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Kedves Szülők!

Minden gyermek a Jóisten ajándéka, ezért az őket érintő kérdésekről különleges gondos-
sággal kell dönteni. Egyik ilyen fontos esemény az iskolaválasztás, az első osztályos beis-
kolázás. Mivel Önök, a szüleik szeretik őket a legjobban, biztos, hogy a legjobbat akarják 
nekik. Ebben a döntésben szeretnénk segíteni.
A Gárdonyi egy nyolcosztályos általános iskola, kiváló eredményekkel, ahol türelmes 
szeretetben Önökkel együtt neveljük és tanítjuk kisdiákjainkat.

Lelki és fizikai biztonságban vannak tanítványaink. Korszerű tudást, problémamegoldó 
gondolkodást, remek szabadidős programokat, nagyszerű idegennyelv-ismeretet, jó 
közösséget kínálunk számukra.
Hagyományos, szótagoló, szóelemző, összetevő módszerrel tanítjuk nagyon eredményesen 
az olvasást, írást (lásd kompetenciamérés eredményei 2019. év).
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2022. november 15. kedd 
2022. november 22. kedd
Bemutatóóra a jövendő elsős osztályfőnökökkel
8:00 Nemesné Márkus Krisztina tanítónő 2. a, 
I. em. 24-es terem
9:00 Gaálné Haár Bernadett tanítónő 2. b, fsz. 8-as terem
Utána közös beszélgetés.
Elsősorban szülőket várunk.
Előzetes regisztrációt kérünk 
a titkarsag@gardonyi.dbtk.hu címen.
Az osztálytermek befogadóképessége miatt kérjük a kedves 
Szülőket, hogy csak az egyik napra jelentkezzenek.
 A regisztrációról visszaigazolást küldünk.

Bemutatóórák, iskolalátogatás, 
foglalkozás ovisoknak 
és szüleiknek

2023. január 17. kedd, 16:30
Második iskolakóstoló az óvodásoknak és szüleiknek
Várjuk a családokat, az óvodás kisfiúkat és kislányokat sport, énekes 
és kézműves foglalkozásokra, ahol újra lehet találkozni a jövendőbeli 
osztályfőnökökkel.
Előzetes regisztrációt kérünk a titkarsag@gardonyi.dbtk.hu címen.

2022. december 13. kedd,16:30
Adventi előkészület óvodásoknak és szüleiknek

16:30-tól 18:00-ig várjuk a családokat közös adventi 
kézműves, verses és játékos foglalkozásokra.

Előzetes regisztrációt kérünk 
a titkarsag@gardonyi.dbtk.hu címen.
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2023. február 21. kedd 
Bemutatóóra a leendő elsős osztályfőnökökkel
8:00 Nemesné Márkus Krisztina tanítónő 2.a osztály, I. em. 24-es terem
9:00 Gaálné Haár Bernadett tanítónő 2. b osztály, fsz. 8-as terem
Utána közös beszélgetés.
Elsősorban szülőket várunk. 
Előzetes regisztrációt kérünk a titkarsag@gardonyi.dbtk.hu címen.
Az osztálytermek befogadóképessége miatt visszaigazolást
küldünk a regisztrációról.

2023. március 7. kedd, 16:30
Minden óvodás kislányt és kisfiút várunk sok szeretettel ismerkedésre az induló 

első osztályok programjával!
Sakkfoglalkozások, idegen nyelv, Helen Doron, 

játékos matematika feladatok,
Logiscool program.

Előzetes regisztrációt kérünk a titkarsag@gardonyi.dbtk.hu címen.

Iskolánkban csoportbontásban 
tanítjuk az angol és a német nyel-

vet, az informatikát.
A Weiner Leó Zeneiskola köz-

reműködésével délutánonként 
szolfézs és hangszeres 

(furulya, zongora, hegedű) 
zenetanulásra van lehetőség.

Adventi, tavaszi koncert és tárlat.
Tehetséggondozás és fejlesz-

tés, sok kirándulás, színház és 
közösségépítés.

