Lengyel-magyar cserekapcsolat
Május 26. és 30. között iskolánk 16 lengyel diákot és három kísérő tanárukat látta vendégül
lengyel-magyar cserediák- kapcsolatunk keretein belül. A diákokat tanulóink családjai nagy
szeretettel fogadták saját otthonaikban, gondoskodtak az ellátásukról, valamint a vasárnapi
programjukról is.
A program munkanyelve az angol volt. A társalgás nehezen indult be - bár a diákok a
portfóliókból és több levélváltás révén már valamennyire megismerhették egymást - de az
utolsó napokra a gyerekek felfedezték és lubickoltak abban az élményben, hogy ők
tulajdonképpen tudnak angolul kommunikálni.
A tartalmas program részeként lengyel barátaink megismerték iskolánkat, diákjaink
idegenvezetőként bemutatták városunkat, a fogadó családok segítségével felfedezték Pécs
város környékét, együtt jártuk be a Tihanyi - félszigetet, majd balatoni fürdőzés és
sárkányhajózás következett, de nem maradt ki a Mecsextrém Park látogatása sem. Végül az
iskolai nap keretében vendégeink órákat látogattak, közös produkciót állítottak össze, hogy a
búcsúesten tanáraik, szüleik, igazgatóságunk és a Pécsi Lengyel Önkormányzat
képviseletében megjelent Tóka Alina alelnök asszony előtt beszámoljanak a közös munkáról.
A diákok annyira összebarátkoztak, hogy a búcsú könnyekbe torkollott. Igazi barátságok
alakultak ki, és már nagyon várjuk a viszontlátást egy év múlva Lengyelországban!"
-

Pálné Bedő Beáta

Erdei iskola, Egyházaskozár, 2018. május 2-4.
Hosszú várakozás után végre eljött az indulás napja. Rövid vonatozás majd buszozás után
megérkeztünk Egyházaskozárba, a Szuppi Ifjúsági Szállóba. Miután ismertették velünk a
szabályokat, kaptunk egy kis szabadidőt, amit arra használtunk, hogy megismerkedtünk az
állatokkal: lovak, disznók, tyúkok, gyöngytyúkok, nyuszi, szamár voltak az istálló lakói, ahol
fecskék is fészkeltek, így nem voltak szúnyogok. Nem sokkal később elfoglalhattuk
szobáinkat, majd megkaptuk első csoportfeladatunkat. Minden csapat a faluval kapcsolatos
ismereteket gyűjtött úgy, hogy az emberektől kérdezett, pl. a lakosság összetételéről (kor,
vallás, nemzetiség), a gazdálkodásról, a közlekedésről. Aztán egy plakátot kellett készíteni és
a többieknek elmondani, mit tudtunk meg. Elfáradva, éhesen vártuk az ínycsiklandozó
vacsorát, ami tarhonyás hús volt. Ezután a várva várt bátorságpróba következett, ami
egyszerre volt vicces és ijesztő: a sötétben kellett egyedül egy úton végigmenni. Villámok
cikáztak az égen, de szerencsére a vihar elkerült minket, csak egy–két gyereksikoly verte fel a
csendet. Az átélt izgalmak után nehéz volt az elalvás. Reggelire finom svédasztalos reggelivel
kedveskedtek.
Ezek után egy 90 éves diófát látogattunk meg, izgalmas kérdések vártak ránk, majd finom
gulyással és túrós táskával oltottuk éhünket, amit jó étvággyal fogyasztottunk el. Ebéd után a
forgószínpadon a természettel kapcsolatos izgalmas játékok, feladatok vártak ránk. Vacsorára
kemencés pizzát kaptunk. Elfáradva este ma már hamarabb nyugovóra tértünk.
Reggel azzal a tudattal ébredtünk, hogy véget ér ez a mókás, izgalmas, érdekes 3 nap, ezért
csak a reggelivel lehetett megvigasztalni minket. Ezen a délelőttön a honfoglalás kori
életmóddal, ruhákkal, fegyverekkel ismerkedtünk, majd fakardoztunk és íjászkodtunk. A
finom ebéd után szomorúan búcsúztunk el a már megszeretett állatoktól. Élményekkel

gazdagodva indultunk haza. Reméljük, hogy 8.-ban ezzel a csapattal visszamegyünk még.
-

