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Iskolánkról 

Intézményünk története az 1800-as évek második feléig nyúlik vissza.  

A legrégebbi feljegyzések a telepi iskolára vonatkozólag 1894-ig nyúlnak vissza. 

Annavölgyön a századfordulótól működik elemi népiskola. A legkorábbi rendelkezésre 

álló dokumentum szerint a bánya által átadott irodahelyiségből átalakítással 1898-ban, 

két tanteremben folyt az elemi szintű oktatás.  

Az oktatás színvonalának gyökeres változása Annavölgyet a rendszerváltozással egy 

időben érte el. Ekkor válhatott valósággá, ami nagyközségekben és városokban már 

természetes volt. Állami pályázat és hatalmas lakossági összefogással egy régi 

munkásszállóból 12 tanteremmel, napközi otthonnal és étkezdével1990. november 

12-én új Általános Iskolát avattak a 102 beiratkozott iskolás gyermek számára. 

Megvalósult az egyszakos tanítás és vele együtt javultak az oktatás tárgyi, személyi 

feltételei is. 

Jelenleg 8 osztályban folyik nevelő-oktató munka, iskolánk nyelvoktató nemzetiségi 

iskolaként működik, melynek keretén belül szlovák nyelvet és népismeretet is tanulnak 

diákjaink. Emellett 4. osztálytól német nyelvet tanulnak a diákok. 

Az osztályok kis létszámúak, így több lehetőség van az egyéni haladás figyelembe 

vételére is. Éppen ezért SNI-s (értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) és BTMN tanulók oktatását 

is ellátjuk, ebbe beleértendő az autizmus sprektum zavarral rendelkező tanulók is. 

Ezen tanulók fejlesztését és felzárkóztatását óraadó gyógypedagógus és fejlesztő 

pedagógus látja el intézményünkben. 
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Minden pedagógusunk rendszeresen vesz részt továbbképzéseken, ebben az utóbbi 

években nagy hangsúlyt fektet mindenki a korszerű infokommunikációs eszközök 

használatára és alkalmazására. 

Két tanterem kivételével mindenhol rendelkezünk interaktív táblával vagy panellel, az 

informatika oktatását egy 14 géppel rendelkező szaktanteremben látjuk el korszerű 

számítógépek segítségével. 

Iskolánkban működik egy saját könyvtár is, ahonnan a tanulók könyveket 

kölcsönözhetnek. 

A testnevelés órák a nemrég teljesen felújított települési sportcsarnokban zajlanak, 

ahol 300 négyzetméter áll a tanulók rendelkezésére. 

Intézményünkben lehetőség van a kiemelten tehetséges tanulók gondozására is, részt 

vehetnek tantárgyi versenyeken, illetve felkészítjük őket más versenyekre is 

(Közlekedési Verseny, Katasztrófavédelmi Verseny, különböző sportversenyek). 

Szabadidős tevékenységek 

A szabadidős tevékenységek, szakkörök esetében a tanév elején felmérést végzünk. 

Megfelelő létszámú (minimum 10 fő) tanuló jelentkezése esetén a következő 

szakkörökből válogathatnak tanulóink: 

 

Sportjátékok alsósoknak 

A sportjáték az alsós gyermekek körében igen kedvelt tevékenységforma. Kiemelt 

feladat, hogy megszerettessük tanítványainkkal a mozgást és szívesen vegyenek 

részt mozgásos tevékenységekben. Nem utolsó szempont az egészség biztosítása, 

megőrzése. 

Foglalkozásaink változatosak, alkalmazkodnak a gyerekek igényeihez. A játékos 

mozgások mellett (fogócska, váltóversenyek) felkészülhetnek a labdajátékok (kosár-, 

foci-, kézi- és röplabda) technikai elemeinek, szabályainak alapszintű elsajátítására. 

