2021/2022-es tanév

Projekthét – „ A 110 éves Gárdonyi Géza Tagiskola”
A Gárdonyi Géza Tagiskola már 110 éve várja a diákokat. Ezt méltó módon, egy három napos
rendezvénysorozattal ünnepeltük meg. Az első napon iskolánk múltjához kapcsolódtak a
programok, a második nap a jelenről szólt. És hogy milyen lehet a jövő? Azt a harmadik nap
rendezvényei igyekeztek bemutatni.

A Gárdonyi Géza Tagiskola 110 éves évfordulója alkalmából megrendezésre
kerülő projektnapok programja
MÚLT
2021. november 17. (szerda)
800 – 810

Köszöntő

820 – 900

Táncház

A mozgás régen is fontos volt nálunk. Ennek múltbeli felelevenítéséhez a diákok toborzó
táncot tanulhattak.

900 – 1100

3 állomás (forgószínpad)

A felsős osztályok osztályfőnökük kíséretében meghatározott időközönként felváltva mentek
a különböző helyszínekre, és oldották meg az ott kapott feladatokat.
-

Szabadulószoba
Gárdonyi Géza totó kitöltése internet segítségével
Földrajzi ismeretek

1100 – 1200

Osztályok tablót készítenek

A programok között minden osztály elkezdte készíteni a saját, 110 éves évfordulóhoz
kapcsolódó plakátját. A 8.a osztály azonban igazi meglepetéssel készült. A termükben
fantasztikus kiállítást rendeztek be ereklyékkel, emlékekkel, díjakkal és valódi tárlatvezetéssel.
8. évfolyam: Múlt
6. és 7. évfolyam: Jelen
5. évfolyam: Jövő

1200 – 1245

Göbölös Krisztina élő koncertje

Az első napot iskolánk egy régi kedves tanítványa, Göbölös Krisztina fergeteges hangulatú
élő koncertje zárta.

JELEN
2021. november 18. (csütörtök)
810 – 930

Osztályok vetélkedője a tornateremben

A második napon a diákok egy iskolaismereti vetélkedőn vettek részt. Humorban, izgalomban
nem volt hiány. Több fordulóban kellett bizonyítani, mennyire ismerik iskolájukat, az épületet,
a tanárokat és persze egymást. Nem maradhatott el a mozgásos feladat sem, hiszen a testnevelés
kiemelt szerepet kap intézményünkben.

930 – 1010

Osztályok tablót készítenek

1015 – 1040

Kutyaterápiás foglalkozás

Intézményünk minden tanulója részt vett egy Kutyaterápiás bemutatón. Az egyik főszereplő
Melinda néni, iskolánk pszichológusa volt Luna nevű terápiás kutyájával. A kutyus a jövőben
terápiás foglalkozásokon segít iskolánk tanulóinak.

1100 – 1200

Zeneiskolások koncertje

Sok gárdonyis diák tanul valamilyen hangszeren. A zeneiskola tanárainak közreműködésével
egy nagysikerű , színvonalas koncertet láthattunk, melyen tanulóink megmutathatták tudásukat.

1210 – 1300

Tanár-diák röplabda mérkőzés

A nap zárása szuper volt. Tanár-diák röplabda meccs. Sok tanuló több éve röplabdázik, így
színvonalas mérkőzést látva izgalmas perceket élhettünk át.

JÖVŐ
A jövő már magában izgalmas és rejtélyes. Nem kivétel ez alól az oktatás sem. Hogy milyen is
lehet, arról szólt a 3. nap.

2021. november 19. (péntek)
800 – 830

8.a osztály műsora a jövő iskolájáról

830 – 1230

Mosolygyár Egyesület: Betekintés a Virtuális Valóságba –
a legkorszerűbb megoldással ClassVR

A műsor után kezdődtek az izgalmak. Az alsósok kipróbálhatták, milyen lehet virtuális
szemüveg segítségével tanulni. A felsősök a jövő technológiájával ismerkedhettek egy
előadáson, és még drónt is röptettek.

Kiállítás megtekintése (Az elkészített tablók bemutatása, értékelése)
Állatvédelem (Játékos feladatok osztályszinten)
A diákok részt vehettek állatvédelemhez és felelős állattartáshoz kapcsolódó előadásokon is.

1230 – 1300

Nita táncegyüttes műsora

1300

Projektnapok zárása, eredményhirdetés

Mind a három nap szuper jól sikerült, így méltó módon ünnepeltük meg a 110 éves
évfordulót.

