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Kérjük, keressék fel

és
Zsila-Földessy Katalin

honlapunkat

német nyelvű tantárgyak

(www.nnai.hu),
ahol megnézhetik

Nemzetiségi nyelvoktató osztály

bemutatkozó kisfilmünket,

Uszkai Ágnes

illetve tájékozódhatnak

magyar nyelvű tantárgyak

iskolánkról, programjainkról,

Deutsche
Nationalitätenschule
Werischwar

mindennapjainkról!
Sárkány Zsófia
és
Misák Duchony Dominika
német nyelv, német népismeret

Várjuk a nemzetiségi képzés,
a német nyelv iránt elkötelezett
családokat!

cím: 2085 Pilisvörösvár, Vásár tér 1.
telefon: 26-330-250
iskolánk honlapja: www.nnai.hu
e-mail címe: iskola@nnai.hu

Kedves Szülő!
Szeretettel köszöntöm a Pilisvörösvári
Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelőtestülete, diákjai és az iskolavezetés
nevében. Ezzel a rövid tájékoztatóval
„kopogtatunk” be Önhöz, hogy bemutassuk
iskolánkat.
Mindnyájunknak az a fő célja, hogy a nálunk tanuló gyermekek számára a korszerű
ismeretek és a fontos emberi értékek elsajátításához nyugodt, biztonságos, segítő
környezetet teremtsünk.
Német nemzetiségi fenntartásban lévő
iskolaként legfőbb értékünk a nemzetiségi lét,
az abból fakadó elkötelezettség a német
nemzetiség múltja, hagyományai és jövője
iránt. Ezt a szemléletet kívánjuk továbbadni
gyermekeinknek, ezt kérjük Öntől is, ha
iskolánkat választja.
Kívánok jó döntéseket, sok sikert és
szerető
türelmet
gyermeke
további
nevelésében a most következő iskolás
évekre!
Szontág Nándor
igazgató

Mindennapjaink
 1. osztályban szoktatási időszak
 3. és 4. évfolyamon
tantárgycsoportos oktatás
 angol és informatika oktatása
 4. és 5. évfolyamon ingyenes
úszásoktatás a testnevelés tantárgy
keretében
 DSD-vizsga lehetősége a 8. év végén
 folyamatosan megújuló iskola
(beruházások, bútorok, informatika)
 kiváló versenyeredmények
 változatos, tartalmas, hangulatos
diákélet

Programjaink
DÖK-nap

projektek
Márton-nap
Herbstfest

Valentin-nap

Karácsonyi műsor
Farsangi bál
Adventi gyertyagyújtás
Miniegyetem
Színes nap
házi iskolai versenyek
német versenyek
korrepetálás
tehetséggondozás
képzőművészeti szakkör

Nemzetiségi nyelvoktatás

német, sváb és magyar vers- és prózamondó
verseny

 nemzetiségi nyelvoktató képzés (heti hat
órában tanulják a német nyelvet)
 nemzetiségi kétnyelvű oktatás (a teljes
óraszám közel felében német nyelven
tanulnak)
 a német nyelv oktatása mindkét
osztályban csoportbontásban történik
 hetedik
osztálytól
nyelvvizsgafelkészítés nívócsoportos bontásban
 nemzetiségi táborok bel- és külföldön
 nemzetiségi projektek és események

énekkar
vízitábor

háztartási szakkör

tánc
Logiscool
korcsolya

egyéni fejlesztő órák
focisuli
sítábor
úszótábor
erdei iskola
nemzetiségi tábor
Austria-Camp
úszás

