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Sport-művészeti munkaközösség  
A sport-művészeti munkaközösség tagjai a testnevelést, rajzot, ének-zenét és tánc-és drámát 

tanító pedagógusok.  

Munkaközösség vezető: Pogátsa Józsefné A 

munkaközösség tagjai:  

• Bognárné Kalmár Viktória rajz  

• Bokor Gábor technika  

• Csepely Ágnes technika  

• Egyed Márta ének-zene  

• Egyedné Horváth Erika tanító  

• Horváth-Szalai Zoltán testnevelés  

• Horváth-Szalainé Gróf Csilla testnevelés  

• Kárpátiné Németh Anita tanító  

• Pogátsa Józsefné testnevelés  

• Polgár Klementina rajz, műszaki oktató  

Sport  

Tantárgyi célkitűzéseink:  

Fontos szempont a tanulók nyár utáni fizikai állapotának javítása, a megfelelő keringési és 

légző-rendszeri terhelés biztosítása.  

A felmérések elvégzése után nagy hangsúly kerül az állóképesség növelésére, a törzsizomzat 

és az általános erő fejlesztésére.  

Szeptemberben, októberben és november első felében a hosszú, kitartó futások dominálnak. 

Alapvető célkitűzés az atlétika tantervi anyagának elsajátítása, különösen a helyes 

futótechnika, a távolugrás, kislabda hajítás gyakorlása.  

Az őszi és a téli időszakban nagy jelentőségű a különböző labdajátékok elemeinek tanulása, 

elsajátítása. Ebben is kiemelt szerepet kap a kézilabda, kosárlabda.  

Fontos a játékélmény mellett a közösségben, csapatkeretben végzett tevékenységek során a 

csapatszellem, egymás segítésének érvényesülése.  

A téli időszakban rendkívül lényeges a tornamozgások elsajátítása, oktatása, melynek igen 

sokoldalú képességfejlesztő és esztétikai hatása van.  

Előtérbe kerül a prevenció, hiszen egyre több tanuló szenved valamilyen deformitásban. A 

gyógytestnevelésben használt gyakorlatok, mozgások végzése folyamatosan szükséges. Az 

első félévben az általános és sokoldalú képességfejlesztés mellett központi szerepet van még 

az iskolai, körzeti szintű (továbbjutás esetén a megyei, és az országos Diákolimpia 

versenyeire) sportversenyekre való felkészülésnek, így a labdarúgás, az atlétika és a kézilabda 

sportágakban.  



Végezetül, fontos célkitűzésünk, a tanulók órai aktivitásának növelése, a mozgás iránti igény 

fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés kihangsúlyozása, a gyengébb fizikai adottságú 

tanulók számára is sikerélményt nyújtó mozgásformák megismertetése.  

Kiemelt szerepet szánunk a gimnasztikának, valamint a gerinc helyes használatát, erősítését 

célzó tartásjavító tornának.  

A mozgáskultúra fejlesztése mellet hangsúlyozott szerepet kap a tanulók higiénés szokásainak 

tudatosítása.  

Szokássá kell alakítani a rendszeres, örömet, sikereket adó mozgást.   

Mérések (központi):  

(Folyamatos személyes kapcsolattartásra törekszünk az iskolaorvossal, valamint 

munkatársaival.)  

A testnevelés tantárgy keretén belül tanév elején és végén (az életkortól függően) a következő 

felméréseket végezzük el:   

• Cooper-teszt futás (12 perces futás)  

• Karhajlítás, nyújtás (fekvőtámaszban)  

• Tömött labdalökés ügyesebbik kézzel (2 - 3kg a korosztálytól függően)  

 Tömött labdadobás fej fölött hátra (2 - 3kg a korosztálytól függően)   Helyből 

távolugrás.  

