
Művészetek munkaközösség 
 

 

                                                   

 

„Mindegy, hogy a képességeid mekkorák, Fő, hogy a tőled telhető Legjobbat 

formáld belőlük és általuk.” 

/Szent- Györgyi Albert/ 

 

Munkaközösségünk tagjai: 

  

Munkaközösségünk a vizuális kultúrát és a technika tantárgyat tanítók közössége.  

Jelenleg 12 fővel működünk. 

                                                  Rézművesné Mihalovics Ildikó 

                                                  Katona Rita 

                                                  Bányai Józsefné 

                                                  Farkas Lajosné 

                                                  Börcsökné Csontos Tünde 

                                                  Czanekné Katona Ilona 

                                                  Tisza Kálmánné 

                                                  Ságiné Szabó Erika 

                                                  Bukta Pálné 

                                                  Mihály Anikó 

                                                  Mikula László 

                                                  Hársfalviné Balázsi Katalin 

  

       



Az iskolában folyó nevelő-oktató munka 
  
A tanulók értelmi képességét és teljes személyiségét fejlesztjük, figyelembe véve 

életkori és egyéni adottságaikat. A munkaközösségünk fő profilként nagy figyelmet 
fordít a tanulók esztétikai nevelésére.  Tanácsokat adunk a közös tanszer 

vásárlásának lehetőségeire.  
Az osztálykeretben frontálisan és csoportokba szervezett munkaformákban folyik a 
munka a tanórákon. A hagyományos módszerek és eszközök mellett a módszertani 

eszköztárunkat is igyekszünk fejleszteni modern tanítási módszerekkel. Így az 
iskolánkban bevezetésre került komplex instukciós programot, a 

munkaközösségünk tagjai is alkalmazzák a vizuális kultúra és a technika órákon.  

        
 

Az alsó tagozaton első és második évfolyamon, a felső tagozaton az ötödik és 

hatodik évfolyamon bevezetésre került az ” új NAT „ az iskolánkban. 

Tanulóinkat elindítjuk a városi és megyei szervezésű rajz és képzőművészeti 

versenyeken, ahol kiváló eredményeket érnek el.  

A pályázati kiírások között válogatunk a gyermekek életkorának és érdeklődésének 

megfelelően.   

Tehetséges, alkotni vágyó tanulóink a Vizuális Alapiskola foglakozásain is részt 

vehetnek, ahol többfajta technikával is megismerkednek. Munkáik kiállításra 

kerülnek.  

 

 



A technika órák keretében minden osztályban hangsúlyt fektetünk a biztonságos 

közlekedéssel kapcsolatos szabályok megismerésére. A 4. évfolyamtól diákjaink 

elvégezték a Közlekedésbiztonsági vizsgakurzust a KRÉTA Rendszerben.  

A meghirdetett közlekedési versenyeken szívesen veszünk részt az érdeklődő 

gyerekekkel. Iskolai keretek között kerékpáros ügyességi versenyt szervezünk a 

diákjaiknak. 

            

  

Munkaközösségünk minden tanévben megrendezi a „Lépcsőfokok” elnevezésű 

rajzversenyét. Az egész délelőttöt magába foglaló, meghitt légkörben zajló verseny, 

alkalmat nyújt arra, hogy megfigyelhessük a gyerekek vizuális látásmódjának 

lépcsőfokonkénti (osztályonkénti) fejlődését. A versenyt már több alkalommal 

megrendeztük a város iskoláinak bevonásával is. 



      

 

                          

 

 Eredményeink 

 

 

városi 

 1-3. hely 
verseny neve tanuló neve felkészítő 

        

1. 

Üdvözlet 

Szolnokról 

képeslapkészítő 

verseny 

Ötvös 

Beatrix 6.b    

Mihály 

Anikó 

 

2. 

Üdvözlet 

Szolnokról 

képeslapkészítő 

verseny 

Polónyi 

Kevin  

6.b 

Mihály 

Anikó 



különdíj Üdvözlet 

Szolnokról 

képeslapkészítő 

verseny 

Kiss Luca 

5.c 

Ságiné Szabó 

Erika 

 

   3. „Értünk Kunság 

mezein Ért kalászt 

lengettél” 

Pulai Lili 

7.a 

Mihály 

Anikó 

  3. „Értünk Kunság 

mezein Ért kalászt 

lengettél” 

Dávid Csenge 

3.a 

          

Ságiné Szabó 

Erika 

  1. „Mit jelent Neked a 

régészet?” 

Kárpáti Szofia 

3.a 

Ságiné Szabó 

Erika 

  2. „Mit jelent Neked a 

régészet?” 

Dávid Csenge 

3.a 

Ságiné Szabó 

Erika 

  3. „Mit jelent Neked a 

régészet?” 

Balázs Fanni Anikó 

3.a 

Ságiné Szabó 

Erika 

 

 

 

megyei 

/területi 

1-6. hely 

verseny neve tanuló neve felkészítő 

3.hely 

Magiszter Iskola 

Online Megyei 

rajzversenyén 7-

8. osztályos 

korcsoportban 

Gombos Petra 

8.a  

Mihály 

Anikó 

   

különdíj 

Legyél te is 

bosszúálló! 
Kasza Emese  

Mihály 

Anikó 

 

 

Állandó programjaink 

 Plakát-készítő verseny az aulában a Szent-Györgyi Napon  

 Biztonságban két keréken kerékpáros ügyességi verseny  

 „Kedvenc népmesém” rajzpályázat, kiállítás az aulában  

 Zenei Világnap-plakátkészítés, kiállítás az aulában  

 karácsonyi játszóházat  

 Színező pályázat az óvodásoknak 

 karácsonyi vásár 



 „Lépcsőfokok” iskolai rajzverseny  

 „Lépcsőfokok” városi rajzverseny 

 „Víz világnapja - makett készítés  

 Madarak, fák napja- közös kupakkép készítése osztályonként   

     

A nyári szünetben az Iskolai Közösségi Program pályázati keretei között a 

„művészeti nevelés” témamodul lehetőségét kihasználva, több csoportot is 

szerveztünk.  
     

 

   
 

 
 
Tisza Kálmánné 

munkaközösség-vezető  


