HUNYADI JÁNOS ÉNEK-ZENEI, NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA
1148 Budapest Wass Albert tér 12.
Honlap: www.hunyadi-zuglo.hu
Tel: 363-0080
OM 035056

Óvodásoknak szervezett programjaink időpontja: Nyílt nap: 2022. február 9. 745-1030
Sulileső: 2022. február 24. 1630
(A dátumok a járványhelyzet miatt változhatnak!)
Iskolánk Zugló csendes, zöldövezeti részén található, 65 éves múltra visszatekintő intézmény.
Célunk a gyermekek természetes kíváncsiságának, aktivitásának megőrzése, a tehetségük
kibontakoztatása, a mindennapokban jól használható tudás biztosítása.
Iskolánkban emelt szintű ének-zenei és angol nyelvi képzés folyik. A szakmailag jól
felkészült, igényes és lelkiismeretes nevelőtestület, otthonos iskola, családias légkör, tágas
sportudvar, műfüves pálya és gazdag könyvtár optimális lehetőséget biztosít a gyerekek
egészséges testi, lelki és szellemi fejlődéséhez. Ökoiskola vagyunk, diákjaink és tanáraink
egyaránt fontosnak tartják a környezet megóvását, a fenntarthatóságot és ezt az iskolai élet
minden területén igyekszünk szem előtt tartani.
Számunkra nagyon fontos a nevelés, értékközvetítés, tehetséggondozás.
2022/2023-as tanévben két első osztályt indítunk:
 1.a emelt szintű ének-zenei osztály
 1.b emelt szintű nyelvi osztály
Emelt szintű ének-zenei osztály: Komáromyné Morschhauser Krisztina
Ebben az osztályban a tanulók kiemelt óraszámban tanulják az ének- zenét. Segíti a
zenei adottságok kibontakoztatását, hogy már elsőben tanulnak furulyázni az énekzene órákon a második félévtől, valamint a magyar népzenére épülő a ritmusérzéket
fejlesztő dalos körjátékok is szerepelnek az órarendben.
A közös éneklés adta örömet alsó tagozaton a Kiskórus, felső tagozaton pedig
iskolánk Nagykórusa biztosítja. Kórusaink az elmúlt években több alkalommal, nagy
sikerrel léptek fel a Zeneakadémián, a Művészetek Palotájában, a Vigadóban,

Kongresszusi

Központban,

és

vettek

részt

televíziós

szerepléseken.

Többször jártak külföldön és sorozatosan elnyerték az „Év kórusa” kitüntető címet.
Magasan képzett és elhivatott tanárainknak köszönhetően iskolánk kiemelten
eredményes a Kodály-módszer továbbvitelében.
Az ének-zenei osztályba való felvétel előtt zenei képességvizsgálatot tartunk,
melynek tervezett időpontja: 2022. március 1-2. Részletek a honlapon lesznek
olvashatók.
Emelt szintű nyelvi osztály: Horovitz Ivett
A nyelvi osztályban az angol nyelvet már első osztálytól bontott csoportban tanítjuk,
negyedik osztálytól pedig a gyorsabban haladók a nyelvet emelt óraszámban
tanulhatják. Célunk, hogy tanulóink biztos nyelvi alapokra tegyenek szert.
Tanulóink rendszeresen dobogós helyen végeznek a kerületi angol versenyeken.
Végzős tanulóink számára lehetőséget biztosítunk külföldi utazásokon való
részvételre nyelvgyakorlás céljából.
Tanulóink rendszeres és sikeres résztvevői a különféle tanulmányi-, kulturális- és
sportversenyeknek, ahol számos szép eredményt érnek el. A nyolcadik osztályt végző
tanulóink eredményesen felvételiznek rangos középiskolákba, elsősorban gimnáziumokba.
Diákjaink közül sokan tanulnak hangszeren (zongora, hegedű, cselló, fuvola, klarinét,
harsona) játszani. A hangszeres- és szolfézsórák látogatására többnyire itt helyben van
lehetőség, a gyerekeknek nem kell utazniuk.
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Hunyadi Alapítvány támogatja.
Sokféle tanórán kívüli és szabadidős programot kínálunk a gyerekeknek: tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások, sportfoglalkozások, szakkörök, színházlátogatás stb.

