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HívogatóHívogató
A BAJAI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA

„NYITOTT KAPUK” alkalmak iskolánkban  leendõ elsõsöknek és szüleiknek

Intézményünk többféle módon kívánja segíteni a szülõket a gondos iskolaválasztásban, ezért az alábbi bemutatkozási 
lehetõségekre hívjuk és várjuk az iskolánk iránt érdeklõdõket. A változtatás jogát fenntartjuk!
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Tájékoztató
szülõi fórum

2023. március 24., péntek

16:00-18:00 óra

2023. február 10., péntek

16:00-17:00 óra

2023. február 16., csütörtök

8 és 9 órai kezdettel

2023. március 23., csütörtök

8 és 9 órai kezdettel

2023. március 30.,csütörtök
17 órai kezdettel

Iskolánk ebédlõje 
és tantermei

Iskolánk
sportcsarnoka

Iskolánk
Stúdióterme

143. terem

106. terem Bogdola Jánosné

Mihalik Laura

Testnevelõk

közössége

Iskolavezetés
és leendõ elsõs

tanító nénik

Minden kérdésre

készségesen válaszolunk.

A játszóházba a gyerekeket

és a szülõket várjuk!

Tornacipõt hozzanak!

A tanítási órákra a

SZÜLÕKET várjuk!

Kérjük, hogy

idõben érkezzenek!

Legkésõbb 7:50-ig!

Iskolavezetés

Meghatározó döntés elõtt állnak a ma még óvodás sikerül olyan tanító néniket megszólítani az elsõ 
gyermekükkel, amikor iskolaválasztásról beszélünk. A osztályosok fogadására, akik elkötelezettek gyermekeink 
következõ 8 évben a kisiskolásból fiatal felnõtté serdülnek tanítására, és elhivatottak a nevelés területén. Vagyis 
a gyerekek az általános iskola falai között, ahol számtalan minden adott ahhoz, hogy a tanuló-szülõ-pedagógus 
impulzus éri õket, folyamatos személyiségváltozáson hármas egység a lehetõ legjobban mûködjön az 
mennek keresztül, ahol lesznek nehéz pillanatok és intézményünkben. Filozófiám is e köré épül: vallom, hogy 
örömteli idõszakok egyaránt, de minden bizonnyal az csapatban érdemes dolgozni. A vonatkerti csapat akkor 
érdeklõdésük és tudásuk gazdagodni fog és kinyílik a világ mûködik a legjobban, ha valamennyi iskolahasználó 
számukra. együtt gondolkodik úgy, hogy közös céljuk - gyermekeink 
Mi, ebben az igen sokszínû iskolában örömmel, tenni felkészítése az életre - megvalósuljon. 
akarással kísérjük végig a tanulóinkat a hosszú úton - Azonban javaslom,  ne csupán  emiatt  válasszák 
segítve a szülõket, családokat -, ahol arra törekszünk, hogy iskolánkat! Kínálatunk és képzésünk egyedi város-
a tudás elsajátítása mellett élmény legyen, és ne csupán szerte. Az angol nyelv elsajátítása már az elsõ 
kötelesség az iskolába járás. évfolyamon elindul, összhangban az alapozó tan-
Intézményvezetõként és szülõként fontosnak tartom, hogy tárgyakkal. Az alkotópedagógiai irányzatunkat, így a 
egy bizalmon alapuló kapcsolatban mindenkinek legyen digitális kultúra tantárgyat a robotika oktatásával, a 
meg a maga feladata a tanulóink fejlõdésében. Tanáraink 3D nyomtatással, lézervágással színesítjük.  
segítik õket már az elsõ percektõl, hogy egy számukra új Alaptantárgyaink oktatása pedig a hallgatói képzés 
környezetben a legnagyobb biztonságban érezzék jelenléte miatt (is) modern, naprakész és példaértékû.
magukat. Majd az idõ elõre haladtával utat mutassunk a Számíthatnak rám és a kollégáimra! Bízom abban, hogy 
tehetségük kibontakozásában, vagy épp a hiányosságuk hamarosan Önt és gyermekét is közösségünk tagjaként 
fejlesztésében. Ehhez a nemes feladathoz a nagyfelmenõ köszönthetjük!
rendszert preferálom, ahol a folytonosság és a Biztos tudás és élményszerû oktatás egy sokszínû 
következetesség jellemzi a mindennapjainkat. iskolában. Ezt kínálja a Bajai Eötvös József Általános 
Szerencsésnek érzem magam, hiszen minden évben Iskola.

Radnóti Miklós intézményvezetõ

Azért szeretek a Gyaxiba járni, mert ez egy erõs iskola, és sok lehetõségem van a 

továbbtanulásra. A tanárokat is nagyon szeretem. Érthetõen tanítanak és „jófejek”. Lehet velük 

viccelõdni is. Szeretek ide járni, semmi pénzért nem váltanék iskolát.  Himmelmájer Virág 7.b



Diákönkormányzatunkról

Gyakorlós Egyesület - A szülõk közössége

Fejlesztések - innováció

Hallgatói képzés

DÖKDÖK

HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁSHAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS

Az elmúlt öt és fél tanévrõl tudok nyilatkozni, amely idõszakban számos jó 
dolog történt a Vonatkertben. Az iskolavezetéssel szoros a szülõk 
kapcsolata, érdemi megbeszélések történnek idõszakosan a tanév 
folyamán több alkalommal is. Kölcsönösen segítjük egymást a 
mindennapokban, mindezt gyermekeink érdekében. Évente több alkalom-
mal szülõi értekezlet és fogadóóra keretében nyílik lehetõség konzultációra 
a pedagógusokkal, szükség esetén ezeken kívüli idõpontokban is sor 
kerülhet megbeszélésre. Ezt a köteléket mostanra hagyományosan a 
jótékonysági szülõk-nevelõk báljával koronázzuk meg. Erõforrásaink az 
éves befizetésekbõl vannak, amelyeket 100%-ban a gyermekeink iskolai 
programjaira, versenyekre, esetenként ajándékokra fordítjuk. Jól 
mûködõ szervezete vagyunk egy jól mûködõ köznevelési intézménynek.

A diákönkormányzat tagja iskolánk minden, aktív kérdésekrõl és hozunk döntéseket, ötletelünk.  A 
jogviszonnyal rendelkezõ tanulója . A munkát az felelõsségteljes munkába igyekszünk a kisebbeket is 
osztályonként választott tagokkal közösen végezzük, õk bevonni, az alsósokkal rendszeres a kapcsolattartás. A 
tanulócsoportjukat képviselik. Így valósul meg a tagok jutalomból kikapcsolódni (fagyizni, bowlingozni 
demokratikus mûködés, véleményformálás, a diákok stb.) is eljutnak egy-egy tanév során.
érdekének képviselete, megjelenítése az iskola 
mûködésében. Havonta tartunk üléseket, ahol jó Fazekas Emõke és Kálmánczhelyi Ildikó
hangulatban tanácskozunk a tanulók életét érintõ DÖK segítõ pedagógusok

Iskolánk több mint 70 éve látja el kettõs 
feladatát: nemcsak a 6-14 éves korú 
gyermekek nevelését és oktatását, 
hanem emellett a tanítójelöltek fel-
készítését is. Együttmûködési meg-
állapodás szabályozza az együtt-
mûködés kereteit a két intézmény 
között.
Mit vesznek ebbõl észre a diákok? 
Változatos, korszerû munkafor-
mákkal és módszerekkel alakítják ki 
jártasságaikat, készségeiket és képes-
ségeiket. Több felnõtt figyel rájuk, 
segít nekik tanórán és szünetben. 
Miközben a hallgatók elsajátítják a 
pedagógus mesterség fogásait, meg-
ismerkednek a tanulókkal, személyes 
kapcsolatokat alakítanak ki velük.
A hallgatói képzésben résztvevõ veze-
tõtanároktól magas színvonalú szak-
mai felkészültséget igényel a taní-
tójelöltek bevezetése a tanításba.

