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Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola 

Bolyai Tagintézménye
A Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye vagyunk 2018-tól 



Boldog Iskola is vagyunk  - Boldogságóra programunk:
Boldog Iskolaként törekszünk 

diákjainkkal együtt megvalósítani a 

mindennapokban az alábbi  

életvezetési útmutatókat, hogy 

elmondhassunk: „Jobb velünk a 

világ!” 

•     Boldogságfokozó hála

• Optimizmus gyakorlása

• Kapcsolatok ápolása

• Boldogító jócselekedetek

• Célok kitűzése és elérése

• Megküzdési stratégiák

• Apró örömök élvezete

• Megbocsátás

• Testmozgás

• Fenntartható boldogság  

Cél: Boldogságóra programok 

elindítása a leendő első 

osztályokban



Induló elsős osztályaink

• 1.a mindkét tanító tanít és 

délutáni foglalkozást is 

vezet („gurulós”)

• 1.b mindkét tanító tanít és 

délutáni foglalkozást is 

vezet („gurulós”)

- Farkas Bernadett

- Némethné Bóha Andrea 

- Pesti Győzőné 

- Tarcsa Marianna 



A gurulós munkarend jellemzői

• Délelőtt vannak a tanórák, a gyerekek délután pedig a 

tananyag megerősítéseképpen elkészítik a házi 

feladatot. 

• Mindkét tanító minden nap találkozik a gyerekekkel. 

• A tanórák között a gyerekekkel van idő játékra, 

olvasásra, mesére, beszélgetésre stb.

• A két tanító jelen van az önálló munka elkészítésénél, 

segít, felzárkóztat, amennyiben szükséges. 

• A tanítók alaposabban, mélyebben megismerhetik a 

gyerekeket. 

• A tanszereket nem szükséges hazavinniük a 

tanulóknak. 



Leendő elsős tanítók  

(Farkas Bernadett 1.a)



Leendő elsős tanítók  

(Némethné Bóha Andrea 1.a)



Leendő elsős tanítók  

(Pesti Győzőné 1.b)



Leendő elsős tanítók  

(Tarcsa Marianna 1.b)



Tájékoztató
• Iskolánk szemléltetőeszközökkel és 

információhordozókkal való felszereltsége jó. 
Előadóterem, szaktantermek (matematika, nyelvi, 
művészeti), informatikatermek, fejlesztőtermek, 
műhelyterem, 1 tornaterem, tornaszobák, melegítő 
konyha, ebédlő, könyvtár, szakköri termek segítik a 
tanítás-tanulás folyamatát.

• Pedagógiai Programunknak megfelelően kiemelten 
kezeljük a matematika és az idegen nyelv oktatását, 
melyeket tantárgyi keretben, emelt óraszámban, 
nívócsoportokban tanítunk. Az informatika, sport, 
művészetoktatás és környezettudatos nevelés 
területeire is nagy hangsúlyt fektetünk.

(A nívócsoportos oktatás segítségével jobban tudunk 
alkalmazkodni a tanulók egyéni képességeihez, haladási 
üteméhez.) 



Kiemelt területek, helyi sajátosságaink:

1.Matematika
nívócsoportban



2.Angol, német nyelvoktatás 1-8. évfolyam, emelt szinten

5. osztálytól nívócsoportos oktatásként



• Táborozással az 

idegen nyelv 

oktatásának 

motivációját 

segítjük (nyelvi 

táborok – pl. „Lázár 

bácsi tanodája” –

Karintiában angol 

és német nyelven, 

angliai körút, 

tematikus nyelvi 

táborok stb.) 



3.Informatika
csoportbontásban



4. Szakkörök – szabadidős lehetőségeink, szabadon 

választható foglalkozásaink:

• Természetvédelmi szakkör

• Tehetséggondozás angol-és 

német nyelvből 

• Művészeti sz.

• Kreatív sz.

• Dráma sz. 

• Néptánc sz. 

• Énekkar

• Korcsolya 

• Biciklitúrák 

• Történelem sz. 

• Informatika sz. 

• Logikai játékok sz. 

• Kosárlabda:

„Dobd a kosárba program!” 

alsósoknak

• Mozgásfejlesztő játékok 

• Élményjáték sport

• Szivacskézilabda 

• Foci 

• Sárkányhajózás 



Pillanatképek : szakkörök , szabadidős lehetőségek



5. Sport

Testnevelés, sport, mozgás – pillanatképek  





6.Művészetoktatás



7.Bolyai Galéria - kiállítások



8. Táncosaink – A néptáncoktatás már 1. évfolyamtól indul



9. Természetvédelem
„ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA” vagyunk



Állatok Világnapja 



10. Könyvtári foglalkozások



11.Pályázatok – Határtalanul, Sziklakórház stb.  



12. Kirándulások – pillanatképek 



13.Tanóráinkon nagy hangsúlyt fektetünk az 

élményközpontú tanításra, a megfelelő 

motivációra, a különböző tanulásszervezési 

módszerek alkalmazására: 

csoportfoglalkozás, kooperatív munka, egyéni-

és páros munka 



14.Fejlesztő foglalkozásokon segítjük a 

tanulási nehézséggel küzdők 

készségfejlesztését, ill. tantárgyi 

felzárkóztatását



15. Nemzeti ünnepeinkre méltó módon 

emlékezünk meg– október 23.





16. Minden évben meghirdetjük – névadónkra

emlékezve – a Bolyai Matematikaversenyt a 

nagykanizsai tankerület általános iskolásainak 

Képek a díjkiosztóról 



17. Mikulás ünnepély



18. Karácsony a suliban, karácsonyi  műsor a 

Felsővárosi templomban



Pedagógus Kórusunk 



19. Farsangi bál



20. Kulturális bemutató –

tavasszal kulturális bemutató keretében 

mutatkoznak be osztályaink zenés, táncos 

produkciókkal





21. Alapítványi bál

Alapítványi bálunk célja, hogy a báli bevételből 

iskolánk tárgyi-és eszközfeltételein javítsunk 



22. Bolyai Napok 

A Bolyai Napok  keretében projektnapokat 

szervezünk  tudományos, történelmi, 

művészeti, ill. kulturális témákban





23. Gyereknap 



24. Ballagás



Kedves leendő elsős szülők!

Az alábbi elérhetőségeken tudják velünk a 

kapcsolatot felvenni : 
• Erzsébet tér 9.

• Telefon: 30/402-5025

• Honlapunk:

www.nkbolyai.hu

• E-mail: 

info@nkbolyai.hu

• Facebook-oldalunkon: 

Nagykanizsa Bolyai 

János Általános Iskola 

mailto:info@nkbolyai.hu


Pedagógiai hitvallásunkat az alábbi idézetben 

tudjuk összefoglalni: 

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és

a világmindenség megismerésének igénye, csak

annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”


