
 

Milyen a mi iskolánk? 
 

• Az olvasás taní-
tása a MEIXNER
-módszer szerint 
történik, mellyel 
az olvasási ne-
hézség előfordu-
lása csökkenthe-
tő 

• Már első osztályos kortól is-
merkednek a gyermekek a ro-
botika alapjaival (a matemati-
kai logika tantárgy keretein be-
lül) 

• Első osztálytól szakkör kereté-
ben ismerkedhetnek a gyerme-
kek az angol nyelvvel. 

• Tanulóinknak napközit biztosí-
tunk. 

• Nagy hangsúlyt fekte-
tünk a tehetséggondo-
zásra és a felzárközta-
tásra egyaránt. 

• Kézilabda és kötélugró 
szakkört szervezünk a 
gyermekeknek. 

• Ötödik évfolyamtól képességek 
szerint bontunk, így mindenki a 
számára legmegfelelőbb okta-
tásban részesül 

• Környezettudatosságra 
neveljük tanulóinkat. 

  

Tisztelt Szülők! 
 

Az Önök élete jelentős mérföldkőhöz érke-
zett, melyet gyermekükkel együtt már na-
gyon vártak. Ez a pillanat örömmel, büsz-
keséggel és aggodalommal teli. 
 
Önök szülőként bizonyára azt szeretnék, 
hogy gyermekük jól érezze magát, boldog, 
kiegyensúlyozott legyen az iskolai közös-
ségben és képességeinek megfelelően fej-
lődjön, eredményesen készüljön fel jöven-
dő életére az iskolában eltöltött évek alatt. 
És higgyék el, ez a mi célunk is. 
 
Ahhoz, hogy Önök nyugodt szívvel bízzák 
ránk gyermeküket szeretnénk megmutatni, 
hogy mit kínálunk gyermeküknek, milyen 
eredményeket értünk el tanulóinkkal. 
 

  Szeretettel várjuk gyermekeiket! 
 
 
 
 
 
 

Berente-Hódos Eszter 
intézményvezető 

 

Az utóbbi évek versenyeredményei 
a teljesség igénye nélkül: 
 

• Iskolánk évről-évre megnyeri a 
tankerületi versenysorozatot 

• Bajza matematika verseny I. és II. 
helyezés 

• Bajza történelem verseny I. helye-
zés 

• Bajza angol nyelvi verseny II. he-
lyezés 

• Kötélugró diákolimpia országos 
döntő II. és III. helyezés 

• Tankerületi rajzverseny I. helyezés 

• Tankerületi vers– és prózamondó 
verseny—minden évben előkelő I. 
II. és III. helyek 

• London Bridge angol nyelvi teszt-
verseny országos I. hely 

• Zrínyi matematika verseny orszá-
gos III. hely 

• Területi népdaléneklési verseny I. 
hely 

És még sorolhatnánk …. 
 
 
 
 
 
 
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bi-
zalommal. 
 
 
Turai Hevesy György Általános Iskola 

 
Tel.: 06 28 580 220 

Email: hevesyiskola.tura@gmail.com 
 
 
 
 



Kedves Szülők! 

Kedves Gyerekek! 

Kiss Alexandra 

Annának hívnak. 

Eredetileg Bács – 

Kiskun megyéből, 

Felsőszentivánról 

származom, mely 18 

km-re található a 

„halászlé 

fővárosától”, Bajától. 

A pályámat a sziráki 

általános iskolában 

kezdtem, ahol 

nagyon sok 

nehézsorsú kisgyermekkel foglalkoztam. Hálás 

vagyok a sorsnak, mert itt megtanultam a tanulási és 

magatartási problémákkal küzdő tanulók kezelését, 

megsegítését. 

8 éve vagyok a Hevesy tanítója, az első 4 évben 

napközis nevelő voltam. Most pedig 4. éve a 4. b 

osztály tanítójaként tevékenykedem.  

Tanítványaimhoz szoros kapcsolat fűz.  

Mindennapjaink során egy szerető nagy családként 

működünk. A tanórák során egyaránt fontos az oldott 

légkör és a fegyelem fenttartása. A tantárgyi tudás 

megszerzésén túl a gyermekek oktatására, 

nevelésére, kreativitásának és kézügyességük 

fejlesztésére, személyiségük kibontakoztatására, 

pozitív irányba terelésére egyformán hangsúlyt 

fektetek.  

Törekszem rá, hogy tanítványaim minden nap 

kiegyensúlyozottan és jó élményekkel gazdagon 

végezzék munkájukat. 

Szeretettel várom az új kis elsőseimet! 

Szeretettel: Szandi néni 

Kedves Szülők! Kedves 

Gyerekek! 

Solymosi Márta vagyok. 

