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Programok

▪ Osztálykirándulás

▪ Bolondbalagás

▪ Német nap

▪ Pályaorintációs nap

▪ DÖK Olimpia

▪ Sportnap

▪ Erdélyi iskola

▪ Farsang

Szöveg beírásához 

kattintson ide
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Osztálykirándulás▪ Obánya

▪ A Kelet-Mecsek egyik legszebb útvonala. A legszebb völgyön keresztül haladva egy kiskitérővel a

Cigány-hegyi kilátót érintve, gyönyörű panorámában lehet részünk, a túra végén pedig megtekintjük

a Máré-várat.

▪ A túra Óbányából indul. Németek (svábok) által lakott, zárt közösség. Őslakosai Altglashüttének

nevezték el, a régi üveghutájáról. A szép, rendezett falunak csodálatos a fekvése. A település ma is

jellegzetes német áramlatot mutat, a lélekszámával is növekvő szorgalmas, összetartó

lakosságával. Állandó turistacsalogató. [Óbánya] Teljes közigazgatási területe a Kelet-Mecsek

Tájvédelmi Körzetben található és külterületének legalább 90 %-a erdő.

▪ A kék sáv jelzésén haladva a főutca végén, az „Öreg malomhoz” címzett turistaházat elhagyva (a

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli kéktúra jelzését követve), hamarosan megkezdjük
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Bolodbalagás

▪ Június 10-én 9 órakor benépesült az iskola udvara. A 8. 

évfolyam bolondballagást tartott. Az iskola minden tanulójának 

bemutatták a keringőket és az osztálytáncokat. Volt Astroshow, 

tehetségkutató verseny, kacsatánc, különböző reklámok, 

motoros bemutató. Végül hagyományosan egy dallal búcsúztak 

a végzősök, Demjén Ferenc Kell még egy szó című dalát 

énekelték közösen a közönséggel együtt.
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Német nap

▪ A Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskolában idén november 22-án immár harmadik alkalommal került 

sor a nemzetiségi projektnap megtartására, mely kötődött a vaskúti svábok II. világháború utáni 

kitelepítésének évfordulójához. Ezúttal is a megnyitó ünnepséget a Templomban tartottunk, ahol Vörös 

Csaba köszöntötte a megjelenteket és beszélt a svábok történelméről, hagyományőrzés fontosságáról.

▪ Vendégeket is voltak a környékbeli nemzetiségi iskolákból. A hajósi, nemesnádudvari, császártöltési és 

hartai diákok a projektmunkában vettek részt, míg a pedagóguskísérők megismerkedhettek a programmal.

▪ Tanulóink évfolyamonként elődeink más-más életterületével ismerkedtek meg.

▪ Az elsősök egy kukoricaprojekt keretében ismerkedhettek meg minden, kukoricával kapcsolatos dologgal, 

tevékenységekkel. A másodikosok kézimunkáztak, míg a harmadikos a régi sváb házak berendezéseit 

ismerhették meg. A negyedik osztályosok a vallás és a hiedelmek világa kalandoztak. Az ötödikesek a régi 

iskolák világába pillanthattak be, tanulhattak 1913-ban kiadott német nyelvkönyvből, kipróbálhatták a régies 

írásmódot. A hatodikosok népviseleteket próbálhattak, a hetedikesek egy szinte igazi disznóvágásba 

csöppentek, ahol a fiúk finom kolbászt készítettek, míg a lányok Vörös Endréné segítségével hagyományos 

sváb fánkot sütöttek. A nyolcadik osztályosok régi játékokat játszhattak, sőt azok sváb neveit is 

megtanulták, valamint újragondolták azokat.

▪ Egy igazán tartalmas napot tudhatunk magunk mögött, ahol tanulók és pedagógusok egyaránt jól érezték 

magukat.
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Pályaorientációs nap

▪ 2021. október 24-én pályaorientációs napot tartottunk az iskolában. A felsős

gyerekek 11 különböző életutat, hivatást ismerhettek meg különböző szakmák

képviselőinek tolmácsolásában. Az alsósok saját osztályban szervezték meg

kirándulással, játékkal a szakmákkal való ismerkedést.

▪ Volt Nagy Katalin repülőgépműszerész, vadászrepülő vezető vendégünk

Kubovics Balázs mesélt repülői tapasztalatairól.

▪ Ezúton is köszönjük az előadók részvételét és segítségét!
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• DÖK Olimpia

▪ november 22-26. között megszervezte az intézmény első olimpiáját,

amelynek keretében különféle sportversenyeket rendeztek. A diákok

csapatokban vehettek részt a futball- valamint a kosárlabda-

mérkőzésen és egyénileg a szkander versenyen.

▪ Először a futballversenyre került sor, ahol több csapat versenyzett

egymással. A győztes csapat tagjai: Gábor, Sándor, Levente János,

Dóka , Péter,

▪ Versenyek:,futball,kosárlabda ,kézilabda, lövészet,,bicikli akadálypálya
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Sportnap

▪ 🔷️Versenyszámok:

▪ Futás:🏃♀️
TKerékpározás: 🚴♀️
Tartalmi része:
A résztvevő által, minimum 3 nap alatt megtett kilométer számít, ezt a saját maga által választott alkalmazás segítségével tudja igazolni.

artalmi része:
A hallgató, a maga által választott alkalmazás adatait küldi meg. A megtett kilométer számít.

▪ Felülés:🙇♂️
Tartalmi része:
Videó készítése. 1 pe alatt a legtöbb felülést végzők rangsorolása.

