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Alsó tagozatunkat mutatjuk be Önöknek képek segítségével!



Iskolánkat több, mint 160 éve Ranolder János püspök 
alapította, melyben irgalmas nővérek neveltek-oktattak 100 
éven át.  1991-től a Veszprémi Római Katolikus Érsekség 
fenntartásában működik, mint állami, ill. önkormányzati 
feladatokat átvállaló, egyházi fenntartású, önálló nevelési-
oktatási intézmény. 

Mára egy négy épületből álló iskolakomplexummá nőtte ki 
magát, amelyben három különböző korosztály tagozata (ált. 
iskola alsó és felső tagozata, középiskola) oktatása folyik. 
Egyházi intézményünk beiskolázása nem körzetköteles.



A Padányi Veszprém belvárosában helyezkedik el. Ennek előnye, hogy sok mindenhez (egyformán) közel 
vagyunk. Mint a képen is látszik: nincs messze az autóbusz-pályaudvar, az Erzsébet-liget, a Petőfi Színház, a Vár, 
a zeneiskola, a könyvtár, a Laczkó Dezső Múzeum és a Hangvilla sem.



Amiben más iskoláktól különbözünk –

gyakoroljuk és gyakoroltatjuk a 

hitéletet, nevelő munkánkat áthatja a 

keresztény szellemiség. 

A keresztény életre nevelést nyitottan, 

más vallású gyermekeket is befogadva 

igyekszünk megvalósítani.



Tagozatunk a hajdani Ranolder-féle épületszárnyban, az

„A” épület felső folyosóján helyezkedik el, külön kis

világot alkotva. Célunk: elemi ismeretek közvetítése, a

gyermekek alapvető képességeinek fejlesztése, készségek

kibontakoztatása. Pedagógiai munkánk középpontjában

az egyénre szabott fejlesztés igénye áll.



Évfolyamonként 2-2 osztályunk van az alsó 

tagozaton. Minden alsós osztály 1-1 napközis 

csoportot alkot, saját osztálytanítókkal. Ún. 

nagyfelmenő rendszerben dolgozunk, ami azt 

jelenti, hogy az osztálytanítók négy tanéven át 

vezetik osztályukat a felső tagozatig.

Tantermek



Tantárgyaink többsége más általános iskolákéval megegyező: magyar nyelv és irodalom, matematika,

környezetismeret, rajz, ének-zene, testnevelés és sport, technika és életvitel. Az etika tantárgy helyett heti 2

órában hit- és erkölcstant tanul minden diákunk.

Minden évfolyamon azonos tankönyvekből tanítunk.

Az idegen nyelv oktatását játékos formában már az 1. osztályban megkezdjük.



Fontosnak tartjuk a napi testmozgást. Az alsó 

tagozaton heti 5 órában tanítjuk a testnevelést, ez 

az egészséges életmódra nevelés lényeges része. 

Az iskola kettéválasztható tornacsarnoka, két 

tornaterme, műfüves pályája szolgálja a 

testnevelői munkát.

A heti 5 óra testnevelésből 1 óra úszás, 1 pedig 

néptánc, amelyet néptánc szakoktató vezet.

Az 1-2. évfolyamon a Báthory-iskola 

tanmedencéjében úsznak diákjaink, míg 3-4. 

évfolyamon a Március 15. úti uszodába járnak.

Úszás



Alsó tagozatunk minden évfolyamán heti egy óra a néptánc – kisdiákjaink a megszerzett tánctudást a 

hagyományos év végi Alsós Gálán mutatják be szüleiknek.

Néptánc



Tetőtéri büszkeségünk az EU-normás ebédlő, amely mintegy

160 diák egyidejű étkeztetését biztosítja.

Az alsó tagozatos gyerekek a tízórait is itt fogyasztják el.

Az étkezéseket közös imával kezdjük, és fejezzük be.

Iskolánk biztosítja az ételallergiával küzdő gyerekek

megfelelő étkezését.

Ebédlő

A továbbiakban iskolánk 
azon részeit mutatjuk be, 

ahol a gyerekek a tanórákon 
kívül a legtöbb idejüket 

töltik.  



Udvar
Büszkék vagyunk rá, hogy a 

gyerekek barátságos, családias 

környezetben töltik el a 

délutáni kötetlen 

szabadidejüket.

A Gizella udvar a mai 

Európai-uniós elvárások szerint 

kialakított játszóudvar, 

homokozóval, csúszdákkal, 

mászókákkal, valamint 

gumilappal borított foci

és kosárpályával. 



Iskolánk műfüves focipályája a gyerekek első 

számú kedvencévé vált. Nehéz szívvel veszik 

tudomásul, mikor a délutáni tanóra ideje elérkezik, 

ott kell hagyniuk a felhőtlen játék színtereit…

Játék a szabadban



Tanóra
Az alsó tagozaton minden egyes osztály külön napközis csoportot alkot, a gyerekek saját,

megszokott környezetükben dolgoznak. Tanulóink nyugodt, szervezett körülmények között

készítik el házi feladataikat. 14:30-15:15 között, majd öt perc szünet után 16 óráig folytatódik

a lecke írása, tanulása. Bizonyos feladatok otthonra maradnak: az olvasás gyakorlása,

nagyobbaknál a szabályok kikérdezése - tartalom, vers, környezetismeret -, hit- és erkölcstan

esetében a kérdésekre adandó válaszok begyakorlása.



