
 

 

 

 



  

 

 

  Pillanatképekaz iskola életéből
 

 

 

2017. szeptember 1-től iskolánk a 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

fenntartásába került, a nevünk Bonyhádi Petőfi 

Sándor Evangélikus Általános Iskola lett. 

Hétfőnként felsős tanulóink, keddenként alsós 

tanulóink vesznek részt az első órában áhítaton, 

amelyet az iskola evangélikus lelkésze tart. 

Közös imádkozással, énekléssel indul a hét, 

amely mindenki lelki épülését szolgálja.  

 

 

Iskolánk 1986-ban vezette be a kétnyelvű 

német nemzetiségi oktatást. Diákjaink nemcsak 

a mindennapi német órán sajátíthatják el a 

nyelvet, hanem a különböző tantárgyak 

anyagának egy részét is ezen a nyelven tanulják 

meg. A német nyelv elsajátítása mellett nagy 

hangsúlyt fektetünk a magyarországi svábok 

régi hagyományainak, kultúrájának megismer-

tetésére is. 

 

 

 

Ápoljuk gyökereinket, ezért minden évben 

megrendezésre kerül a német nemzetiségi hét, 

amelyen sváb népszokásokat elevenítünk fel, 

megújítjuk a viseletekkel, régi használati 

tárgyakkal kapcsolatos ismereteinket, dalokat, 

táncokat tanulunk. Knabel-termünkben helyet 

kapnak időszakos kiállítások, melyeket minden 

érdeklődő megtekinthet. 

 

 



 

 

Új elsőseinket a tanévnyitó ünnepségen, a 

németországi szokások szerint névre szóló, 

ajándékokkal megrakott „Schultüte” várja, 

amelyet nyolcadikos diákjaink adnak át. A 

tölcsér rengeteg érdekes holmit rejt: apró 

játékokat, ceruzát, tollat, füzetet, édességet. A 

megilletődött kicsik örömmel kukkantanak 

bele az ünnepély után az osztályteremben.  

 

Intézményünkben az 1-3. évfolyamon 

iskolaotthonos formában foglalkoztatjuk 

tanulóinkat. A diákok életkori sajátosságait, 

terhelhetőségét figyelembe véve, a nap 

egészére elosztva váltják egymást a tanítási 

órák és a regeneráló szabadidős 

tevékenységek. Házi feladatot hétköznap nem 

visznek haza, ezzel megkönnyítjük a családok 

mindennapjait. 

 

Elindítottuk iskolánkban a Sakkpalota 

képességfejlesztő programot, amely 

segítségével a gyerekeket bevezethetjük a 

tudatos ismeretelsajátítás világába. Nemcsak 

a matematikában, a logikában és a 

problémamegoldásban, hanem az olvasás és 

a szóbeli kifejezés terén is erősödnek a 

készségeik, képességeik. 

 

Az általános iskola alsó tagozatán a hatékony 

tanulás kulcsa a játékos ismeretelsajátítás. A 

csupán játékkal megszerzett ismeretek nem 

felületes tudást, hanem hosszú távú 

bevésődést eredményeznek. Iskolánkban a 

2020/2021-es tanév első évfolyamán is 

bevezetésre kerül a LEGO WeDo matek 

képességfejlesztő program. 

 



 

 

Elsőskéinket a sok tudomány elsajátítása 

mellett „Boldogságórák” is várják. Fontosnak 

tartjuk őket, mert a pozitív érzelmek adják a 

megismerés, az intellektuális és a szociális 

képességek fejlődésének motivációs alapját. A 

boldogság pedig tanítható. Iskolánk ebben a 

tanévben is elnyerte a „Boldog iskola” címet. 

 

 

Számítástechnikai ismeretek nélkül 

elképzelhetetlen a jövő, ezért az informatika 

órák mellett a diákoknak lehetőségük van 

ECDL különoktatásra is járni. Itt különböző 

modulok keretében részletesebben is 

elsajátíthatják a felhasználói szintű 

számítógép-használat tudományát. Kiválóan 

felszerelt informatika terem áll a tanulók 

rendelkezésére. 

