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Felsős projekt napok 2010

Idén a Pécs templomai  volt  a projekt témája. 
Számomra, nagyon kellemes volt ez a két nap. 
Rengeteg új dolgot, érdekességet lehetett meg-
tudni Pécs gyönyörű templomairól. Az volt ta-
lán  a  legjobb rész,  mikor  mindenki  elment  a 
számára kijelölt  templomba és adatokat gyűj-
tött. Volt, aki rajzolt, volt, aki jegyzetelt, volt, 
aki fényképezett stb… Mindenkinek megvolt a 
maga feladata.  Ezekből  az  adatokból,  rajzók-
ból,  fényképekből  végül  elkészültek  a  szebb-
nél-szebb tablók.  Az üvegfestés  is  nagyon  jó 
volt, és azok is mind igen szépek lettek. Ezen 
kívül ne felejtsük el megemlíteni azokat, akik 

több órán keresztül a gépteremben szenvedtek, hogy előállítsák az osztályuk számára ideális 
PowerPoint-os bemutatót. ( Na meg persze mindenhol ott volt a „nyerni akarok” szándék is.) 
Nagyon-nagy érdeklődés övezte ezeket a frappáns bemutatókat. Mint végül kiderült, mind-
egyik bemutató remekül sikerült. Figyelemfelkeltő képek voltak, és látszott, hogy tényleg sok 
energiát, figyelmet és persze kitartást vett igénybe. Ezek után még ott voltak a tesztek. Ebben 
felmérték, ki mennyire figyelt a bemutatón. Voltak könnyű és nehéz, sőt mi több, nagyon ne-
héz kérdések. A befejezés az oratóriumban történt és a legvégén néhány gyerek elmondott ne-
künk egy verset az Ima címmel. Szerintem mindenkinek nagyon tetszett az a két nap. Remé-
lem jövőre is ilyen jók lesznek a projekt napok.

/Wéber Anna Margaréta 6.b./

A szociális alapról

A „Szent Margit Szociális Alap” az idei tanévben is számos gyermeknek nyújtott anyagi tá-
mogatást. A tavaly létrehozott szociális alapot a „Mindenkinek Használni” Iskolai Alapítvány, 
a Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat és magánszemélyek támogatták.

A „Szent Margit  Szociális  Alap” ebben a tanévben 240.000 forinttal  segítette  a nehezebb 
anyagi helyzetben lévő diákokat, 170. 000 forint értékben szeptembertől a tanév végéig 23 
gyermek részére tudott ingyenes étkezést biztosítani.

A megmaradt összegből az osztálykirándulások költségeihez, a szeptemberi iskolakezdéskor a 
tankönyvköltségekhez, és több tehetséges tanuló különféle versenyeinek nevezési díjához is 
hozzá tud járulni az érintett diákok számára.
Köszönjük mindenkinek, aki az alapítványon keresztül, vagy magánszemélyként a szociális 
alapot támogatja!

/Kollár Anikó/
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Rejtvények kicsiknek-
nagyoknak

(készítette: Illésné Székely Erzsé-
bet és Ulrichné Ország Mária)

SZÁMKERÉK

Állapítsd meg a szabályt! Írd az üres helyekre a hiányzó számokat!

 
      SUDOKU

BETŰREJTVÉNY

Mindegyik megfejtés egy víziállat.

KE M = B         

     Y
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     HER
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___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

Aki minden rejtvényt megfejt, cukorkát kaphat a titkárságon!
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Elrejtett állatnevek! Keresd meg a versben elrejtett 11 állat nevét!

Gábor az iskolában

Gábor ment a suliba, Nosza, máris hazafut,       Ne lógasd az orrodat,
s rosszul felelt Gabika. Rohan gyalog, ahogy tud.       Vedd komolyan dolgodat,
Baj lesz ebből, gondolja Anyuka csak haragos:       Megéri, hogyha tanulsz,
megveri őt az anyja. - Hallod-e te nagyokos,       Butaságból kigyógyulsz!

•
Variációk festésre

A hullámvonalakkal felosztott tojást tizenhatféleképpen lehet kipingálni. Mi a lehetséges vari-
ációk közül tizenötöt elkészítettünk, de az utolsó példány megfestése rád vár. Hogy fog kinéz-
ni az a tojás?
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