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ÚJDONSÁG AZ AUDI HUNGARIA ISKOLÁBAN – Az iskolavezetés aktuális hírlevele 

 

Kedves iskolai közösség! 

 

Tulajdonképpen Önök és ti is így vagytok vele? 

 

Mintha éppen most kerestük volna elő az ünnepi, fekete-fehér öltözékünket a tanévnyitó 

ünnepségre, és máris itt állunk röviddel az őszi szünet előtt. 

Micsoda sebesség, amivel a heteken átszáguldunk, közösen tanulunk, de ünneplünk is! 

 

VISSZATEKINTÉS – EGY REMEK KEZDÉS AZ ÚJ TANÉVRE! 

A köszöntő levelemben már írtam az új „nyelvi környezet és módszertani napokról”, amelyet a 

diákok nagyon jól fogadtak. Egyébiránt a tanárok körében is pozitív volt a fogadtatás. 

Igazgatóként természetesen különösen örülök annak, hogy ennyi a tetterő és a nyitottság az 

innovatív, modern oktatási formák iránt. 

A másfél évnyi járványügyi korlátozások után valósággal látható és hallható volt a tanév első 

hetében, az iskola egész épületében, a jelenléti oktatásnak köszönhető megkönnyebbülés és 

öröm. 

Nagyszerű események gondoskodtak a változatosságról és a hangulatról. Az általános iskola 

és az óvoda közösen ünnepelte a terményáldást. A természet napján az 5-8. osztályosok a 

Püspökerdőbe mentek, és vegyes évfolyamú csapatokban izgalmas feladatokat oldottak meg. 

A 11. osztály egy multimédiás előadást mutatott be a „német egység napjára”. 

Az eddigi csúcspontot kétségkívül a harmadik iskolai Oktoberfest ünnepségünk jelentette, 

amelyen iskolai közösségünk nagyobb és kisebb tagjai együtt táncoltak, játszottak, nevettek 

és ünnepeltek. Én személy szerint nem ismerek másik iskolát, amelyik hasonló eseményt 

rendezne. 

Nagy köszönet minden segítőnek és a szervezőcsapatnak, akik megszervezték ezt az 

ünnepséget – köszönet mindenekelőtt Oláhné Tóth Mártának!!! 

 

KITEKINTÉS – TANULÁS MINDEN ÉRZÉKSZERVVEL! 

Az őszi szünet előtti utolsó hét még hoz néhány további újdonságot! Néhány példa: 

Az Audi Hungaria Iskola október 18- 22. között megrendezi a négy, ún. „Jövőképek hete” közül 

az elsőt, amelyen az 1-14. osztályos tanulók az iskola fő stratégiai céljaival foglalkoznak. 

http://www.audischule.hu/
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Ennek az első hétnek a mottója: „felelősségteljes cselekvés a globalizált világban”. Számos 

tanórán és tantárgyban foglalkoznak a legkülönbözőbb, több tantárgyat átfogó globalizációs 

témákkal.  

 

MINDENKI RÉSZT VESZ! 

Az általános iskola a nemzetközi gyermekjogokkal foglalkozik és készül a „nyílt napra” – sok 

sikert kívánok! 

 

KREATÍV! 

A 9. A, 9.B és 9.C osztály Dr. Bacher-Tuli Andreával egy filmet forgatott az 1956-os forradalom 

évfordulója alkalmából. 

 

IZGALMAS! 

Sőt a sajtó is tájékoztatni fog az eseményeinkről – a 12.A osztály a tanárukkal, Oliver Kennellel 

meggyőztek egy magyar tisztet, hogy beszámoljon a NATO közép-afrikai békefenntartó 

műveletéről. 

Köszönöm minden tanárnak a témahetünk lelkes előkészítését és lebonyolítását! 

 

VÉGÜL JÖJJÖN A LEGJOBB! 

Mostantól az új honlapunkon élvezhetnek minden újdonságot, beszámolókat, képeket, stb.! 

Egy új megjelenést, felhasználóbarát felületet, okostelefon kompatibilis navigációt és 

természetesen aktualizált tartalmakat találnak a nézelődéshez és böngészéshez a 

www.audischule.hu oldalon – jó szórakozást hozzá! 

Az egész iskolai közösségnek változatos hetet kívánok, utána pedig pihentető és napos őszi 

szünetet. 

 

Vigyázzanak magukra és őrizzék meg egészségüket! 

 

Szívélyes üdvözlettel: 

 

 

Corinna Wesche 

Főigazgató 
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