Reál munkaközösség
Reál I. munkaközösség
,,A matematika bizonyos tekintetben mindig is az összekötő kapocs szerepét játszotta a
különböző tudományok, valamint a tudomány és a művészet között. Meggyőződésem, hogy e
tekintetben a matematikára a jövőben még fokozottabb szerep hárul.”
Rényi Alfréd

Munkaközösségünk tagjai:
Bíró Lajosné (technika)
Bischof Anna (matematika-fizika)
Édesné Joó Mária (matematika-technika-számítástechnika)
Édes Péter (számítástechnika)
Kántorné Polcsik Tünde (matematika-technika)
Kovács Béla (matematika)
Liszkainé Papp Etelka (matematika-kémia)
Mészáros Tiborné (matematika-fizika
A matematika tantárgy oktatása ebben a tanében osztálykeretben történik.
Minden csoportnál a követelmények, a témazárók és értékelésük egységesen
történik. A készségek megerősítése, stabil alapok lerakása, a gyakorlati életben
jól hasznosítható tudás megszerzése a fő célunk.
Fontosnak tartjuk a nyolcadikosok felkészítését a felvételire. Az első félévben heti
1 óra keretében felvételi feladatsorok megoldása történik. A második félévben a
kompetenciamérésre készítjük tanulóinkat.
Nagy figyelmet fordítunk a tehetséges gyerekek felfedezésére, felkészítésére és
versenyeztetésére. Évek óta nagyon szép eredményeket érünk el megyei
versenyeken. Nagy öröm számunkra, hogy évről-évre a tehetséges tanulók
fogadásán sok diákunk vehet át jutalmat kimagasló teljesítményének
elismeréseként.
Kémiából a 7. és a 8. évfolyamon három fordulós házi verseny folyik.

Fizikából a Fekete István hét keretén belül hirdetünk versenyt a 8. évfolyam
számára.
Informatikában, az előző évek gyakorlatával szakítva, most már második éve
az 5-8 évfolyamon már nem csak a „b” osztályok kapnak plusz informatika órát
(emelt szintű képzés), hanem évfolyamóraként, minden diákunk számára
biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy ECDL Base bizonyítványt szerezzenek a 8.
osztály végére.
Technika órán „Ki a mester két keréken” közlekedési csapatversenyre való
felkészülés kiemelt jelentőségű feladat.
Kántorné Polcsik Tünde
munkaközösség-vezető

Reál II. munkaközösség
Munkaközösségünk tagjai:
Bíró Lajosné (természetismeret-biológia)
Fieglerné Klics Gabriella (természetismeret-biológia- testnevelés)
Glázer Szandra (testnevelés)
Kovács Béla (testnevelés)
Marton István (testnevelés)
Piszker Tibor (természetismeret-földrajz-testnevelés)
Thoman Gábor (testnevelés)
Természetismeret tantárgy oktatása 5. és 6. évfolyamon történik heti 2 illetve
3 órában. Ez a tantárgy alapozza meg a biológia és földrajzi ismereteket,
valamint betekintést nyújt a későbbi kémia és fizika világába.
Az elsajátított elméleti ismereteket 6. évfolyam végén a Halásziban szervezett
kétnapos vízi táborban tapasztalati úton is megerősítik tanulóink.
Biológia tantárgy keretén belül nagy hangsúlyt fektetetünk az egészséges
életmód kialakítására.
A Fekete István hét keretén belül a 7. évfolyam számára háziversenyt hirdetünk,
valamint városi meghívásos versenyeken veszünk részt.
Földrajz olyan –hétköznapi életben használható- tudást ad, amely ma, a világ
kinyílása, megismerése idején szükségszerű.
Az internet használatát a lehetőségekhez képest mindenkinek javasoljuk, mert
olyan információkhoz, képanyagokhoz, videókhoz juthatnak hozzá ott a
gyerekek, melyek könnyebben megérthetővé és érdekesebbé teszik az anyagot.
Emellett a szolgáltatók tematikus TV-csatornáit javasoljuk a gyerekeknek
(National Geographic, Ozone Network, stb.).
Évente rendezünk földrajzi háziversenyt, mely nagyrészt otthoni kutatómunkás
feladatokból áll.

Testnevelés
A mindennapos testnevelés órák mellett az alábbi sportágakban versenyeztetjük
tanítványainkat:
labdarúgás
atlétika
kosárlabda
kézilabda
ugrókötél
Iskolánkban 5-8.-ig minden évfolyamon sportosztály is működik, ahol kiemelten
foglalkoznak labdarúgással és kézilabdával tanulóink.
Intézményünk tanuszodával rendelkezik, ahol 1-6. évfolyamig heti 1-2
alkalommal úszásoktatásban részesülnek a gyerekek. Ez idő alatt akár három
úszásnemben is jártasságot szerezhetnek az ügyesebbek. Fő cél a vízbiztonság
megszerzése.
A tehetséges tanulóinkkal rendszeresen részt veszünk városi, megyei, országos
szintű versenyeken. A legkiemelkedőbb eredményeket atlétika, labdarúgás,
kötélugrás és kézilabda sportágakban értünk el (országos 1-5. helyek).
Fieglerné Klics Gabriella
munkaközösség-vezető

