
KÓSTOLD MEG A CSOKIT! 
Tisztelt Anyukák, Apukák! Kedves Óvodások! 

Szeretettel várunk minden leendő iskolást a CSOKISULIBA! 

A 2021-22-es tanév első évfolyamán az alábbi osztályok és tehetséggondozó programok közül lehet választani a 

 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban  

Osztály Képzési forma Szervezési 
forma 

Első osztálytól tanult idegen 
nyelvek 

Osztályfőnök 

1.a 
Általános tantervű osztály, 

idegennyelvi tehetséggondozó programmal  

kisfelmenő 
(1-2. évf.) 

angol vagy német vagy francia  Kovácsné Kiss Erzsébet 

1.b 
Általános tantervű osztály, 

idegennyelvi tehetséggondozó programmal  

nagyfelmenő 
(1-4. évf.) 

angol vagy német vagy francia  Takácsné Rajtik Piroska 

1.c 

Általános tantervű osztály, fél osztályban 
idegennyelvi, fél osztályban matematika 

tehetséggondozó program LEGO Education 
módszertannal.  

kisfelmenő 
(1-2. évf.) 

angol vagy német vagy francia Pirosné Szikora Edit 

Választható, délutáni tehetséggondozó programok: SAKKPALOTA program, LEGO program, BOLDOG ISKOLA program, angol nyelv, grafika, 

falmászás, kosárlabda, fiú és lánytorna (gumiasztal, kölyökatlétika) labdarúgás, röplabda 3. évfolyamtól, citera, népi furulya, szintetizátor, 

zongora) 

A járványügyi helyzet miatt, tájékoztató szülői értekezletet nem tartunk. Minden érdeklődést örömmel fogadunk a 42 59 94 15-ös 

telefonszámon, vagy emailben eotvos@nye.hu elektronikus levélcímen. Előjelentkezési lapokat az iskola portáján vagy emailben lehet kérni. 

Kérjük a kedves szülőket, tájékozódjanak a gyakorlóiskola honlapján. www.eotvos.nye.hu 

mailto:eotvos@nye.hu
http://www.eotvos.nye.hu/


A leendő első évfolyam osztályfőnökeinek bemutatkozása 
 

 

 

Kovácsné Kiss Erzsébet 

Kovácsné Kiss Erzsébet vagyok, szakvizsgázott tanító és szakvezető. A következő 

tanévben a leendő 1.a osztály osztályfőnöke leszek. 

32 éve tanítok az Eötvös József Gyakorlóiskolában, és pályám kezdete óta 1-2. 

osztályos gyerekekkel foglakozom. A kisiskolások, pontosabban ez a korosztály azért 

is áll közel hozzám, mert a Tanítóképző Főiskola előtt óvodapedagógusnak tanultam. 

Az osztályomban magyar nyelv és irodalmat ,  matematikát és környezetismeretet 

tanítok. A munkám során arra törekedtem, hogy minél többet nyújthassak a 

gyerekeknek, s játszva tanulhassanak, ezért egy főiskolai tanárnő ajánlásával és 

felkérésre készítettem el a szövegértést fejlesztő és anyanyelvi gyakorló 

munkafüzeteket 1-2 osztályos gyerekek számára. Továbbá kézikönyveket írtam 

pedagógusnak, valamint lektori munkákat is elláttam. Szakvezető vagyok, a Nyíregyházi 

Egyetem hallgatóit avatom be a tanítói mesterség rejtelmeibe. 

 

 

1. a osztály 

 



 

 

Takácsné Rajtik Piroska 

Takácsné Rajtik Piroska vagyok a leendő 1.b osztály osztályfőnöke. 2002-től vagyok az Eötvös 

Gyakorlóiskola tantestületének a tagja. Tanítói diplomámat a Bessenyei György Tanárképző 

Főiskolán szereztem. 2005-től látok el osztályfőnöki feladatokat.  

Nagyfelmenő rendszerben, 4 évig gondozom a rám bízott tanulócsoportot. Az osztályomban 

magyar nyelv és irodalmat illetve matematikát tanítok. Az 1.b osztály idegennyelvi 

tehetséggondozó programmal indul. A gyerekek játékos formában sajátítják a választott idegen 

nyelvet heti 2 órában. A program fő célja a nyelv iránti szeretet, érdeklődés felkeltése, 

megerősítése. A korai nyelvtanulás nagyon sok lehetőséget rejt magában. A kisgyermek ebben 

a korban hihetetlen örömmel kezdi az iskolát, az első idegen nyelv tanulását.  

Nagy hangsúlyt fektetek a tehetséggondozásra. Amatőr színjátszó csoportot működtetek az 

iskola falain belül, mely számtalan élménnyel gazdagítja a „színészpalántákat” illetve az őket 

megtisztelő közönséget. Gyerekeknek, s felnőtteknek egyaránt szánt gyerekdarabokat viszünk 

színpadra. A közös munka által a tanulók betekintést nyerhetnek a színház varázslatos, 

rejtelmes világába. Olyan szereplők „bőrébe bújhatnak” akiket esetleg csak a mesekönyvekben 

vagy a tévében láthattak.  A színjátszás egy szerteágazó művészeti tevékenység. Segíti a 

tanulók magabiztosabb fellépését, az önbizalmat, a kommunikációt. Megtisztelő, hogy egy 

neves színművész, rendező segíti a tevékenységünket, s vállal szerepet közös darabjainkban.   

Az Eötvös Gyakorlóiskola is egy különleges hely, ahová szívesen várjuk, s fogadjuk a leendő első osztályba lépő gyerekeket.  

Márcz István gondolataival zárom soraimat: 

„Szeretném, ha felismernéd, hogy az iskola a tudás, a rend, a fegyelem mellett örömmel gazdagítja életed. Mindennap, mikor belépsz 

a kapuján, és mindennap, amikor az évek múlásában visszagondolsz rá.” 

1.b osztály 

 



 

Pirosné Szikora Edit 

 

Pirosné Szikora Edit vagyok, a leendő első C osztályfőnöke. Tanítói diplomámat a 

Nyíregyházi Egyetemen szereztem. Több éves alsó tagozatos gyakorlattal tavaly 

szakvizsgázott pedagógus lettem. Nagyom szeretem a munkámat, és Szabó Magda 

írónő gondolatával élve, „Akkor vagyok a legboldogabb, mikor taníthatok”.  

A jövő tanévben újra egy rendkívül szép feladat vár rám, egy újabb első osztály indítása. 

Egy meghitt osztályközösség kialakítására törekszem, amit a gyerek a sajátjának tart, 

szívesen tagja annak, ahol nyugalomban, szeretetben nevelődik. 

Az első c osztály tehetséggondozó osztály. A tanulók egy része idegen nyelvet (angolt, 

németet vagy franciát), a másik fele matematikát fog tanulni emelt óraszámban. A 

tehetségfejlesztő matematika oktatás során különös gondot fordítunk a logikus 

gondolkodás fejlesztésére, kíváncsiságuk ébrentartására, az egészséges 

versenyszellem kialakítására. Ebben a munkában segítenek bennünket a LEGO 

eszközök, amelyeknek oktatási célú alkalmazása hatékonyan segíti elő matematikai 

tehetséggondozást. 

Nagy szeretettel várom a leendő első osztályosokat az 1. c osztályba, ahol csendes varázslattal mutathatom meg a betűk és számok 

különleges világát úgy, hogy óvodásokból békés örömmel igazi kisiskolásokká váljanak..

1. c osztály 

 



Minden leendő első osztályos tanulót 

szeretettel vár az  

Eötvös Gyakorlóiskola! 

4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12. 

 


