A 2018/2019-es tanévben két első osztály indítását tervezzük.
Az 1.a angol orientációjú osztály, leendő osztályfőnöke Albert Éva tanító.
Az 1.e informatika orientációjú osztályt Gaál Dorottya tanító vezeti.
Fogadják szeretettel bemutatkozásukat.

Albert Éva osztályfőnök:

Általános iskolás éveimet ebben az intézményben töltöttem, és itt értem el sportsikereimet is
szertornában. Számtalan élmény, sok boldog év erősíti kötődésemet az iskolához.
1993. óta vagyok tagja a tantestületnek, csak a gyermekeim születésekor hagytam ki pár évet a
tanításból.
Az eltelt évek alatt számos diákot tanítottam meg írni, olvasni, összetartó osztályközösségeket
alakítottam ki, megszeretettem velük a testmozgást, aerobic foglalkozásokat tartottam, versenyekre
vittem a gyerekeket.
Évek óta vezetem az iskola sport munkaközösségét, szervezem az ehhez kapcsolódó feladatokat.
Régi diákjaimmal a mai napig jó a kapcsolatom, rendszeresen visszajárnak hozzám, hogy megosszák
velem életük fontosabb eseményeit.
Tanítóként legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy a gyerekeket biztos háttérként segítsem az
úton, amelyen iskolás éveik alatt haladnak, bánatukban vigaszt nyújtsak, küzdelmeikhez erőt adjak és
sikereik örömében osztozzak!
Ha ezt a feladatomat teljesíteni tudom, a tantárgyi tudás átadása mellett, akkor az osztályomba
jelentkező gyerekek talán olyan felnőttekké válnak, akik szeretettel gondolnak első iskolás éveikre.
Induló osztályomban magasabb óraszámban tanítjuk az angol nyelvet a négy alapkészség
elsajátíttatása- hallott szövegértés, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség- céljából. Az
informatika oktatása is kiemelt szerepet kap.
Amennyiben bármilyen kérdés felmerülne Önökben kérem keressenek személyesen az iskolában,
vagy telefonon a 06-1- 3886556 számon.
Szeretettel várom az új elsősöket!

Gaál Dorottya osztályfőnök:

Szerencsésnek érezhetem magam, hogy a Zipernowsky Károly Általános Iskolában 2005. óta
taníthatok, hiszen diákként is ezen iskola padjait koptattam.
Az itt eltöltött éveim alatt alsós tanítóként, felső tagozatos angol és matematika tanárként is
dolgoztam, így számtalan feladatban volt lehetőségem kipróbálni magam.
Volt olyan osztályom, akiket elsős koruktól az általános iskolás éveik végéig kísérhettem. Sokukkal a
mai napig tartom a kapcsolatot.
Idén a második osztályomat fogom ballagtatni.
Évek óta vezetem intézményünk ÖKO munkaközösségét, szervezem az ehhez kapcsolódó feladatokat
a gyermekek számára.
Célunk, hogy a 2018/2019-es tanévtől induló 1.e osztályt egy állandó pedagógus vezesse általános
iskolai életük alatt, így a személyes kapcsolat, állandó szokásrendszer, következetesség is
hozzájárulhat a gyermekek tanulmányi teljesítményéhez.
Az iskolai tananyag átadásán túl fontos számomra a sokszínű programok szervezése, amelyek
segítségével szintén sok tapasztalatot, tudást szerezhetnek gyermekeink.
Az informatikai osztály célja, hogy ebben a gyorsan fejlődő világban korszerű eszközökkel
szerezhessék meg a tudást, az informatikai eszközök használatában fokozott jártasságuk legyen, ezért
a szabadon választható órák keretéből részesülnek magasabb óraszámú képzésben a tanulók.
Felmerülő kérdések esetén a 06-1-3886556 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, vagy
keressenek személyesen az iskolában.
Szeretettel várom az új elsősöket!

