
 
 

 

 



  

 

 

Pillanatképek az iskola életéből 

 

Fenntartónk a Magyarországi Evangélikus Egyház 

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.  

 

 

Megemlékezések 

Hagyományainkat híven őrizzük, megemlékezünk 

minden nemzeti ünnepről, és intézményünk 

számára fontos dátumról, eseményről. 2017-ben 

felvettük a Petőfi Sándor Evangélikus Általános 

Iskola nevet. Előző névadónk emléke előtt 

tisztelegve nagytermünket Vörösmarty-

emlékteremmé alakítottuk át. 

 

 

 

Magyar nyelvi kultúra 

A szókincs, a kifejezőkészség, a választékos 

beszéd kialakítása is elsődleges feladat. Nagyon 

sok vers- és mesemondó versenyre delegáljuk 

tehetséges diákjainkat, ahonnan jó helyezésekkel 

és díjakkal térnek haza. Minden évben 

megemlékezünk a Magyar Kultúra Napjáról is, 

amely alkalmat ad arra, hogy figyelmet szenteljünk 

hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti 

tudatunk erősítésének. 

 



Német nemzetiségi iskola 

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 megismertetésére is. 

 

DSD1 nyelvvizsga 

Iskolánk végzős diákjai számára páratlan 

lehetőség, hogy az évtizedes múltra visszatekintő 

projekt keretében letehetik a nemzetközileg is 

elismert DSD1 nyelvvizsgát („Deutsches 

Sprachdiplom”, azaz „Német Nyelvi Diploma”). 

Az írásbeli és szóbeli vizsgára való teljes 

felkészülés beépül iskolánk tanmenetébe. 

 

 

Sváb hagyományok ápolása 

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. Knabel-termünkben helyet kapnak az 

időszakos kiállítások, melyeket minden érdeklődő 

megtekinthet. 

 

 

Schultüte 

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. 

  



 

Menza (saját konyha) 

A 2020/2021. tanévtől saját kézbe vettük az iskolai 

menza üzemeltetését. Felújított konyhával és saját 

konyhai személyzettel szolgáljuk ki általános 

iskolánk tanulóit és dolgozóit. Finom, tápláló (az 

ételérzékenyekre külön figyelve) egészséges két-

/háromfogásos ebédet, igény szerint tízórait és 

uzsonnát kínálunk a gyermekeknek.  

 

 

Iskolaotthon 

Az 1-3. évfolyamon iskolaotthonos formában 

foglalkoztatjuk a tanulóinkat. Életkori 

sajátosságaikat, terhelhetőségüket figyelembe 

véve, a nap egészére elosztva váltják egymást a 

tanítási órák és a szabadidős tevékenységek (pl. 

közlekedési ismeretek). Házi feladatot hétköznap 

nem visznek haza, ezzel megkönnyítjük a családok 

mindennapjait. 

 

 

Tehetségfejlesztés 

Fontos a tehetséges gyermekek fejlesztése, 

bátorítása, ezért a lehető legtöbb versenyen, 

megmérettetésen képviseltetjük magunkat. Az idei 

megyei gyermekrajz pályázaton is szép számban 

vettek részt diákjaink, kiváló rajzok, festmények és 

eredmények születtek. Mindezt komoly és 

időigényes felkészítő munka előzte meg, amelyben 

a tanulók és felkészítőik egyaránt lelkesen vettek 

részt. 

 

Tagozat 

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. 

 



 

Táboroztatás 

Különböző táborok szervezésével segítjük a 

gyermekek szabadidejének tartalmas eltöltését. 

Minden évben nagy az érdeklődés az általunk 

szervezett váraljai, bélatelepi, bautzeni 

(Németország) kirándulások, valamint bonyhádi 

asztalitenisz, kézilabda, néptánc és küzdősport 

táborok iránt, amelyek kellemes és élményekben 

gazdag időtöltést nyújtanak a résztvevő 

gyermekek számára. 

