Leendő elsős tanító nénik

Kende Judit 1.a osztály
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
15 éve vagyok az iskola pedagógusa. Én is ebbe az iskolába jártam, így
saját gyermekkori tapasztalataim alapján bátran mondhatom, ebbe az
iskolába jó járni, jó itt lenni! Tanítóként jelenleg is egy nemzetiségi
kétnyelvű osztályt vezetek. Munkámban nagy hangsúlyt fektetek arra,
hogy a gyerekek a német nyelven tanított órákon kívül minél több
esetben, szinte minden tanórán találkozzak a német nyelvvel.
Nem elvárás, hogy a kétnyelvű oktatási formát választó gyermekek
nyelvtudással érkezzenek az iskolába. Aki viszont emellett dönt, a
németül is tanított tantárgyaknak köszönhetően (környezetismeret,
készségtárgyak) magabiztos nyelvtudásra tehet szert. Gyermekeink a
megszerzett német nyelvi ismereteket számos délutáni szabadidős
programban is hasznosíthatják.
A tanítás mellett kiemelkedően fontos számomra a német nemzetiségi
hagyományok ápolása, újjáélesztése. Nevemhez fűződik a farsangi
program szervezése, a hagyományőrző Téltemetés felelevenítése.
Kezdeményezésemre lett részese iskolánk a minden év áprilisában
megvalósuló országos méretű rendezvénynek, a Tracht Tagnak.
Természetesen ezeken a rendezvényeken osztályom tagjai
szereplőként mindig részt vesznek. Nyugodtan kijelenthetem, a
gyerekek nagy örömére.
A szeptemberi találkozásban bízva:
Judit néni

Buczolitsch Istvánné 1.b osztály
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
Buczolitsch Istvánné, Ildikó néni vagyok. A következő tanévben kezdem
a 35. évemet ebben az iskolában. „Családi hagyomány” nálunk ide járni,
általános iskolai tanulmányaimat én is itt végeztem, akárcsak a két nagy
fiam.
Vidám embernek tartom magam. Épp ezért fontos számomra, hogy a kis
diákok is jól érezzék magukat az iskolában: ne szorongjanak, nyíljanak
meg, örömmel tanuljanak.
Ezért sok dallal, mesével, játékkal színesítem óráimat, alapozva a
gyerekek óvodából hozott ismereteire, lelkesedésére. Szeretek vidám
gyerekek között lenni.
A jókedv fontos. De mellette nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy
kialakítsam tanítványaimban a kötelességtudatot, a gondos munkára
törekvést, figyelemre, türelemre, egymás tiszteletére, rendszeretetre
neveljem őket.
Ez Önökkel, szülőkkel összefogva, együttműködve sikerülhet.
Valamennyiüknek örömteli, sikeres iskolakezdést kívánok!
Ildikó néni

Szegedi Tünde 1.c osztály
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
Szegedi Tünde vagyok, aki izgatottan várja az őszt, és a kicsi
elsősöket.
A kedvencem mindig az az évfolyam, amelyiket éppen tanítom,
no de az első osztály! Az a legeslegjobb számomra, hiszen
óvónőképzőt végeztem valaha.
Átérzem, milyen a nagycsoportos, már majdnem iskolás
kisgyermek „lelke”. Ennek felelevenítésében mostanában
unokáim segítenek.
Szeretem a készségtárgyakat és ez tükröződik is valamennyi első
évfolyamos órám szervezésében. Az olvasás és számolás közé
szívesen „csempészek” pihenés képpen éneket, rajzot, mozgást.
Utána mindjárt könnyebb folytatni a „komoly” munkát.
A sportot, a kirándulást kiemelt helyen kezelem. Osztályaimmal
sokat túrázunk, erdőjáró szakkört, nyári tábort szervezek a
gyerekeknek. A szabad levegőn tartózkodást az osztályomba
járókkal is megszerettetem. Mert én is szeretem.
Mind ezek mellett az a hír is igaz, hogy szigorúan következetes
vagyok. A gyerekek életkorának megfelelő, az osztály
zökkenőmentes munkájának érdekében felállított elvárásaimat
betartatom.
Nagy izgalommal várom az elsősöket:
Tündi néni

Polgárné Horváth Beatrix 1.d osztály
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
Hatodik éve tanítok az iskolában, a pályámat harminc éve kezdtem. Jelenleg
a 4.d osztály tanító nénije vagyok. Három gyermeket nevelünk férjemmel,
akik már egyetemet végző illetve végzett ifjak.
Szeretem a hivatásom. Fontos számomra, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat, megszeressék a tanulást, a közös munkát. Maradandó élményeket
szerezzenek a közösségben. Szívesen szervezek, készítek kulturális
műsorokat, fellépéseket. Osztályaimmal, a szereplést, színjátszást kedvelő
gyerekekkel kihasználunk minden lehetőséget. Sok-sok szép program,
kedves emlék fűződik ezekhez az alkalmakhoz. A német nyelv és irodalom
valamint népismeret tantárgyakat tanító kolléganőkkel szoros
együttműködésben számos német nemzetiségi programon, versenyen
sikeresen szerepeltek tanítványaim.
A sikeres iskolakezdéshez együttműködés és bizalom szükséges. Mindig arra
törekszem, hogy a szülők, gyerekek és köztem minél előbb kialakuljon ez a
kapcsolat, mert ez közös munkánk alapja és záloga. Ha ez teljesül,
gondtalanul telnek majd az iskolai hétköznapok, mindannyiunk örömére!
Szeptemberben szeretettel várom az elsősöket:
Bea néni

