résztvevõk visszajelzései is igazoltak. Programunk létrejöttét számos
intézmény és magánszemély segítette, akik támogatását ez úton is
nagyon köszönjük!
November 7-én barkácsnapot tartottunk intézményünkben. A
Márton napi lampionos felvonulásához csatlakozva klubtagjaink
dísztökbõl mécseseket és lampionokat készítettek.
November 8-án a majsi óvodába látogattunk el, ahol az óvodás
és bölcsõdés gyermekekkel közösen keksz golyókat készítettünk. A
gyermekek a közös gyurmázás alatt mondókákkal szórakoztatták
idõseinket. Köszönjük ezt a színes és vidám délelõtti programot.

Skrut Györgyné, intézményvezetõ

A Majsi Német Önkormányzat
hírei

Idén hagyományosan ismét megrendezésre kerül december 3án, vasárnap 15:00 órától a német karácsonyi koncert Pécsett, a
Kodály Központban. A rendezvényre a Majsi Német Önkormányzat
buszt indít. A koncertre jelentkezni Fekete Józsefné, Valinál a
30/485 8589 telefonszámon, Pólya Krisztinánál a 30/ 555-6764
telefonszámon, vagy az önkormányzaton, Báráczné Szalóki Ritánál
lehet 2017. november 28-ig. A Majsi Német Önkormányzat a
rendezvényen való részvételt támogatja, így annak elérése a
jelentkezõk számára ingyenes. Jegyek korlátozott számban állnak
rendelkezésre!

A Frey János Általános Iskola
hírei

Szeptember 1. Az idei tanévben nyolc elsõs kezdte meg általános
iskolai tanulmányait intézményünkben: Gilikter Máté István, Grün
Botond, Kern Emese Anna, Kondricz Bendegúz, Laduver Katinka,
Lang Balázs, Skrut Lóránt Milán, Werner Attila, majd Erdõsi Mirella
Angelika csatlakozott az
osztályhoz.
Szeptember 15. A TeSzedd!
Önkéntesen
a
tiszta
Magyarországért akció ma hazánk
legnagyobb önkéntes mozgalma.
A szemétgyûjtési akció keretében
szerte
az
országban
nagytakarítanak a TeSzedd!önkéntesei. Azért szervezik meg ezt a mozgalmat minden évben,
hogy közösen megtisztítsuk szûkebb-tágabb környezetünket.
Intézményünk tanulói vállalva ezt a feladatot végigjárták az iskola
környékét, valamint a település utcáit, tereit.
Szeptember 22. Iskolánk ezen a napon szervezte meg szokásos
õszi papírgyûjtését, melyen mind a nyolc osztály aktívan részt vett.
A pedagógusok, a tanulók és néhány szülõ segítségével a papír a
konténerbe került, így a nap végére a falu 5905 kg vegyes és
kartonpapírral lett tisztább. A legtöbbet gyûjtõ osztály a felsõ
tagozaton a 8. osztály lett: 1456 kg-mal, az alsó tagozaton pedig a 4.
osztály gyûjtötte a legtöbb papírt: 814 kg-ot. Gratulálunk nekik!
Október 5. Intézményünk alsós tanulói Mackókiállításon vettek
részt Sátorhelyen. A belépõdíj két brummogás volt. Több mint 1000
db különbözõ mackót állítottak ki. A gyerekek nagyon élvezték, mert
megkereshették a legkisebbet és üdvözölhették a mackópolgármestert. Mackó mamával és Mackó papával közös fényképet
készíthettek a csoportok. Mindenki vidáman, sok élménnyel
gazdagon, egy mackó-medállal a nyakában jöhetett haza.
Október 6. Október 6-án ünnepeltük a 13 aradi vértanú
emléknapját, október 4-én pedig az állatok világnapját (Assisi Szent
Ferenc az állatok védõszentje tiszteletére). Ez alkalomból
iskolánkban egy rövid megemlékezést követõen hat állomásos