Turai származásúként 

nagy megtiszteltetés szá-

momra, hogy egykori isko-

lám tanítója lehetek.  

Mindhárom gyermekem a 

mi intézményünkben vé-

gezte el az általános isko-

lát, jó alapokat szerezve itt 

középiskolai és egyetemi 

tanulmányaikhoz.  

Eddigi tapasztalataim alap-

ján oktató - nevelő mun-

kám legfontosabb pillérei 

néhány mondatban a következők: 

Érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtése: 

Minden kisgyermek számára a legfontosabb az érzelmi biz-

tonság: az elfogadás, a türelem, a dicséret, a feltétel nélküli 

szeretet és a közösség, amelybe kerül. Az iskolába kerülő 

gyermek még óvodás, nem iskolás. Fészeklakó, valóban 

olyan, mint egy fióka a fészekben, aki törődést, figyelmet, 

szeretetet kap az óvónénitől, otthon pedig a szülőktől. Ezért 

folyamatosan törekszem az óvodai – iskolai átmenet meg-

könnyítésére. Amikor pedig igazi iskolássá cseperedik a szár-

nyait bontogató nagyobbacska kisdiák, legjobb motiváció a 

tanulás során még mindig a szeretet marad a kölcsönös tisz-

telettel ötvözve. 

Élményszerű tanulás: 

A tanulási folyamat egy észrevétlen személyiséggazdagító 

folyamat kell, hogy legyen. Az iskolába kerülő apróságok 

fogékonyak, kíváncsiak, minden újdonságnak örülnek. Legna-

gyobb kihívás mindannyiunk számára ezt szem előtt tartani, 

ezért nap, mint nap törekszem arra, hogy tanítványaim az 

első naptól az utolsóig boldogan, örömmel, frusztrációk nélkül 

jöjjenek be a tanórákra. Minden óra adjon valami élményt 

nekik is, és nekem is.  

Eltérő képességek kibontakoztatása: 

Fontos, hogy minden kisgyermek saját tempójában haladhas-

son, hiszen eltérő tudással és eltérő képességekkel érkeznek 

hozzánk. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy differenciá-

lás során bárkire kevesebb odafigyelés irányulna.  

Mindezek fényében szeretettel és izgatottan várom leendő 

elsőseimet!                         

  Szeretettel: Márti néni 

Leendő elsős tanítóink 

Kedves Szülők! Kedves 

leendő elsősök! 

Szeretnék bemutatkozni: 

Dénes-Nagy Gabriella va-

gyok, Somogy megyében, a 

Jaba-patak gyönyörű völgyé-

nek kis falucskájában: Lullán 

nőttem fel, közel a magyar 

tengerhez, a Balatonhoz. 

2002-ben végeztem a Ka-

posvári Egyetem Tanítókép-

ző Főiskolai Karán, tanító-

német műveltségterületen. A 

diplomám megszerzése után 

egykori általános iskolámban 

kezdtem el dolgozni, osztályfőnökként, napközis nevelőként, 

DÖK-vezetőként, valamint német nyelvet tanítottam a gyere-

keknek 3. osztálytól kezdődően. 

2010-ben kerültem Turára, 3 gyermekem már itt született. 

Jelenleg, 2021 szeptemberétől napközis nevelőként tevé-

kenykedem a Turai Hevesy György Általános Iskola alsó 

tagozatának első osztályos csoportjában. 

Nevelői munkám során mindig arra törekedtem, hogy az 

iskolába lépő gyermekeket derűs, barátságos, szeretettel teli 

légkör fogadja. S ez különösen fontos az óvodából iskolába 

kerülő gyermekek életében. A jókedvet, nyitottságot, kellő 

érzékenységet, türelmet, példamutatást rendkívül fontos 

tulajdonságoknak tartom, melyek meglétével előhívható, 

megalapozható, hogy a kisgyermek szívesen, érdeklődve 

tanuljon; örömmel járjon iskolába, képessé váljon arra, hogy 

magából a lehető legjobbat előhozhassa. Hogy mindez meg-

valósulhasson a szülők támogatása, együttműködése, tanító

-szülő párbeszéde kiemelkedően meghatározó. 

Oly színes és gazdag még a gyermeki lélek: „Olyan, mint 

egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, 

mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. 

Miért is hasonlítanánk össze őket? Mindegyik más. Mind-

egyik különleges. Mindegyik gyönyörű.” 

Szeretettel, ölelő karokkal és kellő izgalommal várom a leen-

dő kis elsősöket, hogy együtt, közösen léphessünk egy új 

világ birodalmába; újabbnál újabb kincsekkel megtöltve az 

Élet hatizsákját! 

Találkozunk szeptemberben! 

Szeretettel: Gabi néni 


