
Munkaterv 2018/2019-es tanév 

Humán munkaközösség 

1.A munkaközösség tagjai: 

1.Fábiánné Morvai Dóra   német, történelem, erkölcstan 

2.Horvátné Baranyai Rita   magyar, történelem 

3.Kapus Ildikó    angol, testnevelés 

4.Kobánné Horváth Éva   angol, történelem 

5.Kovácsné Györke Katalin   magyar, ének 

6.Látos Jenő     angol, informatika 

7.Nagy Sándorné    rajz, informatika 

8.Novák-Rippel Melinda   német, magyar, erkölcstan 

9.Pohl Brigitta     történelem, erkölcstan 

10.Radnai Zsuzsanna    történelem, könyvtár (munkaköz.vez.) 

11.Sarkadi Gabriella    magyar 

2.A munkaközösséghez tartozó tantárgyak: 

 - magyar nyelv és irodalom 

 - történelem 

 - hon-és népismeret 

 - angol nyelv 

 - német nyelv 

 - ének-zene 

 - rajz- és vizuális kultúra 

 - osztályfőnöki 

 - erkölcstan 

3.Tantárgyfelelősök: 

Magyar nyelv és irodalom, ének   Kovácsné Györke Katalin 

Történelem, erkölcstan, német   Fábiánné Morvai Dóra  



Osztályfőnöki, hon-és népismeret, könyvtár   Radnai Zsuzsanna 

Rajz-és vizuális kultúra     Nagy Sándorné 

Idegen nyelv (angol)      Kapus Ildikó 

4.Tevékenységi formák: 

tanóra   felelős mindenki 

szakkörök:  média (Sulinfo szerkesztése) – Nagy Sándorné 

   kézműves szakkör – Nagy Sándorné 

   sakk (alsós) – Pohl Brigitta 

   egyéb, amire igény mutatkozik a tanulók részéről 

korrepetálás:  igényekhez igazodva - mindenki 

előkészítők  magyarból, idegen nyelvből I. félév 8. évfolyam; II. félév 7. évfolyam 

   felelős: szaktanárok 

levéltári  A megyei levéltárral kötött együttműködés alapján elsősorban 

foglalkozások  az 5. és a 6. évfolyam osztályai vehetnek részt (ingyen) egy-egy  

   levéltári foglalkozáson. (szervezők: történelemtanárok) 

állampolgári  a Városi Bíróságon tárgyalások megtekintése (az igazságszolgáltatás 

ismeretek  működése; szervezők: történelemtanárok) 

továbbképzéseken való részvétel (felelős mindenki) 

megbeszélések, konzultációk (felelős mindenki) 

óralátogatások (felelős munkaközösség-vezető) 

kirándulások, szabadidős programok szervezése (felelős mindenki) – idén is szeretnénk a 

   Bűvösvölgybe ellátogatni (január-február-március), elsősorban azokkal  

   az osztályokkal, akik még nem voltak a médiaközpontban 

5.Ünnepélyek 

Évnyitó   6. évfolyam (felelős: osztályfőnökök és Sarkadi Gabriella) 

Aradi vértanúk napja  osztályfőnöki órák keretében vagy történelem órákon 

osztályfőnökök történelem szaktanárok segítségével 



Október 23.   7.b osztály (osztályfőnök Látos Jenő) 

Karácsony   alsó tagozat 

Március 15.   6.b osztály (osztályfőnök Pohl Brigitta) 

Ballagás   7. évfolyam (felelősök: osztályfőnökök) 

Évzáró    5. évfolyam (felelősek az osztályfőnökök, magyartanárok) 

6.Versenyek 

minden országos, regionális, városi versenyen a lehetőségekhez képest részt veszünk 

Országos versenyek: 

 - „Szép magyar beszéd” verseny 

 - Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 

 - Lotz János szövegértési és helyesírási verseny 

 - Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 

 - Országos Történelmi Verseny (7-8. évfolyam) 

 - Országos Angol Nyelvi Verseny 

 - Országos Német Nyelvi verseny 

 - LADIK – országos médiaismereti vetélkedő 

Megyei szintű versenyek: 

 - Angol szépkiejtési verseny 

 - Német szépkiejtési verseny 

Városi szintű versenyek: 

 - Részt veszünk a városi szavalóversenyeken, egyéb, intézmények, iskolák által 

 meghirdetett aktuális versenyeken (lehetőségeink szerint) 

Saját verseny szervezése – Szépen, helyesen! 



- Az I. félévben iskolai szinten hirdetjük meg hagyományos Szépen, helyesen! c. szépíró, 

másolási egyéni versenyünket az 5-8. évfolyamnak (szervezők elsősorban: magyartanárok, 

munkaközösség-vezető). Időpont: november 12. (A magyar nyelv napja alkalmából kerül 

megrendezésre, amelynek időpontja november 13.) 

- A II. félévben (áprilisban) városi és térségi szinten hirdetjük meg második alkalommal ezt a 

versenyünket, amelyre az iskolai fordulóból kerülhetnek be az első helyezést elért tanulóink. 

(szervezők elsősorban: magyartanárok, munkaközösség-vezető) 

7.Egyéb rendezvény – Nagy karácsonyi díszcsere 

Nemzetközi projekt keretében továbbra is részt veszünk a Nagy karácsonyi díszcsere 

akcióban. Záró rendezvényére előreláthatólag 2018 decemberében kerül sor. (Fő szervező: 

Fábiánné Morvai Dóra; szervezők: mindenki) 

8.Kapcsolattartás a város intézményeivel   

 Március 15.úti Klubkönyvtár   rendhagyó órák, író-olvasó 

találkozók, kézműves foglalkozások,  

könyvtárismereti- és használati órák, 

kiállítások 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár  rendhagyó órák, író-olvasó 

találkozók, kézműves foglalkozások, 

könyvtárismereti-és használati órák, 

kiállítások 

Laczkó Dezső Múzeum   rendhagyó órák, kiállítások 

Petőfi Színház     színházbérlet, előadások 

Pannon Várszínház    színházbérlet, előadások 

Agóra Városi Művelődési Központ  előadások, kiállítások 

Városi Művelődési Központ   előadások, kiállítások 

Veszprém Megyei Közművelődési Intézet programok, előadások, ünnepélyek 

Művészetek Háza    Vass László Gyűjtemény ill. 

a Dubniczay Palota Gyűjteménye 



Veszprém Megyei Levéltár   rendhagyó órák 

Városi Bíróság    rendhagyó órák 

 

Veszprém, 2018. szeptember 31.   Radnai Zsuzsanna 

       munkaközösség-vezető 