Türelem, szeretet, tanulás,
 rend és minőségi idő gyere-

keknek és szüleiknek.
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1.a
1.a osztály - MATEMATIKA TEHETSÉGGONDOZÁS
A matematika különlegesen fontos az életünkben, hiszen érettségiig biztosan elkísér, 
és a mindennapjainkban velünk van.
Alapvető célunk megszerettetni és megértetni a gyerekkel a matematikát. Minden gyermek 
különböző mértékban tehetséges. A mi feladatunk is ennek a tehetségnek a felfedezése és 
kibontakoztatása.
Angol vagy német nyelvet oktatunk ebben az osztályban.
Sakkoktatás teszi teljessé a matematika tehetséggondozó osztály munkáját, mely nagyban 
fejleszti a logikus gondolkodást és a problémamegoldó képességet. A második félévben indul az 
okos és erkölcsös eszköz- és internethasználat megtanítása életkornak megfelelően 
a Logiscool közreműködésével. Diákszínjátszás, alsós rajzszakkör, játékos mozgásfejlesztés, 
kosárlabda, röplabda, labdarúgás teszik színesebbé az iskolai életet.
Osztályfőnök: Nemesné Márkus Krisztina tanítónő

Tanítóként tudom, hogy az első iskolás éveknek meghatározó szerepe van, az
ekkor szerzett élményeink kihatnak egész életünkre. Ezért tartom nagyon fontosnak,
hogy az iskolába lépés nyugodt, türelmes, örömteli időszak legyen. Népmeséinkben
varázserejű számként szerepel a 3-as. Mindenütt jelen van: 3 királyfi- királylány, 3
próba,...stb. Vallom, hogy az iskolás évek alatt is megtalálhatjuk a 3-as számot,
amely kulcsa a sikernek:  a gyerek, a szülő, és a pedagógus egységét. 
Ha tudunk közösen együtt dolgozni, segítve és támogatva egymást, az iskolát a gyerekek
izgalmas állomásként élik meg. Az a kisgyermek, aki sok mesét hallott szüleitől, sokat játszott 
és beszélgettek vele, magabiztosan kezdi az első osztályt, könnyen beilleszkedik. 
Erre építhetünk, kinyitva előtte a világot, bevezetve az olvasás, írás és a számok 
világába. Az alapkészségek elsajátíttatása mellett célom, hogy felfedezzem 
a bennük rejlő tehetséget, segítsek kibontakoztatásában. Ahogy József 
Attila írta: „Mert mi teremtünk szép okos lányt és bátor, értelmes fiút”. 
Az olvasás megszerettetését nagyon fontosnak tartom. A könyvek-
kel egy új világ nyílik meg előttük, ahol észrevétlenül tanulhatnak 
barátságot, szeretetet, átélhetnek örömet, kudarcot, sikert. 
Fejlődik önértékelésük, kreativitásuk, képzeletük. A meséket, 
verseket a drámajáték eszközeivel is igyekszem közelebb hozni 
hozzájuk, ezáltal is segíteni személyiségük fejlődését. Az óvodából 
kilépő kisgyermekek már kellően motiváltak a tanulásra, kíváncsian 
várják az iskolát. 1. osztályban a matematika tantárgy  a gyerekek 
nagy kedvence közé tartozik, mert színes, változatos, érdekes. Célom, 
természetes kíváncsiságukra építve, problémamegoldó gondolkodást el-
sajátító gyermekeket nevelni. Hiszen a körülöttünk lévő világban mindenütt ott 
a matematika: - a zenében, egy hópehelyben, egy gólban vagy egy játékvárban. Digitális 
kultúránkban való jártasság megalapozásában is elengedhetetlen a logikus gondolkodás.
Kiemelten figyelek arra, hogy az osztályaimba járó kisgyermekekből egymást segítő, elfogadó 
és motiváló közösséget alakítsak ki. A mindennapi munkámat áthatja a környezettudatosság. 
Igyekszem átadni tanítványaimnak a természet szeretetét és megóvását.
E gondolatok jegyében szeretettel várom leendő tanítványaimat,
      