Kihasználjuk az időjárás adta lehetőségeket, sokat tartózkodunk a szabadban 

(szánkózás, hócsata, kirándulás, kerékpározás). Alkalmanként úszásra is van 

lehetőség a közeli uszodában. 



Ösztönző és csapatszellemet erősítő versenyeket rendezünk egymás között (Mikulás-

Kupa, Húsvét-Kupa). 

Minden mozogni vágyó, de kissé ügyetlenebb kisgyerek is rejteget valamilyen 

tehetséget, ami előbb-utóbb a felszínre kerül. 

A tanult mozgások, játékok, a küzdés a sikert, az örömöt, a jobb teljesítményt 

szolgálják, természetesen a szórakozás mellett. 

 

Felsős sportkör 

Ez a sportkör nem csak felsősöknek indul. Mind az alsósok, mind a felsősök különböző 

sport- és labdajátékokat sajátíthatnak el. 

Ezek közül kiemelendő az asztalitenisz, ahová már a 3. osztálytól is lehet jelentkezni. 

A legügyesebbeket leigazolja a helyi Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya. 

A sportkör célja a gyerekek tanórán kívüli mozgásigényének kielégítése, hiszen a 

mindennapos mozgás és kikapcsolódás fontos a jó tanulmányi eredményhez is. 

 

Játszóház alsós tanulóknak 

Az iskolai szakkörök nagyon jók, hasznosak és szeretik a gyerekek. Ezek közül az 

egyik a játszóház. 

Tele vagyunk ötletekkel, hogyan kapcsolódjunk ki a televízió és a számítógép helyett-

mellett. Miként töltsük el élmény dúsan, családias hangulatban délutáni 

szabadidőnket. 

Felfedezzük a közös játék örömét. 

Kipróbálhatjuk az otthonról hozott saját illetve az általunk készített játékokat is. 

Emellett természetesen az iskola is rendelkezik számtalan szórakoztató 

társasjátékkal. 

A játékokhoz ügyességre, kreativitásra, kitartásra és koncentrációs képességre is 

szükség van. De a móka sem marad el! 

A foglalkozások végén jó érzéssel, sikerélménnyel gazdagon mehetsz haza, ha 

csatlakozol kis közösségünkhöz. 



Kisgazdasszony szakkör 

A gyerekek megtanulhatják, hogy a saláta nem a hűtőben terem, a pizzát nem csak a 

futár hozza, a tészta nem csak gyermelyi. 

Megismerhetik a „világ legjobb” joghurttortájának receptjét. 

 

Filmklub 

Minden gyerek (sőt felnőtt is) szívesen néz meséket, filmeket. Szeretjük azokat a 

történeteket, amelyek nem rólunk szólnak, de lehetőségünk van beleélni magunkat a 

szereplők helyzetébe, történetébe. 

Ha kíváncsi vagy rá, hogyan válik mindez közös élménnyé, legyél Te is a Filmklub 

tagja! 

 

Kézimunka szakkör 

A kézimunka szakkör célja, hogy a varrás alapjait megismerve ráébredjenek a 

gyerekek, hogy nem minden kidobandó, ami elszakadt, kilyukadt, elhasználódott. 

Túljutva a tűbe fűzés nehézségein jön a hímzés, gombvarrás. Később már textilképek 

készítése, babaruhák valamint zsebkendőtartó varrása is. 

A tanulók megismerkedhetnek a szövés, fonás, csomózás, kosárfonás valamint a 

gyöngyfűzés alapjaival is. 

A bátrabbak kötő- és horgolótűt is a kezükbe vehetnek. 

 

Angol szakkör 

Elsősorban a felsős tanulók számára heti 1-2 órában lehetőséget biztosítunk, hogy a 

szlovák és a német nyelv mellett az angol nyelvvel is megismerkedhessenek szakköri 

formában. 

 

További információk és fotók megtalálhatóak az iskola honlapján: 

www.altiskannavolgy.hu 
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