulmányi Verseny 2014. Természetismeret 5-6.  

Eredmény: Pálosi Kristóf Marcell 6. E IV. helyezést ért el. (felkészítő: Márkus Zoltán) 

XIII. Téli Madaraink: a természetismereti feladatmegoldó verseny (felelős: Kanálné Katona 

Edit) 

 

b)7-8. évfolyam 

„ Környezetvédelem  a jövőnkért ” vetélkedő ( Székesfehérvár) 

A Halle Visteon Hungary Kft által szervezett  megyei környezetvédelmi  versenyre az idén is 

több csapattal nevezett be iskolánk. Az írásbeli fordulók eredményei alapján a legtöbb 

pontszámot elérő csapatokat hívták meg. Gimnáziumunkat a 8. E csapata képviselte. 

(felkészítő: Kanálné Katona Edit ) 

 Környezetvédelmi és Katasztrófavédelmi Verseny 

Az iskolai forduló eredménye alapján két csapat jutott be a területi versenyre,  nem jutottak 

tovább a megyei fordulóba. 

XIII. Téli Madaraink: a természetismereti feladatmegoldó verseny megyei fordulójába, a 

legjobb 10 csapat közé nem jutott be csapatunk. 

A Föld napja emléknapot iskolai szinten ünnepelte meg iskolánk, a programok egyik felelőse: 

Rohonczi István volt. 

A Takarítási Világnap alkalmából a Főépítészeti és Környezetvédelmi Osztály takarítási 

akciót szervezett, melyhez csatlakozott iskolánk is. (felelős: Kanálné Katona Edit, Ajtony 

Krisztina és az 5 – 8. osztályok osztályfőnökei) 

XXII. Kisbiológusok találkozója  

 Eredmények: 

 III. helyezés Tóth Gyöngyvér 8. E (tanára: Kanálné Katona Edit) 

 III. hely Rabi Lívia Luca 8. E (felkészítő: Kanálné Katona Edit) 

 

c) 8. évfolyam: 

Komplex Természettudományi Verseny a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 

szervezésében a városi 8. évfolyamos diákoknak. (A komplex természettudományi 



vetélkedőkön a tanulók felkészítésében a Fizika-informatika munkaközösség tagjaival együtt 

vettek részt munkaközösségünk tagjai. 

Kémia tankerületi verseny (felelős: Márkus Zoltán) 

Eredmény: Tóth Gyöngyvér 3. hely 

 

d) 9-12. évfolyam: 

Környezetvédelmi és katasztrófavédelmi vetélkedő iskolai fordulóját az idén sikeresen 

megrendeztük, 22 középiskolai csapat részvételével. A területi fordulóba a 

legeredményesebb három csapat jutott be. Itt a 12. A osztály csapata 2. helyezést ért el. A 

megyei versenyen 6. helyen végzett csapattagok: Szárszó Gergő, Völcsei Balázs, Sudár Dániel, 

Imre Miklós (felkészítő: Farkas Kármen és Kanálné Katona Edit) 

Európa Nap Vetélkedő 

A városi vetélkedőn Krajcsovics Klaudia, Cseh Balázs és Tóth Kata 11. C osztályos tanulók 

csapata vett részt. (felkészítő: Márkus Zoltán) 

Egészségünkért vetélkedő  

Eredmények:  

II. hely Tóth Kata, Fügedi Anna, Tóth Zsanett (11. évfolyam) 

III. hely Csipán Vivien, Cziczinger Zsófia és Kerek Gábor (11. A) 

A Magyar Vöröskereszt 43. dunaújvárosi elsősegélynyújtó versenyén vettek  részt iskolánk 

csapatai. A diákok felkészítésében volt diákunk, Józan Lajos mentős segített. 

Eredmények: 

II. hely 11. évfolyam csapata: Teleki Melitta, Dráviczki Márton, Kiss Eszter, Kovács Réka, Al-

Sheraji Nada Mohamed (tanáruk:  Farkas Kármen) 

III. hely 9- 11. évfolyam csapata: Sebestyén Rebeka, Szilágyi Szilvia, Müller Márta, Gerendai 

Enikő (tanáruk: Kanálné Katona Edit) 

A víz világnapja alkalmából megrendezett városi- és városkörnyéki vetélkedőnk, a XXII. 

Kisbiológusok találkozója szép eredményeket hozott. 

Eredmények:  

I. hely Szalai Boglárka 10. E (tanára: Márkus Zoltán) 

I. hely Bagi Virág 9. E (tanára: Kanálné Katona Edit) 

I. hely Vad Virág 11. A (tanára: Márkus Zoltán) 

A Radetzky Jenő Középiskolai Biológiai, Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Emlékverseny Székesfehérváron került megrendezésre az idén is. A megyei versenyen Budai 

Lili 12. E 3. és Tompai Fanni 12. E 6. helyezést ért el. (felelős: Márkus Zoltán) 



A III. Jakucs László Középiskolai Földrajzversenyen vettek részt tanulóink. (felelős: Süveges 

Zoltán) 

20. Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-medencei Földrajzverseny vettek részt tanulóink. Az 

országos fordulóba nem jutottak tovább. (felelős: Süveges Zoltán) 

Fiatalok Az Európai Erdőkben – 2014 nemzetközi tanulmányi versenyen is részt vettek 

tanulóink. (felelős: Farkas Kármen) 

Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány: „Kövesd a kutatókat az Andok tetejéig” című 

országos verseny (felelős: Süveges Zoltán) 

 

3. Vizsgák  

Munkaközösségünk ebben a tanévben is felkészítette a tanulókat a vizsgákra. Az írásbeli 

vizsgák feladatsorát a szaktanárok állították össze, javították és értékelték.  

1. Szintvizsga: 9. E osztály szóbeli biológia vizsga eredménye: 4,19 

 (Kanálné Katona Edit)  

2. Záróvizsgák: 

10. E osztályban írásbeli kémia vizsga eredménye: 3,77 (Deme Erika) 

10. E írásbeli földrajz vizsga eredménye: 3,41 (Süveges Zoltán)  

3.Érettségi vizsgák:  

a) kémia emelt szintű vizsgát tett diák: 5 diák. Az írásbeli és szóbeli vizsgarészekkel együtt 

átlaguk: 52,4%.  

Felkészítő tanáruk: Garamszeginé Szűcs Ildikó 

b) földrajz emelt szintű vizsgát egy, középszintű vizsgát tett 7 diák. Középszinten átlaguk 63,4 

%. 

Felkészítő tanár: Kanálné Katona Edit 

c) biológia középszintű vizsgát tett: 11, emelt szinten 9 tanuló.  

Emelt szinten átlaguk: 70 %. Középszinten átlaguk: 69,4 %. 

Felkészítő tanárok: Kanálné Katona Edit, Farkas Kármen, Márkus Zoltán 

d) testnevelés és sport tantárgyból 5 tanuló érettségizett, négyen a 12. évfolyam 

gimnazistái, az ő átlaguk: 78,25%. 