▪ Kapufára rúgás:🤾♂️
Tartalmi rész:
A hallgató által választott, a neki legközelebb elérhető focikapu kapufájának jobb felső sarkának célzott rúgása focilabdával.
5 próbálkozás lehetséges, a legtöbb találat érvényes. A versenyszámot videóval kell igazolnia.

▪ Dekázás:🤾♀️
Tartalmi rész:
Videó készítése, amelyben a hallgató dekázó mozdulatokat végez. A legkreatívabb teljesítmény számít.

▪ Fekvőtámasz: 💪
Tartalmi rész:
Videó készítése a fekvőtámasz elvégzéséről. A legkreatívabb megoldás számít.

▪ Húzódzkodás: 🙆♂️
Tartalmi rész:
1 perc alatt, a legtöbb húzódzkodást végző teljesítménye számít, ezt videóval tudja igazolni.

▪
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• Erdélyi iskola

▪ A Holt-Tisza és a hozzá kapcsolódó területek (galériaerdők, láprétek, stb.) 

az általános iskola természetismereti oktatásához (vizek, erdő, rét 

élővilága) kiváló helyszínt biztosít, valamint a térség történelmi, 

kultúrtörténeti, (skanzen, bemutatóhelyek, templomdomb, földvár) 

gazdasági életébe (fokgazdálkodás, halászat, kosárkötés) is bepillantást 

enged.

▪ A korszerű erdei iskolai program összeállításához és megvalósításához 

nyújt egyre gazdagabb segítséget az erdei iskola szakmai munkacsoportja. 

Számos program és modul közül válogathatnak a kísérő pedagógusok, 

melyek felhasználásával egyéni programsort is összeállíthatnak. A 

foglalkozásvezetőkön és az épület felszerelésén kívül a pedagógus 

munkáját segítik a tanösvények és a többi szabadtéri létesítmény.
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• Farsang

Farsang. Jelmezes forgatag és jókedv. A farsangi 

ünnepléseket és mulatozásokat sokan kedvelik.

Vannak akik szívesen és aktívan részt is vesznek benne, 

míg mások inkább csak lelkes szemlélőként járulnak 

hozzá az ünnep sikeréhez.

Ha azonban megkérdeznénk az ünneplőket, hogy 

ismerik-e a farsang eredetét, többnyire csak egy fejrázás 

lenne a válasz.

Ebben az írásunkban megosztjuk olvasóinkkal a 

farsanggal kapcsolatos fontosabb ismereteket.

A farsangi szokások és események kapcsán nem csak 

száraz tényeket adunk közre, hanem számos 

érdekességet is.
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Sportok az iskolában

röplabda

foci

kézilabda
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Felújítások

▪ Jó híreket kaptak a napokban a környék nemzetiségei. Nemesnádudvaron összesen 18.5 millió forintból fejlődhet tovább a 

Német Nemzetiségi Általános Iskola, mintegy 5 millió forintból pedig az óvoda is. Eredményesen pályázott Vaskút is, a 

településen 2.6 millió forintból szépülhet tovább az óvoda, a tanuszoda felújítására pedig 180 millió forintot fordíthat a 

nagyközség. Ez utóbbi hírnek különösen örülnek a településen, hiszen egy bő évtizede húzódó problémát sikerül 

megoldani. A helyi iskolát a Német Nemzetiségi Önkormányzat üzemelteti, így az épületben lévő tanuszoda is hozzájuk 

tartozik. A fejlesztéssel kapcsolatban megkerestük Vörös Csabát, a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, aki 

telefonon válaszolt a kérdéseinkre.

▪ “Hatodik éve áll a kezelésünkben az iskola, az országos önkormányzattól kapott éves támogatásokból azóta 

gyakorlatilag az egész iskola megújult. Egyedül ez a tanuszoda számított egyfajta fekete pontnak, amire ez idáig 

nem volt megoldás. A nyáron Vaskúton vendégeskedett Ritter Imre, a magyarországi németek országgyűlési 

képviselője, aki személyesen nézte meg az uszodát és el tudtuk neki mondani, hogy milyen terveink vannak a 

felújítására. Teljes egészében meg tud most újulni az uszoda, újra lesz csempézve a medence, megújul a belső tér 

és a gépészetet is sikerül lecserélni.” – mondta el Vörös Csaba.

▪ Hatalmas segítséget jelent a vaskútiaknak, hogy az elmúlt években az országos támogatásokból az öltözőket már sikerült 

felújítani, így most valóban csak a medencetérre kell koncentrálni.

▪ Köszönjük Szépen Angeli Éva néninek
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Különleges termek

▪ Technika terem

▪ Informatika terem

▪ Vizu terem
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• Technika terem

▪ Barkácsolni szoktuk oda menni most éppen a kulcstartót 

csináljuk de még tolltartót is fogunk csinálni .Fonal 

fűrészel faragjuk. Az  éledezés fenti kisteremben  beszéljük 

meg a munka darabot is a dolgozatot ót vagyunk .Technika 

tereméből  ellátunk a bástyát is a templomot.  
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Informatika terem

▪ Okos gépel dolgozunk van mindenkinek mappája . Informatika 

tanárunk Pozsonyi Edinanéni minden nap másról tanulunk 

pl most wordbe tanuljuk a formázást , bekezdéseket stb. Az 

erretmos kütyükel is szoktunk dolgozni.
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Vizu terem

▪ Rajzolni szoktunk pályázatokra . A tanáruk Csillanéni ő is 

szokott rajzolni tanit minket árnyékolásra meg minden másra is 

én már 2 éve járok vizúra minden csináltunk már 

agyagoztúnk ,papírmaséztunk , barkácsoltunk,
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▪ KÖSZÖNÖJÜK A FIGYELMET