Nagyné Bálint Ildikó 
intézményvezetõ-helyettes

Robotika, 3D nyomtatás, programozás, kódolás, lézervágás
Az iskolavezetés és a tantestület egyaránt nyitott a megújulásra, amihez a 
Bajai Tankerületi Központ minden segítséget megad. Ez a szoros 
kapcsolat számokban is megmutatkozik, hiszen az elmúlt 5 évben több, 
mint 300 millió forint érkezett iskolánkba a különbözõ elõremutató 
fejlesztések érdekében.
Az Európai Uniós pályázatoknak és az oktatásirányítás központi 
forrásainak köszönhetõen több területen is teret kapott az innováció. 
Digitális eszközeink és a módszertani kultúránk továbbfejlesztésére volt 
lehetõség az elmúlt tanévekben. A hagyományos oktatás mellett 
egyensúlyba hoztuk a digitális eszközökkel való oktatást. A tabletek, 
tantermi kijelzõk, speciális eszközök, mind a XXI. századi oktatást segítik. 
Minden évben van „mihez nyúlni”, fejleszteni, gyarapodni, korszerûbbé 
tenni az intézményünket. 2021-ben iskolánk B épülete kapott új 
impulzusokat, ahol új környezetben tanulhatnak diákjaink olyan 
egyedülálló tematika alapján, amely biztosan segítségükre lesz számukra 
fiatal felnõttként a munka világában, bármely szektorról legyen szó.
Jövõbeli terveink között szerepel az ERASMUS programhoz való 
csatlakozás.
A fenti  projektekkel  egyértelmûen kijelenthetjük, hogy…
…  A  jövõ  jelen van a Vonatkertben!!!

Radnóti Miklós intézményvezetõ

A legtöbb tanár kedves és segítõkész a 
diákokkal. Mindig próbálják a számunkra 

legjobb és legmegfelelõbb tudást nyújtani. 
Nagyon értékelem azt, hogy az iskola 

különbözõ izgalmas programokat szervez 
gyermekeik számára, hiszen ez segít nekik a 

beilleszkedésben és a barátkozásban. Az 
iskola külsõleg és belsõleg is szép és 

modern. A legtöbb teremben van interaktív 
tábla, új székek és új padok. Úgy gondolom, 

ez az egyik legjobb általános iskola Baján, 
ahová egy szülõ gyermekét járathatná.

Pilisi Amanda 8.c

Miért jó a sulink? Nagyon jó utazási lehetõségek vannak. Tavaly Szlovákiában jártunk egy pályázat keretében. Az utolsó tanítási 

napokra minden évben érdekes programokat rendeznek nekünk. Karácsonykor adventi vásár van, ahol az osztályok árulnak. A 

bevételt különféle rendezvényekre tudjuk fordítani. Minden héten kapunk tejterméket és sokféle gyümölcsöt. Varjassy Dorka 8.c

Miért jó a sulink? Nagyon jó utazási lehetõségek vannak. Tavaly Szlovákiában jártunk egy  pályázat keretében. Az utolsó tanítási 

napokra minden évben érdekes programokat rendeznek nekünk. Karácsonykor adventi vásár van, ahol az osztályok árulnak. A 

bevételt különféle rendezvényekre tudjuk fordítani. Minden héten kapunk tejterméket és sokféle gyümölcsöt. Varjassy Dorka 8.c

Partiné Dorogi Katalin, a szülõi választmány elnöke



A jelen - játszva mérni!Segítünk, ha kell…

Védõnõi munka iskolánkban

Szabián Zita vagyok, 2006 óta dolgozom védõnõként. A minden év szeptemberében és májusában megtörténik a 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán gyermekek testnevelés csoportba való besorolása is. 
szereztem diplomát. A gyakorlóiskolában 2008 óta látok el Egészségfejlesztõ elõadásokat tartok tanórákon belül és 
védõnõi feladatokat, melyek közé elsõdlegesen a azokon kívül is, valamint délutáni foglalkozások keretén 
gyermekek egészségvédelme, egészségkultúrájának belül elsõsegély-nyújtó tanfolyamot vezetek, amelyeket 
kialakítása tartozik, valamint munkám szorosan követõen az érdeklõdõ tanulók versenyeken is részt 
kapcsolódik az iskola egészségfejlesztési programjához.

vehetnek.
Iskolánk saját orvosi rendelõvel rendelkezik, ahol az 

Foglalkozok a gyermekek egészséges életmódra való 
iskolaorvosi munkán kívül védõnõi tevékenység is 

nevelésével, valamint az egészségtudatos magatartás kia-
folyik.

lakításával és fejlesztésével.
A rendelõben az iskolaorvossal közösen végezzük a 

Az iskolában rendszeresen tartok tanácsadásokat és 
gyermekek szûrõvizsgálatát (2., 4., 6. és 8. évfolya-

fogadóórákat, amelyeken a diákokat is és a szülõket is 
mon), kötelezõ és választható védõoltásait (6. és 7. 

mindig szívesen látom.
évfolyamon), valamint figyelemmel kísérjük a tanulók 

Szabián Zita
fizikai, mentális és szociális fejlõdését. Az iskolában 

védõnõ

Iskolánkban fontosnak tart-
juk tanulóink minél ala-
posabb megismerését! Immár 
ötödik éve használjuk a Sze-
gedi Tudományegyetem e-Dia mérési 
rendszerét több évfolyamon is 5 mûvelt-
ségterületen: matematika, olvasás, nyelvtan, 
természettudomány, angol. A fõbb területek 
mellett lehetõség van a tanulói képességek, 
készségek pontos feltérképezésére is.
Az elsõ osztályba érkezõ tanulók játékos, 
multimédiás elemeket is használó, hangok-
kal, animációkkal, videókkal tarkított 
teszteket töltenek ki. A kijelöléssel, kat-
tintással, átszínezéssel, mozgatással, át-
rendezéssel megoldható feladatok él-
ménnyé teszik a felmérést. A tesztek 
eredményei megmutatják a pedagógu-
soknak, hogy az adott tanuló olvasáshoz, 
számoláshoz szükséges elõkészségei, 
gondolkodása, vizualitása, probléma-
megoldása milyen szinten van. Az ered-
mények értelmezését és átlaghoz való viszo-
nyítását grafikus megjelenítés és pontos 
leírás is segíti. Az objektív mérés lehetõséget 
biztosít a személyre szabott, egyéni 
fejlesztéshez.