Felkészítő tanárok: Antal Iván és Szepessyné Azari Éva. 

Ebben a tanévben is próbaérettségit írtak a 12. évfolyamos ESZÉF tanulói biológia és kémia 

tantárgyakból, melyeket a szaktanárok állítottak össze.  



4. Tanulmányi átlagok: a 2013/2014-es tanévben: 

 

testnevelés  4,47 

kémia 3,69 

biológia 3,83 

földrajz 3,94 

természetismeret 4,49 

egészségtan  4,87 

 

5. Tanulmányi kirándulások: 

Biológia 11. ESZÉF a Vértesben, a 12. ESZÉF a Rácalmási Nagy-szigeten végzett 

terepgyakorlati megfigyeléseket. Márkus Zoltán tanítványai megfigyeléseiket projekt 

munkában összegezték. 

6. Továbbképzések: 

Szepessyné Azari Éva akkreditált továbbképzéseken vett részt: 

„Gyógytestnevelés, mint Hungarikum” címmel, valamint a NETFIT továbbképzésen. 

 

7. Egyéb feladatok 

Rendkívüli biológia órát tartott a Kisbiológusok találkozóján XXII. alkalommal zsűriző Kovács 

Róbert (Szent István Egyetem Halgazdálkodási tanszék tanszéki mérnöke) és egykori 

gimnazista osztálytársa, Nemes Katalin (a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi 

Intézet tudományos segédmunkatársa) a 11. évfolyam biológia ESZÉF tanulóinak. A két 

kutató egyetemi kutatómunkájáról tartott színvonalas előadást. Vendégünk volt Éberhardt 

Béla is, aki szintén 22. alkalommal vett részt egynapos diákkonferenciánk zsűrijében. 

Az idén megrendezett „Fogd a kezem” rendezvénysorozaton Éberhardt Béla Dunaújváros 

nyugdíjas erdőmérnöke: „Nem ismerem a fákat” tudományos ismeretterjesztő előadást 

tartott az érdeklődő gimnazistáknak és felnőtteknek, majd a Kisbiológusok találkozóján 

eredményesen szereplő diákjaink mutatkoztak be. 

Sikerült a magasabb számú testnevelés órák koordinálása ebben a tanévben is a testnevelés 

szakos kollégáknak. Egyre nagyobb gondot okoz azonban az öltözők korlátozott 

befogadóképessége. Az előző évhez hasonlóan Hungarofit felmérést végeztek, melynek 

feladatai voltak: hasizom, hátizom, fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, helyből távol és a 

Cooper-teszt. 



 Az idén egy új felmérési rendszer, a NETFIT szerint mérte fel tanítványait Szepessyné Azari 

Éva. Ebben a következő új felmérési számok vannak: szorítóerő, egy törzsemelés mérése, 

has- és hátizomerő ütemezett felmérése és ingafutás (a két utolsó hanganyaggal kísérve), 

helyből távol és hajlékonyság mérése. Ezeket a méréseket antropometriai vizsgálatok 

egészítették ki, melyek speciális műszerrel mérhetők. Ilyen pl.: testzsír %, izom %, víz %, BMI- 

index megállapítása - ez adott táblázattal értékelhető, a tanulók személyiségi jogainak 

maximális figyelembe vételével. A felméréshez szükséges módszertani tudnivalókat a 

szakirányú képzésen kellett elsajátítani a kolléganőnek. Ennek a felmérésnek az elektronikus 

dokumentálása folyamatban van.  

A gimnázium önkéntes programjában mentor tanárként vett részt Süveges Zoltán és 

Rohonczi István. Az önkéntes munka iskolai dokumentálásában Süveges Zoltán is részt vett. 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatott Márkus Zoltán 

biológiából, Garamszeginé Szűcs Ildikó (elnökként, javító szaktanárként) és Pécsi Csilla kémia 

tantárgyból. 

A kémia tantárgy érettségi követelményei miatt fontos (közép- és emelt szinten), hogy 

kísérleteket tudjunk végezni, végeztetni a tanórák során. Az idei tanévben kiderült, hogy a 

szükséges vegyszerek fogyóban vannak, vagy elfogytak, illetve olyan régiek, hogy használatuk 

bizonytalanná teszi a végeredményt; a balesetveszélyről nem is beszélve. Bízunk abban, hogy 

a következő tanévben lehetőségünk lesz vegyszerek és eszközök vásárlására is. Nagy gondot 

okoz, hogy a kémia szertárban található savszekrény állapota balesetveszélyes. (Zárni már 

nem lehet, olyan mértékben elrozsdásodott a zár része, de a szekrény alja, polcai is.) Félő, 

hogyha a szekrény alja kilukad, ekkor tömény savak esnek a földre, mert a szekrény kb.1,7 m 

magasságra van.  

Az interaktív, IKT vonal nagyon hangsúlyos szerepet kap a mai oktatásban, főleg a 

természettudományok esetén nagy lehetőségeket látunk benne, ezért tarjuk fontosnak az 

informatikai eszköztár bővítését is! 

 

8. Munkaközösségünk fő vállalásai:  

A XXII. Kisbiológusok találkozójának megszervezése és lebonyolítása. 

Az egyszerre öt helyszínen zajló verseny nagy népszerűségnek örvend diákjaink körében is. 

Bízunk abban, hogy a következő években is lehetőségünk lesz megrendezni a Kisbiológusok 

versenyét.  

Munkaközösségünk tagjai összehangolt csapatmunkával tették lehetővé az egynapos 

diákkonferencia lebonyolítását, melyért ezúton mondok köszönetet! Szintén köszönjük a 

szakmai zsűri munkáját is, akik évek óta megtisztelik vetélkedőnket, segítve a legjobb 

helyezést elérő tanulók kiválasztását. Munkaközösségünk a nívós verseny megrendezését 

szeretné a következő években is folytatni. A támogatóink közül szeretnénk megköszönni a 



Trencséni család felajánlását, akik Trencséniné Berzai Zsuzsanna kolléganőnk posztumusz 

Dunaújvárosért Díj kitüntetésével járó összeget a verseny megrendezésére ajánlották fel.  A 

Trencséni család alapította a Biológus díjat, melyet ebben a tanévben Kelemen Gréta 12. C 

osztályos tanuló kapott meg. Gratulálunk! 

 

A Környezetvédelmi és Katasztrófavédelmi Verseny célja a környezettudatos szemléletmód 

fokozottabb érvényesítése, a környezetvédelmi tudatos nevelés, szemléletformálás 

elősegítése a dunaújvárosi általános- és középiskolás tanulók számára környezetvédelmi és 

katasztrófavédelmi iskolai vetélkedők megrendezésével. 

Ebben a tanévben az iskolai fordulót sikerült megrendeznünk, melyhez igen nagy segítséget 

nyújtottak a dunaújvárosi katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársai, Somogyi Kitti 

koordinálásával. Munkájukat köszönjük szépen.    

