
Kedves Szülők!

Meghatározó döntés előtt állnak a ma még óvodás gyermekükkel, 

amikor iskolaválasztásról beszélünk. A következő 8 évben a 

kisiskolásból fiatal felnőtté serdülnek a gyerekek az általános iskola 

falai között, ahol számtalan impulzus éri őket, folyamatos 

személyiségváltozáson mennek keresztül, ahol lesznek nehéz 

pillanatok és örömteli időszakok egyaránt, de minden bizonnyal az 

érdeklődésük és tudásuk gazdagodni fog és kinyílik a világ számukra.

Mi, ebben az igen sokszínű iskolában örömmel, tenni akarással 

kísérjük végig a tanulóinkat a hosszú úton - segítve a szülőket, 

családokat -, ahol arra törekszünk, hogy a tudás elsajátítása mellett 

élmény legyen, és ne csupán kötelesség az iskolába járás.

Intézményvezetőként és szülőként fontosnak tartom, hogy egy 

bizalmon alapuló kapcsolatban mindenkinek legyen meg a maga 

feladata a tanulóink fejlődésében. Pedagósusaink segítik őket már az 

első percektől, hogy egy számukra új környezetben a legnagyobb 

biztonságban érezzék magukat. Majd az idő előre haladtával utat 

mutassunk a tehetségük kibontakozásában, vagy épp a hiányosságuk 

fejlesztésében. Ehhez a nemes feladathoz a nagyfelmenő rendszert 

preferálom, ahol a folytonosság és a következetesség jellemzi a 

mindennapjainkat.

Három, szakmájukat magas színvonalon végző, azonban személyisé-

gükben eltérő elsős tanító nénit kértem fel a következő tanévben 

induló elsős osztályok irányítására, ahol mindenki megtalálhatja a 

gyermeke számára a legmegfelelőbb pedagógust. Azonban javaslom, 

ne csupán emiatt válasszák iskolánkat! Kínálatunk és képzésünk 

egyedi városszerte. Az angol nyelv elsajátítása már az első 

évfolyamon elindul, összhangban az alapozó tantárgyakkal. 

Mindemellett „c” osztályunkban színesebb, változatosabb tartalom-

mal töltjük meg a testnevelésórákat. 

Számíthatnak rám és a kollégáimra! Bízom abban, hogy hamarosan 

Önt és gyermekét is közösségünk tagjaként köszönthetjük!

Biztos tudás és élményszerű oktatás egy sokszínű iskolában – ezt 

kínálja a Bajai Eötvös József Általános Iskola.

Radnóti Miklós intézményvezető

Kedves Szülők!
Intézményünk több alkalommal, többféle módon 
kívánja segíteni a szülőket a gondos iskolaválasz-
tásban, ezért a következő bemutatkozási lehető-
ségekre hívjuk és várjuk az iskolánk iránt 
érdeklődőket.

Iskolánkkal játékos,  kötetlen formában 
ismerkedhetnek a leendő első osztályos gyerekek 
és szüleik 2018. március 3-án, szombaton 9-12 
óra között az intézményünkben tartandó 
Játszóházban.
Erre az alkalomra tornacipőt hozzanak magukkal 
a gyerekek!

Szeretettel várjuk a szülőket egy csésze tea 
melletti kellemes beszélgetésre a leendő első 
osztályos tanító nénikkel 2018. március 9-én 
(pénteken), 16:30-18:00 között a Teaházba, 
melynek helyszíne a 145. tanterem.

Nyílt tanítási napjainkon betekintést nyerhet-
nek a szülők és a gyerekek az iskolánkban folyó 
nevelő-oktató munkába. Ezeken a napokon az 
1-3. órában lehetőség nyílik az elsős tanító nénik 
tanóráin való részvételre. Ennek időpontja: 
2018. március 20-21-22. (kedd-szerda-csü-
törtök).
A pontos órarend a későbbiekben kerül fel a 
honlapra.

2018. március 22-én (csütörtökön) 17 órától 
tájékoztató szülői fórumot tartunk az érdeklődő 
szülők számára,  amelynek helyszíne a 
Stúdióterem.

Szeretettel várunk mindenkit!

Radnóti Miklós intézményvezető

A BAJAI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA
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Természetes Megismerni - Megszeretni - Fenntartani

Öko-tudatosság az Eötvösben

ERDEI
ISKOLA

Nagyon izgalmas volt az idei tanévkezdés 5. 
évfolyamos tanulóink számára. Szeptember 
harmadik hetében erdei iskolai programokon vettek 
részt az osztályfőnökökkel és a kísérő tanárokkal. 
Ebben a tanévben a program egész hetes volt. A 
gyerekek hétfőtől péntekig számos érdekes és 
izgalmas helyszínre látogattak el.

Ma voltunk az Éber-emlékházban. Az erdei iskola keretében az 
osztályfőnök kíséretével érkeztünk meg a Jókai utcába.
Először megnéztük a festményeket, szobrokat, könyveket és a régi 
használati tárgyakat. A kiállításon megcsodálhattunk néhány különleges 
darabot. Például a festő saját kezűleg készített rajzeszközeit. A család többi 
tagja is festő volt. A házban egyediek voltak az intarziás bútorok. 
Módunkban állt megismerni ezt a technikát. Papírból készítettük el a 
mintadarabokat.
Nagyon jól telt ez a délelőtt. Élményekkel gazdagon tértünk haza.

Borbély Balázs 5. c

Szeptemberben erdei iskolában voltunk. Az első nap 
Pörbölyre utaztunk vonattal a gemenci erdőbe. 
Először a skanzenbe mentünk, ami nagyon tetszett. 
Tele volt kitömött állatokkal,  természettel 
kapcsolatos dolgokkal. Ezután túrázni mentünk az 
erdőbe, ahol vadakat is etethettünk. Láttunk őzet, 
szarvast és vaddisznót is. Miután kisétáltunk az 
erdőből, egy játszótéren pihentünk meg, ahol lehetett 
étkezni és játszani is. Közben háziállatokkal is 
találkoztunk, amik szintén a Gemenchez tartoztak. 
Egy cicát és két kutyát meg is simogattunk. Végül fél 
egy körül mentünk vissza a suliba, szintén vonattal. 
Ez a nap nagyon tetszett mindenkinek. Azért ajánlom 
a helyet, mert nagyon szép és izgalmas. Akár 
kirándulásra is megfelelő. Remélem, eljutunk még 
ide az osztállyal.

Topánka Délia 5.b

Ötödikesek lettünk. Egy héten át erdei iskolába 

jártunk. A második napon a Remény Lovastanyára 

bicikliztünk.

Amikor odaértünk, lepakoltunk és elő kellett venni a 

jegyzetfüzetet. Megbeszéltük, hogy a lóval hogyan 

szabad bánni. Elsétáltunk egy hatalmas területre, 

ahol nagyon sok lovacska legelt. Egy kisebb 

karámban hat volt. Gábor bácsi megengedte, hogy 

megtisztítsuk a szőrüket és kifésüljük a sörényüket. 