     Nemesné Márkus Krisztina



1.b
1.b osztály - NYELVI TEHETSÉGGONDOZÁS
Világnyelv első osztálytól egy életen át, mely különlegesen fontos gyermekeinknek.
Valamennyiünk előtt ismert, hogy a diploma átvételéhez sok minden más mellett legalább egy 
középfokú (B2) nyelvvizsga szükséges. Ezért tanítjuk diákjainkat már első osztálytól idegen 
nyelvre. A Nemzeti Alaptanterv teljesítése mellett a nyelvtanilag helyes kifejezőképességet 
szem előtt tartva, az életkornak megfelelő, beszédközpontú foglalkozásokat tartunk.
Sakkoktatás teszi teljessé a nyelvi tehetséggondozó osztály programját, mely nagyban 
fejleszti a logikus gondolkodást és a problémamegoldó képességet.  A második félévben indul 
az okos és erkölcsös eszköz- és internethasználat megtanítása életkornak megfelelően 
a Logiscool közreműködésével. Diákszínjátszás, alsós rajzszakkör, játékos 
mozgásfejlesztés, kosárlabda, röplabda, labdarúgás teszik színesebbé az iskolai életet.
Osztályfőnök: Gaálné Haár Bernadett tanítónő

Tanítói pályafutásomat ebben az iskolában kezdtem. Nem volt nehéz beilleszkednem, hiszen 
szeretetteljes, nyugalmas légkör, együttműködő, felkészült tanári kar fogadott. A gyermekeimet is 
ide írattam be, mert fontos szempont volt, hogy olyan általános iskolába járjanak, ahol a nevelés 
és oktatás harmonikus egységet alkot, és hagyományos értékrendre alapozva legyen jelen. 
Az általános iskola 8 éve alatt kiváló alapokat kaptak további tanulmányaikhoz.
A Gárdonyiban most is a hagyományos értékekre építünk, de módszereink folyamatosan 
megújulnak, hiszen változik a világ, változnak a gyerekek, akiket egy végtelen tanulási folyamatra 
kell felkészítenünk. 
„Tapasztalás, tanulás, figyelem és gondolkodás: négy eszköz, minek szorgalmas használata” 
fontos gondolatként jelenik meg már Kölcsey Ferencnél is, ma is a tudás alapját képezik.
Az első osztályba nagy izgalommal érkező gyerekek már hozzák magukkal a családi és óvodai 
nevelés során szerzett mintákat, az iskolai tanulás alapjául szolgáló ismereteket, tapasztala-
tokat. A képességek folyamatos fejlesztésével, további tapasztalatokra épülő, újabb és újabb 
ismeretekkel, különböző tanulási technikák elsajátíttatásával, a tudásvágy felébresztésével 
szeretném kisdiákjaimat gazdagítani. Az életkori sajátosságokhoz igazodva, a tevékenykedtetés, 
a játékosság, az élményszerű felfedezés, a változatos feladatokkal történő sok gyakorlás fontos 
eleme az alapok megszilárdításához vezető útnak. Mindemellett a tanulás, és a közösséghez 
tartozás örömének attitűdje is kialakul, ha a szeretet, a következetesség, a bizalom és a humor is 
jelen van a mindennapi együttmunkálkodásban. A gyermek számára fontos, hogy kialakuljon az a 
személyes közeg, amelyben érdemes erőfeszítéseket tennie.
Minden kisgyermek más-más adottságokkal rendelkezik, képességeik különböző ütemben 

fejlődnek. A differenciálás, az osztálykeretben történő egyéni fejlesztés módszerének 
hatékonysága segít, hogy mindegyikük a számára optimális módon fejlődjön. 

Az iskola első éveiben nagy jelentőséggel bír az értő olvasás, amely minden 
további tanulás alapja. Alapvető fontosságú az anyanyelvi alapozás, mivel ha 
ez már jól működik, akkor az idegen nyelv megismerése is könnyebb és ala-
posabb lesz. A közös gondolkodáson, az összefüggések felfedeztetésén túl, 
tartalomba ágyazott fejlesztéssel segítem a tanulókat abban, hogy a konkrét 
tananyag elsajátítása közben azon túlmutató fejlesztésben is részesüljenek, 
különös tekintettel a logikai képességekre és a szövegértésre. 

Ahol erre lehetőséget látok, ott törekszem a különböző tantárgyak 
ismeretanyagának összehangolására. 

Mi a célom mindezzel? Elindítani a gyerekeket az önálló, biztos alapokon 
nyugvó, sikeres és boldog felnőtté válás útján.

      Gaálné Haár Bernadett
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Kedves Szülők!
Nagyon sok szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket!

Budapest, 2022. szeptember 18.

Tisztelettel és szeretettel:        
 
       Homolay Károly
                    igazgató
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