Munkaközösségünk éves munkatervét a lehetőségekhez képest teljesítette.  

Igyekeztünk a meghirdetett versenyekre a diákjainkat benevezni, felkészíteni. 

 Az iskolában a korlátozott fénymásolási lehetőség nagy problémát jelent, mert nincs a 

tanulóknak munkafüzete (több tantárgyból és évfolyamon), így nincs lehetőség a 

gyakorlásra, a számonkérések (az írásbeli középszintű érettségi követelményrendszerének 

megfelelően) pedig döntően teszt típusú dolgozatokat igényelnek szakmai szempontból. 

Szeretnénk ebben a fenntartó segítségét kérni. 

Köszönöm munkaközösségem minden tagjának és az óraadó Deme Erikának az éves 

munkáját! Pécsi Csilla kolléganőnk gyermekével GYED- en van, de jövőre ismét tanítani fog 

gimnáziumunkban. 

                                                                                      Kanálné Katona Edit 

                                                                                     munkaközösség-vezető 

 

 

 

 

 



Beszámoló az idegen nyelvi munkaközösség tevékenységéről 

Rendezvények 

A gimnázium fennállásának 60. évfordulója a 2013/2014. tanév egyik kiemelkedő feladata 

volt. Az idegen nyelvi munkaközösség az őszi jubileumi hétre az angol. német és francia 

szaktantermek ünnepi dekorációjával készült (Csathóné Z. N., Kapásné G. Zs., Szabados E., 

Gráczer A.). Az iskolai nyitott napon nosztalgia bemutató órát tartott a volt és jelenlegi 

tanítványoknak angol nyelvből Kapásné G. Zs. 

A több évtizedes hagyományoknak megfelelően vendégül láttuk a dortmundi testvériskola 

diákcsoportját és tanáraikat. Ezt a gimnázium fennállásának 60. évfordulójára szervezett 

októberi ünnepségsorozatra időzítettük. Az jubileumi iskolagálára a német testvériskola 

igazgatója is ellátogatott hozzánk. A vendégdiákoknak és tanároknak összeállított gazdag 

program a német nyelv szakosok szervező munkáját dicséri (Csathóné Z. N., Polányiné B. 

K., Ajtony K., Kácserné T. É., Farkas K.) Ebben az évben ez a csapat kiegészült angol szakos 

kollégával is (Horváth V.). A munkaközösség tagjai a ünnepségsorozat több helyszínén és az 

iskolai nyitott napon teljesítettek szolgálatot, koordinálták a programokat.  

Polányiné B. K. és  Szabados E. szervezte meg a középiskolák 9. - 12. évfolyamai számár a 

már hagyományos városi középiskolai idegen nyelvi kulturális seregszemlét, a Nemzetközi 

KI MIT TUD-ot. Ebben az évben rekord számú fellépő volt német, angol, francia orosz és 

latin nyelvekből, a Széchenyiből és a város többi középiskolájából. A zsűrin tagjai Csathóné 

Z. N. és Mudra K. voltak. Német nyelvű színház szereplésének szervezése a gimnáziumban 

Ajtony K. nevéhez fűződik. 

Februárban került sor a hagyományos kistérségi versenyünkre angol és német nyelvből 

nyolcadikosoknak. Ez a több napos, írásbeli és szóbeli fordulókból álló versenyünk ebben az 

évben is sok általános iskolást és kisgimnazistát mozgatott meg. Angol nyelvből a 

nyolcadikosok  kistérségi versenyén az írásbeli forduló összeállítását és javítását valamint a 

szóbeli vizsgáztatást Kitczák M. és Szabados E. végezte. A nyolcadikosok német nyelvi 

versenyén az írásbeli feladatsorok összeállítást Farkas K., a  javítását Polányiné B. K., a 

szóbeli vizsgáztatást Ajtony K. végezte. 

Az ebben a tanévben megalakuló tankerületi idegen nyelvi munkaközösség vezetője 

Polányiné B. K. lett. Az ő szervezésében került sor áprilisban a város és környéke idegen 

nyelv szakos tanárainak meghirdetett gimnáziumi szakmai délutánra, amelyen az akkreditált 

nyelvvizsga központok képviselő tartottak tájékoztatást a legfrissebb változásokról és 

követelményrendszerről. 

 

Vizsgák 

Az idegen nyelv szakos tanárok munkája, mint minden évben, 2013 augusztusában az 

osztályozó vizsgákkal kezdődött. A 2. félév elején, februárban,  is lebonyolítottuk az írásbeli 

feladatsorból és szóbeli vizsgázatásból álló vizsgákat. A munkaközösség valamennyi tagja 

részt vett ebben a munkában.  

Mivel az őszi érettségi vizsgaidőszakban már nem lehet idegen nyelvekből előrehozott 

érettségit tenni, a tavaszi vizsgaidőszakban nőtt meg az osztályozó vizsgázók száma. 

Részükre és a végzős hallgatóink részére biztosítottuk a próbaérettségi feladatsorok 



megírását áprilisban. Angolból Horváth V., németből Kácserné Tallósi É., franciából Szeitlné 

M. M., óraadó kollégánk, állította össze a feladatsorokat. Az emelt szintű érettségire 

készülőknek is biztosítottuk próba feladatsorok megírását. 

Az iskolánkba jelentkező nyolcadikosok felvételi eljárásának keretében február végén több 

bizottságban végeztük el az angol tagozatunkra jelentkezők szóbeli felvételi meghallgatását. 

Vizsgázatók voltak Gráczer A., Kapásné G. Zs., Vinklárné P-. Zs. és Horváth V. 

Idén is sikeres írásbeli és szóbeli angol szintvizsgát tettek nyolcadikosaink. Az írásbeli 

feladatsorok összeállítását és a szóbeli vizsgáztatást Mudra K. és Kapásné G. Zs. végezte. Ők 

egész tanév során heti 1 órában vizsga felkészítő délutáni foglakozásokat tartottak az 

osztálynak.  

A május-júniusi vizsgaidőszakra készítettük fel tanulóinkat a közép- és emelt szintű érettségi 

vizsgákra angol, német, francia  és orosz nyelvekből. Az előrehozott vizsgát tevő 

hallgatókkal is foglalkoztunk. 

Versenyek 

Felkészítettük diákjainkat a különböző idegen nyelvi versenyekre, országos, regionális, 

kistérségi és városi szinten, amelyeken több esetben is előkelő helyezéseket értek el. A városi 

középiskolai angol nyelvi csapatversenyeken, fordító- és novellaíró pályázaton Gráczer A. 

tanítványai értek el 1. – 3. helyezést. Az város és város környéki általános iskolák által 

meghirdetett műveltségi csapatversenyekre több csapatot készített fel Szabados E. és Mudra 

K. Kapásné G. Zs. angol nyelvből a LONDON BRIDGE tesztverseny és az országos általános 

iskolai tanulmányi verseny iskolai fordulóit szervezte meg és készítette fel tanítványait. Bár 

az 5.-8. évfolyamainkon nincs német nyelv oktatás, Polányiné B. K. és Csathóné Z. N., ebben 

az évben is készítettek fel diákokat német nyelvi vetélkedőre illetve német szép kiejtési 

versenyre. Polányiné B. K. a nyolcadikosoknak szervezett város és környéke német versenyén 

zsűri elnök is volt. 