Utána hat gyerek egy-egy lóra felülhetett és a lovasok 

mellett sétált valaki, hogy fogja a kantárt. A pacikon 

feladatokat kellett elvégezni. A többségnek ez tetszett 

a legjobban. Aki akarta, az még egyszer lekefélhette a 

szép állatokat. Majd elmentünk lovaskocsikázni, ami 

nagyon jó volt. Egy ideig az osztálytársam vezette a 

kocsit. Megtanultuk a tanya csatakiáltását, ami így 

szólt: 

„AKIK VAGYUNK, MI VAGYUNK, JE!

MI VAGYUNK, AKIK VAGYUNK, JE!”

Mikor visszaértünk, kipróbáltuk az ostorokat. A végén 

a lovaknak jutalomfalatokat adhattunk.

Összepakoltunk, elköszöntünk a tanároktól, a 

lovaktól és elindultunk haza.

Ikladi Viktória 5. a

Intézményünk működésének 2006 óta kiemelten 
meghatározó jellemzője a környezettudatos 
nevelés és oktatás. Ehhez a környezetet, a 
közösséget és az egyént egyaránt óvó- védő szemléletmódhoz mi 
már a kezdetek kezdetén csatlakoztunk. 
A programba azért kapcsolódtunk be, mert fontosnak ítéltük a 
fenntarthatósággal, globális felelősségvállalással való 
foglalkozást iskolai szinten is. Hosszú éveken át kiemelkedően 
hatékony tevékenységet folytattunk, amelynek köszönhetően 2012-
ben elnyertük az Örökös ökoiskola címet. 
Referenciaintézményként az elmúlt évek folyamán az ország több 
iskolájából érkeztek hozzánk pedagógusok azzal a céllal, hogy 
megismerkedjenek tevékenységünkkel, átvegyék tőlünk a nálunk 
már eredményesen működő el járásokat ,  módszereket . 
Sikerességünk titkai közé tartozik többek közt a csapatmunkában 
történő gondolkodás és a tanulói tevékenységorientáltság. 
Évente legkevesebb 70-80 kisebb vagy nagyobb közösséget érintő 
program segítségével formáljuk a gyermekek gondolkodásmódját. 
A bőséges kínálatból szorgalmi időben és a nyári szünetben egyaránt 
válogathatnak tanulóink. A tanórákon és a szabadidőben 
élményekre, tapasztalatokra építve valósítjuk meg céljainkat. 
Rendezvényeink sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy ezeken 
a gyerekek minden alkalommal szívesen vesznek részt. Az 
előadások, túrák, táborok, versenyek és vetélkedő mind-mind 
jelentős mértékben formálják az érzelmi intelligenciát, az 
alkalmazni képes gondolkodásmódot, amelyek nagy hatást 
gyakorolnak a hétköznapok életvitelére.
Továbbra is célunk olyan gyermekközösség nevelése, akik képesek 
a közösségi döntések meghozatalára, a rendszerben való 
gondolkodásra önmaguk és környezetük jövője érdekében.

Nemes Gáborné, az öko-munkacsoport vezetője
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Az emelt szintű oktatást nem osztályokhoz, hanem évfolyami szinten csoportokhoz kapcsoltuk, sávosan. Így 

továbbra is lehetőség van arra, hogy kis elsőseink a számukra legkedvesebb tanító néni osztályát válasszák, és 

emellett, ha kedvet éreznek, belekóstoljanak az angol nyelvi dalok és mondókák világába.

Jelenleg az első két évfolyamon játékos nyelvi foglalkozások keretében ismerkednek diákjaink az angol 

nyelvvel, majd a 3. évfolyamon minden héten heti egy órát biztosítunk a nyelvoktatás részére.

A 2017/18-as tanévben az ötödik és hatodik évfolyamtól kezdve az emelt szintű csoportokban tanuló 

gyerekek a heti 3 órájuk mellé kapnak még 2 órát, órarendbe építve.

A program először idén a 2017/18-as tanévben került bevezetésre, így a következő tanév szeptemberétől újra 

választható a gyerekek részére. A jövőbeni első évfolyamos kisdiákok számára fokozatosan, felmenő 

rendszerben válik elérhetővé a választott program.

Tehetséggondozó matematika szakkör 3-4. 
évfolyamos tanulók részére

A harmadik és negyedik évfolyamos tanulóknak 
lehetőségük van matematika szakkörön megmutatni, hogy 
milyen tehetségesek.
Minden év elején a harmadikosok egy válogató feladatlapot 
töltenek ki, akik a legjobban teljesítettek, szakköri tagok 
lehetnek. A szakkör általában kis létszámmal működik, 10 
fővel. A két évfolyam közösen, egy csoportban, heti egy 
órában dolgozik. Gondolkodtató, logikai, érdekes 
feladatokat oldanak meg a gyerekek.
Iskolánk fontosnak tar t ja  a  tehetséges  d iákok 
továbbfejlesztését. Ezeken a szakköri órákon azoknak a 
tanulóknak, akik szívesen törik a fejüket, szeretnek 
gondolkodni nehezebb feladatok megoldásán, lehetőségük 
van tehetségük megmutatására, kibontására.

Bakos Barbara matematikatanár
3

Pályázatok, fejlesztések - innováció

Már ebben az évben kézzel fogható lesz mindaz, amit 

iskolánk „jelmondata” is üzen, vagyis a megújulás! Az 

iskolavezetés és a tantestület egyaránt nyitott a pályázatok 

adta lehetőségek kihasználására, amihez a Bajai Tankerületi 

Központ minden segítséget megad.

Az Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően több 

területen is érzékelhető lesz az innováció. Egy több mint 50 

milliós pályázatnak köszönhetően 112 db nyílászáró 

cseréjére, és 28 terem parkettájának felújítására van 

lehetőség. Belső udvarunkon fittnesz eszközök (17 db) 

lesznek kihelyezve 6 millió forint értékben. Több pályázat is 

segíti a tanulás folyamatát, amely elsősorban a digitális 

eszközök beszerzésére irányul, így a tanulók 32 db 

táblagépet kapnak, a pedagógusok szinte mindegyike 

laptophoz jut, illetve egy speciális tantermi kijelző telepíté-

sére is sor kerül. Nyári táboroztatás terén is színesedhet a 

kínálat. Hasonlóan a „Határtalanul” pályázat kapcsán is, ahol 

a felsőbb évfolyamosok külhoni településekre juthatnak el. 

Egy 15 millio forintos TAO-s forrásból lehetőséget kapunk a 

sportcsarnokunk felújítására.

Radnóti Miklós intézményvezető

SANS FRONTIÈRES - WITHOUT BORDERS - OHNE GRENZEN
Do you speak English?

Ezt a kérdést nagyon sokat halljuk, és egyre gyakrabban botlunk olyan angol szavakba a hétköznapi életünk során, amelynek esetleg 

már nincs is magyar megfelelője.

Ezen a gondolaton elindulva született meg az az elképzelés iskolánkban, hogy emelt szintű nyelvi képzést ajánlva a tanulóinknak, 

nagyban hozzájárulhatunk jövőjük sikeres megalapozásához.

