FÉLÉVI BESZÁMOLÓ
Alsós munkaközösség
2016/2017. tanév
I.

félév

Kedves Kollégák mielőtt elkezdemfélévi beszámolómat,
szeretném megosztani veletek Palya Bea művésznő „Üzenet a
tanítóknak”írását.
Bea ilyen tanítót kíván gyermekének:A tanító azt fogja átadni
a gyermekemnek, amilyen ő maga. A kisugárzására, a
hangjára, a nézésére, a mosolyára, a vele átélt élmények
hangulatára fog emlékezni a kislányom. Én is erre emlékszem
az én tanítóimból, s nem arra, mit mondott, amikor írni
tanított. Ezért hát olyan tanítót szeretnék, aki jóban van
önmagával. Szeret élni. Dolgozik magán, jártas az
önismeretben. Jelen tud maradni. Tartja a határait. Időben
vesz levegőt. Figyel a gyermekemre, intuitív, képes
ráhangolódni. Ismeri a közösségépítés csínját-bínját. Kreatív,
játékos. És persze nagyon jó a humora…
E sorokat gondolat ébresztőnek szántam. Az alsós kollektíva
sokat tesz és tenni fog a jövőben is azért, hogy ilyen ideális
tanítók legyünk, illetve lehessünk.
Ezek után megtisztelő figyelmetekbe ajánlom a 2016/2017-es
tanév 1. félévének beszámolóját.

Alsótagozatos beszámoló

Ismét eltelt egy félév, s beszámolunk az elmúlt időszak
eseményeiről. Nehéz elkezdeni, írás közben azonban jönnek a
gondolatok és a naptárt nézve felidéződnek az események, nehéz
feladat mindent leírni, ami történt. Így hát nem is biztos, hogy sikerül.
Úgy tűnt az alakulóértekezleten,hogy a 2016/2017-es tanévet
teljes létszámmal, zavartalanul kezdhetjük.
Minden osztály és napközis csoport „gazdára”talált.
7

osztálytanító

és

4

napközis

nevelő

tartozik

a

munkaközösségbe.
A második évfolyam napközis csoportja új tanító nénit kapott
Kántor Evelin személyében.Nagyon örültünk, hisz ebben a tanító
hiányos időszakban ritkaság, hogy ilyen gyorsan lett tanerő.Sajnos az
örömünk nem tartott sokáig, már a második tanítási napon
felmondott. A helyettesítendő délelőtti órákat Szabó Péterné, Tóthné
Lakatos Ildikó és jómagam láttuk el október 10-ig, mert ekkortól
Székelyné Batári Hajnalka informatika és nevelőtanár szakos kolléga
tölti be az állást.
Szeptemberben új pedagógiai asszisztens érkezett hozzánk
Tóthné Lapostyán Beáta, aki a legjobb tudása szerint segíti
munkánkat.

A takarítói személyzetben is történt változás Czene MáriátZsóri
Jánosné váltotta. A változtatásra családi okok miatt került sor.
Itt szeretném megemlíteni, hogy a Kisiskolában takarítás terén
pozitív változások történtek. Megszűnt a reggeli és a napközbeni Wc
szag. Reggelente friss tiszta, ápolt iskolába érkezhetünk. A mosdókat
és a folyosót naponta többször fertőtlenítik, felmossák.
Megyaszai Józsefné mellett még Oláh Ágnes és Szuhai Szilvia
kolléganők is a Nyíregyházi Egyetem tanítói szakára járnak és
Porkolábné Gadnai Katalin is továbbtanul, az Egri Eszterházi Károly
Egyetemen, ahol utolsó félévét kezdi, egyéni bánásmód differenciált
tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakon. Mind a
négyen sikeresen levizsgáztak, ez úton is gratulálok nekik.
A személyi és tárgyi feltételek után szeretnék a tanulókról
szólni: Hét osztállyal és 4 napközis csoporttal kezdtük a tanévet.
Sajnos csak egy első osztály indult, amelynek én lettem a
tanítója. A napközis csoport tanítója Oláh Ágnes.