Az idegen nyelvekből sajnos nincs annyi versenylehetőség megyei és országos szinten, mint a 

többi tantárgyból. Így örvendetes, hogy nőtt a levelezős vagy online versenyeken résztvevő 

felső tagozatosok száma. A legnagyobb népszerűségnek a Bendegúz levelezős verseny 

bizonyult angol nyelvből. Arany és bronz minősítést is elértek tanítványink. Legnagyobb 

eredményünk, hogy egy ötödikes tanulónk bejutott a Bendegúz Ifjúsági és Diákakadémia 

országos döntőjébe, ahol 16. lett. Felkészítő tanár: Kapásné G. Zs. A középiskolás 

korosztálynak szervezte angol nyelvből Gráczer A. a Fox competition-t, amelyen egy 

tanítványa országos 21. lett. (Az idegen nyelvi versenyeredmények megtekinthetők a 

gimnázium honlapján az iskolai összesítőben.) 

Diákcsere – utazások 

Az adventi időszakban sorra kerülő ausztriai kirándulás ebben az évben is nagy 

népszerűségnek örvendett. Graz és Bruck an der Mur meglátogatását Ajtony K. és Polányiné 

B. K. szervezte. 

Májusban egy több mint harmincfős diákcsoportunk utazott Dortmundba, ahol a 

testvériskolánk által szervezett, 10 napos csereprogram ismét jól sikerült és erősítette a két 

iskola kapcsolatát. A jövő tanév őszén tervezzük, hogy vendégül látjuk őket a 

hagyományoknak megfelelően. A csoportvezető tanár Csathóné Z. N., a kísérő tanár Ajtony 

K. volt. 



Ajtony K. folytatta a korábbi évekhez hasonlóan a kapcsolattartás a szekszárdi német 

színházzal, színházlátogatás szervezésével, 1 előadás megtekintésével tanulóink számára. 

Képzések  

A korábbi tanévekhez hasonlóan, több kolléga vett részt  szakmai továbbképzésen a tanév 

során. Mindenki részt vett az iskolánkban szervezett szakmai délutánon, a 

nyelvvizsgaközpontok továbbképzésén. Ezen kívül: 

 ITK és Pannon nyelvvizsgaközpontok továbbképzése (Polányiné B. K.) 

 Szaktanácsadói képzés az OFI-nál (Polányiné B. K.) 

 Főiskolán 4 félévből 1-2. félév sikeres elvégzése és könyvkiadók bemutatóin való 

részvétel (Farkas K.) 

 részvétel az Arany János Ált. Iskolában a Grimm Kiadó által szervezett 

szótárhasználati továbbképzésen (Kácserné T. É., Polányiné B. K., Ajtony K., 

Szabados E.) 

 20 órás akkreditált továbbképzés Budapesten a Goethe Intézetben (Ajtony K.) 

 ERASMUS pályázati szemináriumon való részvétel Budapesten (Szabados E.) 

 Országos Nyelvparádén való részvétel (Gráczer A.)  

 Őszi szakmai továbbképzés (Kitczák M.) 

 MM Publications konferencia (Gráczer A.) 

Egyéb szakmai tevékenység 

 ERASMUS+ csoportos pályázat írása (Szabados E., Polányiné B.K., Szeitlné M. M.) 

 iskolai pályázat írása a Hankook nyári táborozást támogató felhívására (Polányiné B. 

K., Kapásné G. Zs.) 

 az ITK megbízásában szóbeli nyelvvizsgáztatás minden hónapban (Polányiné B. K. 

 mentori tanári feladatok ellátása az ELTE felkérésére angol szakos hallgató hosszú 

iskolai szakmai gyakorlatában (Kapásné G. Zs.) 

 pedagógus portfólió írása, összeállítása – teljes változat (Kapásné G. Zs.) 

 emelt szintű szóbeli vizsgákon kérdező tanári feladatok ellátása a tantárgyi 

bizottságokban (Kapásné G. Zs. 

 emelt szintű angol érettségin javító tanári és kérdező tanári teendők ellátása (Gráczer 

A.) 

 az őszi és tavaszi  érettségi vizsgaidőszakban középszintű érettségi elnöki teendők 

ellátása (Gráczer A.) 

 TELC és City & Guilds nyelvvizsgáztatás (Gráczer A.) 

  Országos rendezésű Rákóczi versenyre való felkészítés (Kitczák M.) 

 felvétel az országos szaktanácsadói névjegyzékbe (Kapásné G. Zs.) 

 

A tanév elején tanmenetek elkészítésével párhuzamosan elvégeztük a tanulók szintfelmérését 

a 9. évfolyamon és beosztottuk őket a megfelelő 1. idegen nyelvi csoportokba. Az éves 

munkaterv és a versenynaptár összeállítása során elosztottuk a feladatokat a 

munkaközösség tagjai között. A tanév végén felkészülünk az augusztusi osztályozó vizsgákra. 



A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy az idegen nyelvi munkaközösség teljesítette a 

2013/2014. tanév munkatervét. 

 

 

Dunaújváros, 2014. június 20.                                       Kapásné Gavlik Zsuzsanna 

                                                                                            Munkaközösség-vezető 

 

Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: 

 

Polányiné Boldog Katalin (német nyelv) 

KLIK Dunaújvárosi Tankerület idegen nyelvi munkaközösség-vezető 

Beszámoló 2013/2014 

Vizsgák 

- augusztusi osztályozóvizsgánál az írásbeli feladatlapok összeállítása és javítása 

- februári osztályozóvizsgánál az írásbeli feladatlapok javítása, illetve szóbeli 

vizsgáztatás 

- nyolcadikosok német nyelvi versenyén az írásbeli feladatsorok javítása 

- próbaérettségi javítása (középszint) 

 

Versenyek 

- Nemzetközi KI MIT TUD megszervezése és lebonyolítása iskolánkban 

- 8. osztályosok város és környéki német verseny szóbeli fordulóján zsűri elnök + 

kérdező tanár 

- a mezőfalvi általános iskola által szervezett német nyelvi műveltségi versenyre egy 

csapat felkészítése 

- a mezőfalvi általános iskola által szervezett német nyelvi műveltségi versenyen 

zsűritag 

- a Szilágyi Általános Iskola német nyelvű szépkiejtési versenyére egy diák felkészítése 

- a Szilágyi Általános Iskola német nyelvű szépkiejtési versenyén zsűritag 

 

