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Tehetséggondozás 

 

Tanulmányi és művészeti versenyekre felkészítéssel végeztünk tehetséggondozást. 

Szakköri foglalkozásokon és a kollégák hivatástudattól vezérelt külön foglalkozása keretében 
történt a felkészülés. 

Összesen 29 diákunk ért el országos vagy megyei döntős helyezést. 

A „Harmatcsepp” Katolikus iskolák közötti tanulmányi verseny döntőjébe 8 diákunk jutott be. 

A tanulók teljesítménye alapján iskolánk I. helyezést ért el a versenyző 80 iskola közül. 

 

Tanórán kívüli tevékenység 

Napközi:   a hét alsós osztályban 6 napközis csoport működött, minden tanulónk  
  igénybe vette 

  Felsőben 2 tanulócsoport összesen 40 fővel:   1. csoport 5. osztályosok 15 fő 

           2. csoport 6-8. évfolyam 25 fő 

 

Szakkörök: rajz, környezetismeret, matematika, idegennyelvi, felvételi előkészítő 
matematikából, magyarból, idegen nyelvből, sport, futball, néptánc, dráma, színjátszó. 

Legalább 10 tanuló jelentkezése esetén indulhatott a szakkör, tanév végén bemutatót tartottak 
a művészeti témájú szakkörösök, az elméleti tantárgyi szakkörösök versenyeken szerepeltek. 

 

Szabadidős tevékenységek 

Havonta egy alkalommal péntek délutánonként különböző programokat terveztek a tanárok a 
diákoknak: 

• kerékpáros ügyességi verseny 
• tökdíszítési verseny 
• sport, futball 
• szellemi vetélkedő 
• városismereti verseny – Keszthely 
• Szent Mihály-napi vásár 
• Szent Erzsébet-napi jótékonykodás 
• Adventben száraz élelem gyűjtése a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül a 

rászorulóknak 
• Tanulmányi kirándulások, erdei iskola 
• Múzeumi programok, laboratóriumi kísérletek (biológia, fizika), könyvtári 

foglalkozások a TÁMOP-os pályázatok együttműködőjeként 
• színházi előadások megtekintése külön az alsós, külön a felsősöknek szóló előadások 



• filharmóni előadások 
• környezetvédelmi programban való részvétel 

 

Iskolán kívüli tevékenységek 

Versenyek 

Országos és megyei versenyeken  (a teljesség igénye nélkül: Arany János magyar verseny – 
országos döntő, Bendegúz nyelvÉsz Verseny – megyei és országos döntő, Simonyi Zsigmond 
helyesírási verseny – megyei, Tudásbajnokság  - megyei és országos döntő,  Zrínyi Ilona 
matematika verseny megyei döntő, Logika matematika verseny – országos döntő,  Kenguru 
matematika – megyei döntő, Mozaik irodalom verseny országos döntő, Harmatcsepp – 
katolikus iskolák versenye országos döntő) vettek részt tanulóink, az alábbi szép eredmények 
születtek: 

1. helyezést ért el    8 tanuló 
2. helyezést ért el 7 tanuló 
3. helyezést ért el 11 tanuló 

A „Tiszán innen – Dunán túl” megyei népdaléneklési versenyen 1 tanuló kiemelt arany, 5 
tanuló arany minősítést szerzett. 

 

Rendezvények:  Ranolder bál, Farsangi bál, Ranolder hangverseny,  

Év végi táncbemutató, Szövegértési verseny 

 

Nevelés 

Lelki élet: -  Minden hónap 1. hétfőjén az osztályfőnöki órában diákmise. 
 
  - Osztálymisék az iskola hittantermében, ahová a régi kápolna oltára  
     visszakerült. 
 
  - Az egyházi év ünnepeire készülünk közösen az iskolában. Lelki nap volt  
    adventben és nagyböjtben. Tanultunk pásztorjátékot, a Szentcsalád járást az  
    iskolán belül, osztályok, tanárok, szülők bevonásával, nagyböjtben közösen  
    jártunk keresztutat. Elsőáldozásra, bérmálásra készültünk. 
 

- 27-en voltak elsőáldozók a 3. osztályosok közül, a nyolcadikosok 28-an 
bérmálkoztak. 

  

 

Keszthely, 2015. november 25.  


