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Tájékoztató a vizsgáról 

Iskolánk az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni az 
év végi szóbeli számonkérésre.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünkben a mindenkori hetedikes tanulók beszámolnak 
egy választott tantárgy egy éves anyagából (10 előre megadott tétel egyikéből) a tanév végén.

Ennek általunk javasolt formája a vizsga, ezzel szeretnénk felkészíteni az Önök gyermekét a 
továbbtanuláshoz szükséges szóbeli felvételi vizsga sikeresebbé tételéhez.

A választható tantárgyak 7. év végén: magyar, történelem, hittan, idegen nyelv és művészetek 
(ének – művészettörténet).

A mindenkori nyolcadikos tanulók a hetedikesekhez hasonlóan számolnak be tanév végén egy 
választott természettudományos (fizika, kémia, biológia, földrajz) tantárgyból, vagy az álta-
lunk javasolt „Mestermunka” készítését választják. Ez a Mestermunka bármely - érdeklődési 
körének megfelelő - témából készülhet, amely nem sérti iskolánk szellemiségét. A tanuló kö-
teles választani egy felnőtt mentort (szülő, tanár), aki segíti őt felkészülni egy kb. 3-4 perces 
előadásra, melyet tanárok és érdeklődők előtt ad elő. Előadásához bármilyen technikai segéd-
eszközt felhasználhat. Nyolcadik évfolyamon célunk, hogy a tanulók a felvételi utáni idősza-
kot is tartalmasan, munkával töltsék el.

A 2010/2011-es tanévben amennyiben a szülő és a gyermek nem akarja a vizsgát, a tanuló 
ugyanúgy beszámol egy választott tárgy tananyagából, de tanórai keretben.

A vizsga menete:

szeptember: tájékoztatás a szülői értekezleten és a tanórákon

február 1: tantárgy / mestermunka téma választása, mestermunka esetén a mentor 
megnevezése

május: vizsgák

Alföldi Csabáné



Iskolánk könyvtáráról

A könyvtár nagyon előkelő helyen, a Zárdatemplom szomszéd-
ságában található. Ha kinyitjuk az ablakát, ráláthatunk a kápolna főol-
tárára. Valamikor sekrestye lehetett. A könyvtár naponta déltől tizen-
négy óráig várja az érdeklődő tanárokat, kisebb és nagyobb diákokat. 

A beiratkozás ingyenes, a feltétel mindössze, hogy az olvasó az iskola alkalmazottja, vagy ta-
nulója legyen. A könyvtárban kapott helyet az ifjúságvédelem. A fogadó óra szerdánként ket-
tőtől háromig tart. Ebben az időpontban jelentkezhetnek a diákok ügyes-bajos dolgaikkal.
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A könyvtár összesen több mint 5000 könyvvel rendelkezik. Rendkívül gazdag a vá-
laszték. Megtalálhatóak itt a különböző szótáraktól, lexikonokon át, a tudományos szakköny-
vekig a legfontosabb kézikönyvek, valamint szépirodalmi, történelmi, ismeretterjesztő művek, 
népköltészeti gyűjtemények, képzőművészeti albumok, mesekönyvek, regények, az általános 
iskolás tanulmányokhoz nélkülözhetetlen olvasmányok. Az idén 250 000 forint értékben ren-
deltünk tankönyveket, tantárgyi kiegészítőket, ifjúsági regényeket, mesekönyveket. Különálló 
részt képez Mater Assumpta nővér hagyatéka, amely elsősorban vallási irodalmat, szépirodal-
mi műveket, regényeket tartalmaz. Ezekkel a könyvekkel jelentősen bővült a könyvtár állo-
mánya. Mater Assumpta volt az az apáca, aki a rend újraindítása után a Miasszonyunk Női 
Kanonokrend pécsi intézményének rendfőnöknője volt. Található ezeken kívül a könyvtárban 
számos zenei CD, tankönyveket kiegészítő,  oktató DVD, mesekazetta. A könyvtár nagyobb 
egységét képezik az egész évben diákoknál lévő kölcsönzött tankönyvek.

A könyvtár számos lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos, tartal-
mas  eltöltésére.  Az  elsősök  böngészhetnek  a  könyvek  között,  helyben 
megnézhetik a képes könyveket. Az idősebbek kölcsönözhetnek is ezekből 
a művekből. Nagyon fontos, hogy minden olvasó a könyveket időben visz-
szahozza. Az alsósok számára lehetőség van arra is, hogy a WWF állatok-
ról, növényekről, környezetvédelemről szóló matricáit megvásárolják.  A 
felsősök hosszabb időt szoktak a könyvtárban eltölteni. Ők nemcsak köl-
csönözhetnek, hanem helyben tanulhatnak,  olvasgathatnak,  ingyen hasz-
nálhatják az internetet, gyűjthetnek anyagot a kiselőadásokhoz, utánanéz-
hetnek a számukra kérdéses dolgoknak.  Tanári segítséggel a kézikönyve-
ket forgathatják a tanulók, felkészülhetnek házidolgozatokra. Beszélgetni 
is van alkalom, persze csak halkan, ahogyan az már egy könyvtárban szo-
kás. A szórakozni, kikapcsolódni vágyók pedig igényes filmeket nézhet-
nek meg. 

Szeretettel várunk minden érdeklődő, olvasni, kikapcsolódni vágyót!

Füredi Zita
           magyartanár, könyvtáros, ifjúságvédel-

mis



Könyvajánló
Jack London: A vadon szava

A regény egy elkényeztetett kutyáról, Buckról szól. Életét gondtalanul éli, majd egy csa-
pásra minden megváltozik körülötte. Buckot eladják, és északra kerül. Itt aztán hamar megtanulja 
a fütykös és az agyar törvényét, és az igazi szenvedést. Hóban, fagyban megállás nélkül húznia 
kell a szánt, és minden apró botlásáért kemény büntetés jár. Közben a többi kutyával folyamato-
san versengenie kell, és küzdeni az életben maradásért. Gazdái folyamatosan váltogatják egymást, 
így egyikőjükhöz sem kötődik igazán. Sok véres harc, éhezés és kín után halálközeli állapotba ke-
rül. Végül John Thorton menti meg, aki mellett végig kitart, számtalanszor megmenti, és hűsége-
sen szolgálja. Közben viszont egyre többször hallja a hívó hangot az erdőből, amely arra készteti, 
hogy visszatérjen a vadonba. John Thorton az egyetlen, aki miatt ezt nem teszi meg. De amikor 
távollétében imádott gazdájával történik valami, Buck meghozza a végső döntést…
Ajánlom mindenkinek a könyvet, mert az ember és a kutya kapcsolatát nagyon jól szemlélteti, és 
nincs híján az izgalmaknak sem.
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Figura Sára 8.a
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