Képzések 

- ITK és Pannon nyelvvizsgaközpontok továbbképzése 

- Grimm Kiadó továbbképzése 

- Szaktanácsadói képzés az OFI-nál 

- tankerületi szakmai délután szervezése és lebonyolítása (Találkozás a 

nyelvvizsgaközpontokkal címen) 

 

Diákcsere - utazások 



- dortmundiak fogadása, programszervezés 

-  2 napos adventi kirándulás Grazba 

 

Egyéb 

-  a május 29-i országos kompetenciamérés megszervezése és lebonyolítása iskolai 

szinten 

- az ITK megbízásában szóbeli nyelvvizsgáztatás minden hónapban 

- a KLIK Dunaújvárosi Tankerületének nyelvi munkaközösség-vezetője és az ezzel járó 

feladatok felelőse (tankerületi munkaterv, versenynaptár, megbeszélések) 

- ERASMUS+ pályázat írása öt fős csapatban (pályázatot megnyertük) 

- iskolai pályázat írása a Hankook nyári táborozást támogató felhívására 

Csoportjaim 

csoport létszám átlag 

11.e 12 fő 4,08 

11/1 13 fő 4,07 

11/2 20 fő 3,8 

11. évfolyam ESZÉF 13 fő 4,15 

 

Hétvégi iskolán kívüli programokon való részvétel 

- két napos adventi kirándulás Grazba (2013. november 30 – december 1.- 2 nap) 

- 11.B egy napos adventi osztálykirándulás Budapestre (2013. december 7.- 1 nap) 

- 5.e osztálykirándulása (2014. május 3-5.- 2 nap) 

- Medve matematikai vetélkedő Veszprémben (2014. május 18.-  1 nap) 

- 11.B osztálykirándulása Esztergomba (2014. május 31-június 1.- 2 nap) 

 

 

 

Kapásné Gavlik Zsuzsanna (angol nyelv) 

Idegen nyelvi munkaközösség-vezető 

2013/2014. tanév 

Rendezvények 

  bemutató óra tartása angol nyelvből az iskola fennállásának 60. évfordulóján 

 jubileumi teremdekoráció a 03-as szaktanteremben 

 részvétel a jubileumi nyitott napon 

Vizsgák 

 írásbeli feladatlapok összeállítása és javítása az augusztusi és februári osztályozó 

vizsgákon 

 szóbeli vizsgáztatás az augusztusi osztályozó vizsgákon 



 szóbeli vizsgáztatás az emelt óraszámú angol nyelvi képzés felvételi meghallgatásán  

 felkészítés előrehozott középszintű angol nyelvi érettségire 

 a 8. e angol nyelvi szintvizsgáján az írásbeli feladatsor összeállítása és szóbeli 

vizsgáztatás 

 szintvizsga felkészítő foglalkozás, angol szakkör tartása (szeptember-május) 

Versenyek 

 részvétel az iskolai Nemzetközi KI MIT TUD-on  

 jelentkezés a LONDON BRIDGE országos angol tesztversenyre, az iskolai 

forduló megszervezése, tanulók felkészítése (15 fő) 

 felkészítés az országos általános iskolai angol versenyre (5 fő), az iskolai forduló 

szervezése 

 a BENDEGÚZ Gyermek- és Ifjúsági Akadémia megyei és országos döntőjére 

felkészítés (1 fő) 

 az Arany János Általános Iskola angol nyelvi versenyére egy diák felkészítése 

Idegen nyelvi munkaközösség 

 az augusztusi és februári osztályozó vizsgák koordinálása 

 a 9. évfolyam idegen nyelvi csoportjainak beosztása 

 a tanmenetek ellenőrzése 

 az éves munkaterv és versenynaptár elkészítése 

 részvétel a dortmundi vendégek fogadásán 

 munkaközösségi és munkaközösség-vezető értekezletek 

 óralátogatások az idegen nyelv szakosok óráin, értékelés, konzultáció, tanácsadás 

 az idegen nyelvi próbaérettségik megszervezése 

 tantárgyfelosztás készítése 

 iskolai pályázat írása a Hankook nyári táborozást támogató felhívására 

 

 kapcsolattartás a kiadókkal 

Egyéb szakmai tevékenység 

 mentori feladatok ellátása az ELTE felkérésére angol szakos hallgató hosszú iskolai 

szakmai gyakorlatában (szeptember- december): koordinálás, konzultációk, 

óralátogatások, tanácsadás, értékelés, minősítés 

 pedagógus portfólió összeállítása, feltöltése (január- április/ teljes változat/) 

 felvétel az országos szaktanácsadói névjegyzékbe /angol nyelv/ 

 részvétel szaktanácsadói képzésen az OFI-nál (augusztus) 

 részvétel szakmai napon, a nyelvvizsgaközpontok bemutatkozásán 

 emelt szintű szóbeli vizsgákon kérdező tanári feladatok ellátása a tantárgyi 

bizottságokban 

Egyéb 

 online közösségek szervezése az angol nyelvi csoportokban: folyamatos 

kapcsolattartás, információátadás, feladatsorok, kulturális érdekességek, aktualitások 

megosztása a célnyelven 

 projektmunka: tanulók angol nyelvi projektjeinek koordinálása, értékelés, közzététel 

 

 

 



 

Gráczer Andrea (angol nyelv) 

2013/2014. tanév 

 szept.: Országos Nyelvparádén való részvétel  

 okt.: MM Publications konferencia 

 okt.-nov.: emelt szintű angol érettségin javító tanári és kérdező tanári teendők ellátása  

 Őszi érettségi vizsgaidőszakban középszintű érettségi elnöki teendők ellátása 

 febr.: városi Valentin-napi angol versenyre felkészítés 10.b 

 szóbeli vizsgáztatás az emelt óraszámú angol nyelvi képzés felvételi meghallgatásán  

 márc.: városi Great Britain's Talent műveltségi vetélkedőre való felkészítés 9.a 

 ápr.: városi angol novellaíró verseny 10. b (2 fő) 

 ápr.: városi angol fordítói verseny 9.a és 10.b szóbeli vizsgáztatás az emelt óraszámú 

angol nyelvi képzés felvételi meghallgatásán  

 ápr.: Fox competition – országos angol online verseny iskolai szervezése (14 fő) 

 májusi emelt szintű angol érettségin javító tanári és elnöki teendők ellátása a 

szaktárgyi bizottságokban 

 június középszintű érettségi teendők ellátása 

Folyamatosan: 

 TELC és City & Guilds nyelvvizsgáztatás  

 kapcsolattartás kiadókkal 

 angol nyelvi projektek, prezentációk készítésének koordinálása, teremdekoráció  

 

Kitczák Magdolna (angol – latin) 

 

