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Törekedtünk, hogy az órarend szerinti tanóráinkat maximálisan kihasználjuk. Az 

oktatói tevékenységek mellett nagy hangsúlyt fektettünk a nevelésre is, hogy a 

tanulóink testi-lelki egyensúlyban fejlődjenek. Az első félév az idén is a „magvetés” 

időszaka volt, amelyben előkészítettük a tanulóinkat a II. félévben esedékes 

tantárgyversenyekre és vetélkedőkre. 

 

Órarenden kívüli tevékenységek: 
 

TESTNEVELÉS – MÁTHÉ EMIL 

 

Az I. félévben  
-Az iskola válogatottjainak fizikai, technikai, taktikai felkészítésére fektettem hangsúlyt. 

-Több iskolajátékot játszottunk egymás között. 

-Két alkalommal barátságos futballmérkőzést játszottunk a Kós Károly Általános Iskola 

válogatottjával. 

 

TESTNEVELÉS MOLNÁR LÁSZLÓ-GÉZA 

 

  Az I. félévben   
-Elkezdtem az iskola katasztrófavédelmi csapatának elméleti és gyakorlati felkészítését. 

-Aktívan résztvettem és felügyeltem az iskolai katasztrófavédelmi gyakorlatban. 

-Tájfutóversenyt szerveztem a Rroma Iskola tanulói részvételével. 

-A Rroma Iskolában közös nagytakarítást, Mikulás járást, szerveztünk közösen a 

kollégákkal. 

 

TESTNEVELÉS MIKLÓS ATTILA 

 

Az I. félévben:   
 

-Ritmikus tornaedzések, heti három alkalommal (1,5 óra) 

-Több, országos „Tanulók Házas” bajnokságon vettünk részt Majorchik tanárnővel 

közösen. Többször a pódium legfelső fokán végeztek a tanítványaink. 

-Részt vettünk az európai ritmikus gimnasztika versenyen, ahol öt kategóriában a 

legfelső fokon végeztünk. 



-Novemberben zajlott az országos II. Elite kupa aerobik és táncverseny, ahol részt 

vettem a bíráskodásban. 

-A Családi sportnapok tornával kapcsolatos programját én irányítottam 

-A Vuk Sportklubbal közösen úszótanfolyamot szerveztünk. 

-Részt vettem az úszóimmal a Csobbanó Swim Kupa versenyén Csíkszeredában, ahol 

III. és V. helyezést értünk el. 

-A most következő félévi vakációban sí tábort szervezünk a Vuk Sportklubbal közösen, 

a Madarasi Hargitán. 

 

TÖRTÉNELEM – BENEDEK CSABA 

 

Az I. félévben: 

- Részt vettem a módszertani tevékenységeken. 

- múzeum-, illetve városlátogatások 

           - a szokásos Szent -Anna kápolnákhoz való kirándulás 

           - előadásokon, megnyitókon való részvétel 

 

  REFORMÁTUS VALLÁS - ERDŐS HAJNAL 
 

Az I. félévben a következő iskolán kívüli tevékenységeken vettem részt: 

 

- vakációs bibliatábor szervezése, levezetése 

- vasárnapi foglalkozás a gyerekekkel (óvodás kortól VI osztályig)  a 

gyülekezeti teremben 

- minden hónap első vasárnapján éneklés vagy szavalás a templomban a vasárnapi 

iskolás gyerekekkel  

- besegítés a konfirmálni készülő gyerekek felkészítésében 

- 500 éves reformáció ünnepélysorozat szervezésében, levezetésében való részvétel  

- szavalás a reformációi ünnepélyen 

- egyházmegyei reformáció ünnepélyen való részvétel 

- bibliadráma továbbképzésen való részvétel 

- nőszövetség szervezésében adventi szeretetcsomagok készítése 

- karácsonyi műsor betanítása, majd bemutatása a templomban a vasárnapi iskolás 

gyerekekkel 

 

KATOLIKUS VALLÁS BENEDEK ENIKŐ 

 

    Az I. félévben: 

-részt vettünk az iskolai adventi gyertyagyújtáson   

- az osztályomnak is, VI.A tartottam adventi felkészítőt, mely keretében több erkölcsi 

kérdést is megbeszéltünk. 

- Kett-képzés: Csíkszereda, 3 nap 

 - karácsonyi műsor betanítása a VI. A osztály tanulóinak, melyet bemutattak a 

szülőknek és tanároknak 



 - három lelkigyakorlaton való részvétel 

 - "Együtt, egymásért, Szentmiklósiakért" program keretében gyűjtés szervezése a VI.A 

osztály tanulóival 

 

KATOLIKUS VALLÁS - HIDEG CSABA 

 

Az I. félévben: 

- a Karácsony előtti szentgyónásra 117 tanulót vittem el a Szent Miklós templomba, ahol 

lelkileg is készültünk a közelgő ünnepre. 

-Az elsőáldozásra készülő, III. osztályos gyerekek szüleinek szervezett találkozókon, 

Portik-Hegyi Kelemen főesperes úr munkatársaként mindig jelen voltam, amely havi 

rendszerességgel van megszervezve és alkalmanként két órás tevékenység.  

-Úgyszintén a Szent István plébánián is Keresztes Zoltán plébánossal közösen 

találkozgatunk a szülőkkel, a fent említett módon. 

-Résztvettem az iskola udvarán lévő adventi koszorú gyertyáinak ünnepélyes 

meggyújtásán, ahol minden alkalommal énekeltünk és adventi gondolatokat, a meghívott 

katolikus papoktól és a református tiszteletes úrtól hallgathattak a jelenlevő tanulók és 

kollégák. Az alkalmi szónokokat megívtam az említett eseményekre. 
-A Rroma iskolában is gyertyagyújtással és közös énekléssel készültünk a karácsonyra.  

-Karácsony előtt ünnepi órát szoktam tartani minden osztályban, ahol karácsonyi 

történetekkel és karácsonyi énekekkel hangolódunk a közelgő ünnepre. 

-Osztályommal, VII.A „őrangyaloztunk” és egymást megajándékoztuk, így is próbáltunk 

karácsonyi ünnepi hangulatot teremteni. 

-két lelkigyakorlaton vettem részt. 
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