Horváth Alexandra, Lengyel Dóra, Kutas Katalin, Keszthelyi Kata, Pintér Karolina 5.c

Galéria megtekintése: honlap, facebook

Városismereti nap
Április 21-én iskolánkban városismereti napot tartottunk.
Alsó tagozatos osztályaink a pécsi Janus Pannonius Múzeum intézményeibe látogattak el,
ahol különböző érdekes múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt. Minden osztály
választhatott a felkínált lehetőségek közül. Az 1.b osztály tanulói a Zsolnay Múzeumban
jártak, ahol meséket kerestek a vázákon. A Bányászati Múzeumban az 1.a-sok és a 4.b-sek
Bányamanóval kalandoztak, és bepillantást nyertek a bányászok munkájába, megtudták, hogy
keletkezett a szén, és hogy mire használjuk. A 2.a és a 4.a a Vasarely Múzeumban alkotott, a
3.a és a 4.c osztály tanulói a Várostörténeti Múzeumban vándorlegényekké válva ismerkedtek
meg a pécsi bőrgyártás történetével és a tímárházzal. A 2.b és az 1.c a Néprajzi Múzeumban a
népmesék tárgyaival, ezen keresztül a parasztok, pásztorok eszközeivel és életmódjával
ismerkedett meg. A Természettudományi Múzeumban a 2.c tanulói megtudták, hogy mit
mesél a Mecsek mélye. Két osztály pedig –a 3.b és a 3.c- sétát tett a városban, és a
nevezetességekkel ismerkedett. A tartalmas programok után a verőfényes napsütésben
mindenki fagyizással zárta a napot.
A felső tagozatosok a különböző korok építészeti stílusainak jellegzetes épületeit kutatták fel.
Minden osztály különböző feladatot és útvonalat kapott. Az 5. évfolyam az ókori római és
ókeresztény kultúra emlékeit kereste fel, pl. a római sírokat, a Cella Septichorát, az
Ókeresztény Mauzóleumot. A 6. évfolyam témája a középkor volt: a román és gótikus
stílusú, a reneszánsz és a barokk stílusú, illetve a török kori építményeket nézték meg. A 7.
évfolyam témája a klasszicizmus és romantika volt, a nyolcadikosok pedig a Zsolnayak
nyomában jártak, illetve Pécs modern kori építményeivel ismerkedtek. Sétánk során bejártuk
a belváros jól ismert és kevésbé ismert részeit. A helyszíneken készített fotókból és a
megszerzett információkból az osztályok egy-egy tablót fognak készíteni, melyeket az
iskolában állítunk ki.

LESENACHT/ READING NIGHT
Hagyományainkhoz híven az idei tanévben is tartottunk idegen nyelvi olvasóestet, március
28-án, a tavaszi szünet előtti utolsó estén. 30 vállalkozó kedvű 5-6. osztályos tanuló vehetett
részt egy jó hangulatú programon, ahol egy kis közös játékot követően 5 állomáson
különböző érdekes, játékos feladatokat kellett megoldaniuk a gyerekeknek a húsvéttal
kapcsolatban angol és német nyelven. Az állomások vezetésében néhány hetedikes és
nyolcadikos diák segédkezett. A kitartó munkáért mindenki kapott valamilyen jutalmat, majd
az eredményhirdetés után izgalmas tojásvadászat kezdődött, ahol sötétben, zseblámpával
kellett megtalálniuk az elrejtett csokitojásokat. Az éjszakát a tornateremben töltöttük,
villanyoltás előtt még egy kis olvasással, beszélgetéssel múlattuk az időt. A kissé rövidre
sikerült éjszaka után a gyerekeket finom reggeli várta.

