Dóra, Balogh Rebeka 8. osztályos tanuló korosztályában 1. helyezést
ért el.
Iskolánk csapatszinten 5. helyet szerzett. A 8. osztályosok
csapatszinten a 2. helyet nyerték el.
A tavaszi szünetben sem tétlenkedtek tanulóink,
hagyományainkat ápolva pénteken és szombaton a faluban az 5.
osztályosok kerepeltek, így helyettesítették a Rómába szállt
harangokat (Ratschen).
Április 20. és 24. között a 7. osztályos tanulók közül tizenöten
látogattak ki Ausztriába, Markt Hartmannsdorfba a
cserekapcsolat ápolására. Felejthetetlen öt napot töltöttek kint, a
falu megismerésén túl, a környék nevezetességeit (Riegersburgi vár,
madárröptetés, Zotter csokigyár ) és a tartományi fõváros, Graz
fõbb látványosságait is megtekintették. A vasárnapot a tanulók a
család körében alternatív szórakozási lehetõségekkel töltötték
(kalandpark, állatpark, tulipánfesztivál, minigolf ). Hétfõn könnyes
búcsúval, de tele élményekkel és ígéretekkel tértek haza.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében
szakmai kiállításon vettek részt 6-7. osztályos tanulóink Mohácson
április 21-én.
A Föld napjára iskolarádión keresztül és faliújság készítésével
emlékeztünk a 4. osztályosok közremûködésével.
Április 24-tõl a leendõ elsõ osztályosok keddenként délután
elõkészítõ foglalkozások keretében ismerkednek a tanító nénivel,
az iskolával.
Április 24-28. napjaiban fenntarthatósági

környezettudatossági projekt folyt a 4., 5. és 6. osztályokban.
A Benedek Elek Regionális Mesemondó Versenyen Pécsen
résztvevõ két tanulónk szép eredményt ért el: Szajkó Lara 3.
osztályos tanuló 1. helyezést, Anyádi Réka 2. osztályos tanuló 2.
helyezést szerzett.
A Felvidéki Mesemondó Versenyen iskolánkat két tanuló, Beck
Zora 2. osztályos, és Gáspár Zsóka 7. osztályos képviselte.
28-án, pénteken ezek mellett Trachttagot tartottunk immáron
3. alkalommal, tehát a beöltözni vágyók gyerekek és felnõttek német
népviseleti öltözékben húzhattak ezen a napon.
Osztrák pedagógusok Lánycsókon
Április 29-én osztrák pedagógus kollégáinkat fogadták iskolánk
dolgozói a Népházban. Rövid fogadó mûsor után a polgármester úr
is köszöntött bennünket az Önkormányzaton, majd az iskolát mutatta
be igazgatónõnk.
Vasárnap Budapestre kirándultunk vendégeinkkel, igyekeztünk
bemutatni fõvárosunk látnivalóit, nevezetességeit.
A közös vacsorák, beszélgetések kellemesen zajlottak, mélyültek
kapcsolataink, megerõsítettük a két iskola partnerségét.
Az Apró matematikusok versenyén Pécsett május 5-én két 2.
osztályos tanuló, Bogdán Vivien és Wolherr Panna képviselték
iskolánkat, és kóstolhattak bele a versenyzés világába.
Jelenleg zajlanak az 1-5. osztályosok osztályszintû anyák napi
ünnepségek. A felsõbb évfolyamos tanulók egy-egy saját készítésû
ajándékkal köszöntötték édesanyjukat, nagymamájukat.
Néhány fontos információ:
Május 15.: 17.00 Közös szülõi értekezlet a Népházban, majd
további szülõi értekezletek osztályszinten az osztálytermekben.
Május 17.: Országos idegen nyelvi mérés a 6. 8. évfolyamokon
Május 24.: Országos kompetenciamérés a 6. 8. évfolyamokon
Május 26.: Gyermeknap  Osztályszintû énekverseny
Június 5.: Pünkösdhétfõ  Munkaszüneti nap
Június 15.: Egészségnap, a tanév utolsó tanítási napja
Június 17. 9.00 Ballagás
Június 21. 17.00 Tanévzáró ünnepély
Elérhetõségeink:
Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
7759 Lánycsók, Dózsa u. 2-6.
Telefon: 06 69 364 144, 06 20 6692040, 06 30 8296970