A második évfolyamban nem történt változás.
A harmadik a osztályt Porkolábné Gadnai Katalin kapta, Szuhai
Szilvia a volt tanító néni a 3.évfolyamos napközis csoportot vezeti
tovább.
A két negyedikben az osztálytanítók maradtak, a napközis
csoportban történt változás, ezt a feladatot Porkoláb László látja el.
Ebben a tanévben is az 1.,2.,3. évfolyam és a napközis
csoportjaik a kisiskolában kaptak helyet, míg a 4. évfolyam a
napközivel együtt átköltözött a nagyiskolába.
A tanulókat szépen feldekorált tantermekben fogadtuk.
Az idén a kisiskolában újra felszabadult egy tanterem a volt 3.a
terme, amelyet tornaszobának alakítottunk ki. Ez nagyon nagy
segítség, hisz mindenkinek heti 5 testnevelés órája van és a
nagyiskola tornatermébe a zsúfoltság miatt, napi rendszerességgel
nem tud elmenni, de a tornaszobában lehetőség van a mozgásra.
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Az alsó tagozaton összesen 109 nappalis és 1 magántanuló
tanul. Osztályonkénti megosztást az a fenti táblázat mutatja:
A tanulók 11%-ának van szakértői véleménye, amely alapján két
főnek számítanak. Ezen felül 19 tanulónak kötelezően előírt fejlesztő
foglalkozásokon kell részt venniük.
A gyerekeket folyamatosan küldjük vizsgálatokra. Jelenleg is van
több tanuló, akinél folyamatban van a vizsgálat.
A

gyerekekkel

többen

foglalkoznak,

Balogh

Mariann

gyógypedagógus, Király János fejlesztőpedagógus és őket segítik
Stefánné Kiss Márta, Szuhai Szilvia és Porkoláb Antal László kollégák.
Sajnos sok gyermek szorulna logopédiai kezelésre, de
szakember hiány miatt ez megoldhatatlan. Csak egy 2. osztályos
gyermek kap segítséget, heti rendszerességgel az óvodába kijáró
logopédustól.
A művészeti képzésről nem szeretnék szólni ez a Pethéné Erika
posztja.
A harmadik évfolyamon a jobb képességű tanulók heti egy
órában angolt és informatikát tanulnak. A lemaradóknak ekkor
felzárkóztató magyar, illetve matematika órájuk van.

A harmadik és negyedik évfolyamon képességszerinti sávos
bontásban tanulják a magyar nyelv és irodalom és matematika
tantárgyakat.
Ettől a tanévtől iskolánkban mindenki tanul Etika/Hit és
erkölcstan tantárgyat. A tanuló illetve a szülők nagyobb arányban
választják az etikát, mint a hittant.
A tankönyv minden évfolyamon ingyenes. Az elsősök a
hagyományos Apáczais könyvekből tanulnak, míg a többiek az OfI-s
kísérleti tankönyvekből.
Ezek után nézzük milyen feladatok vártak ránk a félévben,
milyen feladatokat kellett megoldanunk:

A félév az események tükrében:
Augusztus 21-én Alakuló értekezleten vettünk részt.
Augusztus

30-án

Tanévnyitó

tantestületi

értekezletet

tartottunk.
Augusztus 31. tanévnyitó ünnepség, melyen köszöntöttük az
iskolánkba lépő 19 elsős gyermeket. Minden kisdiák megkapta az
iskola nyakkendőjét.
Szépen
tanulókat.

feldekorált,berendezett

termekben

fogadtuk

a

Az alsó tagozatban e napon mindenki megtartotta az 1. szülői
értekezletet.
Szeptember 1. megkezdődött a tanítás.
Ebben a hónapban megnyitottuk illetve nyittattuk a naplókat,
anyakönyveket beírtuk a tanulók adatait.
A tanmenetek, napközis foglalkozási tervek elkészültek időre.
Szeptember 21.-én a Széchenyi napon délelőtt 11 órától
avatóünnepséget

tartottunk,melynek

keretében

iskolánk

névadójának emléktábláját avattuk fel az iskola bejáratánál.
Az ünnepségen az egész iskola tanulóközössége részt vett a
meghívott vendégekkel együtt.
E napon délután megtartottuk a hagyományos Széchenyi futást
a focipályán.
Szeptember 30.-án a népmese napján a hagyományoknak
megfelelően témanapot tartottunk. A nagyik reggel egy szép
népmesével fogadták a gyermekeket, majd meseillusztrációt
készítettek.
A

mesemondó

nagyszülőket

megvendégeltük

és

megajándékoztuk. A vendégelést is a hagyományokhoz híven történt,
ezeket az alsós tanítók finanszírozták. Köszönöm az önzetlenségüket
és külön köszönöm Tálas Tündének iskolánk volt tanulójának a finom
mesés muffinokat, melyeket nagy szeretettel sütött az iskolának.