 

 

Iskolánk végzős diákjai számára páratlan 

lehetőség, letehetik a nemzetközileg is 

elismert DSD1 nyelvvizsgát („Deutsches 

Sprachdiplom”, azaz „Német Nyelvi 

Diploma”). 

Az írásbeli és szóbeli vizsgára való teljes 

felkészülés beépül iskolánk tanmenetébe. 

 

 

A szókincs, a kifejezőkészség, a választékos 

beszéd kialakítása szintén feladatunk. Számos 

vers- és mesemondó versenyre delegáljuk 

tehetséges diákjainkat, ahol sikeresen 

szerepelnek. Évente megemlékezünk a 

Magyar Kultúra Napjáról, hogy ezáltal is 

figyelmet szenteljünk hagyományainknak, 

nemzeti tudatunk erősítésének. 



 

Iskolánk Alapfokú Művészeti Iskolaként is 

működik. Tanulóink a művészetoktatás 

keretében grafika, színjátszás valamint 

társastánc foglalkozásokon vesznek részt. A 

tánc által fejlődik a mozgáskultúrájuk, 

biztosabb fellépésük lesz az élet 

mindennapjaiban, és ami a legfontosabb, 

tudnak bánni a testrészeikkel, folyamatosan 

fejlődnek, alkalmazkodnak, szocializálódnak. 

 

 

Különböző táborok szervezésével segítjük a 

gyermekek szabadidejének tartalmas 

eltöltését. Minden évben nagy az érdeklődés a 

váraljai, a bélatelepi, az általunk szervezett 

bautzeni (Németország), asztalitenisz, 

kézilabda, néptánc és küzdősport táborok 

iránt, amelyek kellemes és élményekben 

gazdag időtöltést nyújtanak a résztvevő 

gyermekek számára.  

 

 

Iskolánk Tagozatán élénk nevelő-oktató 

munka folyik. Mindig pezseg az élet: a tanulás 

mellett jut idő a közös programokra, a vidám 

együttlétekre, városunk megismerésére, 

karitatív eseményeken való részvételre. A 

diákok és nevelőik minden közös 

rendezvényen, feladatban jelentős részt 

vállalnak. 

 
 

Ismét elnyertük az „Ökoiskola” címet, ennek 

jegyében törekszünk a környezettudatos 

magatartás kialakítására diákjainkban. 

Országos programsorozatok állomásai 

vagyunk, de intézményünkben is számos 

rendezvény foglalkozik a témával: udvart, 

osztálytermet takarítunk, szemetet szedünk, és 

rendszeresen megrendezésre kerül az „Ökohét” 

elnevezésű projekt is. 



 

 

 

 

Ősszel és tavasszal papírgyűjtési versenyt 

hirdetünk, amelyben osztályszinten és egyénileg 

is versengenek a tanulók. A bevétel nagy részét 

az osztályok kapják meg a gyűjtött mennyiség 

arányában, a fennmaradó összeget egyéni 

jutalmazásra, illetve az iskolai tisztasági 

verseny értékelésére fordítjuk. 

 

Iskolánk és a Gyermekekért Alapítvány immár 

hagyományosan jótékonysági futóversenyt 

rendez a gyermekek javára. A futáson kívül 

Nordic Walking túrát is szervezünk, mert 

mindenkire gondolunk, akinek fontos a mozgás, 

a sport, az egészséges életmód és szívesen 

jótékonykodik a gyermekek javára.  

 

  

Az alsós és felsős farsang a gimnázium 

Atlétikai Centrumában, illetve az általános 

iskolában kerül megrendezésre. Az osztályok 

jelmezes produkciókkal készülnek, de 

egyénileg is versenghetnek egymással a 

gyerekek. A közös tánc után vidám zenére 

„bulizhatnak”, csemegézhetnek a büfé 

kínálatából, és a megszokott tombolasorsolás 

sem maradhat el. 

 

Minden év novemberében megrendezésre kerül 

Márton-napi vigadalmunk. A gyerekek németül 

adják elő Márton püspök legendáját, utána 

lampionos felvonuláson vesznek részt. Az esti 

fényekbe borult udvaron ehetnek, ihatnak, 

táncolhatnak a résztvevők, majd a program 

zárásaként kihirdetjük a tökfaragó és az 

„Almakirálynő” verseny győzteseit. 



