KISUDVARNOKI CSALÁDI NAP
40 éves az iskolánk

2016. június 17. péntek
Program az iskola udvarán és épületében:
15:00
16:00
16:30

Kultúrprogram - fellépnek az iskola régi és jelenlegi diákjai
Kezdetektől napjainkig (fotókiállítás)
Táncház (korhatárra való tekintet nélkül)
Ajánljuk mindazoknak, 0-tól 99 éves korig, akik bepillantást akarnak nyerni
az iskola életébe, vagy csak egy remek gyerekprogramos délutánt szeretnének.

Mivel várjuk?
Kávéval, teával, aprósüteménnyel, gulyással, csapolt kofolával és sörrel

Kinek a jóvoltából?
A helyi önkormányzat, alapiskola és szülői szövetség szervezésében

Program a kisudvarnoki faluház szabadtéri színpadán:
18:00 Csavar Színház: Azördögbe!!! (magyar népmese)
Rendezte: Gál Tamás, előadják: Kiss Szilvia, Gál Tamás, Mester László
zene: Gál Tamás, Mester László
Ajánljuk mindazoknak akik szeretik a mesét… korhatár nélkül.
Ki az aki fél az ördögtől? Mindenki! Csak a szegény ember nem… mert neki már nincs sok
vesztenivalója. Sok furfanggal, sok játékkal és persze csavaros észjárásával még a pokolbéli
legfelsőbb hatalmak eszén is túljár. Hogy hogyan... kiderül ez a Csavar Színház legújabb meséjéből.
Előadásukban felcsendülnek a legszebb hajdúsági és mezőségi dallamok. Mindez ütőgardon,
gitár és hegedű kíséretében. A belépés ingyenes.

MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLA
KISUDVARNOK
Tudta-e?

Amit a szülőnek nem kell:

• jelenleg 20 gyerek jár az első osztályba
• első osztályban nincs házi feladat, felsőbb évfolyamokban is fokozatos a terhelés
• a diákokkal az osztályfőnökök és délutános tanítónénik
mellett pedagógia asszisztens is foglalkozik
(lemaradás, pótlás, korrepetálás, külön foglalkozások)
• minden tanteremben okostábla van, amelyet használnak is
• az épületben van wiﬁ
• az iskolának saját tornaterme van
• az iskolának saját étkezdéje van
• a diákokat iskolabusz fuvarozza reggel Kisudvarnokból, Nagyudvarnokból, Pozsonyeperjesről és Dunatőkésről az iskolába, délután pedig haza, a helyi
önkormányzat jóvoltából ingyenesen
• angol nyelvoktatás első évfolyamtól van
• az iskolába kijár a dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola tanára elméleti és gyakorlati hangszeroktatásra, a
jövőben várhatóan rajzra is
• az iskola vezetősége folyamatosan egyeztet a hivatalos felvevő iskolával (dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola) és
ﬁgyelemmel kíséri a kikerülő diákok előmenetelét
• az iskola úszótanfolyamot és erdei iskolát is szervez
• az iskola pedagógusai követik az aktuális trendeket, de
nem vetik el a jól bevált módszereket
• a szlovák oktatást Skabela-Bóna módszerrel végzik, de
felhasználják a kötelező Ypszilon könyveket is
• az önkormányzat évente több ezer euróval támogatja,
szépíti, modernizálja, fejleszti az intézményt
• az iskola gyönyörű zöld környezetben található, a
tágas udvart minden nap igénybe veszik a tanulók

• dugóban ülni nap mint nap
• anyataxizni
• aggódni
• azt gondolni, hogy több ﬁgyelmet kapnak
a városi iskolában
• azt hinni, hogy többet tanulnak meg a városi iskolában
• attól tartani, hogy kisebb a követelmény, mint a városi
iskolában
• kötelezően előírt márkás tollakat, ceruzákat
és segédeszközöket venni

Amit a kisdiákok megtanulnak:
• önállóan tanulni
• együtt dolgozni
• odaﬁgyelni egymásra
• részt venni a kulturális életben
• közösségben gondolkodni
• magyarul olvasni, írni, számolni és szépen beszélni
• idegen nyelveket elsajátítani
• egészséges életmódot követni
• pályázatokon és versenyeken részt venni
• busszal közlekedni

Látogasson el a családi napra, az iskola
nyitott napjára, vagy kérdezze meg
szomszédját, ismerősét!

