
 
A művészetoktatás képzőművészeti tanszakának 2018/19-es tanévi 

beszámolója 
 

  
Az előképző 1 osztály a Benedek Elek Tagiskola 1.a. és 1.b. osztály tanulóiból , 
az előképző 2. osztály a 2.a .osztály és a 2.b. osztály, valamint 1 fő az elmúlt tanév évismétlő 
1.a osztályos tanulójából, 
az alapfok 2. osztály a 4. a. osztály és a 4. b. osztály tanulóiból áll. 
A tanulók iskolaotthonos egész napos oktatásban vesznek részt, ezért külön gondot kellett 
fordítani a megfelelő foglakozási időpontok szervezésére, hogy az általános iskolai  tanulási 
időt ne zavarja meg a művészetoktatás. 
A rajz és képzőművészet tananyagának feladatait a három csoport összességében szívesen és 
jól teljesítette, örömmel vettek részt a foglalkozásokon. 
   
Mind a három csoport színvonalasabb munkáit az iskola faliújságján a többi tanuló számára 
is láthatóvá tettük, ami nagyon dekoratív,  ugyanakkor az alkotókat is további munkára 
sarkalta. Az iskola tanulói  gyakran mutattak érdeklődést a szép alkotások és az általuk 
esetleg még nem ismert technikák iránt. 
A Benedek  Iskola Alapítványi bálján a képzőművészet oktatásban részt vett 
diákok  munkáiból nyílt egy kisebb kiállítás. A " Fekete- fehér " bált stílszerűen fekete-fehér 
képekkel tették tanulóink hangulatosabbá, érdekesebbé. 
  
A karácsony előtti adventi időszakban " Karácsonyi rajzversenyt hirdettünk az iskolában, ahol 
az iskola minden tanulója részt vehetett a pályázaton. 
A művészeti oktatásban tanuló rajzos gyerekek szép eredményeket értek el. A díjakat 
Benedek Elek Alapítvány szponzorálta:/ oklevél, rajzeszközök, édesség./ 
A díjakat, okleveleket az iskola karácsonyi műsora zárásaként kapták meg a diákok. A 
pályamunkákból a műsor idejére a tornateremben kiállítást rendeztünk. 
 
Díjazottak:   Alsó tagozat: 1. hely: Rontó Zsaklin Debóra   4.a.    - alapfok   2. oszt. 
                                              2. hely: Erdei Nagy Barbara       4.b.    - alapfok   2. oszt. 
                                              2. hely: Erdei Nagy Arabella      1.b.    - előképző 1. oszt. 
                                              3. hely: Orgon Márkó                 4.b.    - alapfok    2. oszt.  
                                              3. hely: Vadász Kiara Melissza  1.b.    - előképző 1. oszt. 
                                              4. hely: Rontó Dominik              4.b.     - alapfok    2. oszt. 
                                              4. hely:Erdei Nagy Rajmund      2.b.     - előképző 2. oszt. 
  
Az iskola tanulói novemberben a Miskolci Tankerület által meghirdetett rajzpályázaton 
vettek részt ahol csoportos alkotással kellett a számukra fontos közösséget ill. az ezzel 
kapcsolatos fontos iskolai dolgokat megjeleníteni. Készült a pályázatra kép a ma és a jövő 
iskolájáról, fantáziadús különleges iskolákról / álomiskola, faiskola, gombaiskola  virágiskola, 
stb./ 
A versenyben más jellegű feladatok is voltak ahol a Benedek Iskola tanulói arany fokozatot 
nyertek. 
A rajzos versenyben  minden rajz művészeti oktatásban részt vevő tanuló alkotott. 
A gyerekek oklevelet, édességet, és közös sporteszközöket, játékokat kaptak jutalmul. 



Februárban a farsangi bál dekorációjának elkészítésében vett részt mindegyik csoport, ami 
segített hangulatossá tenni  az eseményt. 

Áprilisban az Alsózsolcai Közösségi Ház hirdetett a költészet napjára illusztrációs rajz 
versenyt "Kedvenc versem" címmel. 

Ezen a versenyen külön helyezéseket nem hirdettek, hanem minden résztvevő csokit 
kapott.  A kiemelkedően szép munkákért emléklapot is kaptak a gyerekek. 

Előképző /1 csop.:   Kassai Kiara 

                                    Erdei Nagy Arabella 

                                   Tóth Gina Georgina 

Előképző/2  csop.:   Erdei Nagy Kiara 

                                    Rontó Kornélia 

                                    Erdei Nagy Rajmund   

Alap/2 csop.:            Rontó Szebasztián 

                                   Rontó Kiara Virág 

Szintén április hónapban volt a Benedek Elek Tagiskola hagyományos Mesemondó Versenye 
amire  a városban rajzversenyt hirdettünk "Csodás lények" címmel. 

Az alkotásokból kiállítás készült, ami a versmondó- és a mesemondó versenyen is szép és 
méltó díszlet volt. 

A helyezettek a következők: 

1.hely: Barna Attila E/2. cs. 

2.hely: Erdei Nagy Arabella  E/1. cs. 

3.hely: Erdei Nagy Kiara  E/2.cs. 

1.hely: Rontó Zsaklin  A/2. cs. 

3.hely: Rontó Szebasztián A/2. cs. 

Májusban a Szatmár kert Hodász Szövetkezet hirdetett poszter tervező és készítő pályázatot 
"Számomra az egészség"...címmel. Az eredményhirdetés még nem volt meg. 

Júniusban a ballagási dekoráció egy részét papírvirágokból készítették a z a/ 2. cs. tanulói.  

A 3 csoport tanulói szinte kivétel nélkül hátrányos helyzetűek, ezért minden szép és hasznos 
eszköz számukra nagy-nagy segítség az alkotásban. Ezért rendkívül fontos lenne egy 
megfelelő tároló szekrény és a megújuló eszközkészlet. 

 

Készítette:  Strelecz Csilla 

                   rajzszakos tanár  

 