Elképzelésünk alapját képezte az a szándék, hogy minél több tanulónkat vonjuk be ebbe a képzési formába, és a lehető leghamarabb.

2017 tavaszán intézményünk tantestülete egyöntetűen a program sikeres megvalósítása mellett állt, és közösen gondolkodva az 

alábbi elképzelés körvonalazódott:

MIT?

HOGYAN?

MIKOR?

Bízunk benne, hogy a lehetőség sokak számára kínál 

izgalmas kihívásokat.

Sok szeretettel várjuk érdeklődő kisdiákjainkat!

Matheisz Éva angoltanár

XXVIII. évfolyam különszám
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Kedves Gyerekek!

Üdvözöllek benneteket a könyvtárban, az iskola különös, 

ábrándos mesebirodalmában. Ez a világ a csönd országa, ahol 

a könyvek hátán útra kelhetünk és bebarangolhatjuk az egész 

univerzumot.

A világ tágas: üljünk hát fel egy űrhajóra, repülőgépre, 

sportautóra, pattanjunk elefántnyeregbe, vagy tartsunk egy 

vándorló madárral, aki körberepüli az egész földet.

Hisz minden egyes könyv ablak a világra. Ablak, amelyet ha 

kinyitunk, nem is akarunk majd becsukni. 

Látni fogod, hogy mikor fellapozol egy könyvet, hirtelenjében 

a sulin kívül találod magad: az Északi-sarkon, a sivatagban, 

Dél-Amerika forró dzsungeleiben, a kínai nagyfalon, egy 

komor írországi várban, magas hegy tetején, odakinn az 

űrvilágban. Figyelheted a vadászó oroszlánokat, a lopakodó 

tigrist, a kitörni készülő vulkánokat, a csöndes lombhullató 

erdőket. Vagy éppen csatákról olvashatsz, lovagokról, akik 

tornára készülnek, bennszülöttekről, akik vadászni indulnak. 

Kalandra hív minden egyes könyv, keljünk hát útra!

Miután megtanultatok szépen olvasni, a könyvtár kapuja 

kitárul előttetek. Beléphettek a csönd és mesék országába, ahol 

nektek is szépen, csendben kell viselkednetek.

Hamar rájöttök, hogy olvasni jó. Ami külön öröm, hogy otthon 

folytathatjátok a megkezdett könyv olvasását. Mert a könyvtár 

legvarázsosabb ajándéka, hogy a könyveket ki lehet 

kölcsönözni, haza lehet vinni, hogy ott anyának, apának, 

kistesónak is elmondhassátok, hogy éppen milyen világban 

tartózkodtok.

Várlak benneteket!

Osztrogonácz Miklós könyvtáros

Egyedi és különleges színfoltja iskolánknak az iskolatévé 
megléte.

Egyedi azért, mert az országban nem sok iskolában 

működik több mint 30 éve ITV. 1986 karácsonyán indult 

az első adás, így már a 30. évfordulón és a 900. adáson is 

túljutottunk. Az adásokat kis riportereink készítik 

felnőtt segítséggel. Két stáb felváltva gondoskodik arról, 

hogy az iskola életének aktuális hírei eljussanak a 

tanulóinkhoz.

Mindenről igyekszünk beszámolni, ami velünk történik. 

Ezek például: a tanulók eredményei, sikerei, versenyeken 

való részvételek, az iskolában történt fontos események.

Vannak állandó rovataink is, többek között Zenerovatunk-

ban hangszeren tanuló diákjaink koncertjeiből válogatunk, a 

Folyosógalériában pedig a legszebb rajzokat láthatjuk.

Az adások pedig heti rendszerességgel péntek reggel 3/4 8-tól 

8-ig láthatók.

Kovácsné Tettinger Mária riporterszakkör vezető

Vonatkerti Napló, avagy iskolánknak újságja is van

A lap 1991 áprilisában jelent meg először szülők, pedagógu-

sok, tanulók közös döntésének eredményeként. Az újság 

kiadási költségeit ekkor a szülők egyesülete vállalta. Ebben a 

tanévben még egyszer kiadásra került, ekkor még nem volt 

havilap. 

Célja az volt, hogy az iskolánkban és környezetében 

lezajlott eseményekről, szándékokról, elképzelésekről hírt 

adjon. Érdekessége még az indulásnak az újság címválasztása 

is. Pályázat útján döntötték el. A beérkezett 65 jeligés 

javaslatból két zsűri választotta ki a legjobbnak vélt ötletet. 

Lapunk címe, amely azóta sem változott, minden bajai 

számára azonnal elárulja, hogy csak rólunk lehet szó!

A Vonatkerti Naplónak 2004 szeptemberéig 8 oldalnyi 

terjedelemben 140 száma jelent meg. A 2004/2005. tanévben 

12, a 2005/2006. tanévben 16 oldalra bővült az oldalszáma. 

Ezt követően, kilenc éven keresztül havonta került az 

előfizetők elé az újság. Ám a technika fejlődése, és a benne 

rejlő lehetőségek miatt 2014 szeptemberétől már 

elektronikus formában, iskolánk honlapján olvasható.

Az újság főszerkesztőjeként meleg szívvel ajánlom minden 

érdeklődőnek, mert színes, változatos, érdekes és tele van 

aktualitásokkal, hírekkel, eredményekkel!

Kovácsné Horváth Zsuzsanna főszerkesztő

KÖNYVTÁR

ITV

VONATKERTI NAPLÓ

XXVIII. évfolyam különszám
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Mészáros Éva vagyok, tanítói 

diplomámat a bajai Eötvös 

József Tanítóképző Főiskolán 

szereztem 1997-ben. Ezt köve-

tően a Felsővárosi Általános 

Iskolában kezdtem el dolgozni, 

állandó helyettesi munkakör-

ben. Itt lehetőségem nyílt arra, 

hogy bepillantást nyerjek mind 

az alsó, mind a felső tagozatos 

gyerekek tanulmányi munká-

jába. 

A következő években kis létszámú első osztályban 

osztályfőnökként is tevékenykedtem. Itt találkoztam először 

tanulási nehézségekkel küzdő gyerekekkel, és ekkor 

döntöttem úgy, hogy elvégzem a Kaposvári Egyetem 

gyógypedagógus szakát. Ezután két gyermekem született, így 

néhány év kihagyás után, az Eötvös József Főiskola Gyakorló 

Általános Iskolájában folytattam a pedagógiai munkámat, 

napközis nevelőként. Két éve sikeres szakvizsgát tettem a 

fejlesztő, differenciáló pedagógia területén. Néhány éve 

környezetismeretet és technikát is tanítok alsó tagozaton, 

amelyet igyekszem szívvel-lélekkel végezni. 

A gyermekekkel való foglalkozás már fiatal koromban is nagy 

örömet jelentett számomra, ezért választottam ezt a hivatást. 

