Kedves leendő első osztályos Kisdiák!
Elképzelted már, milyen lesz majd elsősnek lenni?
Kíváncsi vagy az írás, olvasás, számolás tudományára?
A tudás birodalmában rengeteg izgalmas kalandban
lesz részed.
Legyél Te is Petőfis!

Vezesd a méhecskéket a virágokhoz!



Miért jó a Petőfibe járni?
„Szerintem azért jó ebbe az iskolába járni, mert itt
sok barátom van és nagyon kedvesek a tanárok.”
„Többféle szakkörre lehet járni és
saját könyvtárban válogathatunk.”
„A tanárok
szeretnek jutalmazni és dicsérni.”

„Az iskola szép, tiszta, a tantermek színesek és
otthonosak. Jó, hogy saját munkáinkkal díszíthetjük
fel.”
(Az iskolai diákjai)
Tisztelt Szülők!
A
beiratkozással
kapcsolatos
információkat
feltesszük honlapunkra és továbbítjuk az óvodába is.
Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken szívesen
tájékoztatjuk Önöket.
Elérhetőségeink:
Telefon: 06-88/ 505-600
E-mail cím: nemvamos@gmail.com
Honlap: www.nemesvamosiskola.hu
Facebook: Nemesvámosi Petőfi Suli
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Tisztelt Szülők!
„Amit az iskolának el kell végeznie,

A kisiskoláskor minden gyermek és szülő számára nagy elsősorban az, hogy megtanítsa nekünk, hogyan kell tanulni,

Hagyományos programjaink

izgalmat és kihívást jelent, de egyúttal sok-sok kellemes hogy felkeltse a tudásiránti étvágyunkat,
élményt is.
Az alapkészségek elsajátítása mellett egyik legfontosabb
feladatunk, hogy a gyerekekkel megszerettessük a tanulást.
Az olvasás

és írás

tudományát

Meixner Ildikó által

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson
hogy szeressük, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt,
amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

kidolgozott módszerrel tanítjuk, amellyel könnyebb és
alaposabb az írás és olvasás elsajátítása.
A

német

nyelv

nyelvtanulásának

középpontjában

Oktatási kínálatunk:

a

beszédértés,

a beszédkészség fejlesztése áll, első
osztályban dalok, versek és mesék által. De választhatják az 
általános

tanterv

szerinti

oktatást

is,

ahol

negyedik

osztályban kerül bevezetésre az idegen nyelv oktatása.



A tudásvágy, az érdeklődés, a kíváncsiság a világ dolgai iránt 
alapvető gyermeki tulajdonság. Ezeknek ébren tartása, 
fokozása fontos feladatunk. Iskolánk kínálatában számtalan
lehetőséget

ajánlunk

ehhez.

Mindezt

barátságos

környezetben, korszerű tárgyi feltételek mellett tesszük. A 
tartalmi munkát is úgy alakítjuk, hogy tanítványainknak
kiegyensúlyozott iskoláskort biztosítsunk, és megfeleljünk



korunk sokirányú elvárásainak.
Célunk, hogy diákjaink tudásra vágyó,
tanulni tudó, kreatív gondolkodású,

a hagyományaikat ápolják, s a megszerzett tudásukat
alkalmazzák, kamatoztatják.
Bízunk abban, hogy szeptemberben együtt indíthatjuk el



Tanító nénik

mege
mléke
zés
Iskolai

kirándulások

Karácsonyi
ünnepség

Német nemzetiségi oktatás
Általános tanrend szerinti oktatás

Játszóházak

Egyéni fejlesztő foglalkozások
Tehetséggondozó

szakkörök:

rajz,

DÖK
programok

kézműves,

angol, számítástechnika (ECDL)
Néptánc

Iskolagyűlések

Petőfi-hét

Sportolási lehetőség: úszás, atlétika, kézilabda,

Középiskolai előkészítő foglalkozásokat tartunk
matematika, magyar és német tantárgyakból



Könyvtár, internethasználat



Nyílt napok



Tanulmányi, művészeti és sportversenyeken való

Furulya és
népi tánc
oktatás

Színházlátogatások

részvétel

gyermeküket a tudás útján a nemesvámosi Petőfi iskolában.
Szeretettel:

ÖKO
programok

tömegsport, judo, röplabda, labdarúgás

derűs és egészséges életszemléletű
felnőttekké váljanak. Olyanokká, akik

Erdei
iskola



Egyéni hangszeres zenetanulás



Napközi és tanulószoba



Hit- és erkölcstanoktatás

Egészségnap

Angol
nyelvoktatás

Pályaorientációs nap