Liskáné Svecz Andrea
tehetséggondozó- és innovációs 

munkaközösség-vezetõ

A tanárok segítenek és megpróbálnak türelmesek lenni velünk. Mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy élvezzük és szeressük az iskolát. A tanárok 

felé bizalommal fordulhatunk, ha tudnak segítenek és biztatnak minket a célunk 

elérése érdekében. Óvnak és vigyáznak ránk. Mindenre megadják a lehetõséget. 

Mindig a jóra tanítanak minket. Az iskola tele van izgalmas programokkal.

Nagy Valentina 8.c

Iskolánkban az SNI, BTMN besorolású tanulók fejlesztõórái helyben, 
szakképzett pedagógusok vezetésével megoldott. A kontrollvizsgálatok 
esedékességét nyomon követjük és a szülõ beleegyezésével a vizsgálatot 
kezdeményezzük. Az így született határozatok mentén foglalkozunk 
tovább az arra igényt tartókkal.
A szociálisan rászoruló gyerekekkel az intézménybe érkezõ külsõ és 
belsõ jelzések alapján saját hatáskörben az iskola foglalkozik, az ezen 
túlnyúló feladatokkal a város szociális hálózatán keresztül próbálunk 
megoldást találni. A szülõket minden esetben tájékoztatjuk azon 
fórumokról, ahol a törvényben biztosított jogaikkal élve, a problémákat 
segítenek orvosolni. Ezen felül, minden tanévben karácsonykor egy kis 
ajándékkal („EGY DOBOZNYI SZERETET”), tavasszal ruhabörzével 
lepjük meg õket. Bekapcsolódunk a Máltai Szeretetszolgálat, a Rotary 
Club helyi szervezetének akcióiba is, ezzel is segítve családjainkat.

Paszterkóné Zavaros Katalin
fejlesztõ pedagógus

Az iskolába nagyon megéri jönni, mert 

talákozhatok azokkal a barátaimmal, akikhez 

nincs alkalmam elmenni. Jó iskolába jönni a 

tanulás miatt, mert néha azért jól esik tanulni is. 

Ha nem járnék suliba, akkor ellustulnék. A 

tejtermékek, amiket kapunk, nagy örömet 

okoznak, pedig apróságnak tûnik.

Csengeri Lili Borbála 7.b 



Ezt a kérdést nagyon sokat halljuk, és 
egyre gyakrabban botlunk olyan 
angol szavakba a hétköznapi életünk 
során, amelyeknek esetleg már nincs 
is magyar megfelelõje.
Ezen a gondolaton elindulva született 
meg az az elképzelés iskolánkban, 
hogy emelt szintû nyelvi képzést 
ajánlva a tanulóinknak, nagyban 
hozzájárulhatunk jövõjük sikeres 
megalapozásához.
Elképzelésünk alapját képezte az a 
szándék, hogy minél több tanulónkat 
vonjuk be ebbe a képzési formába, és 
a lehetõ leghamarabb.
2017 tavaszán intézményünk tan-
testülete egyöntetõen a program 
sikeres megvalósítása mellé állt, és 
közösen gondolkodva az alábbi 
elképzelés körvonalazódott:

Do you speak English?

HATÁROK NÉLKÜL

Az emelt szintû oktatást nem osztályokhoz, hanem évfolyami 
szinten csoportokhoz kapcsoltuk, sávosan. Így továbbra is 
lehetõség van arra, hogy kis elsõseink a számukra legkedvesebb 
tanító néni osztályát válasszák, és emellett belekóstoljanak az 
angol nyelvi dalok és mondókák világába.

Jelenleg az elsõ évfolyamon heti egy órában játékos nyelvi 
foglalkozások keretében ismerkednek diákjaink az angol 
nyelvvel. A második évfolyamon heti kettõ, majd a 3. és 4. 
évfolyamokon csoportbontásban, minden héten három órát 
biztosítunk a nyelvoktatás részére.

A 2017/18-as tanévtõl az ötödik évfolyamtól kezdve az emelt 
szintû csoportokban tanuló gyerekek a heti 3 órájuk mellé 
kapnak még 2 órát, órarendbe építve.
A kezdetek óta a 8. évfolyamon szintfelméréssel zárjuk az 
általános iskolai tanulmányokat, amelyet a fõiskola angol 
tanszéke felügyel. Ennek eredményérõl tanúsítványt kapnak 
tanulóink. A középiskolák visszajelzései szerint nagyon 
felkészült, biztos nyelvi tudással (B1 és B2 szint között) 

rendelkezõ diákok kerülnek ki tagozatunkról.
A program a 2017/18-as tanévben került bevezetésre. A jövõbeni elsõ 
évfolyamos kisdiákok számára fokozatosan, felmenõ rendszerben válik 
elérhetõvé az emelt szintû nyelvoktatás.
Bízunk benne, hogy a lehetõség sokak számára kínál izgalmas kihívásokat. 
Sok szeretettel várjuk érdeklõdõ kisdiákjainkat!

Buzásiné Berényi Márta
intézményvezetõ-helyettes

A tanárok kedvesek és viccesen 

tanítanak. Minden ünnepre díszbe 

öltözik a Gyakorló. A tanárok gyakran 

figyelmeztetnek minket, hogy tartsunk 

rendet és tartsuk be a szabályokat. 

Emiatt jöjjenek a Gyaxiba!

Kun Zoltán 6.a

Ez az iskola egy igazi álom!

Mindenre van lehetõség. Az iskola olyan 

szép, mint egy kastély. Vannak kedves, de 

szigorú tanárok is. Minden tanár és 

gyerek segítõkész. Sok sportolási 

lehetõség van az aktív gyerekeknek.

A gyerkõcöket nyugodt szívvel itt 

hagyhatják. Radics Maja 6.a

Buli ez a suli!

Ez az iskola nagyon jó sportokban.

Sok kiemelkedõ tanulója van,

akik közül néhányan  középfokú 

nyelvvizsgát tettek angolból. 

Az udvar hatalmas és tiszta.

Az iskola mindenben támogatja a 

gyerekeket. Csete Ella 6.a

Legyél Gyaxis! Ez egy szuper suli, ahol sokat tanulhatsz. Sok kedves tanár vár, 

akik mindenben segítenek. A tantermek színesek, díszesek, sõt játékok is 

vannak. Sok új élmény, barát, és ismeret vár! Póra Alexandra 6.a



Iskolánk tanulói számos területen mutathatják be Akinek a fizika, a kémia, a biológia az erõssége, szintén 
rátermettségüket, tehetségüket. eljuthat egészen az országos fordulóig.
Alsó és felsõ tagozatosok egyaránt jelentkezhetnek a A város iskolái, kulturális intézményei, civil szervezetei is 
versmondó, mesemondó és népdaléneklési verse- gyakran állítják kihívások elé a diákokat, melyeken bátran 
nyekre, amelyekbõl iskolai, városi és megyei fordulókon részt veszünk. Játékos ismeretszerzõ megmérettetésre van 
is megmérkõzhetnek kortársaikkal. lehetõség a pénzügy és gazdasági ismeretek és a 
Észforgató néven, több területen van lehetõség házon fenntartható fejlõdés témákban a felsõ tagozaton.
belül a versenyzés kipróbálására. A zeneiskolákban tanuló diákjaink tavaszi diák-
Igen népszerû a tanulók körében a különbözõ tematikájú hangverseny keretében örvendeztetnek meg bennünket a 
rajzversenyeken való részvétel is. muzsika varázsával.