Egészséghét
Minden októberben megtartjuk az 

egészséghetet, melynek keretében felhívjuk 

tanulóink figyelmét az egészséges 

táplálkozás, a sok testmozgás 

jelentőségére. Gyümölcssalátát készítünk, 

közös zenés tornán veszünk részt. 

Iskolánk egészségügyi technikumos 

középiskolai diákjai pedig demonstratíve

bemutatják a különböző sérülések 

ellátását.



Játszóház

Havonta játszóházat tartunk, mely 

tematikusan kapcsolódik az éves 

programtervünkhöz. 

Ez mindig péntek délutánra esik: 

virágot ültetünk, kézműveskedünk, 

vagy táncokat tanulunk a farsangra.



Játszóház-foglalkozásaink közül…

… legkedveltebb a gyermeknapi: játékos 

versenyeket rendezünk tanulóinknak. Zsákban 

ugrálást, futást, pingponglabda hordást és más 

tréfás dolgot találunk ki nekik.



Szakkörök
Számos szakkörbe kapcsolódnak be 

kisdiákjaink: énekkar, furulya,  

szivacskézilabda, foci, falmászás, sakk, 

ministráns-felkészítő, cserkészet.
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A magyar népmese napján jeles művészeket hívunk meg iskolánkba, akik interaktív előadást

tartanak az iskola teljes diákságának.

Városunk óvodásainak, valamint alsós kisdiákjainknak külön-külön rajzpályázatot hirdetünk.

A magyar népmese napja



Novemberben Márton-napon tartjuk 

hagyományos Padányi-napot, 

emlékezve a névadó püspökre. 

Alsós diákjaink lámpás felvonulása 

után a harmadikosok bemutatják Szent 

Márton püspök életét, majd ezen nap 

délutánján a város nagycsoportos 

óvodásainak műsorral egybekötött 

lámpás felvonulást tartunk.

Márton-nap



Farsang

Az alsós farsangra a tanító nénik meglepetés-műsorral készülnek. Tehetséges tanulóink 

mutatják meg tudásukat, majd jelmezes felvonulással, sok játékkal, tánccal búcsúztatjuk a 

telet.



Nemzeti ünnepünk alkalmából a gyerekek pártákat és 

csákókat készítenek, s ezeket felöltve vesznek részt a 

nagy iskolai ünnepélyen.

Március 15.



Alsós gála

Tavasszal alsós gálát adunk a szülőknek, nagyszülőknek, rokonoknak. Köszöntjük a tavaszt, köszönetet mondunk 

szüleinknek, nagyszüleinket szeretetükért és segítségükért! Bemutatkozik énekkarunk, furulyásaink és a gyerekek 

bemutathatják, amit néptáncórán (a heti 1 testnevelés óra alatt) sajátítottak el.



Az iskolai év utolsó tanítási hetében 

foci- és kidobó-bajnokságot 

rendezünk a fiúknak, lányoknak.

Nagy élmény a gyerekeknek, amikor a 

nyakukba akasztjuk az arany-, ezüst-és 

bronzérmeket!

Focibajnokság



Kidobóbajnokság a lányoknak



Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek tapasztalat

útján is tanulhassanak. Ezért erdei iskolába

visszük őket minden évben, ahol növényekről,

állatokról, valamint régi mesterségekről

tanulhatnak. Megismerkedhetnek például a

kosárfonással, a gyertyaöntéssel, a bőrözéssel, az

erdők, mezők, vizek növény- és állatvilágával.

Ilyenkor a gyermekek önállóságot tanulnak,

jobban megismerik hazánk tájait, illetve egymást.

Erdei iskola



Erdei iskola



A lelki nevelés
átszövi a 
mindennapjainkat



Adventi és nagyböjti lelki nap

Az egyházi év az adventtel indul, mely időszakban a kis Jézus eljövetelét várjuk, és készítjük elő. Ezt az időt indítjuk a lelki

nappal, mely közös lelki ráhangolódást nyújt a gyerekeknek. A Szaléziánumban veszünk részt közös lelki feltöltődésben 

hitoktatókkal, nővérekkel, atyákkal játékos foglalkozások keretében. A napot szentmisével zárjuk a Bazilikában.

A nagyböjtben, Jézus kereszthalálát megelőző időszakban is a lelki felkészítést segíti elő a közös imádság a lelki napon, 

melyet az adventi lelki naphoz hasonlóan tartunk.



Gyertyaszentelő Boldogasszony
Ezen a napon Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A jelen

lévő idős Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered az egyik legrégebbi

szentelmény: a szentelt gyertya, és a gyertyaszentelés szokása is. Így a szentelt gyertya Jézus egyik legrégebbi jelképe.

Ekkor is szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat gyertyadíszítésre a Padányi-iskolába, majd  a 

gyertyaszentelésre az iskola Szent Anna-kápolnájában kerül sor.



A nagyböjti időszak első napja. Ekkor 

hamvazkodnak az emberek. Az előző 

évben megszentelt barka hamujával 

jelöli meg homlokunkat az atya, 

miközben emlékeztet arra bennünket, 

hogy porból lettünk, s porrá válunk.

A nagyböjti lelki napunkat is ekkor 

tartjuk a Szaléziánumban.

Hamvazószerda



Elsőáldozás
Iskolánk harmadik osztályos tanulói először 

veszik magukhoz az Oltáriszentséget.

Az eseményre a Szent Mihály Bazilikában 

kerül sor, húsvét után.



Tartozz közénk! A Padányi szeretettel vár!