A sport, a mozgás mindennapjaink szerves 

része. Nemcsak testnevelés órákon, szervezett 

sportfoglalkozások keretében van lehetőségük 

a gyerekeknek energiáik levezetésére, a közös 

játékra, hanem mindig, amikor kedvük és 

idejük engedi. Az órák közötti szünetekben 

szívesen használják az udvarunkon felállított 

fitneszgépeket. 

 

 

Kiemelkedő figyelmet fordítunk az 

egészségmegőrző, közösségformáló progra-

mok szervezésére. A váraljai családi napi 

kirándulás a tavalyi tanévtől iskolánk 

ütemtervének állandó, új programeleme lett. 

Diákok, pedagógusok és szülők együtt járják 

szűkebb pátriánk gyönyörű tájait. 

 

 

A Diáksport Egyesület többféle sportolási 

lehetőséget kínál. Az intézményben több mint 

50 éves múltra tekint vissza a kézilabda 

oktatás. Diákjaink a Kézilabda Szövetség által 

létrehozott „Kézilabda az iskolában” szakmai 

program keretein belül edzhetnek, valamint 

rendszeresen részt vesznek a Sulikézi Fesztivál 

küzdelmeiben. 

 

 

Az egészségnevelés minden oktatási 

intézmény alapfeladata. Iskolánk alsó 

tagozatának 3-4. osztályos diákjai a tornaóra 

keretében úszásoktatásra járnak a városi 

uszodába. Célunk a vízbiztonság 

megteremtése. Az Úszás Diákolimpia 

rendezvényre mindig sok tanuló jelentkezik, 

az eredményeiken jól mérhető a fejlődés. 

 

 

 



Atlétikából sohasem elég! Ez a minden tagot 

átmozgató mozgásforma sokakat vonz, ezért 

rendszeresen szervezünk vagy veszünk részt 

atlétikai versenyeken, és nálunk már alsó 

tagozattól folyik atlétikaedzés. A hazai, vagy a 

más városokban megrendezett, magas 

színvonalú eseményekről soha nem térünk 

vissza üres kézzel. 

 

Sokadik éve szervezünk az alsó tagozatos 

diákjaink számára asztalitenisz edzéseket. A 

pingpong kiváló a finommotorika, valamint a 

kognitív funkciók és az izomzat fejlesztésére 

is. A gyerekeknek remek stresszoldó, hiszen 

tökéletesen levezethetők a fölös energiák. A 

legügyesebbek megyei versenyeken mérhetik 

össze tudásukat más iskolák tanulóival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A jövő évre meghirdetett 

első osztályainknál 

kétnyelvű német nemzetiségi 

és  

emelt szintű angol 

 közül lehet választani. 
 

Sakkpalota és LEGO matek 

programokat indítunk. 

 

 

 
 

 

  



A 2020/2021-es tanév tanító nénijei
      Érethné Kiss Gabriella 

Testnevelés-könyvtár szakos tanító, drámapedagógus vagyok. Sok 

évtizedet magam mögött hagyva ma is ugyanolyan 

elhivatottsággal foglalkozom a gyermekekkel, mint pályám 

kezdetén. Immáron sokadszorra adatik meg a csoda, hogy 

gyermekek sokaságát vezethetem be az írás-olvasás rejtelmeibe. 

Célom, hogy a szülőkkel együttműködve olyan közösség váljon 

osztályunkból, ahová szívesen jönnek a gyerekek, és ahol a szülők 

is őszinte bizalommal fordulhatnak hozzám. A pályámon eltöltött 

sok évtizedes tapasztalatomat felhasználva várom a csillogó 

szemeket, hogy elinduljunk a közös úton. 

„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még 

szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal.” 

  

     Feith-Triebl Zsófia 
Tanítóként és német nyelvtanárként mindig is nagy örömöt leltem 

a diákjaimmal és a családjaikkal való közös munkában. Igyekszem 

szeretetteljes, következetes és felelősségteljes légkörben minőségi 

időt megélni a tanítványaimmal. Minden gyermek egyszeri, egyedi 

és megismételhetetlen teremtménye Istennek, akit szülei nagy 

bizalommal bíznak most ránk. A sok mozgás, változatos és 

érdekes munkaformák mellett a nyugalom, a csend 

megteremtésével és a biztonság tudatának erősítésével törekszem a 

harmóniát is becsempészni az osztály falai közé.  

