
„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (...) azt akarjuk, hogy az ember ne 
úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.” (Kodály) 

Tisztelt Szülők! Kedves Leendő Elsősök!   

2016 óta tanítok az Oroszlányi József Attila Általános Iskolában, 
jelenleg negyedikes tanító néni vagyok. 

2011-ben végeztem a Debreceni Egyetem történelem – néprajz 
alapszakán, majd 2016-ban szereztem meg második diplomámat a 
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán, tanító szakon, 
ahol az ének-zene műveltségterületet választottam. Jelenleg a Debreceni 
Egyetem történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára mesterszakon 
folytatok tanulmányokat. 

Az elmúlt években matematikát, környezetismeretet, ének-zenét és 
vizuális kultúrát tanítottam. Munkám során a kötelező tananyag átadása mellett szívesen 
csempészek az óráimba énekes-mozgásos gyakorlatokat, hogy felélénkítsem a gyerekeket. 
Fontosnak tartom megismertetni a tanulókkal a magyar népi kultúrát, a hagyományokat, a 
történelmet, mindezt úgy közvetítve, hogy a kicsik is megértsék és megszeressék. Jelenlegi 
osztályommal számos iskolai rendezvényen vettünk részt különböző produkciókkal. 
Kiemelkedik közülük a tavalyi karácsonyi műsor elkészítése és a Palotás tánc megtanulása a 
farsangi bálra. Ezeken kívül a saját osztályunkban meg szoktuk rendezni a pünkösdikirály- és 
pünkösdikirályné-választást, és anyák napi műsorral is kedveskedtünk az ünnepelteknek. Az 
osztályfőnökkel szorosan együttműködve formáltunk az elmúlt négy év alatt egy befogadó, 
segítőkész osztályközösséget, akik szívesen vesznek részt a különböző programokban és 
mutatják meg tudásukat akár a nagyobb közönség előtt is. 

Kiemelkedő terület számomra a tehetséggondozás, ez eddig elsősorban az ének-zene területén 
valósult meg: egyrészt a Kispacsirták nevű együttes életre hívásával, másrészt az iskolai 
énekkar újraindításával. Negyedikeseimmel immár harmadik éve járunk megyei népdaléneklési 
versenyekre, ahonnan eddig sikerült elhozni a legmagasabb fokozatokat. Ebben a tanévben már 
országos szinten is megmérettették magukat a lányok, ahonnan a kiváló minősítés mellett a 
fesztivál nívódíjával érkeztünk haza. Büszke vagyok az énekkarra is, mely lelkes, énekelni 
szerető gyerekek közössége, akik szívesen tanulnak és adnak elő különböző műfajú dalokat. 
Természetesen mindezeket nem lehetne megvalósítani a megfelelő szülői támogatás nélkül, 
ezért fontosnak tartom a velük való kapcsolattartást. 

Szeptembertől szívesen hívom és várom azokat a gyerekeket, akik szeretnek énekelni és 
mozgásos játékokat játszani a tanulás öröme mellett! 

Üdvözlettel: 

Áncsák Lilla Klára 

 


