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Korcsolyázás  

Február 7-én közel 100 fővel látogattuk 

meg a pécsi jégpályát. Az időjárás igen 

kegyes volt hozzánk, mert szikrázó nap-

sütésben tölthettünk el egy sportos, vidám 

délutánt.  

Egészségnevelési napunkon színes progra-
mok keretében ismerkedhettek meg a gyere-
kek a testi-lelki egészség megőrzésének 
fontosságával. Az alsó tagozaton évfolya-
monként más-más érdekes tevékenységek 
vártak tanulóinkra. 
1. osztályban az egészséges napirendről be-
szélgettek a gyerekek a védőnővel ízletes 
tejturmixot is készítettek. Barkácsolás, 
éneklés, mozgásos játékok színesítették a 
napot ezen kívül.  
2. osztályban a zöldségekről, gyümölcsökről 
gyűjtöttek dalokat a kicsik. Memóriakártyá-
kat készítettek az egészséges táplálékok ké-
peiből, s a müzlikészítés rejtelmeibe is be-
vonták őket tanítóink.  
3. és 4. osztályban már videókat is néztek a 
tanítványok az egészséggel kapcsolatosan. 
Érdekes dolgokat tudhattak meg a madarak-
ról is. Újrahasznosították a tetrapackot és 
csodálatos pénztárcákat készítettek belőlük. 
A gyümölcssaláta, zöldségszobrászat sem 
maradhatott ki a programból, s egészséges 
snackot is kóstoltak.  
A felső tagozaton az internet veszélyeiről, a 
bőrápolásról,az egészséges táplálkozásról, a 
kamaszkor kérdéseivel kapcsolatban hall-
hattak hasznos előadásokat a gyerekek, 
megismerkedtek az elsősegélynyújtás alap-
vető lépéseivel, katasztrófavédelmi bemuta-
tón vettek részt, valamint ízletes gyümölcs-
és zöldségsalátákat készítettek a gyerekek.  

  Német   vers-és prózamondó verseny               

 
2019. február 12-én rendeztük meg a ha-
gyományos német vers-és prózamondó 
versenyt. 
A versenyen 41 tanuló vett részt. A zsűri 
megdicsérte a tanulók szép kiejtését és jó 
felkészültségét.  
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  Osztályéneklési fesztivál  

 

Intézményünk 61 éves ének-zene tagozata 

február 1-jén tartotta 28. Osztályéneklési 

Fesztiválját és az azt követő iskolabált. 

Igazgatónőnk, megkülönböztetett figye-

lemmel köszöntötte az 1. osztályosokat, 

akik ebben a tanévben először, de még né-

zőként vettek részt a rendezvényen, és a 8. 

osztályosokat, akik utoljára, egyben bú-

csúzó műsorukkal készültek az esemény-

re. Erre az alkalomra az osztályok mindig 

önálló produkcióval készülnek. Egyedül 

énekelnek népdalcsokrot, adnak elő kórus-

és komolyzenei műveket. Konferálnak, 

táncolnak, kórusműveket vezényelnek. 

Néhány osztály a hangszeres kíséretéről is 

maga gondoskodik. Csodálatos pillanatok-

kal és élményekkel lettünk gazdagabbak 

ezen az estén. Ének-zene tagozatos osztá-

lyaink színvonalas műsora után a fergete-

ges hangulatot a Connector együttes ala-

pozta meg.  

  

Egészségvédelmi nap  
DSD 

 
2013-ban iskolánk elnyerte a DSD I (A2/

B1) vizsgáztató hely címet. Idén 11   

nyolcadik osztályos élt ezzel az ingyenes 

nyelvvizsga-lehetőséggel. A cél a B1 

szint elérése. Az írásbeli márciusban zaj-

lott le, a szóbeli áprilisban. A végleges 

eredményre még várni kell, de az már 

biztos, hogy a szóbelit mindenki ragyo-

góan teljesítette. Felkészítő tanáruk: Vöő 

Judit. 

 Rendhagyó tanórák  

 

Iskolánk 5. osztályos tanulói két különleges 

„tanórán” vehettek részt.  A "Pénz7" alkalmá-

val először a  Budapest Bankban jártak, ahol 

csapatverseny keretében ismerkedtek a bank-

ban folyó munkával.   

Április 12-én  pedig a Mohács -Hő Kft. rend-

hagyó környezetóráján  szereztek ismereteket  

arról, hogyan működik a távhőszolgáltatás, 

milyen környezeti előnyei vannak és miért 

fontos a megújuló energiák hasznosítása. A 

gyerekek bejárhatták a létesítményeket, meg-

nézhették a gázkazánok működését és egy to-

tó kitöltésével bizonyíthatták, mennyi új is-

meret birtokosai lettek.   