Tanítóként is nagycsaládos keresztény édesanyai lelkülettel, nagy 

szeretettel és lelkesedéssel várom az óvodásokat, hogy együtt 

váljunk egy csodálatos új tudás birtokosaivá.  

 

     Novák Anett 
Két évvel ezelőtt szereztem meg tanítói végzettségemet magyar 

nyelv és irodalom műveltségterületen.  

Jelenleg negyedikes osztálytanítóként a szorgalom, a türelem, és a 

kölcsönös tisztelet jegyében terelgetem tanítványaimat. 

Pályám elején járok, mégis a nagyfelmenő rendszer értékeként 

élem meg, ahogy a kisiskolásból az együtt töltött négy év során 

már-már kamasz cseperedik. Ez idő alatt szeretném szem előtt 

tartani, hogy olyan tudást, használható ismeretanyagot, tiszta 

emberi értékeket adjak útravalóul diákjaimnak, melyet életük 

során kamatoztathatnak. Tanóráimon szeretek az érdekességekre 

is kitérni, diákjaimat igyekszem rugalmas gondolkodásra nevelni. 

Előszeretettel használom a digitális tananyagokat.  



 

 

   Fausztné Győrfi Tímea 
1997-ben végeztem tanítóként, magyar szakkollégiummal. Később 

Baján német nemzetiségi tanító diplomát is szereztem. Mindkét 

területen sikerült gyakorlatra szert tennem. Pár évvel ezelőtt német 

nemzetiségi táncoktatói tanfolyamot végeztem, így részt tudok 

vállalni az iskolai német tánc oktatásában is. Fontosnak tartom, 

hogy ne csak tanórai környezetben találkozzak a gyerekekkel, 

célom azt elérni, hogy spontán helyzetekben is bizalommal 

fordulhassanak hozzám. 

" Csak a jó minőségű tanár lehet mesterré, csak az a tanár, aki maga 

is élvezi, amit csinál, akinek számára a tanítás, az együttlét a 

gyerekekkel, a világra való rácsodálkozás élmény, és öröm."  

 

    

 Keszlerné Glöckner Éva 

25 éve vagyok a pályán. Ebben az iskolában kezdtem a tanítást, 

amit nagy szeretettel végzek ma is. Eddig elsősorban németet, 

népismeretet, éneket, matematikát és környezetet tanítottam.  

Nagyon szeretek tanítani! Szeretek egy elsős osztályba érkező sok 

kicsi gyermekből közösséget, osztályt faragni. Élvezem a gyerekek 

társaságát és kihívásnak fogom fel a velük való foglalkozást. 

Türelmes vagyok, elfogadó, megértő. Próbálok mindig megújulni, 

felismerni miben kell változni a szakmában. Keresem az utat a 

gyerekek szívéhez is. A szülőkkel együttműködve, jó viszonyt 

kialakítva tudok dolgozni, hiszen a gyermek érdeke közös 

érdekünk.  

 

 

   Lovászné Till Ágnes 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy 

felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, 

megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és 

megtalálja azt a munkát, amit szeret.” Azt hiszem, Szent-Györgyi 

Albert gondolatai tükrözik, amit fontosnak tartok munkám során. 

36 éve vagyok a pályán, mindig arra törekedtem, hogy diákjaim a 

tudást változatos, játékos tevékenységek során sajátítsák el, és az 

óra végén azt mondják „Már kicsöngettek?”. Fontos, hogy a 

gyerekek szeressenek iskolába járni és ehhez a jó közösség 

kialakítása a feladatom. Hiszem, ahol jól érzi magát az ember, ott 

tud szárnyalni és kiteljesedni.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Honlap: www.altalanos.pseg.hu  

Cím: 7150 Bonyhád, Szent Imre u. 7. 

Telefon: 74/451-328; 74/550-155 

 
Tagintézmény-vezető: Kovács Ferenc 

Tagintézmény-vezető helyettes: Jászberényi Zoltánné 

  

E-mail: bonyhadpetofi@gmail.com 

Facebook: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola 

 

Alapítványunk adószáma:  
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