
Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

Tehetségpont 

❖ A 3. évfolyamosok mérési rendszerének kidolgozása, mérések elvégzése.  

A mérés lépései: 

• Beleegyező nyilatkozatok a szülőktől 

• Szülői kérdőívek: viselkedési és tehetségazonosítási kérdőívek 

• Pedagógus kérdőívek 

• Kreativitás teszt (Torrance körök) 

• Figyelem teszt (Pieron) 

• IQ teszt (Raven) 

A kérdőívek összeállítása, tesztek felvétele, értelmezése Kürti Renáta pszichológus 

közreműködésével történt, de nem kizárt, hogy fogunk rajta finomítani. 

A tesztek alapján azonosítottuk a kiemelten tehetséges gyerekeket, nekik egy nyári „bejárós” 

tábort szervezünk, augusztus 8-tól-12-ig, minden nap 8-tól 14 óráig személység fejlesztő, 

matematika, kézműves, zene, természetismeret, történelem és sport foglalkozásokat tartunk. 

❖ Március 21-25 megtartottuk a hagyományossá vált Hunyadi projekt hetünket. Ezen a 

héten délután különböző foglalkozásokon vesznek részt a tanulók, az utolsó nap pedig 

egész napos vetélkedőn vesznek részt. Segítségül nyugdíjas kollegákat hívunk, és ők 

nagy örömmel vesznek részt a rendezvényeinken. 

➢ Projekt-hét megnyitása: 

 



➢ Frizura készítés: 

 



➢ Rajzkiállítás 

 



➢ Kovácsmesterség bemutatása 

 

➢ Hagyományőrző csoport 

 



➢ Néptánc bemutató 

 

➢ Népi játékok 



➢ Vetélkedők 

  



➢ Zárás, jutalmazás 

 

❖ Május 27-én gyereknapot összekötöttünk egy sportágválasztó fesztivállal, ahol a sport 

tehetségeket szeretnénk felfedezni a városunk egyesületeivel karöltve. A városunk 

minden iskolájába kihirdettük a fesztivált és meghívtuk a rendezvényünkre, nagy 

örömünkre el is jöttek. Rendezvény előtt meghirdettünk „A mozgás öröme” címmel egy 

rajzpályázatot. A fesztivál végén volt az eredményhirdetés, a jutalmakat Zsombolyai 

Mária adta. Rendezvényünket Oroszlány város Önkormányzata támogatta, így az 

adminisztrációs költségre és anyagköltségre tudtuk fordítani pénzt és az apró, motiváló 

jutalmak sem maradtak el. A rendezvényre a városi televízió is eljött. 

Nagyon sikeres volt, mindenki jól érezte magát, az egyesületek is örültek, hogy sok 

gyereket tudtunk mozgásra ösztönözni. Terveink szerint hagyományt teremtünk, ebből 

a sport tehetségnapból. 

Rendezvény programja: 

10.30  Megnyitó 

 



10.45  Az 1,2,3,4 évfolyamoknak zenés gimnasztika az udvaron 

 

 5 és 6 évfolyam aerobic a tornateremben és az udvaron 

 7, 8 évfolyam iskolakör futása (Polgárőrök közreműködésével) 

11.30 Gyümölcssaláta készítés 

 



 A város sportegyesületei az udvaron tartottak bemutatókat és a gyerekek 

kipróbálhatták magukat az adott sportágban. Forgószínpadszerűen mehettek az 

egyesületekhez. Minden gyerek, a vendégek és a mieink is kaptak egy „menetlevelet”. 

Ha kipróbáltak egy sportágat, akkor ott pecsétet vagy aláírást kaptak. Céljuk a minél 

több aláírás gyűjtése. 

Súlyemelés és judo 

 

Ugráló asztal és kötélhúzás 

 

Célbarúgás és kosárdobás 

 



Kresz-teszt, bicikli ügyességi játék a rendőrség segítségével, karate 

Egészségtotó, egészséges életmód, a Védőnői Szolgálat segítségével 

Íjászat, kajak 

 



 Mesejátékot adtak elő a tanító nénik 

 

 Körjáték a folyosókon 

 Focimeccsek 

 



 Kosárlabda 

 Színpadi bemutatók 

13.00 Zöldségszobrászat 

 Kidobó verseny 



 Beszélgetés kimagasló sport eredményt elért diákjainkkal 

 

 

 

13.30 Eredményhirdetés 

 



14.00 Rendezvény zárása, jutalmak átadása 

 

❖ Június 9-én megrendeztük tehetségnapunkat, Nyár este, dallal, verssel, tánccal, ahol 

köszöntöttük az eredményes tanulóinkat. 

 

A jutalomtorták elfogyasztása után egy kulturális műsor keretében mutatták meg 

tanulóink a szüleiknek, társaiknak és a pedagógusoknak tudásukat. 

 



 

Egy közös énekléssel mutatkozott be a pedagógus-gyerek kórus, ahol tanulóink 

örömmel énekeltek tanáraikkal. 

 

❖ Sikeresen folytatjuk a „Dobd a kosárba!” programot. A május 6-án Budapesten 

megrendezett Országos „Dobd a kosárba!” Jamboree-n Komárom-Esztergom megyét 

az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola csapata képviselte. Az egész napos 

rendezvényen 12 fiatal (11 év alatti) kosárlabdázó, 6 fiú és 6 lány vett részt, akik 

speciális passzoló versenyen és dobó versenyen vettek részt. Az ünnepélyes díjátadón 

kitüntették a „Dobd a kosárba!” programban résztvevő 200 általános iskola legjobb 

edzőit (testnevelőit). A tíz díjazott között volt Gurszky Gézáné Ildikó a Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola edzője, pedagógusa. 



 

❖ Társasjáték klub foglalkozásunkat ki szeretnénk több évfolyamra terjeszteni, ezért a 

„Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért Alapítvány”-unk segítségével fejlesztettük a 

társasjáték készletünket. 

❖ Ugráló kötél csoportunk továbbra is működik, az első résztvevők már elballagtak, de 

már van utánpótlás, ahogy a sportnapon láttunk. 

❖ Folytatjuk a rajz és grafika foglalkozásokat. 

Jövőre tervezünk egy sakk foglalkozást felső tagozatra, dráma és személység fejlesztő 

foglalkozásokat, kézműves foglalkozásokat alsó tagozatra. 

Huma Erzsébet 

Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 