Anyaként is fontosnak tartom azt, hogy ha a gyermek bekerül 

egy új közegbe, ott jól érezze magát, és zökkenőmentesen 

vegye az új akadályokat. Az egyik legfontosabb feladatom, 

hogy olyan stabil tudást és alapokat nyújtsak a tanulóknak, 

amelyekre a továbbiakban tudnak építeni: biztos olvasási, 

számolási, írási készségek kialakítása, helyes tanulási 

szokások elsajátítása, és az egészséges életmód jelentőségé-

nek tudatosítása. Célom, hogy kellemes, nyugodt, 

szeretetteljes környezetben adjam át a tudást a gyermekek-

nek, hogy nyitott szívű és gondolkodású, érdeklődő 

személyiség-ként kerüljenek ki a kezem alól. Az oktató-

nevelő munkámban fontos szerepet tulajdonítok a szülőkkel 

való őszinte, partneri kapcsolattartásnak, hiszen mindany-

nyiunk közös érdeke, hogy a gyermek megfelelő irányba 

fejlődjön.

A tanítás során különböző módszerekkel törekszem arra, hogy 

minél több inger érje a tanulókat, és így könnyebbé váljon az 

ismeretek elsajátítása, megszilárdítása. Fontosnak tartom, 

hogy a tanulók önmagukhoz képest a lehetséges maximumot 

hozzák ki magukból, ezáltal növelve önbizalmukat. 

Céljaim között szerepel, hogy az együtt eltöltött évek alatt egy 

olyan biztos ponttá váljak a gyerekek életében, akivel 

megoszthatják örömüket, bánatukat. Igyekszem olyan 

közösségi szellemet kialakítani, ahol kiemelt helyet kap az 

egymásra való odafigyelés, bizalom. 

Mészáros Éva

Intézményünkben évről évre egyre több tanuló igényel napközis ellátást. 

Jelenleg 10 csoporttal működünk. 

A legtöbb csoport létszáma egy osztályból tevődik össze, de vannak 

többosztályos csoportok is. A napközi egyik fő feladata a házi feladat 

elkészítése, de emellett sok más programot is kínálunk a gyerekeknek. 

Többek között könyvtár,- és múzeumlátogatáson veszünk részt, évente két 

alkalommal bérletes színházi előadásokra járunk. A téli időszakban pedig a 

városi jégpályára is elvisszük a gyerekeket. Péntekenként a házi feladat 

elkészítése helyett játszóházat szervezünk. Ezeken a délutánokon sport, 

kézműves, és kulturális foglalkozásokat tartunk. A nagyobbak körében 

nagyon kedvelt pl. a számháború, a méta. Iskolánkban hagyományként 

kerül megrendezésre az őszi és a tavaszi terményünnep, amit mindig nagy 

érdeklődéssel várnak tanulóink. Az őszi terményünnepen termésekből, 

magvakból készítünk különböző tárgyakat, gyümölcsökből pedig salátát. 

Tavaszi játszóházunkat a húsvéttal kapcsolatos hagyományok köré 

szervezzük. Ilyenkor tojást festünk, locsolóverseket tanulunk, kézműves 

ajándéktárgyakat készítünk. 

Mindezek mellett az iskola egyéb rendezvényeinek szervezésében és 

lebonyolításában is folyamatosan közreműködünk. 

Mészáros Éva napközis munkaközösség-vezető
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„ Vedd észre, hogy a gyermeket nem lehet kényszerrel tanítani.
A puszta léted, a viselkedésed az, ami formálja.

Éreztesd meg vele, mi helyes, mi nem. Ebből tanulja meg, mi a jó és mi nem.
Támogasd, és tégy meg mindent azért,

hogyha felnő, elégedett és boldog legyen.” (J. Wagele)
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K o v á c s n é  H o r v á t h 
Zsuzsanna vagyok, 1990-ben 
kaptam tanítói diplomát 
Baján, az Eötvös József Tanító-
képző Főiskolán „matematika 
szakosként”. Kicsi gyerekko-
rom óta erre vágytam, így egy 
nagy álmom teljesült a diplo-
maosztón. Lelkesedésem, 
amely erre a pályára terelt, 
azóta sem csökkent, minden 
tanévet nagy izgalommal és 

kíváncsisággal várok. Nagyon szeretem a gyerekeket, 
szívesen foglalkozom velük. Főként az alsós korosztály 
az, amellyel a legkönnyebben találom meg a közös 
hangot.
A tanítóképző elvégzése után nem kaptam Baján állást, 
így a környező falvakban kerestem, majd kaptam 
lehetőséget a tanításra. 
Sokáig dolgoztam falusi iskolákban, ahol nagyon sok 
tapasztalattal lettem gazdagabb elsős osztályfőnökként is. 
Később sikerült visszakerülnöm Bajára, és 2002-től a 
„Gyakorlóban” tanítok. A hosszú évek alatt folyamatosan 
képeztem is magam: előbb rajztanári diplomát, majd 
pedagógus szakvizsgát is szereztem. Voltam napközis 
nevelő is, most pedig osztálytanítóként segítem az alsós 
gyerekeket a megismerés útján. 
Nagyon szép feladat a miénk, elsős tanítóké: gyerekeket 
vezetünk be az olvasás, írás, számolás rejtelmeibe. Nincs 
annál jobb érzés, mint amikor már maguk birkóznak meg 
a betűk, számok kesze-kuszaságával, s tudom, hogy ezt az 
én segítségemmel érték el. 
Óriási elismerés számomra, mikor első osztály végén 
odajönnek hozzám a gyerekek, és megköszönik, hogy 
megtanítottam írni, olvasni, számolni őket.
De szívet melengető érzés az is, amikor a szülők azzal 
búcsúznak tőlem, hogy megszerettettem gyermekükkel 
az iskolát.
Osztályaimat nagy türelemmel, és mindig segítő 
szándékkal vezettem, irányítottam, ügyelve a lassabban 
haladók segítésére, de a tehetségesebbek képességeinek 
kibontakoztatására is. Igyekszem nyugodt, bizalommal 
teli légkört kialakítani, ahol diák, tanító egyaránt jól érzi 
magát. Ahol lehet hibázni, lehet örülni a másik sikerének. 
Fontosnak tartom, hogy közösség kovácsolódjon a 
gyerekekből, ahol a jókedv, a tolerancia, a humor is 
helyet kap. Mindennek igénye személyiségemből is 
adódik, mely kiegyensúlyozott, türelmes, csendes, derűs.
Elsődleges teendőm elérni azt, hogy bizalommal 
forduljanak felém a gyerekek. Aztán a mindenkiben rejlő 

