Gondolatok egy végzős diák tollából
„Intézményünkben 8 éve indult el az első magyarangol kéttannyelvű osztály, amelynek tanulója lettem.
Szüleim szerint ez a legjobb döntés volt.
Sok szép emlék jut eszembe, ha az elmúlt évekre gondolok. Vannak ezek között jó hangulatú angol órák, ahol
nyelvtanárainkon kívül lektortanárok segítették
munkánkat. Közreműködésükkel egyre bátrabbá váltunk az angol nyelvű kommunikációban. Tőlük megismerhettük más országok népeinek kultúráját.
Szívesen gondolok vissza az elért versenyeredményekre
is. Tanítóim és tanáraim mindig arra ösztönöztek
bennünket, hogy próbáljunk minél több megmérettetésen részt venni. Én ezt megfogadtam. Számos dobogós helyet szereztem angol nyelvi versenyeken. Történelemből 5. osztályban 2., 6. osztályban 3. és az elmúlt
évben országos 1. helyezést értem el.
A legbüszkébb arra vagyok, hogy idén ősszel sikerült
megszereznem angol nyelvből a középfokú szóbeli
nyelvvizsgát, mely nagy könnyebbséget jelenthet
majd a középiskolában.
Felejthetetlenek maradnak az iskolai ünnepségek, az
osztálykirándulások, a minden évben megrendezésre
kerülő Halloween-napi parti. Azt is szeretem iskolánkban, hogy jó a kapcsolatunk az évfolyamtársainkkal
és a többi angol nyelvű osztállyal is.
Csodálatos élmény volt 2014 májusában cserediák program keretében hét társammal és tanáraimmal
együtt egy hetet Törökországban eltölteni, majd itthon
vendégül látni a török diákokat, bemutatni nekik városunkat, együtt kirándulni velük és persze angolul beszélgetni. Ezt nem minden általános iskolában érheti el
egy diák.
Nemcsak a tanulásról szóltak az évek, másra is jutott
időm. Éveken át tagja voltam a Lenszirom Színháznak, a
zeneiskolában klarinétozni tanulok és tagja vagyok a
Nyírbátori Koncertfúvós Zenekarnak. Diáktársaim nevében köszönöm tanítóink, tanáraink fáradságos munkáját,
és hogy élményekkel gazdagon ballaghatunk majd el
Nagy Péter Attila 8.a
iskolánkból.”

Tanítási órákon túl
A tanítási órákon és a szakköri foglalkozásokon
kívül számos érdekes programot, sokszínű szabadidős tevékenységet kínálunk tanítványainknak:
 iskolai ünnepségek, megemlékezések
 hagyományőrző rendezvények
 diákönkormányzat programjai
 témahetek, projektek
 sportdélutánok, úszásoktatás
 erdei iskola, nyári táborok
 néptánc , mazsorett

Amennyiben e rövid kis ismertetővel felkeltettük
érdeklődését, és szeretne betekinteni munkánkba,
szeretettel hívjuk és várjuk Önt leendő elsős
gyermekével a következő programjainkra:

Nyílt tanítási nap
2016. december 9-én 8 órától

Népdaléneklő verseny—Táncház
2017. január 26-án 14 órától
Nyílt tanítási nap
2017. február 01-jén 8 órától

www.oktnybt.hu

Néhány információ
Tantermeink korszerűen felszereltek, eszközellátottságunk kiemelkedően jó, előadóink
és szaktantermeink minden igényt kielégítenek.
A térség legkorszerűbb tornacsarnokával
rendelkezünk,
mely nemzetközi versenyek lebonyolítására
is alkalmas.
A mindennapos testnevelés is gördülékenyen megoldható, hisz
a csarnokban egyszerre
három osztály is dolgozhat, egymástól függetlenül, s ehhez társul
még a rekortán és a
műfüves pálya.
E remek tárgyi feltételek között kiváló pedagógusok dolgoznak.
A szakos ellátottság 100%-os. A hatékony nevelő
-oktató munkát gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus, könyvtáros és nyelvi
lektor segíti.

Sajátosságaink
 magyar-angol kéttannyelvű oktatás
A tapasztalatok alapján az első osztályban elkezdett
idegen nyelv oktatás nagyon hatékony.
Ezt segíti a csoportbontás, a lektortanár jelenléte, a
társalgási órák.
Ezek a gyerekek
már kicsi korban
bátran megszólalnak,
társalognak,
énekelnek,
írnak
angolul.
Igazi használható
nyelvtudásra tesznek szert, mely az angol nyelven tanult informatikával együtt a mai világban nélkülözhetetlen.
Minden más osztályban is nagy hangsúlyt fektetünk
a nyelvtanulásra, diákjaink angol és német nyelvből
választhatnak.
 emelt szintű testnevelés oktatás
Hisszük, hogy az egészséges életmódra nevelés
mellett a sportnak igen
erős személyiségformáló szerepe is van.
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