
2021. szeptemberében induló 
1. osztályaink tanítóinak 

bemutatkozása



1.a osztály
Kállai Lászlóné (Ildi néni) 

• 40 éve dolgozok ebben az 
iskolában. 

• Az 1.a osztályban fogom 
tanítani (és igyekszem 
megszerettetni) az olvasást 
és írást, mindkét első 
osztályban a rajzot és a 
technikát. 



1.b osztály
Szabó Kinga Beáta (Kinga néni)

• Több mint két évtizedes tanítói 
tapasztalattal a tanév elején 
érkeztem 

a Weöres Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium tantestületébe.

• Az induló 1.b osztályban a magyar 
tantárgyat, 

• valamint mindkét első osztályban az 
ének-zenét fogom tanítani.

• Terveim között szerepel az alsó 
tagozatos énekkar megszervezése és

működtetése.



1.a – 1.b osztály
Vargáné Zámbó Katalin (Kati néni)

• Sokévnyi szakmai 
tapasztalattal mindkét 
osztályban a 
matematika tantárgyat 
és a testnevelést fogom 
tanítani.



1.a – 1.b osztály

• A napközis délutáni foglalkozásokat hárman látjuk el 
felváltva.

• A mindennapi munkánkat pedagógiai asszisztens 
segíti. 

• Mindkét osztályunk tanul angol nyelvet és 
informatikát.

• A testnevelés tantárgy egy részét testnevelés szakos 
tanár tanítja.

• Első évtől kezdve órarendbe építve úsznak és 
korcsolyáznak tanulóink a helyi létesítményeinkben.



A nevelésről valljuk

- Szeretet

- Biztatás

- Támogatás

- Türelem

- Figyelem

- Nyitottság

- Empátia

- Személyes példamutatás

- Harmonikus személyiségfejlesztés



Az oktatásról valljuk

• Legfontosabb feladatunk a tanulás megszerettetése egy 
szeretetteljes, egymást segítő közösségben.

• Az oktató munkánkhoz a volt Apáczai kiadó  tankönyveit 
használjuk. 

• Szótagoló módszerrel juttatjuk el tanítványainkat az olvasás 
szeretetéhez és a jó helyesírás alapjaihoz.

• A legjobb tudásunkkal arra törekszünk, hogy biztos alapokon 
nyugvó tudást alapozzunk meg.

• Próbálunk mindig olyan környezetet teremteni a tanórán, 
amelyben a tanulók félelem nélkül, bátran 
megnyilvánulhatnak. Dicsérettel és meggyőzéssel ösztönözzük 
őket a jobb teljesítményre. 

• Bátor, alkotó, önállóan gondolkodni tudó és akaró, 
véleményüket bátran felvállaló diákokat nevelünk.



Az egyéni képességek kibontakoztatásának 
lehetőségei osztályainkban

• Személyre szóló fejlesztés és tehetséggondozás 
fejlesztő pedagógus, logopédus bevonásával

• Élményszerű tanulás
• Szabadidős programszervezés
• Kihelyezett zeneiskolai (szolfézs és hangszeres) 

oktatás
• Szabadidős program keretében alsó tagozatos 

énekkaron való részvétel lehetősége
• Korcsolya- és úszásoktatás
• Foci



Tanórán



Segítünk 
egymásnak



Napköziben



Könyvtárban



Közösségépítő kirándulás 



Mikulás ünnepség

Lucázás



Karácsonyi ünnepség próbája



Farsang



Anyák napi műsor





Szabadidőnket 
hasznosan töltjük. 

Kiállításon



Repülőgép 
Emlékparkban



Állatkertben



Állatkertben



Osztálykirándulás
Visegrádon





Szülinapi buli



Erdei iskola



Bőröztünk

Méhészkedtünk



A tanórákon tanultakat a 
valóságban is 
megtapasztalhattuk.

Honfoglalás kori bemutatón



Kipróbáltuk a 
korongozást.



Kedvenc időtöltésünk volt.



Jókat játszottunk.



Sokat ettünk.



Rengeteget túráztunk.



Tanítványaink 
rajz és 

kézműves 
munkái



Sikereink



Vidáman szép az iskolai élet



Sikeres tanévkezdést 
kívánunk minden új 

elsősünknek!

Köszönjük a megtisztelő          
figyelmet!


