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Gazdagodott az iskolaudvar…. 

A Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség 

"Pattogtass velünk" címmel pályázatot hirde-

tett a sportág megismertetése és népszerűsíté-

se céljából. Sikeres pályázatunkat követően 2 

db mobil kosárlabda palánkkal gazdagodott 

az iskola, amelyeket a megújult belső udva-

runkon helyeztünk el. A palánkokat nemcsak 

a testnevelés órákon használhatják tanulóink, 

hanem az óraközi szünetekben is színesítheti 

a gyerekek mozgási lehetőségeit. Köszönjük 

a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség tá-

mogatását!  

Tracht –tag 
 

A magyarországi német népviselet nap-

ján, iskolánk diákjai bekapcsolódtak az 

immár hetedik éve folyó országos kez-

deményezésbe. Az alsósok az iskolában, 

a felsősök a digitális oktatás miatt ott-

honról mutatták meg, hogyan néznek ki 

német népviseleti ruhadarabban vagy ki-

egészítőben, s így tisztelegtek őseink ha-

gyományai előtt. 

Sport-és diáknap  

Mint minden hétfő reggel, ma is imádság-

gal indítottuk a napot. Anett néni ismer-

tette a programokat. A Retro Electro ze-

nekar által kísért 6. évfolyam elbúcsúzott 

nyolcadikosainktól. A nap folyamán le-

zajlottak a nagy sikerű tanár-diák foci és 

röplabdamérkőzések is. A délelőtt folya-

mán a gyerekek kipróbálhatták az íjász-

kodást és a lég-puska használatát, volt le-

hetőség célba dobni, ping-pongozni, tol-

lasozni, hulahopp karikázni, és aszfaltraj-

zot készíteni, de volt ötödölő, lábtengó, 

akadálypálya, Exathlon pálya is.. A leg-

eredményesebb felső tagozatos osztály a 

8.c osztály, akik bekerültek a lila könyvbe 

és egy gyönyörű tortát is kaptak jutalmul, 

továbbá a 6.c osztály is tortát nyert az 

egész tanévben nyújtott kiemelkedő 

ügyeleti munkájáért. Egy harmadik torta 

is gazdára talált: a legtöbb vért adó osztá-

lyé lett, az 5.a osztályé. A diáknap koordiná-

tora: Vértes Nóra, Magyarné Manga Anett. A 

sportnap koordinátora: Sziebert Imre. 
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Fotó: Kovács Gergely, Prokopné Gyuricza Tímea, 
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További képek és aktuális hírek:   

www.parkiskola.hu  

https://www.facebook.com/parkiskola/ 

 Svábbál 

Februárban sajnos nem rendezhettük 

meg a hagyományos gyermek svábbá-

lunkat, ezért nagy örömmel töltött el 

bennünket, hogy most tarthattunk egy 

udvari bált. Mint minden évben, most is 

hagyományőrző szakköreink bemutatko-

zó műsorával kezdődött a program, amit 

jó hangulatú bál követett. Kedvünket a 

rossz idő sem vette el. Sajnáljuk, hogy 

ez az utolsó svábbálunk volt.  

8.a, a rendező osztály  



Madarak és fák napja 

Iskolánk az idei évben is megtartotta a ma-

darak és fák napját. Felső tagozatosaink 

beadandó versenyfeladatot oldottak meg, 

az alsós gyerekek sokféle játékos feladat 

közül választhattak, illetve számtalan szép 

alkotást készítettek el. Koordinátorok: Fe-

rencz Emília és Pfeil Imre 

 

Lépcsőházi hangverseny I. 

Az idei 52. lépcsőházi hangverseny más han-

gulatban telt, mint az eddigiek. Bár a májusi 

időpont a szokásokat követte a nézőközönsé-

get csak a tanári karra korlátozták, tőlük is 

kaptunk tapsot de hiányzott a szülők tapsviha-

ra. A Kicsinyek kórusának előadásáról felvétel 

is készült. Először a  népdalénekesek énekel-

ték el egy-egy dalukat, majd a Schneider Lajos 

gyűjtötte mohácsi népdalcsokorral folytattuk a 

műsort.  Ezután Bárdos Lajos: Ping-Pong ká-

nonját és a többszólamú Tisza partján című 

kórusművét adtuk elő. A következő műsorszá-

munk a tavaszt idéző Kék a hajnal kék volt, 

melyet Bánkövi Gyula zenésített meg Weöres 

Sándor verse alapján. Hangversenyünk végén 

felcsendültek mai zenék: Pintér Bélától az Éb-

redés és az Abbatól a Thank you for the music. 

Kórusunkat vezényelte Koleszárné Győrki Gi-

zella, hangszeren  Zongorán kísért: Pfeil Imre, 

gitárkíséret: Domokos Dávid. A koncertünk 

üzenete lehet az egyik kedvenc dalunkból vett 

részlet: 

„Nóta, meg ne állj, szállj te, szállj te, szállj!”

   Tóth Liza 5. c 

Országos nyelvi és kompetenciamérés 

Május 19-én angol és német nyelvi mé-

rés tette próbára a hatodik és nyolcadik 

évfolyamosokat, majd egy héttel ké-

sőbb, 26-án a matematika és magyar 

szövegértési mérésen kellett helytállni-

uk. Utóbbi mérés eredményeiről jövő 

tanévben értesülnek majd a tanulók. 

Lépcsőházi hangverseny II. 

Az idei lépcsőházi hangversenyünk rend-

hagyó módon a járványügyi intézkedések 

miatt az iskolaudvaron került megrende-

zésre. 

Igazgatónőnk, Grátz Ádámné köszöntője 

után Horváth Dorina éneke nyitotta meg a 

hangversenyt. Ezután a 7.c osztály a Retro 

Electro kíséretében búcsúzott a 8.c-től. A 

műsort folytatta a 8.c osztály, akik most 

adták elő az elmaradt Osztályéneklési 

Fesztiválra készült népdalcsokrot, kánont, 

többszólamú művet. A mai dalokat kísér-

te: Keszler Péter, Hidasi Tibor és Belló 

Zalán. A hangversenyt tovább színesítette 

Kovács Dorka (7.c), Ritter Viktor és Staub 

Csanád(8.c) előadása. A szólóénekes és 

hangszeres gyerekek felkészítő tanárai: 

Filákovityné Verőci Alexandra, Dobos Jó-

zsef és Radnai Tamás. 

A kórusok felkészítője: Molnár Júlia ta-

nárnő. 

Június 

Nemzeti Összetartozás napja 

A 7. évfolyam projekt feladatot készített 

egy több hetes munka lezárása-

ként. Csoport munkában alkottak a nagyob-

baknak Trianon-totót, betűrejtvényt, térké-

pes feladatot , a kisebbeknek színezőt. A té-

mával kapcsolatban videó is készült, me-

lyet osztályfőnöki órán megnézhettek az 

osztályok. Az 1920. június 4-i események-

ről a faliújságon fontos információt tudha-

tott meg minden érdeklődő. Csütörtökön és 

pénteken a 2. és 3. óra utáni szünetekben 

minden folyosón az úgynevezett szakértői 

csoportoktól lehetett segítséget kérni a té-

mával kapcsolatban. Pénteken a nagyszü-

netben lehetett a megoldott feladatlapokat 

leadni. A sportpályán a történelmi Magyar-

ország rajzának az elkészítésére is volt le-

hetőség. Az ÖKO-kertnél puzzle kirakásá-

val lehetett megismerni a Vörös térképet.  

Zárásként rövid műsorral is megemlékez-

tünk. A munkát Agárdi Aranka történelem 

tanárnő segítette. 