Sváb bál 

Február 22-én került megrendezésre a 
Park Utcai Katolikus Általános Iskola 
hagyományos gyermek svábbálja. Az 
óvodásoktól a nyolcadik osztályosokig 
csodaszép, tartalmas műsort adtak elő a 
gyerekek. Hálás köszönet illeti ezért fel-
készítő pedagógusokat! A produkciókat 
egy fergeteges hangulatú bál követte, 
amelyen a Karawanka zenekar szolgál-
tatta a talpalávalót.  



Beiskolázás 

A novemberben megkezdődött beiskolá-

zási programok sorozata a végéhez érke-

zett. A leendő első osztályos gyerekek 

egy farsangi, interaktív foglalkozáson 

vettek részt, szüleik pedig az első, tájé-

koztató jellegű szülői értekezletre láto-

gattak el. Örömünkre szolgált, hogy a 

programsorozat nagy érdeklődés mellett 

zajlott. 

Köszönet érte a leendő elsős kolléga-

nőknek és minden segítő kollégának! 

  
              Április 

 

 

Költészet napja 

 

 

Április 11-én, József Attila születésnap-

ján ünnepeltünk a magyar költészet nap-

ját.  

Iskolai versmondó versenyünkön alsó-

sok és felsősök egyaránt szép számmal 

mutatták meg, hogy szeretnek és tudnak 

szavalni.  

Ebből az alkalomból az iskolai könyvtár 

versíró pályázatot is hirdetett. A szép 

munkákat a faliújságon is megtekintet-

tük. A zsűrinek nem volt egyszerű dolga, 

de végül a legjobbnak, legszebbnek ítélt 

alkotásokért értékes gyerekkönyveket 

kaptak a diákok. 

 

Lakóhely –projekt 
 

Iskolánk 5.osztályos tanulói 3hetes lakó-
helyismeret projekt keretében dolgozták fel 
történelem és irodalom órákon Mohács tör-
ténelmét és a busójárás legendáját.  
A projekt zárásaként csoportokban fedezték 
fel városunk nevezetességeit és a Kanizsai 
Dorottya Múzeumban egy múzeumpedagó-
giai foglalkozáson is részt vettek. Az évfo-
lyam legjobbjai a már 10. alkalommal meg-
rendezésre kerülő Busókerék vetélkedőn 
mérhették össze tudásukat.  
Erre  a játékos városi vetélkedőre kisfar-
sang napján került sor, iskolánk Bajnokok 
nevű csapata 2. helyezést ért el.  

 

 

 Március 15. 

 

Az 1848-as márciusi hősök előtt  iskolánk,   

koszorúzással egybekötött városi műsorral 

tisztelgett  a Bíróság épületénél. 

Az ünnepi megemlékezésre a  negyedik évfo-

lyamosok  készültek csodaszép műsorral. 

A Pro Musica kórus alkalomhoz illő dalcso-

korral emelte a nap ünnepi hangulatát, fényét. 

 

Felkészítő pedagógusok:  Kocsisné Petre Zsu-

zsanna, Engert Andrea, Molnár Júlia. 

Nagy  Péter előadásai 

 

Márciusban, majd áprilisban is  iskolánkba 

látogatott  Nagy Péter, az egyházmegye ka-

tolikus közoktatási munkatársa.  A  6. 7. és 

a 8. osztályosok  érdekes és hasznos  té-

mákban hallgathattak előadásokat.  Az elő-

adások  célja az  értékalapú személyiségfej-

lesztés.  

Nagyböjt és lelki nap 

 

Hamvazószerda a nagyböjti időszak kezde-
te. A nagyböjt időszakában hétfőnként és 
péntekenként hétindító és hétzáró áhítatok-
kal készültek a gyerekek és nevelők az ün-
nepre.  
Március 29-én lelki napon vettek részt isko-
lánk tanulói és nevelői, ez alkalomból Do-
hány Zoltán atya látogatott el iskolánkba,    
s szentgyónásra is lehetőség nyílt. 

 Egyházmegyei pedagógusnap 

 

Április 6-án szombaton, hagyományos 

módon pedagógusnapját ünnepelte a 

Pécsi Egyházmegye összes közoktatási 

intézménye. A székesegyházban  hála-

adó szentmisén vettek részt iskolánk 

nevelői, majd  az ünnepi program a 

PTE Műszaki és Informatikai Karának 

aulájában folytatódott, ahol  Török Csa-

ba, a Pázmány Péter Katolikus Egye-

tem tanára tartott előadást „Változás a 

közoktatásban” címmel.  

 A víz világnapja 

A víz világnapját  1993 óta minden év már-

cius 22-én tartják meg. A világnap célja, 

hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki 

számára elérhető, tiszta víz fontosságára és 

az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. 

Iskolánkban rádiós műsorral készültek a 

3.a osztályosok, Tótokné Simon Gabriella 

és Bógó Istvánné vezetésével. A vállalko-

zók egy totó kitöltésével bizonyíthatták, 

mennyi mindent tudnak a téma kapcsán.   

A legtöbb jó választ adók jutalomban ré-

szesültek.  

 

Március 