értékek feltárása az, ami a kicsi gyerekek számára is 
lényeges, hiszen így lesznek képesek hinni önmagukban, 
s ezzel a hittel tanulnak meg oly sok mindent.
Törekszem arra, hogy minél változatosabb módon és 
játékosan tanuljanak, minél több inger érje őket. 
Sokszor dolgozunk órákon eszközzel, tevékenységgel, 
csoportokban, párokban. A gyerekek nagyon élvezik, és 
közben megtanulnak odafigyelni egymásra, megtapasz-
talják az alkalmazkodás, együttműködés fontosságát.  
Két gyermek édesanyjaként tudom, hogy milyen nagy 
jelentőségű az a pillanat, amikor a féltve őrzött gyermek 
iskolába kerül. Az én lányaim már nagyok, de tisztán 
emlékszem arra a sok-sok izgalomra, aggodalomra, ami 
annak idején az iskolakezdésüket kísérte. Viszont 
bizalommal adtam át őket az elsős tanító néninek, és már 
az első pár nap után megnyugodva láttam, hogy jól érzik 
magukat, és tudtam, jól döntöttünk, jól választottunk. 
Remélem, a kedves szülők is ezt fogják érezni, akik 
megbíznak bennem, s szárnyaim alá bocsátják kislá-
nyukat, kisfiukat.
Tudom, hogy nem könnyű időszak az óvoda és az iskola 
közötti átmenet, szeretném, ha ez a legkevésbé viselné 
meg az osztályomba kerülő családokat, hiszen ez egy 
családot érintő változás.
Nyitott vagyok a szülők felé, nagyon várom őket is, mert 
szükséges az ő közreműködésük, segítségük is a 
sikerekhez, eredményekhez. Meghallgatom visszajelzé-
seiket, s próbálom velük együtt megoldani a problémákat, 
ha előfordulnak. Azt hiszem, nagyon szerencsés vagyok, 
mert eddig még mindig támogató és segítőkész szülői 
közösségekkel találkoztam. 
Fontos számomra és az iskola közössége számára is, hogy 
hozzánk minden gyerek szívesen járjon iskolába. 
Szeretném ezt a leendő kis elsősöknél is elérni: ne 
feszülten, rémülten, félelemmel lépjenek be reggelente az 
osztályba, hanem mosolyogva, vidáman, kíváncsian.  
Munkám során nagy figyelmet szentelek a gyerekek 
komplex nevelésének. Célom, hogy tanítványaim 
magabiztosan mozogjanak az őket körülvevő világban. 
Legyenek érzékenyek a szépre, a jóra, lássák meg 
másokban az értékeket, óvják a környezetüket.
Mindezek tükrében érzem magaménak J. Wagele fentebb 
leírt gondolatait.

Kovácsné Horváth Zsuzsanna

XXVIII. évfolyam különszám
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„ A szó nem elég,
példák által kell tanítanod, és csak azt tudod megtanítani,

amire tapasztalatokon keresztül tettél szert.”

„ A szó nem elég,
példák által kell tanítanod, és csak azt tudod megtanítani,

amire tapasztalatokon keresztül tettél szert.”

Paszterkóné Zavaros Katalin vagyok. Első diplomámat 

1991-ben szereztem a bajai Eötvös József Tanítóképző 

Főiskola óvodapedagógus szakán. Még ez év augusztusában 

munkába álltam egy kis község óvodájában. 

Mindamellett elvégeztem a tanítói szakot is, majd 1999-től az 

általános iskolában tanítottam.

Időközben jelentkeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Főiskolán indított nyelv- és beszédfejlesztő szakra. Itt 

nemcsak a beszédfejlesztést tanultuk, hanem megismertük a 

diszlexiás, diszgráfiás tanulók fejlesztésének lehetőségeit is. 

Közben egy 120 órás diszkalkulia tanfolyamot is elvégeztem, 

amelyet Dékány Judit tartott. Nagyon sok hasznos és 

használható ismeretre tettem szert mire ezt a képzést 

befejeztem. Ezek után úgy gondoltam, a törvényi háttérrel, az 

iskolai élet szervezésével, lehetőségeinkkel is tisztába kell 

lennem, ezért pedagógus szakvizsgát tettem.

Tudatos keresgélés során jutottam el a szegedi egyetem nyelv- 

és beszédfejlesztő tanári szak mesterképzéséhez. A sok 

elméleti tudás mellett, amit itt megszereztem, nagyon 

hasznosnak bizonyult az a gyakorlat, amit a Szegedi 

Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános 

Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi 

Otthonos Óvodájában tölt-

hettem.

A szakvezető értékelése a 

tanítási gyakorlatomról megerő-

sített abban, hogy eddigi pedagó-

giai munkám jó irányba fejlő-

d ö t t ,  k é p e s s é g e i m e t  m é g 

erőteljesebben hangsúlyozhat-

tam. Könnyen megtaláltam a 

megfelelő kommunikációt az 

„idegen” tanulói csoporttal.

2004 márciusában lehetőségem nyílt, hogy az Eötvös József 

Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában folytassam tovább 

pedagógusi tevékenységemet.

2010 szeptemberétől az egyik első osztály osztályfőnöke 

lettem. Itt tapasztaltam meg azt, hogy milyen hasznos az 

óvodapedagógusi gyakorlatom, hiszen ennek segítségével 

zökkenőmentesebbé tehetem az iskolánkba érkező 

gyerekek beilleszkedését az új környezetbe, mivel tudjuk, 

hogy az óvodáskor lezárása egyben egy új és kihívásokkal teli 

időszak kezdetét is jelenti. Kétgyermekes édesanya lévén 

tisztában vagyok annak jelentőségével, hogy milyen fontos 

gyermekünk első benyomása iskolájáról és tanító nénijéről, 

mert ez tanulmányaikat, fejlődésüket nagyban meghatározza.

Úgy érzem, pályám eddigi alakulása szerencsés volt, mert sok 

oldaláról részese lehettem, az oktatás és nevelés folyamatának, 

ezáltal fejlődhettem is. 

Az alsó tagozat legfontosabb feladatának tartom a helyes 

tanulási szokások, valamint a biztos olvasási, írási, 

számolási készségek kialakítását. Mindezt játékosan, 

élményekben gazdagon, megfelelő nevelési módszerekkel, a 

legújabb technikai vívmányok segítségével, játékos fejlesztő 

gyakorlatokkal, kooperatív tanítási módszerekkel érem el, 

figyelembe véve a gyermekek képességeit. 

Az ismeretek átadása mellett kreativitásomat is felhasználva 

szeretném, hogy tanítványaim az iskolában is otthonosan és 

jól érezzék magukat. Tanítójukként biztos pont legyek 

számukra, akivel megoszthatják örömüket, gondjaikat. 

Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy jó közösséget létrehozva, 

megfelelő csoportszellemben fejlődjön ki önismeretük. 

Mindez igazán akkor valósul meg, ha a szülőkkel is 

kölcsönösen jó kapcsolat és bizalom alakul ki, amire eddig is 

törekedtem.

Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit 

megtanítani valamire, amit nem tud.” (Móricz Zs.)

Paszterkóné Zavaros Katalin

XXVIII. évfolyam különszám
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Pszichológiai tanácsadás az iskolában

Iskolapszichológusként segítséget tudok nyújtani a gyermekeknek és a 

szülőknek egyaránt. Iskolánkban pszichológiai tanácsadás keretében 

lehetőség nyílik egyéni és csoportos foglalkozá-sokra preventív jelleggel, 

illetve felmerülő gondok orvoslásaként is. Főként a következő 

problémakörökben tudok segítséget nyújtani a tanulóknak: beilleszkedési 

nehézségek, tanulási és motivációs problémák, teljesítményszorongás, 

csoportkonfliktusok, a feszültség asszertív módon történő levezetése, 

életvezetési tanácsok, de rendelkezésre állok akkor is, ha a gyerek csak 

beszélgetni szeretne valakivel.

