
 

 

 

KŐBÁNYAI CSUKÁS ISTVÁN MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

„A legtöbb, amit a gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” 

(J. W. Goethe) 

 

Iskolánkról 

Iskolánk Kőbánya egyik legrégebbi iskolája, a X. kerület 

szélén, jól megközelíthető helyen fekszik. Az épület patinás 

belső tere, a széles lépcsőház, világos 

folyosók és tantermek valódi 

iskolahangulatot árasztanak. Az 

iskolaépület két szárnya nagy udvart 

ölel körbe, amely sportolásra, játékra, pihenésre, kertészkedésre is alkalmas részekre 

tagolódik. A műfüves futballpálya, a saját tanuszoda, a tornaterem változatos mozgásra 

ad lehetőséget diákjainknak.  

Délutánonként tánc-, dráma, karate tanfolyamokon és különböző szakkörökön 

vehetnek részt tanulóink. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a diákok egyéni képességének fejlesztését: a 

tehetségek kibontakoztatását, a lemaradók megsegítését. Olyan korszerű 

tudástartalmakat nyújtunk tanulóinknak, amelynek során előtérbe kerül a kreativitás, a 

kritikai gondolkodás, a kollaboráció és a kommunikáció. 

Az értékálló tudás mellett nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink komplex 

személyiségfejlesztésére és a közösségformálásra.  

Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók 

környezettudatos szemléletének fejlesztésére. 

Iskolánk Ökoiskola, az Iskolakert Hálózat tagja. A 

virágoskert ápolása, a magaságyások, a 

madáretetők gondozása segíti a fenntarthatóságra nevelést.  

Színvonalas oktatás, gyermekközpontú, családias hangulat, színes iskolai programok, 

befogadó közösség várja a hozzánk érkező kisdiákokat.  

 

                        Várunk téged is, légy a közösségünk tagja! 

 

 

 

 



Magyar-angol két tanítási nyelvű program 

 „Egy nyelvet megtanulni olyan, mintha egy másik ablakon keresztül szemlélnénk a világot.”  

Iskolánk fő profilja a magyar-angol két tanítási nyelvű program, melynek 

keretében diákjaink 1. osztálytól kezdve intenzív nyelvoktatásban részesülnek. A heti 

4-5 óra angol nyelv mellett minden évfolyamon 3-3 tantárgyat tanulnak angolul. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációra, a beszédkészség, beszédbátorság 

megteremtésére, segítjük a társalgási szintű nyelvhasználat kialakítását. Változatos 

módszerekkel, projektekkel, az élménypedagógia eszközeivel motiváljuk 

diákjainkat, tesszük számukra élményszerűvé az angol nyelv elsajátítását.  

A magas színvonalú oktatásnak és intenzív nyelvtanulásnak köszönhetően tanulóink 

nagy biztonsággal használják az angol nyelvet. 

7-8. évfolyamon próbanyelvvizsgát szervezünk számukra, a 8. 

évfolyam végére legtöbb két tannyelvű diákunk sikeres B2 szintű 

középfokú nyelvvizsgát szerez. Az időben elkezdett nyelvtanulással 

segítjük őket, hogy magabiztos, a világra nyitott felnőttekké váljanak. 

A nyelvtudással kincset adunk a gyermekek kezébe, olyan kincset, 

amely egész életében követi tulajdonosát mindenhová. 

 

 

Emelt óraszámú angol nyelv  

Sikeres és eredményes nyelvoktató hagyományainkra alapozva a 2023-24. tanévtől az általános tantervű 

programban tanuló diákjaink számára emelt óraszámú angol nyelvoktatást vezetünk be. Az első 

évfolyamos kisdiákok játékos módszerekkel ismerkednek az angol 

nyelvvel. A játékok, dalok, angol nyelvű filmek segítségével motiválttá 

válnak, növekszik a nyelvtanulás iránti igényük. A beszédközpontú 

nyelvoktatással legfőbb célunk, hogy kialakuljon a magabiztos angol 

nyelvhasználatuk, bátran merjenek és tudjanak idegen nyelvi 

környezetben is kommunikálni, és nyelvtudásukkal a későbbiekben 

előnyt élvezzenek a munkaerőpiacon is. Az érdeklődő diákok igény és 

lehetőség szerint szakköri foglalkozásokon tovább bővíthetik nyelvi 

ismereteiket.  