Az olvasni tudó 2.,3.,4. évfolyamosok meseolvasó versenyen
vettek részt az Antall József Könyvtárban. A rendezvényünket a lelkes
nagyszülőkön

kívül

Fábriné

Somlyai

Beáta

és

a

nyugdíjas

pedagógusokból álló zsűri segítette. Köszönjük munkájukat.
Október 5.-én Színházba látogattunk Tiszavasváriba a Rózsa
Vitéz című mesét láttuk 50 gyermeknek nézte meg.
Október 6. az Aradi vértanúk napja. Az alsósok képviselői részt
vettek az iskolai megemlékezésen.
Az első évfolyamból 6 tanulót neveztem be a Móra Matek
versenybe.
Porkolábné Gadnai Katalin ismét benevezett 2 csapatot 3. és 5.
évfolyamon

csapatokat

„A

rigó

énekeljen!”Kárpát-medencei

környezetvédelmi csapatversenybe. Folyamatosan készülnek a
versenyre.
A 3. évfolyamból 5 fő nevezett a Bendegúz Akadémia levelezős
tanulmányi versenyére, a felkészítőjük Tóth Erzsébet.
Október első hetében a Vöröskereszt Tiszavasvári szervezetétől, mint
Vöröskereszt Bázisiskolája Dániából érkezett ruhaadományt kaptunk,
amelyek kisiskolás korosztály méretűek voltak, így nekik osztottuk
széjjel, kellő előkészítéssel és tapintattal. Az adományban sapkák,
sálak, pulcsik, nadrágok voltak. A kisebb méretű holmikat elküldtük a
kis testvéreknek. Véleményünk szerint a gyermekek és a szülők is

elégedettek

voltak.

Köszönettel

tartozom

az

alsós

tanítók

munkájáért. Reméljük a jövőben is lesznek hasonló adományok.
Október 17.-én a Vöröskereszt Bázisiskolájaként az Újraélesztés
Világnapja alkalmából újraélesztési bemutatón vehettek részt
tanulóink 3.-8.évfolyamig.A bemutatót ifj.Király János mentőtiszt
iskolánk volt tanulója tartotta.
Október 19.-én Tóth Milán fiatal kollégánkhoz szaktanácsadó
érkezett környezetismeret órára. Az órát pozitívan értékelte.
Október 21.-én iskolai keretek között, megemlékeztünk az
Október 23.-ai forradalom 60. évfordulójáról. Iskolánk színvonalas
műsorát tekinthettük meg a Réti Mátyás Faluházban.
Az

első

osztályban

befejeződött

a

DIFER

mérés.

A

következtetések levonása után Balogh Mariann kolléganővel
egyeztetve a még nem vizsgált tanulókat a Tiszavasvári Képesség
vizsgálóba irányítjuk.
Október

24.-én

Tóth

Erzsébet

kolléganőhöz

szintén

szaktanácsadó érkezett olvasás órára. Nagyon pozitívan értékelte
Erzsébetet. Ezen felül megdicsérte az kisiskolánkat az otthonos
barátságos légkörért,ízléses dekorációért.
November 11.-én Márton napi témanapot tartottunk. A
kollektíva ismételten bebizonyította kiváló csapat munkáját. A
vállalkozókedvű kollégák reggel Matyinak öltözve pattogatott
kukoricával várták a gyerekeket. A szülők már fél nyolckor kenték a

libazsíros kenyeret és szeletelték a lila hagymát ez volt a reggeli. Az
egész nap Márton jegyében telt. Volt kézművesedés, mesefilm nézés
és persze az elmaradhatatlan ügyességi játék. Mindenki jól
szórakozott. Köszönet a főszervezőknek.
November 16.-án ismét színházlátogatás Tiszavasváriban 53
tanulóval. A jégkirálynő című előadást néztük meg.
Eközben iskolán is csatlakozott a Minden Mentőautóban legyen
egy maci nevű országos kezdeményezéshez. Így lázasan kezdett
iskolánk apraja-nagyja macit gyűjteni,amely eredményes volt két és
fél zsák macit szállítottunk be a Nyíregyházi Mentőállomásra.
Szabolcs-Szatmár –Bereg megyében 10000 maci gyűlt össze,
büszkék lehetünk iskolánkra,hogy részt vettünk e nemes akcióban.
November

18.-án

fényképész

érkezett

hozzánk

az

1.-

5.évfolyamot fotózta le.
Ez volt a határideje a Lük bajnokság osztályfordulójának a
lebonyolításának.
November 22.-én délután Tóthné Ildikó kolléganőmmel
segítkezdtünk, a falu adventi koszorújának elkészítésében.
November végén a negyedikesekkel beneveztem az Országos
Elsősegélynyújtó versenyre. A felkészülés szeptembertől folyik,
szakköri keretek között.

