Is k ol ánk ban történt

I

skolánkban
Sor- és váltóverseny
a második
tanulók osztályonként 6 fős csapatban
félében
is
versenyeztek, melyet nagyon élveztek. Elsősorban
zajlottak
az eszközös ügyességi és gyorsasági feladatok voltak.
események.
Labdarúgó torna
K a r á c s o n y Szép számmal voltak leány - és fiúcsapatok. A projekt
után különböző zárásakor minden csapat oklevelet kapott, illetve
rendezvényeknek „gólkirály” –t jutalmaztunk.
Húsvéti, vagy tavaszi versírás
adott
otthont
projektben meghirdetett húsvéti és tavaszi versírás
intézményünk.
Az
versenyben elsősorban 5.-es tanulók vettek részt.
óvodások részére Szent Benedek életéről műsor készült,
Az önállónak bizonyult versikéket a projektzáráson
felelevenítették a hagyományokat a
díjaztuk.
harmadik osztályosok. A farsang
z 5. évfolyamos tanulók előre kiöntött
mindig nagy élmény, szebbnél
gipszfigurákat és képeket díszítettek a
–szebb ötletes jelmezbe
húsvéti alkalomnak megfelelően decoupage
öltöztek gyermekek. A
technika alkalmazásával.
tanító nénik is maskarába
tanoda-felső tagozat közös kreatív
bújtak, a kicsi és a nagyok
húsvéti foglalkozásokat tartott a
nagy örömére.
Húsvét projekt keretében. A közös húsvétozás
tavasz a kultúra jegyében
célja az egymástól való tanulás és az, hogy a felsős
telt.
Népdaléneklő,
tanulók és pedagógusok is belelássanak a tanodai
Versmondó versenyek kerültek
életbe,
a közösségi tevékenységeibe, a játékos tanulás
megrendezésre. A Művelődési Ház adott otthont a
egy momentumába. A foglalkozás
rendezvényeknek, ahol a fellépő gyerekeket és szüleiket e g y során cél volt a cselekvésen, a
láttuk vendégül.
tevékenységen, az alkotás
z első osztályosok az óvodásokkal
örömén
keresztül
kézműveskedtek, hímes tojások, gyönyörű
felkelteni a tanulás
használati tárgyak készültek. A papírvirágok,
iránti
érdeklődést.
halak, huszárok díszítették az osztályokat.
A kitűzött célok
Húsvétváró projekt
elérésének
vágya aktív
skolánk felső tagozatának egyik
tevékenységet vált ki a
legizgalmasabb rendezvénye volt az
tanulókban, ami felkelti az
idei tanév 2. félévében a 03.19 és 03.28. között
érdeklődést, kíváncsiságot.
megrendezett húsvéti projekthét. A tanulók minden nap
A
közös
munka jó hangulata további
érdeklődésük szerint válogathattak a programok közül.
inspirációkat is adott.
Húsvét-projekt első napján a húsvéti ünnepkör
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történeti és hagyományőrző áttekintése volt a
cél. Az 5.-6. évfolyam és minden érdeklődő számára
bemutattuk a húsvét, mint vallási ünnep történetét
Bibliai történetek című rajzfilm feldolgozásban.
Húsvéti tojásfestő verseny
tanulók szabad kézzel rajzolt, festett képeket
készítettek rajz órákon. Minden tanuló egyedi
módon saját forma- és színvilágát valósította meg.
Közös döntés alapján helyeztük ki az elkészült képek
közül a legszebbeket.
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