Több száz felhívásból válogathatnak pedagógusaink és Minden évben bekapcsolódunk az országosan meg-
diákjaink egy-egy tanévben, csapat vagy egyéni versenyt, hirdetett tanulmányi megmérettetésekbe matema-
tudományos, tematikus vagy játékos, írásban vagy online tikából (Zrínyi Ilona matematikaverseny, MATEGYE, 
megoldhatót, elõadói készséget igénylõt. Mindenki Mozaik, Kenguru, Bolyai csapatverseny, Medve-matek 
találhat magának kedvére valót!matematikaverseny) nyelvtan-helyesírásból (Simonyi 

Zsigmond helyesírási verseny), szép magyar kiejtésbõl 
Liskáné Svecz Andrea(Kazinczy verseny).

tehetséggondozó- és innovációsA természettudományok sem hiányoznak a palettáról. 
munkaközösség-vezetõ

„A világon mindenki tehetséges valamiben, a kérdés csak az, van-e türelme addig keresgélni,
amíg kiderül számára, hogy miben emelkedik ki az átlagból.”  (Holch Gábor)

„A világon mindenki tehetséges valamiben, a kérdés csak az, van-e türelme addig keresgélni,
amíg kiderül számára, hogy miben emelkedik ki az átlagból.”  (Holch Gábor)

Tehetséggondozás

Versenylehetõségek

Iskolánkban a tehetséggondozás nagy szerepet kap a 
mindennapokban. A gyerekek nagyon sokféle 
szakköri foglalkozáson vehetnek részt, érdek-
lõdésüknek megfelelõen. Sportok területén: 
labdarúgás, kosárlabda, judo és torna, valamint 
egyéb területeken: matematika, rajz, német és 
angol nyelv, zene. Emellett minden évfolyamon 
több tehetséggondozó foglalkozást is tartanak az 
osztályfõnökök. 
Diákjaink rendszeres résztvevõi sportversenyek-
nek, mesemondó és versmondó versenyeknek, 
valamint rajzpályázatoknak.
Tehetséggondozó pedagógusként igyekszem minél 
több versenyt elhozni iskolánkba, amelyeken 
tanulóink megmérettethetik magukat. Lebonyolítói 
és résztvevõi vagyunk több matematikai és anya-
nyelvi egyéni és csapatversenynek is. A városi 
versenyek lebonyolításában is részt veszünk, 
amelyeket megelõzõen helyi, iskolai szintû verse-
nyeket is szervez  tantestületünk.
A Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövet-
ségénél tutori feladatokat látok el, amely során 
munkám a tehetségígéretes gyermekek segítése, 
támogatása. Iskolánk több tanulóját felmérésekkel 
is alátámasztva tudtuk ajánlani a programba, 
amellyel elõsegíthetjük tehetségük kibon-
takoztatását.

Oszvald Éva
tehetséggondozó pedagógus



Bogdola Jánosné, Tünde néni vagyok az lépõ gyermekek még szinte óvodások, és 
egyik elsõ osztály leendõ osztályfõnöke. lassan válnak iskolássá, amelyhez sok 

türelem és megértés szükséges. Igyek-
Már kisiskolás korom óta pedagógus szem én is mindent megtenni annak 
szerettem volna lenni, és az eltelt évek érdekében, hogy zökkenõmentes legyen 
alat t sem bántam meg,  hogy így az óvoda és az iskola közötti átmenet. Az 
döntöttem. elsõ idõszakban fokozatosan, játékosan 

kezdjük el a tanulást. Hiszem, hogy Több mint 30 éve Baján végeztem az 
biztatással, dicsérettel elõ lehet csalo-Eötvös József Tanítóképzõ Fõiskolán 
gatni minden gyermekben lévõ egyéni, általános iskolai tanítói szakon. Já-
különleges képességet. Törekszem arra, noshalmán, Nagybaracskán, majd 1996-
hogy a helyes vi-selkedési normákra 2020-ig Szeremlén tanítottam. Az itt 
neveljem tanu-lóimat, valamint  vidám töltött 24 év alatt 6 osztály osztály-
légkört, barátságos, érzelmileg biz-anítója voltam nagyfelmenõ rend-
tonságos környezetet teremtsek, ahol szerben. Úgy gondolom, hogy olyan 
szabad hibázni. Úgy gondolom, hogy alapokat adtam tanítványaimnak, 
gyakran többet ér a szónál egy pillantás, amelyre tudtak építeni további iskolai 

egy mosoly, egy kacsintás vagy egy érintés. munkájuk, majd késõbb felnõtt életük során.

2020 óta dolgozom a Bajai Eötvös József Általános Fontosnak tartom a szülõkkel történõ jó kapcsolat 
Iskolában napközis tanítóként. Az idei tanévben a kialakítását, amely a bizalmon, õszinteségen, követ-
napközis munka mellett, 4. osztályban matematika, kezetességen alapszik, mert elengedhetetlen ez az 
magyar nyelv és irodalom tantárgyakat is tanítok. együttmûködés a gyermek kiegyensúlyozottságához.
Szakmai fejlõdésemet a továbbképzéseken való rész-
vétellel, a szakirodalom tanulmányozásával biztosítom a Igyekszem, hogy a tanóráimat minél játékosabban 
mai napig. vezessem, színesítsem. Tudom, hogy a mai gyerekek már a 

digitális nemzedék legifjabbjai. Ezt szem elõtt tartva 
Minden család életében fontos esemény az iskolakezdés, iskolai mindennapjainkban próbálom olyan játékos 
amelyet mi tanítók is izgalommal várunk. Az iskolába formában szervezni a tanulást, hogy a gyerekek számára 

örömet jelentsen. A digitális tananyagokat is 
szívesen használom annak érdekében, hogy 
élményszerû legyen az olvasás, az írás és a 
számolás.

Mindig öröm számomra, amikor elsõ osztályban 
együtt éljük át a betûvetés, a betûk össze-
olvasásának csodáját, a számok világában való 
jártasságot. De az is, amikor negyedik osztályban, 
szinte barátjukként, bizalmasukként fordulnak 
hozzám. Fontosnak érzem munkám során, hogy a 
négy év alatt kialakítsam bennük a rendszerességet, 
az alaposságot, az igényességet is.
Valamennyi munkaterületen próbálom követni 
tanítói hitvallásomat: „Követelek tõled, mert 
szeretlek!”

Kívánom, hogy leendõ elsõs tanítványaim is jól 
érezzék magukat nálunk, és szép emlékekkel 
gondoljanak vissza majd az itt eltöltött diákévekre! 

A  LEENDÕ ELSÕS TANÍTÓ NÉNIK A  LEENDÕ ELSÕS TANÍTÓ NÉNIK A  LEENDÕ ELSÕS TANÍTÓ NÉNIK 

“ Követelek tõled, mert szeretlek!”

