Beszámoló az 1.b osztály
2015/2016.tanévi munkájáról
2015 szeptembere nagy változást hozott a 14 elsőosztályos életében,hisz
ekkor léptek be az iskola világába-az „élethosszig tanulás” szakaszába.
Zárójelben jegyzem meg, hogy az augusztusi osztályba sorolás után kissé
„keserű szájízzel álltam fel a tanácskozó asztaltól- de tudjuk,hogy minden
rosszban van valami jó- az osztály összetétele etnikai szempontból homogénre
sikeredett!
Az osztály összetétele év elején:
14 tanuló: 5 fiú és 9 lány.
A 14 gyermekből 9 Hh. 64,2%
7 Hhh 50%
14 gyv. 100%
Napközibe jár: 12 gyermek.
Művészeti iskolás: 4 tanuló – mindenki néptáncos.
A tanév eseményei:viszonylag könnyen szokták meg az iskola kötöttebb
előírásait. Nem értették, miért kell még mindig a helyükön ülni- mikor ők már
játszani akarnak.
Nehezen értették meg, hogy most írni, a betűkkel ismerkedni, vagy éppen
számolni kell- és nem rajzolni, vagy autót tologatni. Ez nemcsak életkori
sajátosság, hanem az óvodából hozott beidegződés- addig és akkor csinálom
mikor kedvem van. Még nagycsoportban sincs kötelező foglalkozás, így nem is
szokták meg a gyerekek a rendszeres munkát. De telt- múlt az idő, és a piros
pontok, piros csillagok meghozták jótékony hatásukat. Egyre ügyesebben,
szívesebben írtak, számoltak. Az igazán nagy élmény az volt, mikor eltudtak
olvasni egy szót, egy mondatot. Számomra is az a legfelemelőbb pillanat!
A félévi értékelést a szülők zöme el sem olvasta, alá nem írta. Mikor
megkérdeztem miért, megvonták vállukat, hogy nem találták meg az
ellenőrzőben. Kétségbeejtő, mennyire nem figyeltek gyermekükre!

Nagy élmény volt számukra a különféle iskolai rendezvény. Csillogó szemmel
nézték, figyelmesen hallgatták a Széchenyi emlékműsort, az emlékfal
koszorúzását.
Nagyon nagy izgalommal készültek a karácsonyi néptánc fellépésre, a félévi
vizsgára, ahol ott lesz anya, nagymama, ahol meg lehet mutatni milyen ügyesen
dalolnak, táncolnak. Szerencsére ott már jól viselkedtek- nem úgy mint a
próbákon!
Február 1.-től egy kislány másik iskolába járt, de még ebben a hónapban jött egy
új kisfiú.
Tavasszal közösen Kiszéztünk az ovisokkal.
A szépíróverseny mindhárom helyezését az osztály tanulói kapták.
Boldogan készültek az áprilisi szavalóversenyre, ahol II. helyezést ért el egy
kislány.
Májusban közös-1-3 évfolyamos- anyáknapi, év búcsúztatós ünnepséget
szerveztünk, rendeztünk. A szülőknek nagyon tetszettek nemcsak a produkciók,
hanem a közös rendezés is. Kérték, eztán így rendezzük, szervezzük az anyák
napját.
Májusban kirándulást szerveztünk a harmadikosokkal. Hogy miért velük? Mert:
több testvérpár van, mert kis létszámú mind a két a két osztály. Aztán
csatlakoztak még az 1.a.-ból is a tanulók, szülők. Nagyon jól sikerült nap volt.
A 14 tanulóból: 2-en kitűnők, 3-an jeles eredménnyel zárták a tanévet. 2 tanuló
nagyon gyenge magyarból, és matematikából.
Nagyon nagy erőfeszítéssel megtanítottam minden gyermeket írni, olvasni, 20
szk.-ben számolni.
Végül szeretném megköszönni a napközis nevelő: Porkoláb A. László egész
éves munkáját!
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