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Föld napja és Egészséges életmód projektnap 

 

     Április 23-án pénteken, a Föld napja alkalmával számos program keretében ismerkedhettek 

meg az alsós gyerekek a testi-lelki egészség megőrzésének fontosságával és a környezettudatos-

sággal.  Évfolyamonként más-más érdekes tevékenységek vártak tanulóinkra. 

     Az 1. osztályban az egészséges napirendről beszélgettek a gyerekek a védőnővel, és gyümölcs 

smoothie-t is készítettek, de nem maradt el a barkácsolás sem, éneklés sem. A napot még  különfé-

le sorversenyek színesítették. 

     A 2. osztályban a zöldségekről, gyümölcsökről gyűjtöttek dalokat a kicsik, valamint memória-

kártyákat készítettek az egészséges táplálékok képeiből, ezenkívül a  müzlikészítés rejtelmeibe is 

bevonták őket tanítóink.  

      A 3. és 4. osztályban már videókat is néztek a tanít-

ványok az egészséggel kapcsolatosan, továbbá érdekes 

információkat tudhattak meg a madarakról is. Újrahasz-

nosították a tetrapackot, és csodálatos pénztárcákat ké-

szítettek belőlük. A gyümölcssaláta-készítés és a zöld-

ségszobrászat sem maradhatott ki a programból, emel-

lett egészséges avokádókrémet kóstoltak meg a gyere-

kek. A napindító frissítő és természetesen mindig jó 

hangulatú bemelegítő tornát ismét Linder Ildikó sport-

edzőnek köszönjük. 

A program koordinátorai: Hortobágyi Judit és Vér-

tes Nóra 

Segítők: Bogó Istvánné, Schrempf József és az alsós 

osztályfőnökök  

  Pénzhét 

Iskolánk csatlakozott Pénziránytű Alapít-

vány országosan meghirdetett programjához 

a PÉNZ7-hez. A program célja, hogy pénz-

ügyi tudatosságot fejlesztő programok segít-

ségével felhívja a diákok figyelmét a pénz-

ügyekre. Az idei témahét központjában a tu-

datos pénzkezelés- a családi 

költségvetés állt. A témahetet vidám jelenet 

nyitotta meg, majd a Malacpersely szakkör 

ismertették azokat az érdekes feladatokat, 

amelyeket  Agárdi Aranka tanárnő segítségé-

vel  készítettek minden évfolyam számára. A 

témahét végén a legjobb eredményeket elérő 

osztályok kis jutalomban részesültek. 
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   Versmondó verseny  

     Február 10-én a felső tagozatosok mérték ösz-

sze felkészültségüket, előadói készségüket az  

iskolai versmondó versenyünkön.  A  szép délutá-

non nagyon szép produkciókat hallhattunk, s ami 

a legfontosabb: a gyerekek szívvel-lélekkel ké-

szültek. A   zsűri arany, ezüst és bronz minősíté-

sekkel értékelte, könyvjutalmakkal és tárgyi aján-

dékokkal  jutalmazta a versenyzőket az  5-6. és a 

7-8. osztályosok korcsoportjában.  

„Mi a szavalás? A vers föltámasztása papírsírjá-

ból. ”                                (Kosztolányi Dezső) 

 

 
                       Sok kicsi sokra megy  

 Iskolánk 2.c osztálya 200 000 Ft-os nyereményt ve-

hetett át a Gyermelyi gyár által meghirdetett pont-

gyűjtő akciójának nyerteseként. Nagy szülői összefo-

gásnak köszönhető e szép siker!  

Az összeget az osztály kirándulásra fordíthatja, s alig 

várják, hogy ez megtörténhessen. 

Április Hírek a Park utcából 



 

  
              Március-Április 

 

 

Március 15. 

  Mivel március 8-án újra a digitális tanrend lé-

pett életbe, sajnos az idei március 15-i megemlé-

kezést csak online módon, videófelvételen cso-

dálhattuk meg. Ez alkalomból a 4.a 4.b és 4. c 

osztályosok készültek tartalmas és látványos mű-

sorral. A 8.c osztályból Staub Csanád trombitajá-

tékkal, Belló Zalán és Ritter Viktor  versmondás-

sal színesítették a műsort. Iskolánk Fiúkórusa  

alkalomhoz illő dalcsokorral emelte a nap ünnepi 

hangulatát, fényét. 

Felkészítők: Kissné Boda Gabriella, Halmai 

Andrea és Vetró Emese.  

Vezényelt: Molnár Júlia  

    Szép meglepetéssel örvendeztették meg diákjaink Felföldi László püspökatyát a születésnapján.  

A programon a 4.c és 5. c osztály karénekesei vettek részt, Kresz -Gundrum Kornél(7.c) pedig a ze-

nei kíséretet biztosította. Szabó Zselyke (5.c) beszámolója a napról: „Egy szép csütörtöki délután 

meglepetéssel készültünk a pécsi püspökatyának. Az ötödik óra után elindultunk Pécsre. Izgatottan 

vártuk, hogy megérkezzünk. A 48-as térnél az igazgatónő készített egy képet és várt ránk egy kis 

meglepetés, elmehettünk a Mc’Donalds étterembe, ahol mindenki választhatott egy hamburgert. Az 

uzsonna után elindultunk a pécsi plébániára, ahol megpihentünk egy kicsit. Kis idő múlva beálltunk 

az énekléshez. Amikor a püspök atya kilépett az ajtón, nagyon meglepődött, mert nem tudta, hogy 

miért vagyunk ott. Boldog születésnapot kívántunk a szép 60.évre és dalokkal, zenével köszöntöt-

tük. A püspökatya ezekkel a szavakkal köszönte  meg kis műsorunkat: „Ilyen szép ajándékot még 

nem kaptam.”  Az egész kórus nagyon boldog volt, hogy így megleptük a püspökatyát.„ 

 

 

 

 

Február- Március 

 

Nagy  Péter előadásai 

     Amíg a jelenléti oktatás engedte szemé-

lyesen, majd digitális módon  „látogatott”   

iskolánkba Nagy Péter, az egyházmegye ka-

tolikus közoktatási munkatársa. A felső ta-

gozatosok érdekes és hasznos témákban 

hallgathattak előadásokat. Az előadások  

célja az értékalapú személyiségfejlesztés, az 

idei év témája a kommunikáció.  

A magyar költészet napja 

 

    Április 11-én, József Attila születésnap-

ján ünnepeltünk a magyar költészet napját.  

Idén a digitális oktatás miatt rendhagyó mó-

don, videóösszeállítással emlékeztünk meg 

e jeles napról. József Attila verseket, meg-

zenésített verset hallhattunk az iskola alsós 

és felsős vállalkozó kedvű diákjaitól és ta-

náraitól. Az ötlet Szatmáriné Rádics Ildikó 

a technikai megvalósítás Bodoki Gábor ke-

ze munkáját dicséri. 