akadályversenyen vehettek részt tanulóink. Amíg a felsõ tagozatosok
az aradi vértanúkkal kapcsolatos feladatokat kaptak, addig az alsósok
állatokkal kapcsolatos kérdésekre válaszolhattak. A feladatok között
volt fegyverkeresés, puzzle, szabadságharccal kapcsolatos dalok
éneklése, memóriajáték õshonos állatokkal, képfelismerés,
rejtvények, apróhirdetés, valamint akadálypályán ügyességi játékok.
Az alsó tagozaton a 4. osztály, a felsõ tagozaton a 7. osztály szerezte
a legtöbb pontot és így az elsõ helyet. Jutalmul osztályonként labdát
és cukrot kaptak.
Október 9. A 7. és 8. osztályos gyermekek és szüleik részére
továbbtanulási tájékoztatót tartottunk. A Villányi Teleki Zsigmond
Szakgimnázium és Szakközép Iskola képviselõje, majd Riegelmann
Zsolt a Pécsi Szakképzési Centrum Mohácsi Radnóti Miklós
Szakgimnáziuma és Szakközép Iskola igazgatója tartott részletes
ismertetõt a mai oktatási rendszerrõl és a választható szakmákról. A
szülõk aktívan és érdeklõdve vettek részt az elõadáson.
Október 18. MI A PÁLYA?  2017 mûszaki pályaválasztó
fesztiválon vettek részt tanulóink Pécsett a Lauber Dezsõ
Sportcsarnokban.
A rendezvény keretében Szulyó Zoltán sportriporter egy elõzetes
tájékoztatót tartott, mely után a gyerekek megnézhették és ki is
próbálhatták az egyes szakmák leglátványosabb munkafázisait,
valamint pontgyûjtés keretében egy sorsoláson vettek részt, ahol
dedikált bögréket nyertek. Itt nem csak szakiskolák, hanem
szakmacsoportok és vállalatok is bemutatták, hogy mivel
foglalkoznak. A gyerekek élményekben és elképzelésekben gazdagon
tértek haza a látványos bemutató után.
Október 20. Ezen a napon emlékeztünk meg az 56-os forradalom
hõseirõl. A 7-8. osztályosok rövid mûsorban elevenítették fel a
forradalom eseményeit. Ezután három helyszínen
forgószínpadszerûen feladatokat oldottak meg iskolánk diákjai. Totót
töltöttek ki a tanulók, melynek feladatai a megemlékezésen
elhangzottakhoz kapcsolódtak. Puzzle-t raktak ki, mely az 56-os
tüntetõ tömeget, illetve a szétlõtt, romos pesti utcát ábrázolta.
Csatajelenetet elevenítettek meg a tornateremben (barikád mögül
szivacslabdával dobálták meg a csapatok az ellenfelet).
Október 26-27. Frey János iskolánk névadója. Az õ tiszteletére
minden évben egy rövid ünnepélyes megemlékezést és koszorúzást
tartunk az emléktáblája elõtt, majd a 8. osztály a majsi temetõben
található sírhelyén gyertyákat gyújt az emlékére.
Frey-nap alkalmából az alsó tagozat ellátogatott a kölkedi Fehér
Gólya Múzeumba. Az udvarba belépve a gyerekek
megismerkedhettek Pipaccsal, a fehér gólyával, akinek a múzeum
ad otthont télen-nyáron. A múzeum megtekintése közben a gyerekek
fontos információkat szereztek a gólyák táplálkozási, fészkelési és
vonulási szokásaival kapcsolatban. A program végén a tanulók
gólyabábot készítettek, a kicsik vattakorongokból, a nagyobbak pedig
kartonpapírból. Köszönjük a fantasztikus tárlatvezetést, valamint
ezúton is szeretnénk megköszönni a szülõk segítségét az
utaztatásban!
A felsõ tagozatosok szintén kirándultak ezen a napon.
Nagyharsány elõtt, a szoborparknál a gyerekek szabad program
keretében végignézhették a szoborpark alkotásait és szaladgálhattak,
jól érezhették magukat. A Duna-Dráva Nemzeti Park idegenvezetõje,
geológiai, növény és állatvilággal kapcsolatos elõadást tartott, amit
egy kis népmondával is kiegészített. A gyerekek lebilincselve és
aktívan részt vettek ebben a fél órás kis mûsorban. Ezután a hegy
megmászása következett pihenõkkel tarkítva. 340 m magasságban
történt meg a visszafordulás. A kezdeti hegymászási buzgalom hamar
lelohadt, amint elértünk a megfelelõ magasságba, de szerencsére a
jókedv és a jó idõ végig kitartott és mindenki jól érezte magát.
Dani Gáborné, igazgató
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