Munkaközösségi beszámoló 2013/14 

Tevékenységek, versenyek 

 Augusztus, február írásbeli osztályozóvizsgák javítása 

 Szóbeli vizsgáztatás 

 Tanmenetek elkészítése 

 Országos rendezésű Rákóczi versenyre való felkészítés /2fő/ 

 Városi szép kiejtési angol nyelvi versenyre felkészítés /2fő/ 

 A 205-os terem dekorációjának frissítése 

 A nyolcadikosok  kistérségi versenyének szervezése, lebonyolítása 

 A nyolcadikosok  kistérségi versenyén az írásbeli forduló javítása 

 A nyolcadikosok  kistérségi versenyén szóbeli vizsgáztatás 

 Szakmai továbbképzés /ősszel/ 

 Angol próbaérettségi dolgozatok javítása 

 Írásbeli érettségi dolgozatok javítása  

 

 

Szabados Erika (francia-angol-orosz) 

Szakmai tevékenység 2013-2014 



 augusztus: Osztályozó vizsgák lebonyolítása francia nyelvből 

szeptember-október: teremdekoráció készítése a 02-es teremben 

 november:ERASMUS+ Információs napon való részvétel TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY, 

Budapest 

 november: a NEMZETKÖZI KI MIT TUD megszervezése, lebonyolítása, a résztvevők 

felkészítése, szerepeltetése 

 február: Angol nyelvi verseny 8-osoknak írásbeli, szóbeli megszervezése és lebonyolítása 

 február: Mezőfalva, angol nyelvi verseny 6-osok és 7-esek felkészítése 

 februártól 2014 márciusig ERASMUS+, pályázati szemináriumon való részvétel(Budapest, 

február )a projekt előkészítése, a projekt team kiválasztása,pályázatírás, projekttevékenység 

projektülések, nyelvi felkészítés. A projekt kezdete: 2014. június 1. A projekt vége: 2015. 

május 31. 

március „La Grande DICTÉE”  Francia nyelvű tollbamondó versenyre való felkészítés 

március GRIMM kiadó továbbképzésén való részvétel 

 április-május: orosz emelt szintre való felkészítés 

 április: Szakmai napon való részvétel (Nyelvvizsgaközpontok bemutatkozása) 

 június: Az augusztusi osztályozó vizsgák előkészítése 

 július: kéthetes Továbbképzés Exeterben: ‘ Developing Oral Fluency in the Secondary 

English Language Classroom’ 

augusztusától: A pályázat nyomon követése, disszemináció, pénzügyi, szakmai beszámoló 

elkészítése 

 

Ajtony Krisztina (német nyelv) 

Beszámoló 

 

Írásbeli osztályozó vizsgák javítása, szóbeli vizsgabizottsági tag 

Dortmundiak fogadása, programok szervezése, a programokon való részvétel 

Német színház szereplésének szervezése a gimnáziumban (november 7. METADOLCE) 

Nemzetközi ”Ki mit tud”- részvétel 

November 30-december 1. Adventi kirándulás (Graz, Bruck an der Mur) )szervezése és 

részvétel 

Februári írásbeli osztályozó vizsga javítása 

8. osztályos verseny – szóbeli vizsgáztatás 

Kapcsolattartás a szekszárdi német színházzal, színházlátogatás szervezése (1 előadás 

megtekintése: Szentivánéji álom ) 



Március 22-23. Továbbképzés Budapesten a Goethe-Intézetben (20 óra) 

Április 9: Szakmai nap a gimnáziumban 

Próba érettségi (saját érettségiző) dolgozatainak javítása 

Május 16-23. Dortmund, csereprogram  

Tanmenetek önellenőrzése (két alkalommal) 

12.B osztály érettségi (5 fő) 

Előrehozott érettségizők (2fő) 

Külsős érettségiző (1fő) 

Az érettségizők átlaga: 4,125 

Csoportjaim átlagai: 

12.B „tagozat” 3.87 

12.AB kezdő 3.85 

11/2 4,37 

10.B tagozat 4,33 

9.B kezdő 4,06  

 

Csathóné Zágoni Nóra (német nyelv) 

 

Szakmai beszámoló 

Szeptember: A dortmundi vendégek fogadásának megszervezése, lebonyolítása, koordinálása 

Október: A 302-es tanterem feldíszítése a 60. évfordulóra, a dortmundi vendégek fogadása 

November: Részvétel a városi Nemzetközi nyelvi „Ki mit tud?”-on (zsűrizés) 

Városi német kiejtési versenyre felkészítés (1. hely: Kis Bernadett)  

Február: Szóbeli osztályozó vizsgáztatás 

Április: Részvétel a szakmai napon – A nyelvvizsga központok bemutatkozása 

Május: utazás Dortmundba, csoportvezetői feladatok ellátása 

 

 

Farkas Kármen (német nyelv) 

Beszámoló 2013/2014  



Vizsgák, versenyek 

- osztályozó vizsgáknál írásbeli feladatlapok összeállítása, javítása, illetve szóbeli 

vizsgáztatás 

- nyolcadik osztályosok nyelvi versenyére feladatlap összeállítása 

- vizsgákon, versenyeken való felügyelet 

Képzések 

- Könyvkiadók bemutatóin való részvétel 

- Főiskolán 4 félévből 1-2. félév sikeres elvégzése 

Diákcsere - utazások 

- dortmundiak fogadása, programszervezés 

-  Német színház (Szekszárd)  

 

 

 

Mudra Kinga (angol nyelv) 

Főbb tevékenységek a 2013/14-es tanévben: 

- angol OKTV felkészítés és javítás (Szabó Szimbád és Tigharghar Leila 11.c) 

- november 22: Nemzetközi KI MIT TUD versenyen zsűri tag  

- február 5: osztályozó vizsga 11-12-es anyagból 

- mezőfalvi angol versenyre való felkészítés és kíséret 

- árpilis 28: angol írásbeli szintvizsga 8.e 

- május 8: angol szóbeli szintvizsga 8.e 

- angol próba érettségi dolgozatok javítása 

-  

Vinklárné Palóczi Zsuzsa (angol nyelv)  

 

 szóbeli vizsgáztatás az augusztusi és a februári osztályozó vizsgákon 

 szóbeli vizsgáztatás az emelt óraszámú angol nyelvi képzés felvételi meghallgatásán  

 részvétel április 9-én a nyelvvizsgaközpontok szakmai délutánján a Széchenyiben 

  előrehozott angol érettségire felkészítés a  11.c-ben 

 

Kácserné Tallósi Éva (német nyelv) 

 

 

- a dortmundi vendégek kísérete, részvétel a programokon 

- részvétel a városi Nemzetközi KI MIT TUD-on 

- részvétel az iskolai szakmai napon, a nyelvvizsga központok bemutatkozásán 

- részvétel az Arany János Ált. Iskolában a Grimm Kiadó által szervezett 

szótárhasználati továbbképzésen 

- a középszintű német próbaérettségi összeállítása, javítása 

- a középszintű érettségik javítása, szóbeli vizsgáztatás (a 13 fős csoportból 8 fő  a 

német nyelvet választotta, továbbá 6 tanuló az előrehozott vizsgán is)  

 

 



Beszámoló a történelem szakos tanárok munkaközösségének munkájáról  

 

I. A „Fényesebb a láncnál a kard” című kistérségi vetélkedő 
 

Munkaközösségünk egyik legnagyobb vállalkozása az idei tanévben  a „Fényesebb a láncnál a kard” 

című  kistérségi vetélkedő lebonyolítása volt.  