• Felülés hanyattfekvésből  

• Törzsemelés hason fekvésből  

• NETFIT felmérések  

Iskolai (délutáni) sportprogramok, lehetőségek (a teljesség igénye nélkül) Szakkörök:   

• Atlétika, tömegsport     5 – 8. osztályig (fiúk – lányok)  

• Kölyökatlétika, tömegsport      3– 4. osztályig  ( fiú- lány)   

• Kézilabda      5 – 8. osztályig (lányok)  

• Labdarúgás   1 – 8. osztályig (fiúk)  

Sportkör szakmai programja  

A sport a helyes életmód kialakításában, az egészségmegőrzésben, a betegségek 

megelőzésében betöltött fontos szerepén túl a társadalom számára megtakarítást is 

eredményez. Költséges gyógyításra lényegesen kisebb gyakorisággal van szükség 

megfelelően támogatott sport és jó színvonalon végzett betegségmegelőzés esetén.  Az 

egészséges életmódra nevelés a család, az iskola és a társadalom együttes feladata. A 

társadalmi helyzettel és az életmódbeli változásokkal összefüggésben azonban a sportos 

életmód és az egészségmegőrzés területén egyre jobban elmozdultunk – vagy 

visszahúzódtunk – az iskola irányába. (A mindennapos testnevelés bevezetése.)  

Ezzel az oktatásügy és az egészségügy feladatai is átstrukturálódtak. A gyermekek számára az 

iskolai, intézményes sporttevékenység az egész aktív életre szóló szokások kialakításának 

egyszeri és megismételhetetlen lehetősége.   

Az iskolasport legfőbb célja az ifjúság mind nagyobb hányadának vagy akár teljes körének 

lehetővé tenni a rendszeres testmozgást, a módszeres testgyakorlást. Így az iskolasport fontos 



feladata a másutt rendszeresen nem sportoló fiatalok bevonása, számukra vonzó, kellemes 

programok biztosítása.   

  

Ennek megvalósítása két szinten történik az intézményen belül:   

• a kötelező tanórai foglalkozásokkal, valamint  

• a mindennapi testedzés biztosításának kötelezettségével.  

Iskolánkban ezen elvek és a diákság érdeklődését figyelembe véve tesszük meg szakmai 

javaslatunkat a délutáni, nem kötelező sportfoglalkozások kialakítására.  

  

Sportköri programtervezet  

Atlétika/Tömegsport  

Megnevezés  Heti óraszám  A foglalkozást tartja  

5-8. évfolyam (fiúk, lányok)  2  Horváth-Szalai Zoltán  

  

Kölyökatlétika/Tömegsport  

Megnevezés  Heti óraszám  A foglalkozást tartja  

1-2. évfolyam (fiúk, lányok)  1  Egyedné Horváth Erika 

3-4. évfolyam (fiúk, lányok)  1  Egyedné Horváth Erika 

  

Kézilabda  

Megnevezés  Heti óraszám  A foglalkozást tartja  

5-8. évfolyam (lányok)  2  Horváth-Szalainé Gróf Csilla 

  

Labdarúgás  

Megnevezés  Heti óraszám  A foglalkozást tartja  

1-4 évfolyam (fiúk)  2  Pogátsa Józsefné  

5-8. évfolyam (fiúk)  2  Horváth-Szalai Zoltán 

   

Versenyek:  

• szeptember – „Feki Wedstúdió „focibalnokság,  Duatlon 5-8. osztály  

• október -      Fertőpart.hu focikupa   november – Juro-kupa  

• december – játékos sportverseny  



• január - Játékos sportverseny. I. II. kcs., kézilabda. III. IV. kcs., lány   február  - 

kézilabda. III-IV. kcs., lány  

• március - Mezei futóbajnokság. I-IV. kcs., fiú, lány, Labdarúgás,  fiú   

• április - Labdarúgás , fiú, Atlétika többpróba I-IV. kcs., fiú, lány  

• május - Atlétika többpróba. I-IV. kcs., fiú, lány  

Edző mérkőzések (meghívott csapatokkal a körzet iskoláiból)  

Szabadidős sporttevékenységek:  

• Október: túrák  

• November: barátságos edzőmérkőzések   December: Mikulás-kupa;   

• Január: Korcsolyapálya látogatása (Sopron)  

