
Zsigárdi Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola



NAPSUGÁR – PROGRAM- 2013.szeptember



Meseolvasás az alsó tagozaton-
2014.szeptembertől



Tisztasági verseny az iskolában-
2015.szeptembertől



Elektronikus kiskönyv

 



A Közigazgatási és
Igazságügyi
Minisztériumhoz írt
sikeres pályázatunk
Látogatásunk a Joj Tv-ben

A magyar történelmi műemlékek
megtekintése Pozsonyban: 

- Vár

- koronázási templom

- Mihály-kapu

- Prímás palota

- Redut

- Academia Istropolitana

Este a Nemzeti Színházban Laci Strike: Julio
és Romea c. hip-hop feldolgozását néztük
meg



A Közigazgatási és
Igazságügyi
Minisztériumhoz
benyújtott sikeres
pályázatunk

A Trencséni várba látogattunk

Kirándultunk Pőstyénbe



Zsigárdi népviseleti 
ruhák

A Bethlen Gábor 
Alapítványhoz 
benyújtott sikeres 
pályázatunkból 
fizettük
Szarka Zsuzsa ruhatervező művész 
varrta



PRINED-projekt – inkluzív oktatás
2014.szeptemberétől- pedagógiai asszisztensek



PRINED – iskolai pszichológus, 
speciális pedagógus



PRINED – szociális pedagógus



Hagyományápoló kör



Szalsza táncosaink és néptánccsoportunk



Kertészkedünk: 
zöldségeket és facsemetéket ültetünk



Kincskeresők



Háztartásvezetés



Didaktikai csomagok

• Konyhafelszerelés

• Műhelyfelszerelés

• Kerti szerszámok

• Sporteszközök

• Hangszerek

• Rajz- és kézműves felszerelés

• Játékok

• Tisztítószerek



Ilyen volt és ilyen lett



A takarító nénik öltözője



Beépített lépcsőház és tisztítószer raktár



Tankönyvraktár és archív – ilyen volt



Ilyen lett



Iskolai gyakorló konyha 



Iskolai műhely: 
ilyen volt és ilyen lett               



Iskolai öltözők



Az iskola folyosója



Testvériskolánk: Dunaújfalui – Sápi SZTNYA



A zsigárdi gyerekek Kecskeméten és a 
kecskeméti CsiperósokZsigárdon



A budaőrsi tanulók iskolánkban



Méhészkedünk és 
látogatóban a meteorológiai állomáson



Ismerkedünk a tűzoltóautóval és a tűzoltással



Négykerekűn és lovon is közlekedünk



Ember és természetvédelmi gyakorlaton



Tanulóink a Kmeťoband és az Ifjú Szivek              
előadásán a kultúrházban



Bűvész és cirkusz előadáson szórakozunk



Pőthe István és Benes Ildikó,
Gál Tamás és Kis Szilvia műsora



Jótékonysági akcióink
Szeptemberben a látáskárosultak 
megsegítésére gyüjtöttünk.

A nárcisznapon a daganatos betegségben 
szenvedők megsegítésére szerveztünk 
gyűjtést.

A Föld napján szemetet szedtünk.

Gyűjtjük a műanyagüveg kupakját a beteg 
gyerekek és családjuk megsegítésére.



Tök jó napot, karácsony- és húsvétváró  
kézműves foglalkozásokat tartunk



Fellépéseink: 
nyugdíjasnap, anyák napja, falunap  



Mikulás és karácsony



Nemzeti ünnepeink



Minden gyereknek kokárdát készítettünk



Nyitótánc a szülőbálban és koszorúcska



Tanulmányi kirándulásaink:
Győrben a Mobilis centerben, Léván az Atlantis
centerben



Síkirándulás  és  a teremfoci



Pórszombat  
őshonos magyar gyümölcsfák oltása 



Székesfehérváron a Koronás parkban



Terveink

• Úszótanfolyam pályázati pénzből

• Kirándulás Bécsbe a karácsonyi vásárba

• Sítanfolyam 150€/tanuló

• Természetiskola 100€/tanuló

• Nemzetközi gyermektalálkozó a Csiperó



Köszönöm szépen a figyelmet!

Mgr. Žiačekné Gútay Adrianna