Bedekovics Norbert iskolapszichológus

Iskolatej és gyümölcsprogram
Intézményünkben már nyolcadik esztendeje tart és nagyon sikeres az 

iskolagyümölcs program, amelynek keretében naponta friss 

gyümölcs kerül tanulóink elé.

A szerződés szerint az alma mellé hetente egy 2 dl-es 100 %-os 

gyümölcslevet is kapnak az 1-6. évfolyamos tanulók. Ezen kívül az év 

során többször különböző gyümölcs- és zöldségkóstolóval is 

kedveskednek a gyerekeknek. 

Szeptemberben 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 fogyasztanak a 

diákok.

Így valósul meg az iskolánk pedagógiai programjában megfogalma-

zott egészséges életmódra nevelés egyik fő eleme, az egészséges 

táplálkozás megismertetése és a helyes étkezési szokások 

kialakítása.

Buzásiné Berényi Márta intézményvezető-helyettes

Védőnői munka iskolánkban
Iskolánk saját orvosi rendelővel rendelkezik, ahol az 

iskolaorvosi munkán kívül védőnői tevékenység is 

folyik. Elsődleges feladataim közé tartozik a 

gyermekek egészségvédelme, egészségkultúrájának 

kialakítása, valamint munkám szorosan kapcsolódik az 

iskola egészségfejlesztési programjához. 

A rendelőben az iskolaorvossal közösen végezzük a 

gyermekek szűrővizsgálatát (2., 4., 6. és 8. 

évfolyamon), kötelező és választható védőoltásait (6. 

és 7. évfolyamon), valamint figyelemmel kísérjük a 

tanulók fizikai, mentális és szociális fejlődését. Az 

iskolában minden év szeptemberében és májusában 

megtörténik a gyermekek testnevelés csoportba való 

besorolása is. 

Egészségfejlesztő előadásokat tartok tanórákon belül 

és azokon kívül is, valamint délutáni foglalkozások 

keretén belül elsősegély-nyújtó tanfolyamot vezetek, 

amelyeket követően az érdeklődő tanulók versenyeken 

is részt vehetnek.

Foglalkozok a gyermekek egészséges életmódra való 

nevelésével, valamint az egészségtudatos magatartás 

kialakításával és fejlesztésével.

Az iskolában rendszeresen tartok tanácsadásokat és 

fogadóórákat, amelyeken a diákokat is és a szülőket is 

mindig szívesen látom.

Nagyné Szabián Zita védőnő

EgészségesEgészséges Egészséges életmódra nevelés
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Iskolánk közel 150 éve látja el kettős feladatát: nemcsak a 6-14 éves korú gyermekek nevelését és oktatását, hanem emellett a 

tanítójelöltek felkészítését is.

Mit vesznek ebből észre a nebulók? Változatos, korszerű munkaformákkal és módszerekkel alakítják ki jártasságaikat, 

készségeiket és képességeiket. Több felnőtt figyel rájuk, segít nekik tanórán és szünetben. Miközben a hallgatók elsajátítják a 

pedagógus mesterség fogásait, megismerkednek a tanulókkal, személyes kapcsolatokat alakítanak ki velük.

A hallgatói képzésben résztvevő vezetőtanároktól magas színvonalú szakmai felkészültséget igényel a tanítójelöltek 

bevezetése a tanításba.

Nagyné Bálint Ildikó intézményvezető-helyettes

Sakk
Iskolánkban már több évtizede folyik 

alapszintű sakkoktatás. Jelenleg ez 

szakköri formában működik, heti egy 

alkalommal a napközis foglalkozásokhoz 

csatlakozó időben.

A sakk oktatás célja nem versenyzőképzés, 

hanem a játék megtanítása, a magasabb 

szintű logikai gondolkodás fejlesztése, és 

a versenyszerű sakkozás szabályainak 

megismertetése. A volt szakköri tagok 

legtehetségesebb és legszorgalmasabb 

tanulói közül már versenyzők, sőt 

mesterjelölt is kikerült. 

Az elsődleges cél azonban a kellemes és 

hasznos időtöltésre való felkészítés.

Berényi Tibor

szakkörvezető

Segítünk, ha kell…
Iskolánkban az SNI, BTMN besorolású tanulók fejlesztőórái helyben, 

szakképzett pedagógusok vezetésével megoldott.

A szociálisan rászoruló gyerekekkel az intézmény gyermekvédelmi felelőse és a 

mindenkori osztályfőnökök kiemelten foglalkoznak. Minden tanévben 

karácsonykor egy kis ajándékkal, tavasszal ruhabörzével lepjük meg őket.

Paszterkóné Zavaros Katalin gyermekvédelmi felelős

Versenylehetőségek
Iskolánk tanulói számos területen 

mutathatják be rátermettségüket, 

tehetségüket. 

Alsó és felső tagozatosok egyaránt 

jelentkezhetnek a versmondó, mese-

mondó és népdaléneklési versenyek-

re, amelyekből iskolai, városi és 

megyei fordulókon is megmérkőzhet-

nek kortársaikkal.

Észforgató néven, több területen van 

lehetőség házon belül a versenyzés 

kipróbálására.

Igen népszerű a tanulók körében a 

különböző tematikájú rajzversenye-

ken való részvétel is.

Minden évben bekapcsolódunk az 

országosan meghirdetett tanulmányi 

megmérettetésekbe matematikából 

(Zrínyi Ilona matematikaverseny, 

MATEGYE, Mozaik, Kocka Kobak 

matemat ikaverseny)  nyelvtan-

helyesírásból (Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny), szép magyar 

kiejtésből (Kazinczy verseny).

A természettudományok sem hiá-

nyoznak a palettáról. Akinek a fizika, a 

kémia, a biológia az erőssége, online 

vonalon indulva eljuthat egészen az 

országos fordulóig.

Az idei tanévben Baja város által 

meghirdetett versenyek között isko-

lánk ad helyet a helyesírásból és az 

angol nyelvből versengeni kívánóknak.

Játékos ismeretszerző megmérettetésre 

van lehetőség a pénzügy és gazdasági 

ismeretek témában a felső tagozaton.

A zeneiskolákban tanuló diákjaink 

évente kétszer, őszi és tavaszi diák-

hangverseny keretében örvendeztet-

nek meg bennünket a muzsika varázsá-

val.

Több száz felhívásból válogathatnak 

pedagógusaink és diákjaink egy-egy 

tanévben, csapat vagy egyéni versenyt, 

tudományos, tematikus vagy játékos, 

írásban vagy online megoldhatót, 

előadói készséget igénylőt. Mindenki 

találhat magának kedvére valót!

Liskáné Svecz Andrea,

az innovációs és tehetséggondozó 

munkaközösség vezetője

FEJLESZTÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS

HALLGATÓI KÉPZÉS

XXVIII. évfolyam különszám
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Nagy kincsünk a Göndör Diáktanya
2

Ósükösd határában egy több mint 6000 m -es terület áll a tanulóifjúság, a pedagógusok és a szülők rendelkezésére, hogy tovább 

erősítsék a közösségi életet. 