BEMUTATKOZNAKBEMUTATKOZNAKBEMUTATKOZNAK



Mihalik Laura vagyok, leendõ elsõ lomépítés kiemelten fontos feladat. 
Célom a pozitív egymásrautaltság és osztályos tanító néni.
a kölcsönös támogatottság érzésének 
kialakítása a gyermekekben.1998-ban végeztem tanító szakon 

Baján, majd 2000-ben szereztem Igyekszem mindent megtenni annak 
egyetemi diplomát a Szegedi érdekében, hogy zökkenõmentes 
Tudományegyetemen. 12 évig az legyen az óvoda és iskola közötti 
Eötvös József Fõiskolán infor- átmenet, hogy a gyerekek szívesen 

jöjjenek, jól érezzék magukat az matikus könyvtár szakos hallgatókat 
iskolában.oktattam. 2013 óta dolgozom a Bajai 

Eötvös József Általános Iskolában. Hiszem, hogy egész életen át ható 
példaadás, egy olyan új világot nyit 

Két gyermek édesanyjaként átérzem meg emberségben és tudásban, 
az iskolakezdés várakozással teli amelyet a diák soha nem felejt el.
izgalmát, élményét. „Vezesd õket, utat ne tévessz, s 

magadhoz mindig hû maradj, mert Pályám során fontosnak tartom, alkalmazni az interaktív, sokszínû, 
élen állsz, és messze látszol, sose hogy a gyermekek iskolába lépve, az gyermekközpontú pedagógiai mód-
feledd: példa vagy!” (Nagy László) otthoni környezetüktõl távol, jól szereket.

érezzék magukat. Szeretettel várom a leendõ elsõ-Egy új tanulócsoport közösséggé 
Második otthonukként tekintsenek söket!szervezése sok idõt, türelmet, mun-
az iskolára, ahová nem köte- kát igénylõ feladat. Mindig is 
lességbõl jönnek, hanem mert hajtja igyekeztem egy együttmûködõ, 
õket a tudásvágy, az új dolgok iránti kreatív közösséget kovácsolni. 
kíváncsiság, a társak, s nem utol- Egymás megismerésén túl a cso-
sósorban a tanítók iránt érzett portidentitás fejlesztése és biza-
szeretet.

Pedagógusként szeretetteljes oda-
fordulással, õszintén és elfogadóan 
viszonyulok diákjaimhoz, gondot 
fordítok a személyes jó kapcsolat 
kialakítására. Szeretném hozzá-
segíteni õket, hogy megtalálják 
önmagukat, az erõsségüket és 
kiegyensúlyozott tanulókká válja-
nak. A gyermekekben a jót, a 
pozitívat, az értékeket keresem.

A hatékony nevelés - oktatás 
érdekében fontosnak tartom diák-
jaim megismerését, ezért ez a 
mindennapi pedagógiai munkám 
integráns része. Célom, hogy a 
gyermekek személyiségérõl minél 
teljesebb képet alkothassak, ezért 
mindenféle helyzetben, kapcsola-
tában, megnyilvánulásában igyek-
szem õket megismerni.

Munkám során fontosnak tartom 

A  LEENDÕ ELSÕS TANÍTÓ NÉNIK A  LEENDÕ ELSÕS TANÍTÓ NÉNIK A  LEENDÕ ELSÕS TANÍTÓ NÉNIK BEMUTATKOZNAKBEMUTATKOZNAKBEMUTATKOZNAK

„Vezesd õket, utat ne tévessz, s magadhoz mindig hû maradj,
mert élen állsz, és messze látszol, sose feledd: példa vagy!” (Nagy László)



Üdvözöllek benneteket a könyvtárban, az iskola különös, csatákról olvashatsz, lovagokról, akik tornára készülnek, 
ábrándos mesebirodalmában. Ez a világ a csönd országa, bennszülöttekrõl, akik vadászni indulnak. 
ahol a könyvek hátán útra kelhetünk és bebarangolhatjuk Kalandra hív minden egyes könyv, keljünk hát útra!
az egész univerzumot. Miután megtanultatok szépen olvasni, a könyvtár kapuja 
A világ tágas: üljünk hát fel egy ûrhajóra, repülõgépre, kitárul elõttetek. Beléphettek a csönd és a mesék 
sportautóra, pattanjunk elefántnyeregbe, vagy tartsunk országába, ahol nektek is szépen, csendben kell visel-
egy vándorló madárral, aki körberepüli az egész földet. kednetek.
Hisz minden egyes könyv ablak a világra. Ablak, Hamar rájöttök, hogy olvasni jó. Ami külön öröm, hogy 
amelyet ha kinyitunk, nem is akarunk majd becsukni. otthon folytathatjátok a megkezdett könyv olvasását. Mert 
Látni fogod, hogy amikor fellapozol egy könyvet, a könyvtár legvarázsosabb ajándéka, hogy a könyveket ki 
hirtelenjében a sulin kívül találod magad: az Északi- lehet kölcsönözni, haza lehet vinni, hogy ott anyának, 
sarkon, a sivatagban, Dél-Amerika forró dzsungeleiben, a apának, kistesónak is elmondhassátok, hogy éppen milyen 
kínai nagyfalon, egy komor írországi várban, magas hegy világban tartózkodtok. Várlak benneteket!
tetején, odakinn az ûrvilágban. Figyelheted a vadászó Osztrogonácz Miklós
oroszlánokat, a lopakodó tigrist, a kitörni készülõ könyvtáros
vulkánokat, a csöndes lombhullató erdõket. Vagy éppen 

Téged is VÁR a KÖNYVTÁR!

Napközis élet a Vonatkertben

Észrevenni MEGISMERNI MEGSZERETNI  észrevenni MEGISMERNI MEGSZERETNI  

Tanulni nemcsak az iskolapadban
lehet, sõt ...

A XXI. századi pedagógiai módszertan ismét felfedezte 
az informális tanulási alkalmakban rejlõ tanulási 
lehetõségeket. A tanórai eszközhasználat és manipuláció 
is jól segíti a tanultak megértését és rögzítését. Ám még 
inkább élményszerûvé válik az oktatás, ha kilépünk az 
iskolából. Pedagógusaink erre minden lehetõséget 
megragadnak:
> Kulturális élményeket gyûjtenek diákjaink 
koncerteken, színházi elõadásokon, kiállításokon, 
múzeumi foglalkozások keretében.
> Megismerik a természeti és épített környezetet 
szûkebb és tágabb hazájukban osztálykirándulások, erdei 
iskolai programok, táborok (Erzsébet, Csodaszarvas, 
sport, szabadidõs, állatbarát), pályaorientációs napok, 
Határtalanul program keretében.
> A fenntarthatósági szemléletet alapozzák az Öko-
iskolai programok: tisztasági versenyek, szemétgyûjtési 
akciók, Sulizsák program, madáretetés és megfigyelés, 
állatok világnapjára, Föld napjára, Madarak és fák 
napjára, Méhek napjára szerevezett programok.
> Számtalan programlehetõséget kínálunk a 
szabadidõ eltöltésére: sportolási lehetõségek, játszó-
házak, könyvtárhasználat, szakkörök, zenetanulás, 
kórus.

Élményszerû tanulás vár egy sokszínû iskolában!