Köszönjük a szervezést, a feladatok összeállítását Beke Barbara és Földházi Zita tanárnőknek,
a segítséget és az éjszakai helytállást a résztvevő angolos, németes kollégáknak, illetve a
lelkes hetedik-nyolcadikos diákoknak.
Galéria megtekintése: honlap, facebook

Március 15.
1848. március 15-én robbant ki Pesten a radikális ifjúság által vezetett forradalom, nyitányát
adva Magyarország másfél éves szabadságküzdelmének. Szabadságunkat ünnepeljük ezen a
napon, a magyar nemzet összefogásának erejét és haladó európaiságunk ezer esztendejét.
Iskolánkban március 14-én emlékeztünk a forradalom és szabadságharc eseményeire és
hőseire.
Egy igazi huszár is megtisztelte ünnepélyünket, Páva Péter úr, a Pécsi Tankerületi Központ
igazgatója volt a vendégünk, aki egyúttal a Pécsi Huszár Egyesület elnöke is, amely a huszár
lovas hagyományok ápolásával foglalkozik. Élményszerűen mesélt a gyerekeknek a
huszárokról, ruházatukról, az ünnepély után pedig az érdeklődők fel is próbálhatták csákóját,
megfoghatták kardját.
A rendkívül színes, változatos műsor fő motívuma is a huszár téma volt. Minden évfolyam
hozzátette a saját kis darabját az előadáshoz: verssel, énekkel, tánccal, ppt-bemutatóval,
dobpergetéssel , meneteléssel.
Köszönet minden kollégának a műsorszámok betanításáért, a szereplőknek a lelkes
részvételért, valamint a színvonalas ünnepély megszervezéséért, összefogásáért Dr. Révész
Andrásnénak.
Galéria megtekintése: honlap, facebook

Új lakók költöztek be iskolánkba
„Végre megvalósult Joli néni (Fehér Lajosné) álma, hogy egy trópusi kis zöld szigetet hozzunk
létre egy terráriummal.
Ennek érdekében pályázott /LÉPJ! - Légy Pécs Jövője/ és nyert. Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata az Ökováros, Ökorégió és Ökopécs szervezetei által: összesen 368.000 Ft-tal
támogatta Joli néni ötletét!
Ma három madagaszkári gekkó vette birtokba a neki épített közel egy köbméteres terráriumát.
Két nőstény és egy hím fog osztozni a számukra ideális körülményeket biztosító új otthonukon.
Reméljük jól kijönnek egymással és nem lesz civakodás köztük! A kényelmükről a
madagaszkári környezethez hasonló dekoráció, bambuszok, padlófűtés, párásító berendezés és
a napfényt imitáló szolár lámpa gondoskodik. A megvilágításuk 7 órától 17 óráig tart.
Párásításuk negyed óránként folyamatosan történik - egy időkapcsoló felel érte, ugyanis a
gekkók a pára nyalogatásával biztosítják folyadék szükségletüket, inni nem is tudnak.
Táplálékuk élő tücskök, amiket speciális porban (vitaminok, étrend kiegészítők) kell
megfürdetni és naponta fejenként hármat fognak levadászni! Megfogni nem lehet őket,
pánikvedléssel ill. farkuk leválasztásával védekeznek.

Ezekkel kapcsolatban sok információt találtok a terrárium melletti falon! Nyugalmuk
érdekében kérjük, hogy kopogtatással, kiabálással ne zavarjuk a most kialakuló hosszú családi
életüket. Reméljük, hogy látványuk egy pici örömet, nyugalmat hoz mindenkinek!„
Galéria megtekintése: honlap, facebook.
-

Patkó Norbert

Lépcsőmatricák
A TVT Tanszertár Alapítvány támogatásával színes lépcsőmatricák kerültek fel az alsós és
felsős lépcsőkre. Az alsósok a szorzótáblát, a felsősök pedig a legfontosabb történelmi
évszámokat láthatják, olvashatják rajtuk.
Reméljük a matricák segítenek a gyerekeknek az ismeretek bevésésében.
Galéria megtekintése: honlap, facebook.

