
A magyar – történelem munkaközösség éves programja, és elért 
eredményeink

Munkaközösségünk a 2009 – 2010–es tanévre összeállította munkarendjét. Egyeztettük a 
tankönyvhasználatot, a tanmeneteket. Összeállítottuk a nem szakrendszerű oktatás munkatervét az 5. 6. 
évfolyamra. Meghatároztuk a felmérések idejét, anyagát, figyelembe véve a HHH-s tanulók fejlődési ütemét.

Összeállítottuk a versenynaptárat:

1. Megemlékezés október 23-ról, történelmi vetélkedő, versmondók bemutatkozása.
2. Kazinczy szépkiejtési verseny
3. TITOK Arany János nyelvművelő verseny
4. Kálti Márk történelmi verseny
5. Széplaki levelezős verseny
6. TITOK történelmi levelező verseny
7. Simonyi Zsigmond levelező verseny
8. Jánoshidai helyesíró verseny
9. Szavalóverseny a Városi Könyvtárral közözsen
10. Csete Balázs Emlékhét
11. Petőfi szavalóverseny, Pély

Ezen kívül nyitottak vagyunk egyéb meghirdetett versenyeken való részvételre is.
A munkaközösség működteti az iskolai és községi ünnepségeken szereplő gyerekek felkészítő szakkörét 

is.
Fontos feladatunknak tekintjük az országos OKÉV mérésre való eredményes felkészülést.
A munkaközösség tagjai jól képzettek, felkészültek az integrált oktatásra, a kompetencia alapú 

oktatásra. Célunk a tanulók középiskolai tanulmányokra történő eredményes előkészítése.

Már jó eredményekkel dicsekedhetünk:

1. Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium által meghirdetett tanulmányi versenyeken magyar nyelv és 
irodalomból 2. fordulóba jutott: Cseh Réka, Forgó Anita Emőke, Kovács Eszter, Szikszai Anna.
Történelemből szintén továbbjutó: Cseh Réka, Forgó Anita Emőke, Orosz Luca.

2. A TITOK Arany János nyelvművelő versenyen a középdöntőbe jutott:
- 6. osztály:   Budai Evelin, Czifra Alexandra, Farkas Krisztina, Holló Anita, Kiss Bianka, 

Szikszai Bianka.
- 8. osztály:   Cseh Réka, Forgó Anita Emőke, Kovács Eszter, Borbás Réka, Küri Ildikó, Szikszai 

Anna.
3. A Széplaki levelezős versenyre 6 tanulónk nevezett be, bízunk a jó szereplésükben, hiszen tavaly is 

arany, ezüst, bronz oklevelet szereztek, és Cseh Réka több ezer résztvevő közül különdíjként egy napos 
debreceni kiránduláson vett részt kiemelkedő munkája jutalmául.

Munkánkat nehezíti, hogy minden versenyre nevezési díjat kell fizetni, ezért szükségünk van 
támogatókra. Ezúton köszönjük az előző évi támogatóinknak:

- a szülőknek, akik befizetik gyermekük nevezési díját, gyakran saját autóval fuvarozzák a versenyzőket
- A Természetjáró Gyermek Egyesületének
- A Jászkisér Gyermekeiért Alapítványnak
- A Diákönkormányzatnak
- A Városi Önkormányzatnak
- A Csete Balázs Általános Iskolának
- A Könyvtárnak
- Tóth Magdika Virágboltjának a támogatást.


