
Az én iskolám.

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános 
Iskola.



Az iskola története

• 1760-ban vagy 1762-ben már megindult Vaskúton a gyerekek taníttatása. 
Először ez inkább csak hitoktatás volt, és miután a templom felépült, ezen 
foglalkozások helye átkerült oda. 

• Már a kezdet kezdetén két iskolamester működött, a német gyerekeket 
Wolfgang Schaub, a magyarokat Varga József tanította.

• 1770-ben 45 tanuló volt, míg a téli időszakban ez a szám némileg magasabb 
volt, ekkor még nem volt iskolaépület

• 1783-ban készült el, ebben volt az iskolamesterek lakása is. A diákok száma 
ekkorra már 180-ra emelkedett. Az iskola római katolikus népiskola volt. 



• A tanítók általában német nemzetiségűek voltak, de jól beszéltek magyarul 
és bunyevácul is. Az oktatási nyelv 1902-ig a gyerekek anyanyelve volt, míg 
a magyar nyelvet más tantárgyakkal együtt tanulták a nemzetiségiek is.

• 1918-ban engedélyezték ismét az anyanyelvi oktatást, ez azonban Vaskútra 
már nem vonatkozott, ugyanis a falu 1918 novemberében - egész Észak-
Bácskával együtt - szerb fennhatóság alá került. A trianoni béketárgyalások 
után a területet visszacsatolták Magyarországhoz. 

• A század első évtizedétől mintegy 50 évig négy iskola működött Vaskúton, 
2-4 tanteremmel: a falu északi részében a "piros", a déli részen a "központi" 
vagy "zöld", ennek közelében a 2. számú kis épület, és a nyugati oldalon a 
hajdani "Nagy Fogadó" épületében berendezett iskola, amely korábban 
művelődési házként is funkcionált.

Az iskola története



Az iskola története

• 1979-ben egy új, kétszintes, 6 tantermes épületet emeltek a központi 
iskola tel- kén, a régi rész mellé. A nagypapám és dédnagypapám is 
részt vett az iskola építésében. 

• Az új épületben tanulnak az alsó tagozatos osztályos tanulók, a felső 
tagozatosok a régiben kaptak helyet, míg az  1-2 b-s  osztály a piros 
iskolába járt. A szüleink így jártak iskolába már.

• 1980-ban - a helyi Bácska MGTSZ támogatásával - végre elkészült a 
modern és tágas sportcsarnok, amit 1 év múlva követett a 
sportuszoda is.



• A piros iskolát a német testvérvárosok ( 
Mutlangen, Türkheim) segítségével 1993-ban 
felújították, és egy kisebb sportcsarnokot 
építettek hozzá Eredeti tankönyveket hoztak be 
Németországból. 

• Az 1. számú Központi Általános Iskola sem 
maradt meg eredeti formájában, mert '94-ben 
az 1885-ös komplexum egyik felét elbontották, 
és a helyén egy többszintes épület készült, ami 
a 20 éves, nagy hagyományokkal rendelkező 
zeneiskolai tagozat szárnya lett.

Az iskola története



Az iskola története

• 1999-ben létrejött az Általános Művelődési Központ, melyben az 
iskolákat, Óvodákat és a könyvtárat összevonták. Ekkortól egy helyen 
folyt tovább a tanítás. A német nyelv oktatás a mindennapi  
órarendbe beépült.

• 2007 szeptemberétől a bajai Danubia Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény vaskúti kihelyezett tagozataként működik.

• 2018-ban a Német Nemzetiségi Önkormányzat lett az iskola 
fenntartója. Az iskola neve: Vaskúti Német Nemzetiségi Általános 
Iskola. Ide járunk mi is a 6. osztályba. Igazgatónk Angeli Éva. 
Osztályfőnökünk Perczel Judit. Tagjai vagyunk az iskolazenekarnak. 8 
osztályban németből DSD 1. nyelvvizsgázni szeretnénk.



Az iskola jelene: ÉPüLET



Az iskola jelene: ÉPüLET



Az iskola jelene: ÉPÜLET



Az iskola jelene: TANTERMEK, FOLYOSÓK



Az iskola jelene: TORNACSARNOK

1981-ben épült, pár éve folyamatosan megújult.



Az iskola jelene:  ÉTKEZŐ, KÖNYVTÁR
Az étkezőt 2006 körül alakították ki.

Az iskola könyvtárban minden tanuló 

olvasói tag. Kb. 7650 könyv van az 

iskolai könyvtárban.



Az iskola jelene: INFORMATIKA



Az iskola jelene: USZODA

1981-ben épült, 2004-ig üzemelt.

2021. decemberében pályázatot nyert a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat az uszoda felújításra. 

Nagyon várjuk, hogy elkészüljön.



Az iskola jelene: Szakköreink

➢Iskolazenekar

➢Tánc

➢Énekkar



Az iskola jelene: Szakköreink

➢Sport / atlétika, 

röplabda, futball, 

kézilabda/

➢Vizuális, rajz 

szakkör

➢Nyelvi szakkörök



Fontosabb iskolai események

❖ Évnyitó-Évzáró

❖Ballagás

❖DÖK Olimpia



Fontosabb iskolai események

❖Farsangi Bál

❖Sportnap

❖ Egészségnap



Fontosabb iskolai események

❖Nemzetiségi Nap

❖Nemzeti Ünnepek

❖Pályaorientációs Nap



Fontosabb iskolai események

❖Márton Nap

❖Adventi készülődés

❖Német DSD 

nyelvvizsga



Fontosabb iskolai események

❖Táborok

❖Kirándulások

❖ Erdei Iskola

❖Környezetvédelem



Pedagógusaink régen és ma



Volt diákok 



Mi vagyunk



Az iskola nagyszerű hely a tanulásra, 
ahol megmondják nekünk, mit 
tanuljunk, mit gondoljunk, és mire 
emlékezzünk. Viszont a Vaskúti Német 
Nemzetiségi Általános Iskolában ezek 
mellett rengeteg gyermekkori élményt, 
számtalan örömteli pillanatot kapunk 
a ballagáson a tarisznyánkba! 
Testvéreink, szüleink, nagyszüleink is 
idejártak iskolába, reméljük egyszer a 
mi gyermekeink is ennek az iskolának 
falai közt fognak tanulni.



A ppt nem jött volna létre, ha 
nincs szorgalmunk, tudásunk, 
barátságunk, s ha nem kapunk 

kis háttérsegítséget. Ezek is 
köszönhetőek iskolánknak. Ez 
úton is köszönetet mondunk 

Pedagógusainknak, Szüleinknek, 
Nagyszüleinknek. 

A PPT-t készítette Krisztus után 
2022. évében 

Szőcs Balázs Samu és Somogyi 
Ákos 

6. osztályos tanulók és jó barátok.

Szőcs Balázs Samu és Somogyi Ákos 6. B 


