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Pedagógus konferencia 

Tantestületünk november  6-án részt vett a Pécsi 

Egyházmegye  online Pedagógus Konferenciá-

ján.  

Beiskolázás 

A járványhelyzet miatt idén formabontó módon ismerkedhettek iskolánkkal a leendő elsős tanu-

lóink szülei és az érdeklődők.  Bodoki Gábor, Szatmáriné Rádics Ildikó és Dávid Alexandra 

munkájának jóvoltából az intézményt és a tagozatokat bemutató kisfilm készült.    A film,  vala-

mint a leendő tanítónők bemutatkozása  a  közösségi média felületein és  az iskola honlapján te-

kinthető meg. Idén is két tagozat indul a Park Utcai Katolikus Általános Iskolában. 

A német nemzetiségi  osztályban a gyerekek heti 5 német és 1 népismeret órában ismerkednek 

meg a német nyelvvel. Az 5. évfolyamtól pedig angol nyelvet is  tanulnak. 

Tanítójuk  Kissné Boda Gabriella lesz a 2021/2022-es tanévben. 

Az emelt óraszámú ének-zenés osztályokban a tanulók foglalkoznak drámával,  tánccal, vizuális 

kultúrával, valamint emelt óraszámú ének-zenével, és már az első  évtől angol vagy német nyelv 

közül választhatnak. Tanítójuk, Vetró Gáborné várja őket szeptembertől. 

 

 Január 

 

Szakmai hét 

Hagyomány intézményünkben, hogy novem-

ber végén szakmai hét keretein belül  a peda-

gógus kollegák látogatják egymás óráit  ta-

pasztalatcsere  céljából.  Idén Zöldföldi Anita 

és Herr Nikolett tartott bemutató órákat. 

 
Ép testben ép lélek 

 
Nagy örömünkre szolgált, hogy intézmé-

nyünkben és óvodánkban novembertől, Boh-

ner Renáta , iskolapszichológusként megkezd-

te tevékenységét.  

Vízkereszt 

Január 7-én, Vízkereszt alkalmából iskolánk 

tanulói szentmisén vettek részt a Fogadalmi 

Emléktemplomban. 

 

Kiállításmegnyitó 

A  Mohácsi Városi Könyvtár Facebook olda-

lán tekinthették meg az érdeklődők  iskolánk 

Vizu-köröseinek kiállított munkáit. A kiállí-

tásmegnyitón a 4.c osztály dalai csendültek 

fel online formában. A tárlat szebbnél szebb 

különböző technikájú alkotást mutatott be, gra-

fikákat, miniatúrákat, rézdombornyomásokat, 

tűzzománc munkákat csodálhattunk meg. Ez-

úton is gratulálunk a gyerekeknek, valamint 

tanáruknak, Magyarné Manga Anettnek! 

http://parkiskola.hu/
https://www.instagram.com/parkiskola/
https://www.instagram.com/parkiskola/


Karácsonyi műsoraink 

 

Az iskola Kicsinyek kórusának adventi dalcsok-

ra zongorakísérettel a Zárda templomban csen-

dült fel.  A kórust Koleszárné Győrki Gizella 

vezényelte, s Pfeil Imre kísérte zongorán. A jár-

ványhelyzet miatt sajnos adventi hangverse-

nyünket csak online módon tudták meghallgatni 

a diáktársak, szülők, érdeklődők.  Hasonlókép-

pen karácsonyi műsorral is csak a virtuális tér-

ben tudtunk kedveskedni. Minden osztály rövid 

kis meglepetéssel, verssel, prózával, dallal, 

tánccal vagy jelenettel készült, s ezt a videófel-

vételt juttattuk el a közösségi média felületein a 

szülőknek.  

December 

Adventi készülődés 

Advent, a karácsonyt megelőző négy hét, az el-

csendesedés és a várakozás időszaka. A Mohácsi 

Római Katolikus Plébánia támogatásával és is-

kolánk hitoktatóinak segítségével a gyerekek 

gyönyörű adventi koszorút készítettek, amely-

nek hétről hétre, a pénteki áhítaton ragyogtak fel 

gyertyái.  Reggelenként az Adventi hírnök című 

dal közös eléneklésével hangolódtunk Jézus szü-

letésének ünnepére. Az első héten még csak egy 

versszak, majd egyre bővülve, a többi négy 

zengte be a hideg reggeleket.  December 3-án, 

kedden reggel a hetedik és nyolcadik osztályo-

sok adventi roráte-szentmisén vettek részt a cso-

dásan felújított Fogadalmi Emléktemplomban. 

December 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünne-

pén, pedig egy igazán bensőséges hajnali misé-

vel indították a napot, s tettek szolgálatot 3-4. 

osztályos tanulóink. A hagyományokkal ellentét-

ben most nem lett megtartva az alsó és felső ta-

gozatosoknak az adventre hangoló lelki gyakor-

lat, de a tanulók élhettek a szentgyónással az is-

kolában a délelőtt folyamán. A pedagógusok pe-

dig az esti szentmisén vettek részt, s imával, 

csendes elmélkedéssel fordították lelkük a Meg-

váltó felé. 

Adventi hangverseny  

 

 

Vidám pillanatok 

 

Iskolánkban hagyomány, hogy ellátogat min-

den osztályba a Diákönykormányzat Mikulása, 

manóival, a nyolcadikosokkal együtt. Az osz-

tályok egy közösen elénekelt dalért cserébe 

apró ajándékokat kaptak.  

A szünet előtti napokban minden  osztálykö-

zösség szervezett meghitt, vidám együttléte-

ket. Teadélutánok, barkácsolás, ajándékozás, 

közös filmnézés és karácsonyi zenehallgatás 

aranyozta be az utolsó heteket, napokat. Szinte 

tapintható volt mindenütt a gyerekek öröme, 

ez a lelki feltöltődés sokat jelentett mindannyi-

unk számára. 

 

Jótékonykodás 

Az előző évekhez hasonlóan az iskola idén is 

csatlakozott a Katolikus Karitász felhívásához. 

Az Angyalbatyu ajándékgyűjtő-akció keretében 

nehéz sorsú gyermekeknek gyűlt össze több 

mint 250 ajándék, cipősdobozokban gyönyörű-

en becsomagolva. Öröm volt látni a tanulók lel-

kes igyekezetét, s azt, hogy alig férnek el isko-

lai folyosóinkon az adományok. A pedagógu-

sok a mohácsi Máltai Szeretetszolgálat felé is 

eljuttattak 40 darab adománycsomagot, ezenkí-

vül pedig a Meixner Ildikó Lakóotthonban élő 

20 tanuló számára is érkeztek adományok. A 

„Szeretetcsoki” elnevezésű csokoládégyűjtő 

akcióba is bekapcsolódtunk. A Diákönkor-

mányzat és az intézményvezetők javaslata 

alapján a gyerekek által hozott 130 csokoládét 

a mohácsi kórház egészségügyi dolgozóihoz 

juttattuk el dr. Csizmadia Csaba főigazgatón 

keresztül.  Ezzel az apró gesztussal is szerettük 

volna kifejezni elismerésünket és hálánkat a 

kórház dolgozói felé, akik nap mint nap helyt-

állnak ebben a rendkívüli helyzetben. 


