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„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek
lenni.” /Véghelyi Balázs/
„FEKETÉSNEK” lenni jó, mert…

Szerintünk:
*Megvalósul iskolánkban a teljes személyiség
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harmonikus fejlesztése.
*Az alkalmazásképes tudás megszereztetése.
*Számunkra
minden
gyermek
különleges
személyiség.
*Elfogadó, ösztönző, szeretetteljes légkörben
tanítjuk tanulóinkat.
*Örökös ÖKO Iskolaként fontos számunkra a
környezettudatos magatartás és az egészséges
életmódra nevelés.
*Pedagógusaink magasan képzettek.
*Diákjaink angolul, illetve németül tanulhatnak.
*Gyöngyhalászok Akkreditált Kiváló Tehetségpont
(TP 190 002682) működésével felkaroljuk a:
• logikai matematika
• térbeli vizuális (képzőművészet)
• interperszonális (színjátszó) tehetségeket.
*Könyvtárunk tizenegyezer kötetes.

Szülők szerint:
*Ízig vérig pedagógusok tanítják a gyermekeimet,
akik hivatástudattal végzik a munkájukat.
*A gyerekek nemcsak tudást és ismeretet kapnak,
hanem nagyon sok szeretetet és elfogadást.
*Nemcsak a tanítók empatikusak, hanem ezt a
lelkületet nevelik a gyerekekbe - itt „menő”, ha
egy gyerek segít a társának!
* Nagy hangsúlyt fektetnek a népi
hagyományokra, melyek ismerete, és az az iránti
tisztelet beleég a gyerekekbe.
*A gyerekek itt igazi értéket kapnak.

Hagyományainkból
Iskolainduló,
Népmese Napja
Jeles napok (pl. Márton napLuca nap, Szent
György nap)
Fabók Mancsi Bábszínháza
Karácsonyi ünnepi műsor
Fekete István Nap
Kele Nap
Magyar Istenes Versek Szavalóverseny
Projekt napok (pl. egészségnap, Kulturális nap)

szakkörök, tanfolyamok
Katasztrófavédelmi (27 éve!)
Énekkar
Színjátszó
Paca szakkör
Laborgyakorlatok
Matek szakkör
Természetbúvár szakkör
Felvételi előkészítő
Villámhárító szakkör
Alapozó terápia
Zeneiskola
Alapfokú Művészeti Iskola
(néptánc / képzőművészet-rajz/társastánc)
Sportjáték
Foci
Kerékpározás
Kirándulások, Nyári táborok
Biztonságos Iskola program−BiztiBusz (ld. kisfilm
a honlapunkon)

1.a osztály

Bálint Eleonóra
tanító, osztályfőnök

Oktatási profilunk:
❖ Emeltszintű matematikaoktatásunk célja
a logikus, problémamegoldó gondolkodás
fejlesztése
élményalapú
tanulással,
játékosan,
cselekvő,
személyes
tapasztalatszerzéssel.
❖ A környezetismeret oktatásunk
megfigyelések, felfedezések, élmények és
tapasztalások segítségével zajlik.
❖ Mindenkit képességeinek megfelelően
segítünk abban, hogy megélje az írás - és
olvasástanulás örömét.
❖ Rajz és technika óráinkon szárnyalhat a
gyermekek fantáziája, ügyes kezeiknek
köszönhetően meg is valósíthatják
ötleteiket.
❖ A mindennapos testnevelés keretein belül
néptánc órákat fogunk tartani.
❖ Kis természetbúvárok szakkört indítunk,
melynek keretein belül kirándulásokat
szervezünk állatkertbe, vadasparkba,
múzeumba; vendégelőadókat hívunk;
filmeket nézünk és élménypedagógiai
módszerekkel bővítjük ismereteinket.
❖ Igyekszünk mindent megtenni a
zökkenőmentes óvoda - iskola átmenet
érdekében.
❖ Célunk, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek,
jól érezzék magukat az iskolában,
önmagukhoz képest fejlődjenek,
okosodjanak.

Iskolanyitogató
Szeretettel várjuk programjainkra:
ELSŐ ALKALOM
2018. november 9. (péntek) 9:00 óra
Márton napi mulatság
MÁSODIK ALKALOM
2019. január 17. (csütörtök) 16:30 óra
*JÁTÉKOS LABORFOGLALKOZÁS,
érdekes kísérletek fél órában. Téma: A VÍZ
(Wirth Tímea kémia- és Szabó Sándor fizikatanárral)

*17:00 órától Kézműveskedés
a tanítókkal és az iskola bemutatása.
HARMADIK ALKALOM
2019. február 12. (kedd) 17:00 óra
Farsangi kézműveskedés.
NEGYEDIK ALKALOM
NYÍLT TANÍTÁSI NAP

2019. március 27. (szerda)
csak Szülőknek!
2. óra (9:00-9:45-ig,I.em./4.terem)
tanít: Bálint Eleonóra
MATEMATIKA ÓRA
3. óra (10:00-10:45-ig, I.em./1.terem)
tanít: Kaszab Zsófia Dóra
KOMPLEX ÓRA

1.b osztály

Kaszab Zsófia Dóra
tanító, osztályfőnök

Oktatási profilunk:
❖ Fokozatos átmenetet biztosítunk az
óvodából az iskolába, sok-sok szeretettel,
figyelemmel, türelemmel.
❖ Emeltszintű drámaoktatással a teljes
személyiséget fejlesztjük (gondolkodás,
beszéd, figyelem, társas kapcsolatok,
türelem, elfogadás), segítjük a fantázia
gazdagodását,
és
a
kreativitás
kibontakozását.
❖ A matematika tanítás során célunk a
problémamegoldó
gondolkodás
fejlesztése játékos formában, rengeteg
eszközhasználattal.
❖ A rajz- és technika óráinkon az alkotás
öröme és a személyiség komplex
fejlesztése áll a középpontban.
❖ Heti két testnevelés órát fordítunk
kerékpározásra. A későbbiekben a
közösségépítés alapja a sok közös
kirándulás, gyakran összekötve a
környezetismeret órák anyagával.
( A két első osztályban a kerékpár és a
néptánc órák átjárhatóak)
❖ A környezettudatos magatartás kialakítása
tapasztalatszerzéssel és élményközpontú
módszerek alkalmazásával történik.

