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1. BEMUTATKOZIK A HUNYADI! 

  

2021. 02. 10. (szerda) 

 

Bemutatkozik a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola! 

 

A videó megtekinthető a 

 

www.hunyadi.sopron.hu 

 

oldalon! 

 

 

2. REGISZTRÁCIÓ 

  

2021. 03. 16 – 18.  

(kedd, szerda, csütörtök) 

 

Online formában a 

 

www.hunyadi.sopron.hu 

 

oldalon keresztül. 

 

 

 

 

Szükséges dokumentumok feltöltése  

jpg vagy pdf formátumban: 

 

- keresztlevél vagy keresztelési emléklap 

- BTMN / SNI szakvélemény (ha van) 

 

3. BEIRATKOZÁS 

  

2021. 04. 15 – 16.  

(csütörtök, péntek) 

 

Online formában a 

 

www.hunyadi.sopron.hu 

 

oldalon keresztül. 

 

 

 

Szükséges dokumentumok feltöltése  

jpg vagy pdf formátumban: 

 

- születési anyakönyvi kivonat 

 

 

A járványügyi helyzet miatt a változtatás jogát fenntartjuk! 

Kérjük, hogy hiteles és friss információkért tájékozódjon honlapunkon!    

 

www.hunyadi.sopron.hu 

 
  



 

Vár a Hunyadi! 

 

Intézményünk fenntartója a Soproni Evangélikus Egyházközség, melynek iskolája 

nyolc évfolyamos általános iskola. Az alsó tagozaton évfolyamonként négy, míg a 

felső tagozaton három-négy osztály működik.  

 

A 2021/2022-es tanévben 4 első osztály indítását tervezzük, az osztályfőnökök 4 évig 

viszik osztályaikat. 

 

 

 

 

  



Tagozataink: 

 

1.a Angol-mindennapos testnevelés 

Osztályfőnök: Gátasné Kóczán Adrienn 

 

E tagozaton megvalósul a mindennapos testnevelés, azaz nap, mint nap a délelőtti 

órarendbe építve sportolhatnak tanulóink.  Fő célunk, hogy a gyermekek 

mindennapjaiba épüljön be a mozgás, legyen az a lételemük. Feladatunk 

elsősorban nem élsportolók nevelése, de stabil alapot mindenképpen adunk ehhez 

is. A mindennapos mozgás mellett a tagozat másik célkitűzése az angol nyelv iránti 

motiváció megteremtése, illetve a nyelvi készségek kialakítása és fejlesztése. 1-3. 

osztályban heti 2 órában, 4. osztályban már heti 3 órában. Az élményszerű 

nyelvtanítási folyamat kezdetben csak szóbeliségre, később olvasási és írási 

szakaszokra épül. 

 

1.b TÉT (természettan és életkultúra) 

Osztályfőnök: Kissné Gosztola Katalin 

 

A tagozat 1991 óta működik iskolánkban; a környezetismeret, technika 

tantárgyakat komplex módon fogja össze. Célunk elsősorban a természet 

megismertetése és megszerettetése, ezen túl a környezettudatos magatartás 

kialakítása, saját környezetünk védelme, népi hagyományőrzés, az egészséges 

életmódra való törekvések támogatása. Igyekszünk a lehető legtöbb oldalról, 

meséken, mondókákon, verseken, dalokon keresztül, tapasztalati úton bemutatni a 

gyerekeknek a körülöttünk lévő csodálatos világot. A TÉT órákon dramatizálás, 

bábozás, barkácsolás zajlik minden évfolyamon, így is segítve a megszerzett tudás 

rögzítését. A magyarság néprajzi hagyományai, a népi kismesterségek is beépülnek 

tananyagunkba a néprajzi, múzeumpedagógiai órákon. 

  



 

1. c Kéttannyelvű, német nemzetiségi tagozat 

Osztályfőnök: Kisné Maráz Mónika 

 

1998 óta működik e tagozatunk, mely során a legnagyobb hangsúlyt a 

kommunikációra helyezzük, hogy gátlások nélkül merjenek és tudjanak beszélni 

tanulóink. Az 1-2. évfolyamon heti 6 óra keretén belül saját összeállítású énekes-

mondókás könyvecske és a Kasper báb segítségével a kommunikációs készség, a 

nyelvi környezet kialakítása kap kiemelt szerepet. 3-4. osztályban már a szaktárgyi 

órák (környezetismeret, matematika) is német nyelven zajlanak, heti 7 órában. 

Diákjaink német nyelvi tanulmányi versenyeken, megyei, regionális és országos vers- 

és prózamondó versenyeken szép eredménnyel vesznek részt. A tagozat tanulói 

ötödik osztálytól felső tagozatunk emelt nyelvi képzésén folytathatják 

tanulmányaikat. A német nyelv alaposabb elsajátítását az aktív szülői támogatás 

mellett testvérkapcsolatok is segítik. 

 

1. d KÉZ (kép – élmény – zene) 

Osztályfőnök: Schöll Krisztina 

 

Programunk elnevezése - KÉZ - mozaikszó. Kifejezi a kép-élmény-zene fontosságát 

az ismeretszerzésben. A kisgyermek életkori sajátosságainál fogva játékos 

cselekvésbe ágyazottan képes a hosszan tartó figyelemre és koncentrációra, a 

tanulásra. Ezt a zene, a tánc, a népi játékok, a kézműves foglalkozások és a 

drámapedagógia jelenlétével kívánjuk biztosítani. Az induló tanévtől a tagozat 

újdonsága a heti rendszerességű témanap. 

A „kép” a kiállítások, az agyagozás és a múzeumpedagógia színtere; a társastánc 

közösségi „élménye” a mindennapos testnevelés részeként érkezik hetente kétszer, 

szakoktató bevonásával; a „zene” megjelenik a Mese és muzsika koncertek, illetve 

a hangszerekkel való ismerkedés alkalmával. A tagozat hangsúlya a pozitív 

élményszerzésen van, minél több tevékenységi formával támogatva, hiszen ki 

ebben, ki abban ügyesebb. 

 


