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EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PÉCS – PROJEKT A
FELSŐ TAGOZATBAN
Október 28-29-én a felső tagozatosok kétnapos őszi projektje az
EKF jegyében zajlott. A két nap során az egyes évfolyamok olyan
programokon vehettek részt, illetve olyan kulturális intézményekbe
látogathattak el, amelyek valamilyen módon részét képezték a Pécs
2010 Európa Kulturális Fővárosa programsorozatnak. A projekt megnyitására a Művészetek és Irodalom Házában került sor, ahol Tillai
Gábor történész városunk kialakulásáról mesélt nekünk. Ugyancsak
ezen a helyszínen zajlott a záróünnepség is, amelynek során kiselőadások és fényképes bemutatók segítségével minden évfolyam beszámolt az elmúlt két nap
eseményeiről.
Nagy Katalin
Diákjaink így emlékeztek vissza erre a két napra:
A projektnapokon az 5. évfolyam
érdekes
programokon
vett részt. Először a Művészetek és Irodalom
Házában a megnyitót
néztük
meg. Ezt követően a Pécsi Nemzeti
Színházba
mentünk, ahol csupa új dolgot próbálhattunk ki. Megnéztük a forgószínpadot, a
nagyszínpadot, közelről szemügyre vehettük a kamaraterem éppen aktuális díszletét.
A sminkszobában is voltunk, ahol a maszkmester sok gyereket kifestett. Eközben különböző állomásokon mentünk végig, ahol
színházzal kapcsolatos érdekes feladatokat

oldhattunk
meg. A Nagyszínház után a
Bóbita Bábszínházba
mentünk, ahol
megnéztük,
hogyan
készülnek a bábok. Benéztünk a bábok
„öltözőjébe”,
ahol a rengeteg bábot, a jelmezeket és a kellékeket tartották. Kedvet kapva a bábkészítéshez a
következő nap az iskolában bábot készítettünk rongyból, illetve maszkot festettünk.
Szerintem hasznosan töltöttük a két napot,
és sok új ismerettel gyarapodtunk.
Balog Dóra 5.b

A projektnapokon a Tudásközpontba látogattunk el. Itt sok érdekes dolgot láttunk és tanultunk. A hatalmas épület egyes szintjein megtekinthettük a különböző könyvtárakat. Megcsodálhattuk az intézmény egyik jellegzetességét, a Kaptárt is, amely az alsó szinten helyezkedik el. A tetején
egy terasz van, ahonnan csodaszép a kilátás. A Tudásközpontban megnéztünk egy kiállítást is, amely üvegszobrokat mutatott be. A projekt második napján megismerhettük és kipróbálhattuk a papírmerítés technikáját, ezenkívül rajzot készítettünk a Kaptárról, sőt még mesét és dalt is írtunk róla. Élvezetes és tanulságos volt mind a két nap!
Mészáros Anna, Széll Sára 6.o.
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A projektnapok a 7.
évfolyam számára
nagyon vidáman teltek. Első nap ellátogattunk a székesegyház altemplomába,
majd megnéztük a Munkácsy-trilógiát a
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában. Ezt követően két feladatot kaptunk.
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Az egyik csoportnak a Munkácsy- trilógia
képeit kellett megfestenie egy kiadott minta alapján, egy másik csoport pedig PowerPointos bemutatót készített a trilógiáról és
a székesegyház altemplomáról. A második
nap során az előző napon elkezdett feladatokat fejeztük be. Mindegyik elkészített mű
nagyon szép lett!
Schmalz Dániel 7.a

A nyolcadik évfolyam feladata az volt, hogy a Zsolnay készítményekről
gyűjtsön információt. Ellátogattunk a Zsolnay-gyárba, majd elmentünk a Zsolnay Múzeumba, ahol a csodálatos porcelántárgyakban gyönyörködhettünk. A
második nap során, Eszter néni irányításával, agyagból különböző dísztárgyakat alkothattunk, amelyeket aztán ki is mázoltunk.
Mindkét nap nagyon jó hangulatban telt!
Schenk Hedvig 8.b
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