Nagyné Bálint Ildikó intézményvezetõ-helyettes

A napközis gyerekek létszáma minden évben egyre több 
iskolánkban.
Ebben a tanévben 11 csoportban dolgozunk. Évek óta 
minden osztály egy napközis csoportot alkot.
A délutáni munka több feladatból tevõdik össze. Védett 
tanóra keretében elkészítjük a házi feladatot, míg a 
szabadidõben színes programokat kínálunk a gye-
rekeknek.
A napközis foglalkozások fõbb célkitûzései: önálló 
tanulási képességek és helyes tanulási szokások 
kialakítása, közösségformálás és a szociális képességek 
fejlesztése, valamint a szabadidõ helyes eltöltése és az 
egészséges életmódra  nevelés.
Könyvtár, múzeumlátogatás, bérletes színházi elõ-
adások, korcsolyázás, amelyeken rendszeresen részt 
veszünk.
Péntekenként játszóházat szervezünk a gyermekek 
részére, amelyet az évszakoknak megfelelõ prog-
ramokkal töltünk meg.
Õsszel és tavasszal terményünnep keretében készítünk 
szebbnél szebb munkákat. Õsszel termésekkel dol-
gozunk, és gyümölcsökbõl készítünk salátát, míg 
tavasszal a húsvéti ünnepkörben tevékenykedünk.
E mellett, számos sportprogramot is szervezünk: róka-
vadászat, váltóversenyek, számháború, métabajnokság, 
kerékpáros ügyességi verseny.
Az iskolai kulturális életében is tevékenyen veszünk 
részt, illetve több programot magunk is szervezünk.
A délutáni munka keretében is igyekszünk színesíteni a 
gyerekek iskolai életét.

Galántai Judit napközis munkaközösség-vezetõ

Ide járj! Az iskolánknak hatalmasak az udvarai: belsõ 

betonos a felsõsöknek és fás-árnyékos focipályás az 

alsósoknak. Rengeteg tanár van az iskolánkban, akik jól 

tanítanak. Van könyvtárunk és külsõ fitnesz-parkunk az 

erõsítéshez. Nagyon érdemes ebbe a suliba járni, téged is 

várunk ide! Hegedûs Nimród 6.a



Intézményünkben már több év- tagozatba lépõ csoportok. Egy héten 
tizedes múltra tekint vissza az 5. keresztül minden nap más hely-
osztályosok számára hirdetett erdei színen, eltérõ módon tartják a 
iskola szervezése és lebonyolítása. foglalkozásokat a gyerekek számá-
Az évek során különbözõ for- ra. Gazdag kínálatot jelentett az 
mákban valósítottuk meg az õszi utolsó évben a Türr István Múzeum 
idõszakban megszervezett iskolán és társintézményei, a Gemenci erdõ 
kívüli tevékenységet. Úgy tapasz- és annak természetvédelmi vonat-
taltuk, hogy a szakmai munka kozásai, illetve a Faldum Lovas-
mellett közösségformáló jelen- tanya látogatása. Az így begyûjtött 
tõséggel is bír. A világ vad tempójú információkat a tanulók a késõbbi-
változása,  valamint az intenzív ekben hagyományos tanítási órákon 
tudományos és technikai fejlõdés tudják hasznosítani. 
hatására egyre inkább megdõl az Az erdei iskola adta élmények 
oktatási intézmény egyeduralma az természetes módon,  különbözõ  
információszerzésben. Az iskolán tevékenységek kísérõjelenségeként 
kívüli tanulás helyszínei, például a segítséget adnak a tanévkezdéshez, a 
könyvtárak, múzeumok, állatkertek diákok és a tanáraik egyaránt 
vagy tudományos központok olyan, lelkesen vesznek részt a programon 
iskolai oktatást kiegészítõ kontex- évrõl-évre.
tust teremtenek, ahol a személyes, 
szociális és mozgásos tanulás Farkasné Gelley Viktória
egyszerre van jelen. A lehetõségeket felsõ tagozatos
kihasználva városunk és kör- munkaközösség-vezetõ
nyékének nevezetes és élményt 
nyújtó helyeit keresik fel a felsõ 

Erdei iskola

„Az Ökoiskola Cím azon iskolák munkájának gatásokat és az újrahasznosító szemléletet erõsítõ 
legmagasabb szintû állami elismerése, melyek gyûjtéseket szerveztünk. A tanulók visszacsatolásai 
iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedõen alapján újabb témákkal, területekkel bõvítettük tár-
magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a házunkat.
fenntarthatóság pedagógiájának értékeit.” Hat év elteltével, 2012-ben elnyertük az ÖRÖKÖS 
E címet iskolánk 2006-ban nyerte el, az iskolai és tágabb ÖKOISKOLA címet. Felfigyeltek a Gyaxiban folyó öko-
közösség együttmûködése révén. tevékenységekre, s országosan is elismerték az itt zajló 
A szemléletformálás részét  képezi azon elgondolás, hogy munkát. Referenciaintézmény lettünk, ezáltal más iskolák 
mind a tanórai keretek között, mind pedig azon túl is is megismerhették „jógyakorlatainkat.”
kellõen érzékenyítsük egymást a körülöttünk lévõ Ennek szellemében folyamatos megújulásra törekszünk. 
környezet megóvására. Tiszteljük azt, s segítsünk annak Így a tavalyi évben többek között az „Állatbarát 
jobbá tételében is. Mindannyiunk célkitûzésévé vált, hogy Általános Iskola 2022” pályázat keretén belül új célok 
a tanórákon jelenjék meg a környezeti nevelés, emellett és feladatok elé álltunk, és sikeresen teljesítettük 
szervezzünk olyan programokat is, melyek elõsegítik a azokat.
gyermekek környezetbarát gondolkodását, viselkedését. Mindezek eddig, és ezután is csak a szülõk-nevelõk-
Törekszünk úgy kialakítani iskolai környezetünket, hogy gyermekek hármas egységén, az együtt gondolkodás és 
alkalmassá váljon a környezetet óvó/védõ hellyé.  cselekvés mentén valósulhattak, valósulhatnak meg. 
Figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait, Ezúton köszönjük a külsõ szervezetek támogatását is!
érdeklõdési körét, számos programmal színesítettük 
hétköznapjaikat.  Így elõadásokat, kiállításokat, interaktív Bajai Viktória
beszélgetéseket, kreatív foglalkozásokat, külsõ láto- öko munkacsoport vezetõ

Az ÖKOISKOLA szerepe a  gyerekek jövõkép formálásában 

A tizenegyedik éve tartó program 
keretében naponta friss gyümölcs 
kerül tanulóink elé.
Az alma mellé hetente egy 2 dl-es 100 
%-os gyümölcslevet is kapnak az 1-6. 
évfolyamos tanulók. Ezen kívül az év 
során többször különbözõ gyümölcs- 
és zöldségkóstolóval is kedveskednek 
a gyerekeknek. 
2017 szeptemberében bekapcsolódtunk 
az iskolatej programba is, így hetente 
négyszer minden tanulónk tejterméket 
kap a tízórai mellé. A választékban tej, 
kakaó, karamellás tej, natúr és ízesített 
joghurt, sajtkrém és Túró Rudi 
szerepel, amelyet szívesen fogyasz-
tanak a diákok.
Így valósul meg az iskolánk pedagógiai 
programjában megfogalmazott egész-
séges életmódra nevelés egyik fõ 
eleme, az egészséges táplálkozás 
megismertetése, és a helyes étkezési 
szokások kialakítása.