A Göndör Diáktanya egy nagy érték, amelyben sok lehetőség van. Jelenleg megújulásra vár annak érdekében, hogy a megszakadt 

hagyományokat tovább folytathassuk kicsit felfrissülve, lehetőséget teremtve a diákoknak, azért hogy értékes pillanatokat 

szerezzünk számukra.

Reményeik szerint idén nyáron újra vidám gyermekhang száll majd a Duna-parton.

Radnóti Miklós intézményvezető

Szép, nyitott terű galériánk van, amely 1995 óta fogadja és állítja 

ki az alkotó művészek munkáit.

Kevés iskolára jellemző, hogy diákjai számára igényes és 

színvonalas képzőművészeti alkotások élményeit biztosítja a 

mindennapokban. Fontos ez, mert látásmódjukat, ismeretüket, 

képzeletüket, véleményalkotásukat gazdagítja, formálja. 

Időnként a művésszel személyesen is találkozhatnak.

A kiállítók kis városunkból, annak környékéről vagy az 

ország más tájairól érkeznek. Vannak köztük állandó kiállítók, 

visszatérők és újonnan érkezők.

A szervezésnél ügyelünk arra, hogy többféle műtípusok, 

technikák mutassák meg magukat.

A kiállítások havonta váltják egymást, és az iskola honlapján is 

nyomon követhetőek. Hétfőn délután a felnőttek, kedd reggel a 

diákok számára nyitjuk meg.

Legkedvesebb számunkra a tanulóink alkotásaiból rendezett 

kiállítás. Ilyenkor a falak megtelnek olyan „kéznyomokkal”, 

amelyek ihletése az érdeklődés, a nyitottság, a fantázia. Fontos, 

hogy az alkotások megszületésének közös megélői vagyunk 

(Tanítványok és Tanáraik).

A zenei közreműködők színesítik, élményszerűbbé teszik ezeket 

a hétfői délutánokat.

Szilaski Mária rajztanár

„Az alkotás nem ismer kényszert - a művészet szabad.”  (Wassily Kandinsky)

Iskola Galéria kiállítás-megnyitók 

Karkreálda 2017

Nagy Luca 5.b
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Rajzszakkörök iskolánkban
A tehetséggondozás színtereiként működnek iskolánkban a 

rajzszakkörök. 

Az alsó tagozatosok számára már több mint tíz éve hirdettük 

meg, míg a felsősök az idei tanévtől jelezték újból igényüket a 

foglalkozásra. Rajzpályázatokra készülünk, időigénye-

sebb technikákat próbálunk ki, esetleg kiállításokat 

látogatunk. Tanulóink szép eredményeket érnek el 

pályamunkáikkal. Büszkék vagyunk rájuk!

Az alkotás igényességét segíti a tény, hogy van idő a rajzok 

továbbfejlesztésére és befejezésére. A szakkör végén 

kiterítjük a munkákat, és beszélgetünk róluk az egyediség, 

különlegesség szempontjából. Egymás képességeinek 

megismerésére, elismerésére van így lehetőség.

A csend, nyugalom és elmélyült munka jellemzi a 

foglalkozásokat.

A szakkör ingyenes, csak az eszközöket és anyagokat kell 

hozni, no és természetesen az alkotás kedvét, örömét és 

lelkesedését.

A felső tagozatos szakkört Döbrönteyné Csáki Beáta vezeti, 

az alsós kisdiákokkal Szilaski Mária foglalkozik.

Szilaski Mária

tanító, rajz-szakos tanár

Egy kórusban, egy csapatban
Iskolánkban az énekelni, szerepelni vágyó gyerekeket 

szívesen fogadja az énekkar. A kórusfoglalkozásokat heti 2 

órában Czinege Hajnalka és Ugrainé Nagy Zsuzsanna 

tanárnők vezetik. Ebben az évben is harmadikostól a 

nyolcadikos korig jelentkezhetnek a tanulók a kórusba (a 

másodikosok második félévtől). Sok-sok szereplés várja a 

tagokat a tanévben: a karácsonyi műsor, a gyertyagyújtá-

sokhoz kapcsolódó közös dalolás, az Éneklő Ifjúság 

kórustalálkozó, amelyen a város több iskolájának énekkara is 

hallható, az Eötvös-napokon megrendezésre kerülő 

Kulturális bemutató, a ballagás, az évzáró, stb. 

Volt már alkalmunk elutazni Észak-Magyarországra és 

énekelni az Egri Dalosünnepen és a Gyakorlóiskolák I. és II. 

Országos Kórustalálkozóján, ahol három felejthetetlen napot 

töltöttünk el szívesen éneklő diákok és felnőttek 

társaságában. A közös záró koncerten közel 1000 

gyermekkel együtt zengtük be a sportcsarnokot és új 

barátságokkal gazdagodva tértünk haza. 

Együtt lélegzünk, együtt koncentrálunk, egy jókedvű, tettre 

kész csapat vagyunk. MERT ÉNEKELNI JÓ!

Ugrainé Nagy Zsuzsanna

ének-matematika szakos tanár, karvezető

MUVÉSZETEK`̀MUVÉSZETEK`̀
„ Mindenki felemelkedhet, aki jól kamatoztatja a tehetségét, és mindenki részesülhet jutalomban, 

akár számos, akár egyetlen árva képességgel van megáldva.” (Maria Montessori)

Zenei élet - karöltve a Bajai Liszt Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolával
Iskolánk hosszú évtizedekre visszamenőleg szoros 

kapcsolatot ápol a Liszt Ferenc AMI-val. Mindkét 

intézménynek szívügye a zenei oktatás, mivel hisszük, hogy 

az ilyen irányú nevelés pozitív hatással van a figyelemre, az 

elvont és logikus gondolkodásra, a személyiségre, a lélekre. 

Ezért, hogy a szülők mindennapi teendőit segítsük, 

lehetőséget kínálunk arra, hogy itt helyben tanulhassanak 

hangszereken a növendékek, illetve itt részesüljenek a 

kötelező szolfézsoktatásban is. Ügyelünk arra is, hogy 

mindez csatlakozó órában történjen, ha megoldható. Szükség 

esetén biztosított a gyermekek felnőtt kísérete a két 

intézmény között. Szorosabbá teszi kapcsolatunkat az 

évente két alkalommal (ősszel és tavasszal) megrendezésre 

kerülő diákhangverseny is. Ezen koncertek alkalmával a 

hangszeren tanuló diákok bemutathatják tudásukat 

osztálytársaiknak, tanáraiknak. Ezenfelül hangszeren tanuló 

diákjaink rendszeres szereplői, résztvevői az iskolai 

ünnepélyeinknek, rendezvényeinknek.

