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MEGNYITOTTUNK
Harap-utca három alatt…
Üdvözlet kedves magyarul játszani, társalogni, pletykálni, netán tanulni vágyó kicsik
és nagyok! Fogadjátok szeretettel újabb levelünket. Ősz van, hullanak a hírlevelek is.

Csak röviden jelentkezem. Mint azt sokan személyesen is
megtapasztalhattátok múlt vasárnap, egy jó hangulatú, játékos
piknikkel megnyitottuk az idei tanévet. Itt bemutatkoztak régi és új
tanáraink, sőt, azóta néhány osztályban már a tanítás is elkezdődött.

A nagy eseményről
készült kisfilmet
tecső csatornánkon
keressétek!

Sőt, már olyanok is akadtak akik befizették az idei,
kedvezményes tagdíjakat!
Kövessétek példájukat bátran!
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Az idén induló osztályok és tanáraik a következők:
Túró Rudi Közös ének, játék 3 év alatti gyerekeknek és szüleiknek
Tanár: Hornai Anita
email: turorudi@magyariskola.org.uk
MacElek ovi Bábozás, mese, kézműves és más rejtélyes feladatok 3-6
éveseknek
Nem interaktív óra formájában, hanem az iskola Tecső
(flancoskodva:YouTube) csatornájára rendszeresen feltöltött videós
tartalommal.
Tanár: Kakas bácsi
email: macelek@magyariskola.org.uk
https://www.youtube.com/channel/UCIma0_mxZuBVfyNIyQgZdqg
Vackor Magyar írás-olvasás alapjai, szókincsfejlesztés 5-7 éveseknek
Tanár: Mezei Ildikó
email: vackor@magyariskola.org.uk
Vuk Magyar írás-olvasás, szókincsfejlesztés már magyarul olvasni és írni
tudó 7-9 éveseknek
Tanár: Kengyel Kornélia
email: vuk@magyariskola.org.uk
Janikovszky Éva Magyar írás-olvasás megerősítése, szókincsfejlesztés
9-11 éveseknek
Tanár: Száraz Andrea
Email: janikovszky@magyariskola.org.uk
Magyar vándor Magyar nyelv és kultúra, (honismeret, irodalom,
történelem, nyelvtan, földrajz, stb.) 11-13 éveseknek
Tanár: Garai Anikó
Email: magyarvandor@magyariskola.org.uk
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Hétvezér Magyar nyelv és kultúra,
(honismeret, irodalom, történelem, nyelvtan,
földrajz, stb.) 13-15 éveseknek
Tanár: Varga Károly
Email: hetvezer@magyariskola.org.uk
ECL „A”CÉL J u n i o r
m a g y a r
n y e l v v i z s g a
f e l k é s z í t ő o s z t á l y 1 1 - 1 4 éveseknek a decemberi vizsgáig (Kiegészítő
képzés a Magyar vándor és Hétvezér osztályok tanulóinak.)

Tanár: Kengyel Kornélia
Email: eclacel@magyariskola.org.uk
Rímhányó Romhányi Magyar nyelv és kultúra, (honismeret, irodalom,
történelem, nyelvtan, stb.) 15-18 éveseknek, de mellette felkészítés az
ECL B1/B2/C1 szintű magyar, mint idegennyelv vizsgára
Tanár: Seregélyi Rita
Email: rimhanyo@magyariskola.org.uk
Unicum Magyar, mint idegen nyelv felnőtteknek, egyéni órák alap, közép
és felsőfokon (Külön tandíjas!)
Tanár: Esser Tímea
Email: unicum@magyariskola.org.uk

Vicces játékokkal tarkított,
jól sikerült évnyitó
piknikünkön a vírusveszély
ellenére több mint 50-en
vettünk részt.
Jó volt találkozni a rég
látott barátokkal és
lelkesítő volt hogy új
családokat
is
üdvözölhettünk.
A csapatversenyek
végeredménye, ahogyan
az várható is volt,
hatalmas küzdelem árán,
kiharcolt igen szoros
eredményt hozott.
G y e r m e k e k - Fe l n ő t t e k
44-28 :) GRATULÁLUNK!
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Naptárunk a 2020 -2021-es tanévre:
szeptember 13. - Tanévnyitó piknik

február 27. - Tanítási nap

szeptember 26. - Tanítási nap

március 13. - Tanítási nap

október 03. - A magyar népmese napja

március 27. - Tanítási nap

október 10. - Tanítási nap

április 10. - Húsvéti tojásvadászat

október 24. - Tanítási nap

április 17. - Tanítási nap

november 07. - Tanítási nap

május 01. - Tanítási nap

november 14. - Márton napi mulatságok

május 22. - Pünkösdi királyság

november 21. - Tanítási nap

május 29. - Tanítási nap

december 05. - Mikulásünnepség

június 05. - Trianon 101

december 12. - Tanítási nap

június 12. - Tanítási nap
június 26. - Tanítási nap

január 09. - Tanítási nap

június 26. - Éjszakai iskola

január 23. - Tanítási nap

július 10. - Tanítási nap

február 06. - Tanítási nap
február 13. - Farsangi hacacáré

július 16 -18. Kempinges hétvége

FONTOS! A naptárban tanítási
napként megjelölt alkalmaktól az
egyes osztályok eltérhetnek. Az eddigi
tapasztalat azt mutatja, hogy több
korcsoportnál is jobban bevált a
gyakrabban tartott rövidebb

foglalkozások módszere. Annak
érdekében, hogy a testvérek tudják
ugyanazt az eszközt használni az
online órán való részvételre, a
különböző osztályok más-más időben
tartják foglalkozásaikat.

Kérünk titeket, mindenképpen egyeztessetek a
tanárokkal a pontos dátumokról és időpontokról!
Az osztályoknál megjelölt korhatárok szintén csak tájékoztató jellegűek, a tanárok
minden diák egyéni szintjét felmérve javasolhatnak neki jobban megfelelő másik
osztályt is.
Az október 03-i Magyar Népmese napja előtt friss, ropogós hírlevéllel szolgálunk.
(Már recseg.)
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