Buzásiné Berényi Márta
intézményvezetõ-helyettes

Egészséges életmódra
nevelés

Gyümölcs- és iskolatej program

„A világ megmentése nem kis energiába kerül - ezt bárki megmondhatja, aki valaha is tanult egy kis fizikát. Ha azt 
szeretnénk, hogy valaminek megváltozzon az állapota, akkor az egyenletbe be kell hoznunk egy új változót. Amikor a 
világ megmentésérõl van szó, ez a változó pont te vagy." (Natalie Fee)



“AZ ALKOTÁS NEM ISMER KÉNYSZERT - A MÛVÉSZET SZABAD.” (Wassily Kandinsky)

Szép, nyitott terû galériánk van, amely 1995 óta fogadja, Legkedvesebb számunkra a tanulóink alkotásaiból 
és állítja ki az alkotó mûvészek munkáit. rendezett kiállítás. Ilyenkor a falak megtelnek olyan 
Kevés iskolára jellemzõ, hogy diákjai számára igényes és „kéznyomokkal”, amelyek ihletése az érdeklõdés, a 
színvonalas képzõmûvészeti alkotások élményeit nyitottság, a fantázia. Fontos, hogy az alkotások meg-
biztosítja a mindennapokban. Fontos ez, mert látás- születésének közös megélõi vagyunk (Tanítványok és 
módjukat, ismeretüket, képzeletüket, véleményalko- Tanáraik).
tásukat gazdagítja, formálja. Idõnként a mûvészekkel A megnyitók alkalmával zenei közremûködõk színesítik, 
személyesen is találkozhatnak. élményszerûbbé teszik ezeket a hétfõi délutánokat.
A kiállítók kis városunkból, annak környékérõl vagy 
az ország más tájairól érkeznek. Vannak köztük állandó 
kiállítók, visszatérõk és újonnan érkezõk.
A szervezésnél ügyelünk arra, hogy többféle mûtípusok, 
technikák mutassák meg magukat.

Döbrönteyné Csáki Beáta
ének-zene - rajz szakos tanár,

mûvészeti- és kulturális munkaközösség-vezetõ

Bartek Adél 5.aBartek Adél 5.a

Iskola Galéria - kiállítások az emeleti aulában

Boldogságóra

“... Mért félnénk?
Mért élnénk, ha nem egy álomért?”

„Mi az a boldogságóra?” - szokták kérdezni a gyerekek, mikor elõször hallják ezt a szót. 
Valóban, talán kissé furcsa, összefoglaló elnevezése azon foglalkozásoknak, melyek során a résztvevõk bizonyos  a 
mindennapi életben használható  technikákat sajátíthatnak el jóllétük növelése érdekében. Ezt a hangzatos és igen 
ambíciózus célt persze játékosan, stresszoldó mozgásformákkal és akár meditációval igyekszünk elérni. Ajándék 
mindannyiunk számára, ha olykor a gyerekek saját versét, novelláját hallgathatjuk; majd ezek tartalmát, formáját 
megvitathatjuk. Összefoglalva: beszélgetünk, nevetünk; és igen, néha bizony könnyezünk is.

Berta Jánosné
magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Azért jó a Gyaxiba járni, mert szeretem az 

angolt. Amikor jól teljesítek, akkor boldog 

vagyok. A másik kedvencem a Boldogságóra. 

Solti-Szabó Maja 7.b

Hogy miért is jó ide járni? A folyosók és termek szépen vannak dekorálva. 

A hangulat barátságos és családias. A szürke hétköznapjainkat színes 

programokkal töltik meg. Jó és kreatív helyekre visznek minket 

osztálykirándulni. Szûcs-Szabó Cintia Valencia 7.b

Héé!Hó!
Leendõ Bezerédj utcai fiúk és lányok!
Kicsik és nagyok!
Ez az iskola: grund. Biztos alap, remek alma mater 
mindazoknak, akiknek szeme elõtt álmaik 
lebegnek. Kicsiként úgy növekednek fel, nagyként 
úgy élnek, hogy sohasem félnek az álmaikért tenni.
Leendõ Bezerédj utcai fiúk és lányok!
Kicsik és nagyok!
Legyünk Együtt GRUND!

Döbrönteyné Csáki Beáta
ének-zene - rajz szakos tanár,

mûvészeti- és kulturális munkaközösség-vezetõ



Iskolánk hosszú évtizedekre visszamenõleg szoros ténjen, ha megoldható. Szorosabbá teszi kapcsolatunkat 
kapcsolatot ápol a Liszt Ferenc AMI-val. Mindkét intéz- az évente megrendezésre kerülõ diákhangverseny is. 
ménynek szívügye a zenei oktatás, mivel hisszük, hogy Ezen koncertek alkalmával a hangszeren tanuló diákok 
az ilyen irányú nevelés pozitív hatással van a figyelemre, bemutathatják tudásukat osztálytársaiknak, tanáraiknak. 
az elvont és logikus gondolkodásra, a személyiségre, a Ezenfelül hangszeren tanuló diákjaink rendszeres 
lélekre. Ezért, hogy a szülõk mindennapi teendõit szereplõi, résztvevõi az iskolai ünnepélyeinknek, 
segítsük, lehetõséget kínálunk arra, hogy itt helyben rendezvényeinknek is.
tanulhassanak hangszereken a növendékek, illetve itt Czinege Hajnalka
részesüljenek a kötelezõ szolfézsoktatásban is. ének-zene szakos tanár
Ügyelünk arra is, hogy mindez csatlakozó órában tör-

"AHOL A SZAVAK ELHAGYNAK BENNÜNKET, OTT KEZDÕDIK A ZENE." (Heinrich Heine)

Együttmûködés a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménnyel

„Különleges tehetséged van. Van valami, amit mindenki másnál 
jobban csinálsz. Amikor felfedezed a tehetséged, lesz valami, amit 

szeretsz csinálni. Áldás, amivel születtél.” (Mabel Katz)

Kedden, szerdán és csütörtökönként rajztáblát és rajzdobozt cipelõ 
gyerekekkel telik meg a rajztanterem. Belépve az osztályba helyet 
keresnek maguknak, elõkészítik az asztalukat a rajzoláshoz, 
festéshez. 
Megkapják az anyagot és kiválaszthatják az eszközöket, amire és 
amivel dolgoznak. Beszélgetünk a témáról és elkezdõdik az elmélyült 
alkotás. A csend az, ami jelzi a saját belsõ világuk kiteljesedését. 
Nagyon jó látni, ahogy telik a lap színekkel, formákkal.
A foglalkozások végén kiterítjük az elkészült alkotásokat, 
beszélgetünk a kifejezés módjáról, a formák egyediségérõl, a 
színválasztásról, a különleges kompozíciós megoldásokról. Az 
önmaguk választotta festményeket, grafikákat határozott látásmóddal 
választják ki, és választékosan fogalmazzák meg róluk véleményüket. 
Az alkotói tevékenység mellett megtanulják a korrekt, hiteles 
vélemény formálását és az érvelést. Teszik ezt úgy, hogy közben 
tanulnak egymástól, elismerik a másik teljesítményét és 
megismerik önmagukét.
Az alkotások többsége rajzpályázatokra készül, melyeknek 
eredményessége igazolja a tanulókban szunnyadó vagy parázsló 
tehetséget. 
…és számomra az alkotni szeretõ, önmagával elégedett, alkotásában 
gyönyörködni tudó tanítvány látványa az igazán boldogító érzés.

Tisztelt Szülõk!
Amennyiben iskolánk arculata, értékrendje, pedagógusaink 
elhivatottsága és gyermekközpontúsága meggyõzte Önöket arról, 
hogy gyermeküket a Bajai Eötvös József Általános Iskolában 
gondjaikra bízzák, szeretettel várom Õket is a Rajszakkörösök 
Közösségébe.