 

Tehetségműhelyek - szakkörök (igény és lehetőség szerint) 

Vizuális tehetségműhely  

A képzőművészet iránt érdeklődő, 

alkotó kedvű diákok a szakköri 

munkák során kibontakoztathatják 

tehetségüket. Az alkotó munka, a 

„belső én” kifejezése, a művészet 

erejével segíti az esztétikai érzék  

fejlődését, a komplex 

személyiségfejlesztést.  

A szakköri tagok számos pályázaton vesznek részt alkotásaikkal, ahol kiváló eredményeket érnek el. 

 

 

 



Csilingelő – zenei tehetségműhely 

A műhely célja az átlagosnál fejlettebb, jobb adottságokkal bíró gyerekek alapvető zenei tudására 

támaszkodva továbbfejleszteni ritmusérzéküket, zenei hallásukat, énekhangjukat, memóriájukat és 

mozgásukat úgy, hogy közben megismerkedjenek elődeik népszokásaival, s felébredjen igényük a 

komolyzene és a népzene iránt. 

 

#csakfelvi.hu felvételi előkészítő tehetségműhely 

Középiskolai felvételire készülő 8. és 7. osztályos tanulók számára szervezett foglalkozás, ahol a magyar 

nyelv és irodalom témakörében kreatív, gondolkodtató feladatokkal, célzott képességfejlesztéssel 

támogatjuk a humán érdeklődésű és felvételire készülő diákjainkat. 

 

Sakkpalota – szakkör 

A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz. A Sakkpalota 

készségfejlesztő módszerei számos kompetencia fejlesztését segítik játékos 

formában: logikus és kritikai gondolkodás; kreativitás; memóriafejlesztés; 

önálló döntéshozás; gyakorlatias szemlélet; anyanyelvi készség, szókincs 

bővítése; nyelvi-fogalmi gondolkodás kialakítása. A Sakkpalota módszereinek 

alkalmazásával a diákok olvasási-szövegértési, matematikai, gondolkodási 

képességei a játékos tanulás révén jelentősen növelhetők.  

 

Informatika – robotika szakkör 

A gondolkodás fejlesztésének egyik kiváló módszere a programozás. 

Az érdeklődő diákok a szakkörön lépésről lépésre ismerkedhetnek meg a 

programozás, a robotika rejtelmeivel, játékkal, élményekkel gazdagított 

foglalkozásokon sajátíthatják el a számítógép használatának fortélyait. 

Megtanulják felelősen használni az internet adta lehetőségeket, vigyázva 

maguk és mások biztonságára.  

A robotok programozásának tanulása megfelel a játszva tanulni, avagy 

tanulva játszani elvnek, segíti diákjainkat, hogy el tudjanak igazodni a XXI. század digitális világában.   

 

Diákjaink írták: 

Amikor megtanultuk az ábécét, az olyan volt, mint ha kinyitottuk volna a kincsesládát! (Gu Hao Tung) 

Az iskola olyan helyekre vitt el, ahova amúgy nem tudtam volna eljutni, és ezt NAGYON KÖSZÖNÖM! 

(Kronwald Attila) 

Látszik, hogy itt a tanárok szeretik a munkájukat, és törődnek a diákokkal. (Oláh Fanni) 

Ez a világ legjobb iskolája! Kedvesek a tanárok. Mindenkinek jut barát. Érdekes dolgokat tanulunk. Minden 

órában történik valami jó. (Antal Tamara Anna) 

 

Elérhetőségeink: 

1101 Budapest, Üllői út 118. 

E-mail: intezmeny@ulloiiskola.hu 

Tel.: 06-1-263-0956 

Bővebb tájékoztató honlapunkon:  www.ulloiiskola.hu  
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