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„Nem minden ködmönben lakik tündér,
csak a csodaködmönben.
Az is csak azon segít, aki tud vele bánni.
Persze sok fortélya van,
de én mindnyájára megtaníthatlak, ha akarod”

hagyományainkból
(Móra Ferenc)

„FEKETÉSNEK” lenni jó, mert…
Profilunk:
*Emeltszintű matematika és drámapedagógia

Célunk: A teljes személyiség harmonikus
fejlesztése, a problémamegoldó, logikus
gondolkodás
megalapozása,
az
alkalmazásképes tudás megszereztetése, és a
tanulói kompetenciák fejlesztése.

BUDAPEST XXIII. KERÜLETI
FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
GYÖNGYHALÁSZOK – TEHETSÉGPONT
ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA

NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KIHELYEZETT
TAGOZATA
Cím: 1237 Budapest,
Soroksár-Újtelep
Nyír u. 22.
Tel.: 283-13-82
E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu
Honlap: www.feketei.hu

*Számunkra minden gyermek egyedi, önálló
különleges személyiség. Elfogadó, ösztönző,
szeretetteljes
légkörben,
az
életkori
sajátosságokat figyelembe véve tanítjuk őket.
*A nevelési feladatok során számítunk a szülők
aktív együttműködésére, hiszen csak közös
munkával érhetünk el megfelelő eredményeket.
*2015 óta örökös ÖKO Iskolaként fontos
számunkra a környezettudatos magatartás és az
egészséges életmódra nevelés.
*Pedagógusaink magasan képzettek:
szakvizsgázott,
tehetségfejlesztő
tanár,
pszichológus, fejlesztő- és gyógypedagógus,
mozgás-, képzőművészet- és irodalomterapeuta,
múzeumpedagógus.
*Diákjaink angolul, illetve németül tanulhatnak.
*Gyöngyhalászok Tehetségpont részeként
(TP 190 002682) tehetségműhelyeink:
• logikai matematika
• térbeli vizuális (képzőművészet)
• interperszonális (színjátszó)
*Könyvtárunk tizenegyezer kötetes.
*Épületünk, sport- és játszóudvarunk egyaránt
felújított.

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

szakkörök, tanfolyamok
Katasztrófavédelmi (26 éve!)
Énekkar
Színjátszó
Paca szakkör
Kézműves szakkör
Laborgyakorlatok
Matek szakkör
Felvételi előkészítő
OlvasóBirodalom
Alapozó terápia
Zeneiskola
Alapfokú Művészeti Iskola
(néptánc / képzőművészet-rajz)
Sportjáték
Foci
Kerékpározás
Kirándulások, Nyári táborok
Biztonságos Iskola program−BiztiBusz (ld. kisfilm
a honlapunkon)

1.a osztály

iSkolanyitogató
1.b osztály

Szeretettel várjuk programjainkra:
Szakálné Ürmös Gabriella
tanító, osztályfőnök
Asztalos-Varga Csilla
tanító, irodalomterapeuta

Oktatási profilunk:
 Emeltszintű matematikaoktatásunk célja
a logikus, problémamegoldó gondolkodás
fejlesztése.
Mindezt
játékosan,
a
matematika birodalmában kalandozva
tesszük.
 A környezetismeret tantárgy oktatása
tapasztalatszerzéssel,
élményközpontú
módszerekkel zajlik.
 Rajz és technika órákon szárnyalhat a
gyermekek fantáziája, ügyes kezeiknek
köszönhetően meg is valósíthatják
ötleteiket.
 Mindenkinek képességeinek megfelelően
segítünk abban, hogy megélje az írás és
olvasás örömét. Ehhez az ismert
módszereken
kívül
a
meseés
irodalomterápiát is segítségül hívjuk.
 Nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságos
kereteket adó szokások kialakítására, az
önállóság megszilárdítására, a közös
hagyományok megteremtésére.

ELSŐ ALKALOM
2017. november 10. (péntek) 10:00 óra
Márton napi mulatság
MÁSODIK ALKALOM
2017. december 4. (hétfő) 16:30 óra
Az iskola bemutatása. Adventi készülődés
HARMADIK ALKALOM
2018. január 25. (csütörtök) 16:30 óra
*JÁTÉKOS LABORFOGLALKOZÁS,
érdekes kísérletek fél órában. Téma: A Föld
(Wirth Tímea kémia- és Szabó Sándor fizikatanárral)

*17:00 órától „FEKETÉS” kézműveskedés
a tanítókkal.
NEGYEDIK ALKALOM
2018. február 8. (csütörtök) 16:30 óra
Farsangi télbúcsúztató
ötöDIK ALKALOM
NYÍLT TANÍTÁSI NAP

2018. március 20. (kedd)
csak Szülőknek!
2. óra (9:00-9:45-ig, Fszt. /1. terem)
tanít: KELEMENNÉ BARÁTH ILDIKÓ
DRÁMAÓRA
3. óra (10:00-10:45-ig, Fszt./2. terem)
tanít: SZAKÁLNÉ ÜRMÖS GABRIELLA
MATEMATIKA ÓRA

Kelemenné Baráth Ildikó
tanító, osztályfőnök
szociálpszichológiai szakember,
szakvizsgázott pedagógus

Somfalvai Krisztina
tanító, rajztanár
AMI Előképző tanára
szakvizsgázott pedagógus

Oktatási profilunk:
 Oktató-nevelő
munkánkat
családias
légkörben, szeretetteljesen, sok mosollyal,
biztonságot nyújtva, kölcsönös tiszteletre
építve végezzük.
 Emeltszintű drámaoktatással a teljes
személyiséget fejlesztjük (gondolkodás,
beszéd, figyelem, társas kapcsolatok,
türelem, elfogadás), segítjük a fantázia
gazdagodását,
és
a
kreativitás
kibontakozását.
 A magyar nyelv és irodalmat elemzőösszetevő
módszerrel
(szótagoló
módszerrel) és kooperatív technikák
alkalmazásával tanítjuk.
 A matematika és környezetismeret
tanítása is játékos, cselekedtető.
 A rajz- és technikaórákon komplex
művészeti nevelés zajlik rajztanárral.
 Mindennap van mozgás, játék, mese,
zene.

