
 

Az első osztályról… 

Szeptemberben az első osztályokban szokta-
tási időszakot tartunk, az első hetekben a tanulók 
rövidített órákon vesznek részt.  

Iskolánkban Meixner Ildikó módszerével szóta-
goló olvasástanítás folyik (dyslexiát megelőző 
módszer). Figyelembe vesszük a gyerekek teher-
bírását, haladási ütemét. Játékosan vezetjük be 
őket az olvasás és írás titkaiba.  
  

Az első osztályok tanítói 
 

Két tannyelv ű osztály: 
 
Botzheim Tiborné – magyar nyelvű 
tantárgyak 
Zsila-Földesy Katalin  és Szauterné Lieber 
Melinda – német nyelvű tantárgyak  
 
Nyelvoktató osztály: 
 
Uszkai Ágnes – magyar nyelvű tantárgyak 
Duchony Dominika és dr. Balázsné Lukács 
Katalin – német nyelv, német népismeret  

 
 

Önök körzethatártól függetlenül  

szabadon választhatnak iskolát. 
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Bemutatóórákat 
és tájékoztató 

 szülői értekezletet 
tartunk az iskolában. 

 
2016. március 19-én 

 (szombaton) 
9 - 12 óráig 

 
� Szülőknek :  

óralátogatások 
a 2016–2017-es tanév 
elsős tanítóinál,  
az iskola bemutatása, 
tájékoztatás  
a beiskolázásról 
 

� Gyerekeknek :  
kézműves foglalkozások, 
játék, daltanulás, sport-
versenyek,… 

 

 

   Reméljük, ellátogatnak 

iskolánkba. 

  Sok szeretettel várjuk Önöket! 

„Iskolakóstoló”                                    „Kevésbé az a fontos, hogy mit tanulnak a 
gyerekek az iskolában, inkább az, hogy 
hogyan tanulják, mert ez meghatározza a 
tudásuk felhasználását egész életük során.”        
                        Max Plancot 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Kedves Szül ő! 

 

Szeretettel köszöntöm Önt a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelő-
testülete, diákjai és az iskolavezetés nevében. 
Ezzel a rövid tájékoztatóval „kopogtatunk” be 
Önhöz, hogy bemutassuk iskolánkat.  

 
Az iskolaválasztás minden szülő számára 

nehéz, felelősségteljes döntést jelent, hiszen 
alapvetően meghatározza gyermeke életét. 
Márpedig neki mindenben a legjobbat, leg-
megfelelőbbet szeretnénk! Úgy gondoltuk, ha 
megismeri iskolánk sajátosságait, tanítási 
elveinket, megkönnyíthetjük Önnek ezt a fon-
tos választást. 

 
Mindnyájunknak az a fő célja, hogy a ná-

lunk tanuló gyermekek számára a korszerű 
ismeretek és a fontos emberi értékek elsajá-
tításához nyugodt, biztonságos és elfogadó–
segítő környezetet teremtsünk.  

 
Önnek pedig kívánjuk azt, amit valójában 

magunknak is kívánhatunk: jó döntéseket, sok 
sikert és szerető türelmet gyermekének to-
vábbi nevelésében a most következő iskolás 
évekre! 

Mézinger Éva 
        igazgató 

         

 

 

Az iskola napjainkban 

Intézményünkben jelenleg 16 osztályban 
közel 400 gyermek tanul.  

Az alsó tagozat 3. és 4. évfolyamán az 
oktatás tantárgycsoportokban folyik, tehát külön 
tanító oktatja a magyart, illetve a matematikát. 
Ez a bontás nagymértékben elősegíti az át-
menetet a 4. és az 5. osztály között, amikor már 
akár 8-10 tanára is lehet egy tanulónak.  

Az angolt mint második idegen nyelvet 
negyediktől, az informatikát ötödik osztálytól 
tanulják a gyerekek. 

A középiskolára való felkészítést segítik elő a 
felvételi előkészítők magyar nyelv és iroda-
lomból, matematikából, valamint igény esetén 
német nyelvből.  

Tanulóink sikeresen felvételiznek, és jól 
megállják helyüket az ország legjobb közép-
iskoláiban is (Berzsenyi, Árpád, Apáczai, egy-
házi iskolák…). 

 

Nemzetiségi oktatás 

Iskolánkban a nemzetiségi oktatás mindkét 
formája megvalósul. A nemzetiségi nyelvoktató 
képzés, melyben tanulóink heti hat órában 
tanulják a német nyelvet, illetve a két tannyelvű 
oktatás, mely során a tanulók a teljes óraszámuk 
közel felében német nyelven tanulnak. A német 
nyelv oktatása mindkét osztályban csoport-
bontásban történik. 

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók megismer-
kedjenek a magyarországi németek múltjával, 
városunk helytörténetével, néprajzával.  

Nyolcadik évfolyamon tanuló diákjaink közül 
az ügyesebbek lehetőséget kapnak arra, hogy 
egy államilag elismert nyelvvizsgát tegyenek 
(Deutsches Sprachdiplom), melyet 7. osztálytól 
nívócsoportos oktatással segítünk. 

Tanórán kívül 

 

    Márton-nap    

     Herbstfest            Valentin-nap 

                                       Karácsonyi műsor   
         Farsangi bál  
   Luca-napi vásár 
                    Adventi gyertyagyújtás    
         Miniegyetem 
  Nyakkendő-nap 
                 Szép Magyar Beszéd Verseny 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

              német versenyek 
korrepetálás 

          tehetséggondozás 

képzőművészeti szakkör 

       fizikaszakkör                  angolszakkör 

      ének 
 háztartási szakkör 
     meseszakkör 

    gyógytorna 
                                              kosársuli 

  focisuli 
sítábor  
              úszótábor 

erdei iskola 
                nemzetiségi tábor 

 
úszás (4. és 5. évfolyamon a testnevelés 
tantárgy keretében ingyenes) 

 

 