Szilaski Mária rajz szakos tanár

Iskolánkban az énekelni, szerepelni vágyó 
gyerekeket szívesen fogadja az énekkar. A 
kórusfoglalkozásokat  Czinege Hajnalka és 
Ugrainé Nagy Zsuzsanna tanárnõk vezetik. 
Ebben az évben is másodikostól nyolcadikos 
korig jelentkezhetnek a tanulók a kórusba. 
Sok szereplés várja a tagokat a tanévben:  az 
októberi- és márciusi  iskolai és/vagy városi 
ünnepi megemlékezés, az adventi  gyertya-
gyújtásokhoz kapcsolódó közös dalolás, a 
karácsonyi mûsor,  a Tavaszi Énekes 
Találkozó - amelyen a város több iskolájának 
énekelni szeretõ diákcsoportjai hallhatók - 
az Eötvös-napokon megrendezésre kerülõ 
kulturális bemutató, a ballagás, a tanévzáró.
Volt már alkalmunk elutazni Észak-
Magyarországra, és énekelni az Egri Dalo-
sünnepen, a Gyakorlóiskolák I. és II. 
Országos Kórustalálkozóján, ahol három 
felejthetetlen napot töltöttünk el szívesen 
éneklõ diákok és felnõttek társaságában. A 
közös záró koncerten közel 1000 gyer-
mekkel együtt zengtük be a sportcsarnokot 
és új barátságokkal gazdagodva tértünk 
haza. 
Együtt lélegzünk, együtt koncentrálunk, egy 
jókedvû, tettre kész csapat vagyunk.

… MERT ÉNEKELNI JÓ! … 
EGYÜTT  ÉNEKELNI  MÉG  JOBB!!

Czinege Hajnalka
Ugrainé Nagy Zsuzsanna

ének-zene szaktanárok, kórusvezetõk

Egy kórusban.
Egy csapatban!

ALKOTNI JÓ! - rajzszakkör iskolánkban



Iskolánk életében kiemelt helyet foglal el a testnevelés. A sportágat kedvelõk is iskolánk falain belül találhatnak 
mindennapos testnevelés programja iskolánkban az edzési lehetõségekre. 
elsõtõl nyolcadik évfolyamig heti 5 órában valósul meg. Fontos láncszem a mozgás megszerettetésében az 
A testnevelés tanítását igyekszünk szakos tanárokkal intézmény által szervezett tömegsport akció, ami nagy 
biztosítani. Az alsó tagozaton törekszünk változatos, hagyományokra tekint vissza. Havonta egy alkalommal 
sokoldalú testnevelésórákat adni diákjainknak, ami jó hol kerékpár, hol gyalog-, hol vízi túrát szervezünk. 
alapja  lehet a  gyerekek késõbbi  önálló  sportág- Ezekre az eseményekre iskolánk tanulóin és tanárain 
választásának. E tantárgy magába foglalja a normál kívül a szülõk is bekapcsolódhatnak. 
osztályokban is a hagyományos atlétikai, labdás és torna Évek óta részt veszünk és vonzó mozgásos progra-
jellegû órák mellett a judo alapjainak oktatását is. mokat szervezünk szeptemberben az Európai Diák-
Judoórákon az 1-2. évfolyamos tanulók heti rend- sportnap keretében, júniusban a diákönkormányzat 
szerességgel vesznek részt. A 2. évfolyamon valósítjuk napján.
meg az úszásoktatást. A kosárlabdaórák is egy órával Az idei tanévtõl a Magyar Diáksport Szövetség 
megnövelték az óraszámot. Ezt a sportágat az 1-3. felkérésére csatlakoztunk az Aktív iskola programhoz.  
évfolyamos gyerekek tanulják a testnevelésórákba Iskolánkban a testnevelés-oktatás célja, hogy tanulóink 
ágyazva. A mindennapos testnevelés bevezetésével közül minél többen a sportot, a mozgást szeretõ, 
néptánc modult indítottunk el az elsõtõl harmadik elfogadó emberekké váljanak!
évfolyamokon. 
A mozgásvágy nem korlátozódhat csak a délelõtti órákra. Andrási Barna, a testnevelést tanítók 
Ezért fontosnak tartjuk, hogy a tanórákhoz csatlakozó munkaközösségének vezetõje
délutáni idõszakban a kedvük szerint válasszanak 
tanulóink a kínált programjainkból. Lehetõséget 
biztosítunk 1-2. és 3-4. évfolyamos fiúknak és lányoknak is 
labdarúgás- és kosárlabdaedzések látogatására. 1-8. 
évfolyamig várjuk a tornázni szeretõ lányokat, illetve egy 
játékos képességfejlesztõ foglalkozás is minden felsõs, 
nem sportoló diák számára elérhetõ. A judo és kézilabda 
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A BAJAI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA    LAPJA

Iskolánkban már 31 éves hagyománya van a hétpróba alkalmaknak. 
Változatos ajánlatokkal hívjuk a gyerekeket és szülõket. 
A legalább 5 próbán résztvevõk a sorozat emblémájával ellátott pólót 
kapnak, amely ebben a tanévben a Duna 2023 nevet viseli. A tanév idõszaka 
alatt, arányosan vannak szétosztva a próbák. Õsszel kerékpártúrával 
kezdünk, ezután gyalogtúrák következnek a Mecsekben, vagy a szekszárdi 
dombvidéken. Télen hótaposó túrát szervezünk. Régi hagyományokat 
felelevenítve éjszakai túrára is megyünk. Decemberben pedig a 
Mikulással is találkozhatunk az erdõben. Tavasszal egy távolabbi tájat 
célzunk meg egy hosszabb túrán. Egy korábbi tanévben a pécsi hegytetõn, 
az Állatkert, a TV-torony környékén jártunk. Májusban sárkányhajóval 
evezünk a Sugovicán. A sorozat utolsó alkalma a próbazárás - alkalmanként 
egy finom bográcsos krumplipaprikással kiegészítve - ekkor kapják meg az 
ötpróbások a várva várt pólót. 
Az utóbbi években kb. 100 fõ járt rendszeresen a túráinkra. A családok 
együtt jönnek, jobban megismerhetik egymást az osztályba járó gyerekek, 
szülõk, újabb barátságok szövõdhetnek. Nagy élményt nyújt a csodálatos, 
szép tájakon való túrázás. Ismerkedhetünk az ott élõ növényekkel, 
állatokkal, a táj szépségeivel. 
Szeretettel várunk minden leendõ elsõs tanulót és családját hétpróbáinkra!

Balatoni Zsolt túraszervezõ

Testnevelés a Bajai Eötvös József Általános Iskolában

Hétpróba túrasorozat

A Gyaxi egy erõs és sportos iskola. Kedves tanárok és okos 

diákok vannak itt. Különbözõ sportokat ûzhetsz, például: 

kosárlabda, foci, kézilabda, lánytorna, judo. Sok versenyen 

vehetsz részt. Az osztálykirándulások mindig izgalmasak, 

más-más helyekre mennek az osztályok, és különbözõ 

foglalkozásokon vesznek részt. Gyere a Gyaxiba, mi sok 

szeretettel várunk! Augusztin Maja 6.a
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