E-mail: iskola@amk2-lanycsok.sulinet.hu

Az óvoda hírei
A téltemetés óta eltelt idõszak sok-sok programmal
telt az óvodában. Nõnap alkalmából a középsõ
csoportosok dalokkal, versekkel köszöntötték a
Gondozási Központ dolgozóit, az Idõsek Klub
hölgytagjait, a Konyha, illetve a CBA dolgozóit.
Március 15-t megelõzõen a gyerekekkel közösen elhelyeztük a
sajátkészítésû zászlóinkat, nemzeti színû virágainkat az emlékmûnél
egy-egy vers, ének kíséretében.
Március 27-én a leendõ elsõosztályosok szülei részére szülõi
értekezletet tartottak az Általános Iskolában. A szülõk megismerhették
az iskola által kínált lehetõségeket.
A gyerekek részére szintén alkalom nyílik az iskolával való
ismerkedésre, hiszen 4 héten keresztül egy-egy délután a leendõ elsõs
tanítónõvel ellátogatnak az iskolába.
Április 12-én sok-sok program, izgalom várt a gyerekekre. Baranyai
József és Rittlingerné Sümegi Marika jóvoltából beleshettünk egy
méhkaptár belsejébe, ugyanis egy üvegoldalú kaptárt hoztak az
óvodába, s így közelrõl figyelhettük meg a kaptárban folyó életet,
nyüzsgést. A vállalkozó szellemû gyermekek a méhész kalapot is
felpróbálhatták.
Ezen a délelõttön látogatott el a húsvéti nyuszi is az oviba, aki
rengeteg ajándékkal lepte meg a gyerekeket. Labdák, kismotorok,
társasjátékok mellett csoki tojások kerültek a fészekbe. A meglepetések
sora itt még nem ért véget, hiszen a Szülõi Szervezet támogatásával
zenés bábjáték következett, a Hangoló elõadásában. Az interaktív
mûsort nagy sikert aratott.
Április 24-28. között zajlott az óvodai-, illetve a bölcsõdei beíratás,
mely során 7 bölcsõdés, és 7 óvodás korú gyermek felvételét kérték a
szülõk.
Április 28-án a középsõ- és nagycsoportos fiúkkal Májusfáért
indultunk. Sajnos az idõjárás nem volt kegyes hozzánk, hiszen az
eleredõ esõ miatt kényszerpihenõre kényszerültünk az Ifjúsági Házba,
de ez csöppet sem szegte kedvünket, lelkesen hoztuk a kivágott fát az
óvoda valamennyi lányának. A feldíszített fát a lányok nagy örömére
az óvoda udvarán állítottuk fel.
A május még nagyon sûrû programot tartogat gyereknek, felnõttnek
egyaránt. Valamennyi csoportban köszöntjük az édesanyákat,
nagymamákat, dédiket.
A középsõ-, és nagycsoportosok erre az idõszakra tervezik a
kirándulásaikat. A középsõ csoportosok a pogányi Zsályaliget
élményparkba látogatnak el. A nagycsoportosok kerékpárral a halastóra
mennek, valamint a sombereki vízimalomba kirándulnak.
Ha május, akkor gyereknap! Mi is nagyon készülünk, hogy
gyermekeink számára emlékezetessé tegyük ezt a napot. Kisvonattal,
vidám vetélkedõkkel, játékokkal, fagyizással, apró meglepetéssel
igyekszünk örömet szerezni a gyerekeknek.
A nagycsoportosok számára ekkor még nem ér véget a munka,
hiszen a nagycsoportosok évzáró, ballagó mûsora május 27-én lesz a
Népházban. A nagyok hagyományos pizsi-partija május 31-én lesz.
Június 2-án (pénteken) tanévzáró értekezletet tartunk, mely nevelés
nélküli munkanap. Kérjük a tisztelt Szülõket, gyermekük elhelyezésérõl
szíveskedjenek gondoskodni.
Június 3-án a nagycsoportosok Kisnyárádon a Nyugdíjasok
délelõttjéén lépnek fel mûsorukkal.
A nyári zárva tartás: augusztus 1-augusztus 31.
Nyitás: szeptember 1.
Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy
szeretettel.
(Teréz anya)
A nyárra jó pihenést, kellemes idõtöltést, és teljes lelki feltöltõdést
kívánunk!

A Gondozási Központ hírei
Március, április hónapok jelentõsebb eseményei az idõsek
klubjában:
 Március 8-án nõnapot tartottunk. A férfiak és az ovisok is
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