
Nem csupán tanítanak 

A pétfürdői Horváth István Általános Iskola eredményes tevékenysége  

a digitális oktatás időszakában 

 

Május 10-től ismét jelenléti munka zajlik az iskolákban. A felső tagozatos gyerekek megszokott 

tanulási folyamatából kimaradt az előző két hónap. A digitális oktatás időszakában csak saját 

magukra hagyatkozhattak a megszokott órai munkák, a helyszíni pedagógusi támogatás helyett. 

Ráadásul a tanórákon kívüli tevékenységek megszervezése sem valósulhatott meg a szokott 

keretek között. Ezen próbált segíteni a pétfürdői Horváth István Általános Iskola március és 

április hónapokban. Az oktatás és a tanulmányi versenyeken való részvétel mellett hétről hétre 

otthoni és szabadtéri programokat szervezett, időnként nem csupán a saját tanulóinak, hanem a 

környék intézményeinek is.  

 

Ebben a tanévben kapták meg az Örökös Boldog Iskola címet. Pedagógusaik tanítványaikkal a 

digitális időszakban is teljesítették a meghirdetett témakörök feladatait. A résztvevő több mint 

1500 óvoda és iskola mintegy 7500 csoportja közül márciusi tevékenysége alapján a 3.a osztály 

Héninger Ildikó osztályfőnök vezetésével a hónap csoportja lett, az iskola tanára, Bizonyné 

Balogh Klára pedig elnyerte a hónap pedagógusa címet. Ötlete nyomán márciusban mintegy 

kétszázan vállalkoztak ara, hogy Pétfürdőn megkeressék az iskola öt kihelyezett, színes 

kavicsállatkájá. A játék kiváló lehetőséget teremtett a szabad levegőn való intenzív mozgásra. 

 

    
 

A Titok angol nyelvi háromfordulós egyéni online tesztverseny 7. évfolyamosainak országos 

döntőjében 120 induló közül Pók Patrik, az iskola 7. osztályos tanulója 3. helyezést ért el, 

javítva a tavalyi és tavalyelőtti 5. helyezésén. Ez az intézmény eddigi történetének legszebb 

ilyen jellegű eredménye. Felkészítő tanára Oláh Viktória volt. Örvendetesen sokan indultak a 

XXIV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai fordulóján Farkas 

Zsuzsanna pedagógus szervezésében. A megyei döntőbe jutott Lakatos Bence 6. osztályos 

tanuló, aki 10. helyen végzett. A nyolcadikosok közül 14-en készülnek állami alapfokú angol 

nyelvi, 7-en ECDL (Európai Számítógép-használati Jogosítvány) vizsgára. 



Országos levelező természetismereti versenyen is részt vettek 3 csapattal, Borszukné Kropf 

Ilona és Tóth Zsuzsa tanárnők irányításával. Márciusban a vadvilág világnapján a Pétfürdői 

Közösségi Ház és Könyvtár rajzpályázatot hirdetett gyerekeknek. Az iskola regisztrált 

tehetségpontjának képzőművészeti műhelye Bizonyné Balogh Klára vezetésével és Ácsné 

Kerekes Gabriella rajz órai támogatásával biztatta, segítette tanulóit a pályázaton való 

részvételre. A kiváló rajzokért a 20 induló tanuló jutalomban részesült. 

 

 
 

A magyar költészet napjára, április 11-re Völgyi Gábor, a tehetségpont irodalmi műhelyének 

vezetője kistérségi online szavalóversenyt hirdetett. Az iskola 14 tanulóján kívül a várpalotai 

Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola  és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézményből 14, a várpalotai Várkerti Általános Iskolából 4, a Tihanyi Bencés Iskolából 25 

tanuló versmondásáról érkeztek felvételek elsőtől nyolcadik osztályig. A legjobbakat 

évfolyamonként jutalmazták. 

 

Ez a sokszínű tevékenység is hozzájárul ahhoz, hogy a koronavírus-járvány nehéz időszaka 

ellenére eredményesen zárják majd a tanévet, és az iskola valamennyi végzős diákja 

középfokon folytathassa tanulmányait.  