Czinege Hajnalka

Katica Népdalkoszorú
A Katica Népdalkoszorú 2016 tavaszán alakult tizenegy 

énekelni szerető harmadikos lány összefogásával. Első 

bemutatkozásuk 2016 júniusában volt, a hagyományos 

iskolai kulturális bemutatón. A 2016/17-es tanévben egy 

hagyományőrző játékkal, valamint négy népdalcsokorral, 

tizenhárom alkalommal álltak közönség elé iskolai és városi 

rendezvényeken. Februárban bronzminősítéssel tértek haza  

Mohácsról, a 46. Schneider Lajos Népdaléneklési és 

Népzenei Tehetségkutató Versenyről, és sikerrel szerepeltek a 

városi népdaléneklési versenyen is. A tanév végén fájó szívvel 

búcsúztatták egyik más városba költöző társukat. Tízen 

maradtak. Jelenleg ötödikesek, és heti egy alkalommal 

találkoznak tehetséggondozó szakkör keretében, amelyet ők 

maguk kértek, mert folytatni szerették volna az elmúlt két 

évben megkezdett munkát. Ezt a naptári évet szép sikerrel 

indították. Idén már fényesebben csillogó aranyminősítéssel 

tértek haza a fentebb már említett mohácsi regionális 

versenyről. Készülnek a márciusban megrendezésre kerülő 

helyi versenyre is, de minden fellépést nagy izgalommal és 

lelkesedéssel várnak.  Ha júniusig jól kiéneklik magukat, a 

tanév végén szeretnének egy hétig együtt táborozni. Úgy 

legyen, Katicák!

Döbrönteyné Csáki Beáta

„Ahol a szavak elhagynak bennünket,o� kezdődik a 
zene.”



Iskolánkban már 27 éves hagyománya van a 

hétpróba alkalmaknak .  Változatos 

ajánlatokkal hívjuk a gyerekeket és szülőket. 

A legalább 5 próbán résztvevők a sorozat 

emblémájával ellátott pólót kapnak, amely 

ebben a tanévben a Vonatkert 2018 nevet 

viseli. Aki mind a hét próbát teljesíti, még 

külön meglepetést is kap. A tanév időszaka 

alatt, arányosan vannak szétosztva a próbák. 

Ősszel kerékpártúrával kezdünk, ezután 

gyalogtúrák következnek a Mecsekben, 

vagy a szekszárdi dombvidéken. Télen 

hótaposó túrát szervezünk. Régi hagyomá-

nyokat felelevenítve éjszakai túrára is 

megyünk. Decemberben pedig a Mikulással 

is találkozhatunk az erdőben. Tavasszal egy 

távolabbi tájat célzunk meg egy hosszabb 

túrán. Az elmúlt évben a pécsi hegytetőn, az 

Állatkert, a TV-torony környékén jártunk. 

Májusban sárkányhajóval evezünk a 

Sugovicán. A sorozat utolsó alkalma a 

próbazárás, amit jó idő esetén iskolánk 

Göndör Diáktanyáján tartunk. A tanya 

közelében egy rövid távú, de vidám, ötletes 

erdei akadályversenyt kell teljesíteni 

csapatokban. Lajhármászás, célba dobás, 

íjászat, gólyalábazás, és más feladatok teszik 

érdekessé a programot. Zárásként ekkor 

kapják meg az ötpróbások a várva várt pólót.

Az utóbbi években kb. 120 fő jár rendszere-

sen a túráinkra. A családok együtt jönnek, 

jobban megismerhetik egymást az osztályba 

járó gyerekek, szülők, újabb barátságok 

szövődhetnek. Nagy élményt nyújt a 

csodálatos, szép tájakon való túrázás. 

Ismerkedhetünk az ott élő növényekkel, 

állatokkal, a táj szépségeivel. 

Szeretettel várunk minden leendő elsős 

tanulót és családját hétpróbáinkra!

Balatoni Zsolt, a Gyaxi DSE titkára
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Iskolánk életében kiemelt helyet foglal a 

testnevelés. A mindennapos testnevelés 

programja iskolánkban az elsőtől hatodik 

évfolyamig heti 5 órában, a 7-8. évfolya-

mon heti 3 délelőtti és 2 fakultatívan 

választható délutáni órában valósul meg. 

A testnevelés tanítását igyekszünk 

szakos tanárokkal biztosítani. Az alsó 

tagozaton törekszünk változatos, 

sokoldalú testnevelésórákat adni 

diákjainknak, ami jó alapja lehet a 

gyerekek későbbi önálló sportág-

választásának. E tantárgy magába 

foglalja a normál osztályokban is a 

hagyományos atlétikai, labdás és torna 

jellegű órák mellett a judo alapjainak 

oktatását is. Judoórákon az 1-2. 

évfolyamos tanulók heti rendszeresség-

gel vesznek részt. A 3. és 5. évfolyamon 

kétheti váltásban bevezettük az úszás-

oktatást, ezáltal sikerült nagyobb 

vízibiztonságot adni a gyerekeknek. A 

kosárlabdaórák is egy órával megnö-

velték az óraszámot. Ezt a sportágat az 

1-4. évfolyamos gyerekek tanulják a 

testnevelésórákba ágyazva. A mindenna-

pos testnevelés bevezetésével néptánc 

modult indítottunk el az elsőtől harmadik 

évfolyamokon. 

A következő tanévtől szeretnénk egy 

olyan osztályt indítani, ahol egy hosszú 

távra tervezett, változatos mozgásanya-

got biztosítanánk a területet választók-

nak. A már meglévő mozgásformák mellé 

/atlétika, torna, kosárlabda, úszás, judo/ 

beépülne több labdajáték oktatása, 

megismerése /mini tenisz, röplabda, 

kézilabda, labdarúgás, floorball/ , 

valamint olyan szabadidős mozgások, 

amelyek egy-egy időszakhoz köthetőek 

/lovaglás, korcsolyázás, sárkányhajózás/.

A mozgásvágy nem korlátozódhat csak a 

délelőtti órákra. Ezért fontosnak tartjuk, 

hogy a tanórákhoz csatlakozó délutáni 

időszakban a kedvük szerint válasz-

szanak tanulóink a kínált programjaink-

ból. Lehetőséget biztosítunk 1-2. és 3-4. 

évfolyamos fiúknak és lányoknak is 

labdarúgás- és kosárlabdaedzések 

látogatására. 1-8. évfolyamig várjuk a 

tornázni szerető lányokat, illetve egy 

játékos képességfejlesztő foglalkozás is 

minden felsős, nem sportoló diák 

számára elérhető. A judo és kézilabda 

sportágat kedvelők is iskolánk falain 

belül találhatnak edzési lehetőségekre. 

Fontos láncszem a mozgás megszerette-

tésében a Gyaxi DSE tömegsport 

akciója, ami nagy hagyományokra tekint 

vissza. Havonta egy alkalommal hol 

kerékpár, hol gyalog-, hol vízi túrát 

szervez a DSE. Ezekre az eseményekre 

iskolánk tanulóin és tanárian kívül a 

szülők is bekapcsolódhatnak.

Iskolánkban a testnevelés-oktatás célja, 

hogy tanulóink közül minél többen a 

sportot, a mozgást szerető, elfogadó 

emberekké váljanak!

Andrási Barna, a testnevelést tanítók

munkaközösségének vezetője

Testnevelés a Bajai Eötvös József Általános Iskolában

Hétpróba túrasorozat
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