A verseny előkészítését már nyáron elkezdtük. Kovács Mira és Szuprics Tamás ellátogatott a pákozdi 

Katonai Emlékparkba, végigjárták a kiállítást, a látottak alapján összeállítottak egy kérdéssort a 

csapatok számára. 

Szeptember 28-án  egy kiránduláson vettünk részt a 14 általános és középiskolás csapat tagjaival 

Sukorón ás Pákozdon. A sukorói templomban egy rendhagyó történelemóra keretében Szuprics 

Tamás és az Újvárosi Kanászok közreműködésével felidéztük az 1848-as pákozdi csata előtti 

haditanács eseményeit, majd kísérő segítségével megnéztük a pákozdi Katonai Emlékparkot. Hazafelé 

a buszon a versenyzők már kitöltöttek egy tesztet a kiránduláson látottakról. Szuprics Tamás, Kovács 

Mira, Süveges Zoltán és dr. Gentischerné Dani Zita vett részt ezen az eseményen. 

A vetélkedő második fordulóját iskolánkban rendeztük „akadályverseny” formájában. 

Munkaközösségünk minden tagja egy-egy teremben várta a versenyző csapatokat különböző játékos 

szellemi és ügyességi feladatokkal. 

A vetélkedőt a Rákóczi Szövetség 100 000 Ft-tal támogatta. 

 

II. Tanulmányi versenyek 
 

1. OKTV: 
 Tanítványokat indított: Szuprics Tamás, Süveges Zoltán 

2. „Fényesebb a láncnál a kard” kistérségi vetélkedő 
Süveges Zoltán tanítványai 1. helyezést értek el 

3. Cultura Nostra Kárpát-medencei vetélkedő: 
Hutvágnerné Róth Éva tanítványai 2. helyezést értek el. Kácserné Tallósi Éva  6 

csapata bejutott a második fordulóba. 

4. A Gloria victis Kárpát-medencei vetélkedő : 
Hutvágnerné Róth Éva diákjai a 36. és 45. helyen végeztek. Csapatot indított még: 

Szuprics Tamás és Kácserné Tallósi Éva 

5. A Szépművészeti Múzeum „Olymposi kaland” című versenyén Hutvágnerné Róth Éva 
hetedikes, Kovács Mira ötödikes, kilencedikes és tizedikes  tanítványai vettek részt 

6. Savaria országos történelemverseny: Kácserné Tallósi Éva és Kovács Mira tanítványai a 
második fordulóba jutottak, ahol megyei 4. és 6. helyezést értek el. 



7. „Régen volt, hol is volt?” címen a Raul Wallenberg Egyesület hirdetett országos 
vetélkedőt a holocaust emlékére. Kácserné Tallósi Éva tanítványai 5., Horvát Viktor 
diákjai pedig 8.  helyezést értek el. 

8. „A hazáért éltek, haltak” Kárpát-medencei verseny 
Süveges Zoltán három csapatából az egyik 1. helyezést ért el. 

 

III. Jubileumi rendezvények 
 

Iskolánk életének 60. évfordulója alkalmából egy iskolatörténeti kiállítást rendeztünk be a 

társalgóban. A képek, emléktárgyak kiválogatását, elrendezését Kácserné Tallósi Éva és Kovács Mira 

végezte. 

 

IV. „Nyitott bíróság” 

 

Tavaly ősszel 2 diákcsoportunk a Nyitott Bíróság” elnevezésű program keretében ellátogathatott a 

Dunaújvárosi Járásbíróságra, és ott végignézhetett egy-egy tárgyalást. A program második 

eseményeként márciusban két alkalommal  egy-egy  bírósági tárgyalást játszottak  a 11. évfolyamos 

történelem ESZÉF-esek és a 12. E osztály tanulói. A két perszimuláció  tökéletesen sikerült, a bíróság 

dolgozóinak segítségével résztvevők és nézők egyaránt élményszerűen ismerkedhettek meg a magyar 

igazságszolgáltatás működésével. 

A diákcsoportokat Kovács Mira és Szuprics Tamás vezette. 

 

V. Holocaust-megemlékezés 
 

A holocaust áldozataira emlékeztünk egy kiállítással, melynek anyagát részben a diákjaink által 

behozott tárgyak, fényképek képezték. A kiállítást és a megnyitó műsorát dr. Gentischerné Dani Zita 

és Kácserné Tallósi Éva állította össze. 

 

VI. „Sulimúzeum” 
 

A 111-es terem melletti üveges tárlóban két témából rendeztünk  bemutatót az idén.  

- a 60 éves évforduló alkalmából Kovács Mira állított össze egy tablót 
- Szuprics Tamás pedig az Intercisa Múzeumból „kölcsönzött” tárgyakból egy fegyvertörténeti 

kiállítást rendezett be 
 

VII. Ismeretterjesztő előadások, múzeumi órák, tanulmányi kirándulások 
 



1. Az Intercisa Múzeummal közösen nyert TÁMOP-pályázat  keretében Kovács Mira, 
Szuprics Tamás, Horváth Viktor  vezetésével 6 alkalommal vettek rész diákjaink  
múzeumpedagógiai foglalkozáson az év folyamán.. 

2. Kácserné Tallósi Éva a budapesti Holocaust Emlékközpontot látogatta meg 
tanítványaival. 

3. Ősszel a 9. b osztály Kovács Mira vezetésével tanulmányi kiránduláson vett részt a 
százhalombattai Régészeti Parkban. 

4. Kovács Mira és Horváth Viktor az Intercisa Múzeum helytörténeti kiállítását nézték meg 
tárlatvezetéssel egy 9. és egy 11. évfolyamos osztállyal. 

 

VIII. A Rákóczi Szövetség helyi szervezetének munkája 
 

2008 májusában iskolánkban kb. 30 tanulónk részvételével megalakítottuk a Rákóczi Szövetség helyi 

szervezetét. A szövetség elsősorban a Kárpát-medencei magyarság nemzeti, kulturális 

összefogásának, együttműködésének támogatását tűzte ki céljául. 

Az iskolai szervezet munkáját  Szuprics Tamás irányítja 

A Szövetség által hirdetett versenyeken elindultunk, a közös programok közül  az alábbiakon vettünk 

részt: 

- a sátoraljaújhelyi nyári táborba Hutvágnerné Róth Éva  kísérte el iskolánk diákcsoportját 

-  az októberi budapesti vezetőképzőn vett részt  Süveges Zoltán néhány tanulóval 

-  az idei nyári táborba Horváth Viktor viszi diákjainkat 

IX. Pályázatok 
 

Munkaközösségünk sikeres pályázatokat nyújtott be  a tanév folyamán a Széchenyi István 

Iskolafejlesztési Alapítványhoz. A megnyert összegből a 111-es terem projektorát szerettük volna 

megjavíttatni, de sajnos a szerviz véleménye szerint már nem érdemes erre költeni.  