Megtartottuk a második munkaközösségi értekezletünket,
melynek témája az eltelt időszak értékelése és az előttünk álló
feladatok megbeszélése volt .A tanácskozás eredményes volt.
November 25.-én az alsó tagozatos tanulók és tanítók
részvételével megtörtént a Tubus téren az első adventi gyertya
gyújtása.
November utolsó hetében az alsó tagozatban megtartottuk a
második szülői értekezletet.
A december mozgalmas hónap a tanítóknak.
Így hát ennek jegyében december 3.-án kísérletet tettünk a
második adventi gyertya meggyújtására.(Azért csak kísérlet volt,mert
iszonyatosan fújt a szél)
5.-én délután az elsős és a harmadikos szülők és nagyszülők
segítségével elkészítettük az ünnepi dekorációt. Köszönjük minden
résztvevő segítségét.
Végre

megérkezett

a

várva

–várt

Mikulás

napja.

A

hagyományoknak megfelelően témanappal készültünk. Igyekezett
mindenki a „megfelelő ruházatot „felvenni, piros sapka vagy ördög
szarv, piros felső. A napközis nevelők szaloncukorral és mogyoróval
várták a gyerkőcöket. Reggeli bemelegítés után indult a mikulásfutás
a szülőkkel és Milán bácsival. Minden résztvevő cerbona szeletet
kapott, melyet még az Egészségnap óta őrizgettünk.

A RNÖ Mikulása a futás utána Faluházban minden gyereknek
csomaggal kedveskedett.
Ezek után még nem ért véget a meglepetés, a tornaszobában a
kicsiket egy másik Mikulás várta, ő sok időt tölthetett velünk, míg a
Tiszadob Nagyközség csomagját osztogatta minden osztállyal és
gyerekkel szót váltott és természetesen mindenkit lefényképezett az
öröm pillanatában Porkolábné Kata néni.
A délelőtt még nem ért véget a sok-sok édesség után
kézművesedés, színezés és mesenézés következett. Összegezve a
kollektíva ismételten jelesre felelt, csak így tovább. Köszönet minden
résztvevőnek!
December 13-án Bertalan Lászlóné a Napsugár Óvoda vezetője
bábszínházba hívta az alsó tagozatot a Réti Mátyás Faluházba.A
csizmás kandúr című mesét néztük meg a Nyíregyházi Szivárvány
Bábszínház előadásában. Ezúton is szeretnénk megköszönni a
meghívást.
December 21.Diákkarácsony.Osztályszinten ünnepeltünk, majd
a Faluházban megnéztük a karácsonyi műsort, amelyre az alsós
néptáncosok is felléptek és nagy lelkesedéssel készültek.
Az ünnepi ebéd elfogyasztása után mindenki karácsonyi
hangulatban tért haza.
Megkezdődött a megérdemelt téli szünet.

Január hideggel köszöntött be, sok gyerek és szinte az összes
tanító beteg lett a hiányzások a tanulók körében megemelkedtek, de
mi tanítók álltuk a sarat mi nem hiányoztunk, és közben eljött a félév.
Január 16. Osztályozó vizsga a magántanulóknak.(Egy alsóst
érintett.)
Január 18. Félévi osztályozó értekezlet. A tanulókat lezártuk,
értékeltük. Első és második évfolyamon szövegesen, harmadik és
negyedik évfolyamon már osztályzattal.
Január 23. A félévi bizonyítvány kiosztása.
Végezetül

szeretném

megköszönni

mindenki

áldozatos

munkáját és kívánok mindenkinek sok-sok kreatív ötletet, jó
egészséget, sok türelmet a 2. félévhez.
Köszönöm, hogy meghallgattatok!

Királyné Réthi Julianna
munkaközösség vezető
Tiszadob,2017.02.03.