 

Családi napi kirándulás 

Kiemelkedő figyelmet fordítunk az 

egészségmegőrző, közösségformáló progra-mok 

szervezésére. A váraljai családi napi kirándulás a 

tavalyelőtti tanévtől iskolánk ütemtervének 

állandó, új programeleme lett. Diákok, 

pedagógusok és szülők együtt járják szűkebb 

pátriánk gyönyörű tájait. 

 

 

Márton-nap 

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. 

 

Ökoszemlélet 

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.  

 

 



 

 

 

„Boldogságóra” 
Elsőskéinket a sok tudomány elsajátítása mellett 

„Boldogságórák” is várják. Fontosnak tartjuk 

ezeket, mert a pozitív érzelmek adják a 

megismerés, az intellektuális és a szociális 

képességek fejlődésének motivációs alapját. A 

boldogság pedig tanítható. Iskolánk a 2018/2019-

es tanévben elnyerte a „Boldog iskola” címet. 

 

Informatika 

Számítástechnikai ismeretek nélkül 

elképzelhetetlen a jövő. Az informatika órák 

mellett a diákoknak lehetőségük van ECDL 

oktatásra is járni. Itt részletesebben is 

elsajátíthatják a felhasználói szintű számítógép-

használat tudományát. Kiválóan felszerelt 

informatika termünkben számos gép áll az 

érdeklődők rendelkezésére. 

 

 

Sakkpalota program 

A 2018/2019-es tanévben vezettük be iskolánkban 

a Sakkpalota képességfejlesztő programot. Ez 

segít abban, hogy a gyerekek ismeretelsajátítása 

tudatossá legyen. Nemcsak a matematikában, a 

logikában és a problémamegoldásban, hanem az 

olvasás és a szóbeli kifejezés terén is erősödnek a 

készségeik, képességeik. 

 

 

LEGO WeDo program 

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. Ezért használjuk a LEGO WeDo 

matek képességfejlesztő programot már az első 

évfolyamtól.  

  



 

Jótékonykodás 

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.  

 

 

Farsang 

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. 

 

Egészségnevelés 

Az egészségnevelés minden oktatási intézmény 

alapfeladata. Iskolánk alsó évfolyamának 3-4. 

osztályos diákjai a tornaóra keretében 

úszásoktatásra járnak a városi uszodába. Célunk a 

vízbiztonság megteremtése. Az Úszás 

Diákolimpia rendezvényre mindig sok tanuló 

jelentkezik, eredményeiken jól mérhető a fejlődés. 

 

 

Játék és mozgás 

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. 
 

 



 

DSE 

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. 

 

Atlétika 

Atlétikából sohasem elég! Ez a minden tagot 

átmozgató mozgásforma sokakat vonz, ezért 

nálunk már alsó tagozattól folyik atlétikaedzés. 

Tanulóink rendszeres résztvevői atlétikai 

versenyeknek. A magas színvonalú házi és vidéki 

versenyekről soha nem térünk vissza üres kézzel. 

 

 

 

Asztalitenisz 

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. 

 
 

Röplabda 

Ez a csapatsport segít elmélyíteni a kapcsolatokat, 

és rengeteg örömteli pillanatot okoz. A játék 

szeretete, egymásra figyelés és a küzdés egymásért 

azok a tulajdonságok, melyeket ezzel a 

csapatsporttal átélhetnek újra és újra. Aki úgy érzi, 

hogy szeret labdázni, telve van energiával, és 

szeretne egy szuper csapat tagja lenni, 

csatlakozzon! Szeretettel várja egy összetartó 

csapat. 

  



 

 

A jövő tanévre meghirdetett 

első osztályainknál 

kétnyelvű német nemzetiségi 

és  

angol emelt szintű 

oktatás közül lehet választani. 
 

Sakkpalota és LEGO matek 

programokat indítunk. 

 

 

 
 

 

  



 

 

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 helyettesek:  

Jászberényi Zoltánné, Szavári Attila 

  

E-mail: bonyhadpetofi@gmail.com 

Facebook: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola 

 

Alapítványunk adószáma:  
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