Kodály Népdal Maraton
„2018. február 3-án rendezték meg a pécsi Kulturális Központban a Kodály Népdal Maratont.
Iskolánk 4 csapattal vett részt a színvonalas rendezvényen. A szakmai zsűri a 3.b-sekből álló
Angyali hangok csapatát különdíjban részesítette.”
Galéria megtekintése: honlap, facebook.
-

Dr. Szécsényi Lászlóné

Egészséghét az alsó tagozaton
Novemberben ismét előtérbe került az egészség témája. Projekthét keretében különböző
területeit dolgozták fel az évfolyamok. Több tantárgy óráin más-más szemszögből közelítették
meg a kiválasztott témákat.
 Különböző gyümölcsöket, zöldségeket kóstoltak.
 Környezetismeret órán megbeszélték hogyan lesz az almamagból almafa.
 Almás sütemények kóstoltak.











Énekeltek az almáról.

Rajz órán alma mozaikot készítettek.
Technika órán sóliszt gyurmából almafa készült.
Az egészséges életmódról beszélgettek, feladatokat oldottak meg.
Verseket, mondókákat gyűjtöttek a szőlőről.
Szőlőfürtöt készítettek papírcsíkokból.
Sündisznót készítettek körtéből, szőlőből és szegfűszegből.
A vitaminok fontosságáról beszéltek.
Kalóriát számoltak.

 Platátokat készítettek a zöldség és gyümölcsfogyasztás népszerűsítésére.
A programhoz kapcsolódóan a 3. és 4. évfolyam megrendezte szokásos osztályok közötti
focibajnokságát.
Galéria megtekintése: honlap.
-

Pataki Edit

Egészségnap a felső tagozaton
November 17-én Egészségnapot tartottunk, melynek célja diákjaink egészséges életmódra
nevelése, felhívni figyelmüket többek között az egészséges táplálkozásra, a legális és illegális
drogok veszélyeire, az elsősegélynyújtás szabályaira, a tudatos fogyasztói magatartásra, vagy a
szelektív hulladékgyűjtésre, újrahasznosításra.
Az ötödik évfolyam számára az Ökováros-Ökorégió Alapítvány munkatársai tartottak előadást
a tudatos fogyasztói magatartásról, majd a „Gyógynövényeink” és a „Felelős állattartás” című
olvasmányt dolgozták fel osztálykeretben. Készítettek táplálékpiramist, valamint
gyümölcssalátákat, megtanulták a helyes terítés szabályait, majd kedvükre elfogyaszthatták az
elkészített ételeket.
A hatodik osztályokban bemutatót tartottak a legális drogok veszélyeiről, aztán az
elsősegélynyújtás és a sebellátás szabályait sajátíthatták el, majd relaxáltak és teaházban voltak,
végül sportolhattak is a tornateremben.
A hetedikesek témája a szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás volt, csoportokban vettek
részt különböző tevékenységekben. Az újrahasznosítás jegyében olyan ötletes dolgokat
készítettek műanyag palackokból, italos kartonokból, maradék papírból, mosószeres
flakonokból, mint pl. hangszerek, kaspók, adventi kalendárium, terméskép. De volt
ruhatervezés és divatbemutató is szintén hulladékok felhasználásával, rap-zeneszerzés és
előadás az elkészült „hangszerekkel”. Elkészítették iskolánk és környezetének „öröm-bánat”
térképét is saját készítésű fotókból prezentáció és képeslapok formájában, illetve egy kis csapat
interjúkat készített diáktársaikkal, melyből videófilmet állítottak össze.
A nyolcadikosok a Mérföldkő Egyesület interaktív színházi előadásai keretében a
bűnmegelőzés és az illegális drogok témakörében vitathattak meg szituációs helyzeteket, majd
különböző logikai feladatokat oldottak meg, melyhez plakátokat is terveztek. „A természetes
tetoválás” c. szövegértés feladatlapja segítségével keresztrejtvényt töltöttek ki, ehhez
kapcsolódva pedig henna motívum tervezése színesítette tevékenységüket. A nap
levezetéseként sportfoglalkozáson vettek részt.
Galéria megtekintése: honlap, facebook.
-

Illés Gyöngyi