Sikeresen pályáztunk a Rákóczi Szövetséghez a kistérségi vetélkedőnk támogatásáért. 100 000 

forintot kaptunk erre a célra. 

 

X. Továbbképzések 
 

a) Kácserné Tallósi Éva és dr. Gentischerné Dani Zita miután tavaly elvégezték a  Holocaust 
Emlékközpont „Füstbe szállt életek”  elnevezésű tanfolyamát, ősszel egy egyhetes izraeli 
tanulmányúton vettek részt Jeruzsálemben, majd a tanév során két alkalommal ehhez 
kapcsolódó továbbképzéseken is jártak:  
- a Zachor Alapítvány szervezésében a multimédiás tananyagok használatáról  
- a budapesti Holocaust Emlékközpontban pedig a téma oktatási módszereiről 

tájékozódtak 
 



b) A kompetencia alapú oktatás követelményeinek megfelelően munkaközösségünk minden 
tagja igyekszik új és változatos módszereket alkalmazni a tanórákon. Az idei tanévben 
munkaközösségünk több  tagja (Hutvágnerné Róth Éva és Kovács Mira ) is részt vett a 
tehetséggondozásról  szóló továbbképzésen. 

 

XI. Szintvizsgák, érettségi 
 

1. Az idei évben is nagy gondot fordítottunk végzős diákjainknak az érettségire való 
felkészítésére. ( Hutvágnerné Róth Éva, Szuprics Tamás,Horváth Viktor ) 

2. Januárban próbaérettségit írattunk a 12. évfolyamos diákokkal. A feladatlapot  Kovács Mira, 
Kácserné Tallósi Éva  és Süveges Zoltán állították össze. 

3. A középszintű érettségik átlaga lett. 
4. Emelt szintű érettségire az idén          tanulónk jelentkezett. Az elért eredményük átlaga  
5. A 6.e osztály és a 8. e osztály szintvizsgája történelem tantárgyból Kácserné Tallósi Éva és  dr. 

Gentischerné Dani Zita  kolléganők irányításával rendben lezajlott. 
 

XII. Egyéb tevékenységeink 
 

Hutvágnerné Róth Éva részt vesz a „100 év az erőszak tükrében” című nemzetközi történelmi 

vetélkedő szervezésében és zsűrizésében. 

 

        Kovács Mira mk.vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika munkaközösségi beszámoló 

A tanévben  a munkaközösség a munkatervben leírtak alapján járt el. December 6.án 

megrendeztük a Bolyai városi és városkörnyéki matematikaversenyt. Ismételten nagy volt az 

érdeklődés a versenyünk iránt. 19 csapat nevezett és végül az első két forduló alapján a 

legjobban szereplő 10 csapatot hívtuk meg a döntőbe. Sárbogárdról, Dunaföldvárról, 

Rácalmásról és Dunaújvárosból érkeztek a gyerekek tanáraikkal együtt. Komoly gondot 

jelentett a versenyzők vendéglátása és az első három csapat díjazása. Minden évben csökken 

a forrás, így minimális összegből kellett ezen gondjainkat megoldani. Hálás köszönet a 

szervező osztály szülői segítségéért. 

Első alkalommal indult iskolánk az országos Bolyai matematika csapatversenyen. Egyik 

csapatunk megyei 3. lett. 

Az OKTV első fordulóját négyen írták meg úgy, hogy dolgozatuk továbbküldhető lett. Sajnos 

azonban a második fordulóba nem jutottak be. 

A városi Németh Margit versenyen nyolcadikosaink második és harmadik helyezést értek el. 

A Varga Tamás Matematikaversenyen mindössze egy tanulónk indult. Megyei másodikként 

zárta a versenyt. 

A Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyen minden évben kevesebb diákunk indul. 

Valószínűleg a nevezési díj az oka. Megyei szinten értünk el jobb helyezést. Összesen 7 

diákunk végzett az első 10 hely valamelyikén. Említésre méltó az 1 db első és az 1 db 

második helyezés. 

A Zrínyi Ilona Országos Matematikaversenyen is csökken a jelentkezők száma. Itt is a megyei 

eredmények a kedvezőek. 

Ebben a tanévben ismételten részt vettünk a Medve Szabadtéri Matematikaversenyen. Ez a 

versenyforma nagyon népszerű diákjaink körében. Már 23 csapattal (69 fővel) neveztünk. 

Újdonság volt, hogy ezúttal Veszprémbe mentünk. Rangos vidéki iskolákkal versenyezve 

sikerült egy második és egy harmadik helyet elhoznunk. 

A Megyei Matematikaverseny meghozta számunkra a várt dicsőséget. Iskolánk  3 

évfolyamon is megszerezte az első  és a második helyet is. A mi diákunk a legjobb a tizedik, a 

tizenegyedik és a tizenkettedik évfolyamon is. 

Végre megtört a jég és részt vehettünk egy TÁMOP-os tehetséggondozó programban. A 11. 

évfolyam 15 diákja részére tartottunk szakkör jellegű foglalkozásokat, ahol 

megismerkedhettek a tanórán nem hallható érdekes matematikai problémákkal, 

témakörökkel. 

A tavaszi szünet előtti napon megírtuk végzőseinkkel a próbaérettségit, ami remekül sikerült. 

Szomorúsággal vettük azonban tudomásul, hogy a valódi érettségi több diákunknak sem 

sikerült. Összesen nyolcan írtak elégtelen dolgozatot, így nekik szóbelizni is kellett. A 



sikertelen dolgozatok magas száma a kettes szint alsó határának megemelésével 

magyarázható. Szerencsére azonban a szóbeli feleletekre nagyon szépen felkészültek a 

diákok, így valamennyien sikeres érettségi vizsgát tettek. 

A matematika akadályversenyünket nem a megszokott módon tartottuk meg az idén. A 8.e 

osztály egy fizika és matematika feladatokkal tarkított mozgalmas szombatot tartott a Duna-

parton. A matematikára a délután folyamán került sor. Egy két és fél órás interaktív 

feladatmegoldáson vettek részt. Csoportokat alkotva teljes komolysággal igyekeztek 

megoldani a problémákat. 

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Baloghné Solti Gyöngyi kolléganőnk február 1-től másutt 

fog dolgozni. Komoly gondot okozott helyettesítésének megoldása. Végül is a matematika 

óráit 3 kolléga segítségével tudtuk továbbvinni. 

                                                                                                       Molnár Zoltánné 

                                                                                                             mat.mk.vez.  

 

 


