
Pályaorientáció 

 

A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola 2020. február 04-én 

pályaorientációs napot szervezett, melynek célja az volt, hogy tanítványainkat 

megismertessük a különböző foglalkozásokkal. Felidéztünk régi, már nem létező 

szakmákat, valamint beszélgettünk a napjainkban is működő, válaszható 

foglalkozásokról. Mindez valamennyi évfolyamon megvalósult.  

A 7. évfolyamos gyerekek pályaorientációs előadáson is részt vehettek szakértő előadó 

közreműködésével. Hisszük, hogy segítenünk kell felsőbb évfolyamos tanítványainknak 

abban, hogy találják meg a megfelelő középiskolát a sikeres jövőjük érdekében. 

A 7.c osztály tanulóinak intézményünk könyvtárosa, Biróné Czakó Andrea tartott 

előadást a könyvtáros szakma szépségeiről. 

A 7.a és a 8.a osztály tanulói betekinthettek a Nyírbátori Városi Bíróság munkájába, az 

előadás után interaktív feladatokkal adtak számot a megszerzett tudásról. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 Újabb sikerek a Kéttannyelvűben 
 

 

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium a 2019/2020. tanévben is 

megrendezte hagyományos levelezős versenyének megyei döntőjét 2020. január 27-én. A 

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolából 22 tanuló kapott meghívást a 

végső fordulóra, ahol több tantárgyból (magyar nyelv, biológia, matematika, fizika, 

történelem) mérték össze tudásukat. Az eredmények magukért beszélnek. A zsűri a több 

száz résztvevőből az 1-10. helyezettet értékelte. 

 

 

 
 

 

Biológiából Márta Luca 7. a osztályos tanítványunk a megyei 2. helyezéssel 

büszkélkedhet. Köszönet érte Nagyné Bagaméri Éva tanárnőnek. 

 

7. és 8. évfolyamos diákjaink matematikából is összemérték tudásukat.  

8. évfolyamon a következő eredmények születtek: 

 4. hely Farkas Balázs 8. a 

 5. hely Hermanovszky Márk 8. a 

 8. hely Fazekas Gábor 8. a  

A 7. évfolyamosok közül Baracsi Kristóf 7. a osztályos tanuló a 4. helyen végzett. 

Gratulálunk felkészítő pedagógusuknak, Vida Ferenc tanár úrnak! 

Hasonlóan szép eredményeket értek el azok a tanítványaink, akik fizika tantárgyból 

versengtek a megye legjobb fizikusaival.  

7. évfolyamon a következő eredmények születtek: 

 4. hely Baracsi Barnabás 7. a 

 8. hely Májer Levente 7. a 

 



A 8. évfolyam díjazottjai:  

 2. hely Farkas Balázs 8. a 

 4. hely Hermanovszky Márk 8.a 

 

Köszönettel tartozunk felkészítő pedagógusuknak, Vida Ferencné tanárnőnek. 

 

Történelemből a 8. évfolyamosok közül nyolc diákunk nevezett be a versenyre, akik 

mindannyian meghívást kaptak a döntőbe. Az elmúlt évhez hasonlóan most is szép 

sikereket értek el. Felkészítő pedagógusuk, Nagyné Lőrincz Lilla tanárnő büszke lehet 

tanítványai eredményeire. 

  2. hely Fazekas Gábor 8. a 

  3. hely Vámos Zsófia 8. a 

  4. hely Cserpák Marcell 8.a 

  5. hely Molnár Máté 8.a  

  6. hely Kiss Petra 8. a 

 10. hely Tamás Petra 8. a 

 

Nagyon büszkék vagyunk azokra a tanulókra, akik az Arany János Országos Verseny 

országos döntőjére kaptak meghívást, amelyet 2020. március 22-én rendeznek 

Budapesten, az ELTE –n.  

A döntőn a következő tanulók képviselik iskolánkat: 

5. évfolyam 

- Kóródi Kornél Ede 

- Lámfalussy Zoé  

- Májer Dorka 

- Srepler Emma Kiara 

 

6. évfolyam  

- Nagy Dávid 

 

8. évfolyam 

- Balaton Bianka 

- Pető Korinna Panna 

- Treszkai Klaudia 

- Vámos Zsófia 

 

Örömmel számolunk be kéttanos tanítványaink sikereiről angol nyelv tantárgyból.  

Az Országos On-lion Versenyen 4. helyezést ért el az 5. a osztályból Baracsi Máté és 

Kóródi Kornél Ede , 7. helyen végzett Májer Dorka.  

A tanulókat felkészítette Baracsiné Tardi Nóra és Takács Adrienn tanító néni. 



 

Sikeres középfokú komplex nyelvvizsgát szerzett: 

- Bihari Zsombor 

- Farkas Balázs 

- Pető Korinna Panna 

- Treszkai Klaudia 

 

Szóbeli középfokú nyelvvizsgával két tanítványunk büszkélkedhet: 

- Macos Valentina 

- Meczner Noémi Anna 

Tanítványainkat Abroncsos Judit és Szabó Jánosné tanárnő készítette fel. 

 

Valamennyi tanítványunknak szívből  gratulálunk az elért eredményekhez, és további sok 

sikert kívánunk! 

                                                           

Színházlátogatás 

 

A Lázár Ervin Program lehetővé teszi, hogy az összes általános iskolás tanuló évente 

egyszer eljusson színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra. E program keretein belül a 7. 

évfolyamos tanulóink 2020. január 16-án az Art’s Harmony Szabad Művészeti Társaság 

előadását csodálhatta meg. 

A 8. osztályosaink pedig 2020. február 13-án Budapestre látogatnak el, és az 

Operettszínházban tekinthetik meg az István, a király című rockoperát. 

 

 

Beiskolázás 

 

Az iskolába készülő óvodás gyermekekre az előző félévben is nagy hangsúlyt fektettünk. 

Iskolakóstolgató néven plakátokkal csalogattuk a leendő elsősöket és szüleiket 

rendezvényeinkre. Célunk- a sikeres együttműködés érdekében -, hogy változatos, 

játékos foglalkozásokkal megkönnyítsük az óvoda-iskola átmenetet. Segítsük a 

gyermekeket abban, hogy megkedveljék az iskolát, a tanulást, és nehézségek nélkül 

beilleszkedjenek az új intézménybe, átvegyék az új élet ritmusát és szokásait. 

Beiskolázási programunkhoz egy rajzpályázatot is hirdettünk „Téli utazás” címmel, 

melyre az alsó tagozatos tanítványainkon kívül az óvodás gyermekeket is csalogattuk. A 



játékos, interaktív utazás a szülők és a gyermekek megelégedését szolgálta. 

Programjainkat a gyermekek legfejlesztőbb tevékenységére, a játékra építettük, hiszen 

érzelmi biztonság és öröm nélkül nincs hatékony tanulás. 

 

 

 

 

 

 



 

           

 

         Kóródiné Tóth Mária 

                  pedagógus 

 

 

 

 