• Február: élményfürdők (Győr, Lutzmannsburg-Ausztria) látogatása  

• Március: házi mezei futóversenyek  

• Április: túra   

• Május: házi atlétika több próba versenyek; kalandpark látogatások  

• Június: kenutúrák; úszásoktatás a petőházi strandon, kerékpártúra  

Művészetek  

Céljaink, feladataink:  

• Alapvető etikai normák közvetítése  

• Kreativitás és problémamegoldó képesség fejlesztése  

• Művészettörténeti ismeretek bővítése tantárgyi koncentrációra törekvéssel  

• A gyermeki személyiség tiszteletben tartása és tartatása társaival  

• Tolerancia, egymásra való odafigyelésre nevelés  

• Kötelességtudat erősítése  

• Tehetséggondozás  

• Az esztétikus környezet iránti igény kialakítása  

• Művészeti értékeink megismerése  

• Nemzeti hagyományaink őrzése  

• Hazaszeretetre nevelés, nemzeti jelképeink ismerete és megbecsülése  

• Arra törekszünk, hogy a művészeti alkotás adta örömet megismertessük 

tanítványainkkal.  

Tárgyi feltételeink jók. Az ének-zenét az osztálytermekben tartjuk, a rajz órák 

szaktanteremben folynak. A kulturális tevékenységek, ünnepélyek lebonyolítása az iskola 

aulájában történnek, mely e célokra kiválóan alkalmas.   

Egyed Márta vezetésével heti egy órában gyakorol az iskolai énekkar (4-8. osztály) a 

különböző fellépésekre (pl. városi rendezvények).  

Aktuális rajzpályázatokon veszünk részt a tanév folyamán az előző évihez hasonlóan  

  



Éves munkaterv  
  
Augusztus:  

• Alakuló munkaközösségi értekezlet  

Az év feladatainak megtervezése, munkaterv összeállítása 

Felelős: Pogátsa Józsefné  

• Szervezési és tanévkezdési feladatok  

A munkaterv elfogadása  

Felelős: Pogátsa Józsefné  

Szeptember:  

• Az október 6-i műsor előkészítése  

Dekoráció, felelős: Polgár Klementina  

Október - November  

• Október 7. Felsőbüki Nagy Pál születésének évfordulója  

Dekoráció, Felelős: Polgár Klementina  

• Az október 23-i műsor előkészítése Énekkar, felelős: Egyed Márta  

Dekoráció, felelős: Polgár Klementina   

 Filharmóniai előadás            

                                                                                                        

December:  

• Karácsonyi koncert Énekkar, Felelős: Egyed Márta  

Dekoráció, felelős: Polgár Klementina   

Január - február:  

• Farsangi előkészületek  

Dekoráció, felelős: Polgár Klementina   

• Félévi értékelés  

Felelős: Pogátsa Józsefné   

• Filharmóniai előadás  

Március:  

• Március 15-i dekoráció elkészítése Dekoráció, felelős: Polgár Klementina   

• KRESZ-verseny elméleti  

Április:  

• Hagyományőrzés – húsvéti szokások Felelős: Polgár Klementina   

• kerékpáros ügyességi verseny  

• Filhamóniai előadás  

Május -június:  

• Projektekben, témahetekben való részvétel  



• Készülés a ballagásra  

Énekkar, felelős: Egyed Márta  

Dekoráció, felelős: Polgár Klementina   

• Tanév végi kiállítás a 8. osztályosok munkáiból  Felelős: Polgár Klementina   

• Az éves munka értékelése   Beszámolók  

Felelős: Pogátsa Józsefné   

Időszaki kiállítások szervezése folyamatosan az év során.   

Ellenőrzési terv  
  
Szeptember –december:  

• óralátogatások  

• dokumentumok, naplók ellenőrzése  

• érdemjegyek számának ellenőrzése  

  

Január:  

• a félév munkájának értékelése  

• a második félév előkészítése  

  

Február – május:  

• óralátogatások  

• érdemjegyek számának előkészítése  

  

Június:  

• dokumentumok ellenőrzése  

  

A munkaterv a munkaközösség tagjaival történő megbeszélés és egyeztetés alapján készült.  


