
 

 

SULI BULI  

 

A Gyódi Suli, a Pellérdi Általános Iskola Telephelyeként, a község szívében évek óta neveli és 

oktatja a község „kincseit” – az alsós gyerekeket. Örvendetes tény, hogy a 2019-2020-as tanévet 

hat első osztályos tanulóval kezdtük  

 

 

 

Az iskola újdonságokkal, meglepetésekkel várta a gyerekeket. Munkatársaimmal közösen 

vidám hangulatú termeket rendeztünk be. A második terembe megérkezett a nagyméretű „tapi-

TV”, mellyel az itt folyó oktatás még változatosabb lett.  

 



 

 

Szülői segítséggel megtörtént a tanulói laptopok rendbetétele is. Sajnos, az orvosi rendelő 

szeptemberben kezdett felújítása számunkra nem a legszerencsésebb időpontban történik. 

Reméljük, hogy a munkálatok hamarosan befejeződnek. Az ide járó óvodásoknak minden héten 

rendelkezésükre bocsájtjuk az iskola egyik tantermét és a tanári szobánkat. Így segítjük az 

óvónők munkáját. Az óvodások az október 23-i műsorunkon is részt vettek. Bízunk benne, hogy 

a régóta jól működő együttműködés folytatásaképpen, a tanév során az iskolások is többször 

meg tudják látogatni az ovisokat.  

A szeptember hónap mindig sok tanórán kívüli tevékenységet tartogat. Részt vettünk a falu által 

rendezett Családi napon.  



Rengeteg készülés, próba, tanulás előzte meg a 

Szent Mihály napi műsorunkat. Nagyon 

színvonalas produkciót láthattak a faluban élő 

emberek.  

A gyerekek számára az egyik legizgalmasabb 

kifejezési forma, természetesen a rajzolás. 

Fantáziaviláguk általában messze felülmúlja a 

felnőttekét.Példaképp Antal Emília (2.osztályos) 

rajza, amikor a gombákról tanultunk 

környezetórán. 

 

A Német Önkormányzat támogatásával sikerült az idei tanévben is színházbérletet vásárolnunk 

az ide járó gyerekek számára. Az első előadás, melyen részt vettünk, az Olivér című musical 

volt.  

 

 



A német nemzetiségi nyelvoktatás magas színvonalon továbbra is folytatódik az intézményben. 

Anita Néni projektekkel színesíti a tanórákat. Többek között tanulás közben saját készítésű 

tárgyak is születnek. 

 

 

A tömbösített testnevelés órákra minden héten a gyerekek a Pellérdi Iskolába járnak.  

 

 



                           A központi intézmény Családi Napján is részt vettünk. 

 

 Örömünkre szolgál, hogy Lilla Néni vezetésével tanulóink több rajzpályázaton is sikeresen 

szerepelnek.   

 



Intézményünkben dolgozó pedagógusaink az Egri Eszterházy Károly Egyetem által szervezett 

képzéseken vesznek részt, ahol különböző tanítási-tanulási stratégiákkal ismerkedhetnek meg, 

mint például: a „Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportban” (DFHT), a „Komplex 

Alapprogram Pedagógiai Rendszerének Gyakorlati Elsajátítása”, a „Digitális Alapú 

Alprogram”, mely  az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális megközelítésben 

értelmezi, és a „Digitális Pedagógiai Kultúra”, amely a komplex, intézményi szintű fejlesztést 

tekinti feladatának az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében, valamint a „Művészet 

Alapú Alprogram”. Minden képzés több beadandó feladatot is jelent mindannyiunknak, 

munkaidőn kívül is. Bízunk abban, hogy ezeknek a képzéseknek a hatásai megmutatkoznak 

majd a gyódi gyerekekkel folytatott pedagógiai munka „gyümölcseiben”. 

A Pécsi Tankerületi Központ által kiírt felhívásra sikeres pályázatot nyújtottunk be a szabadtéri 

oktatási környezet kialakítása érdekében. Az iskolához tartozó, védett, bekerített terület 

kiválóan alkalmas arra, hogy a szabadtéri tanulás és játék kulturált tere legyen.  Így 700 000Ft 

értékben előreláthatóan december elején elkezdődhetnek a munkálatok.  

Végezetül álljon itt két negyedik osztályos tanulónk verse, melyeket olvasás órán írtak. Ezzel 

kívánunk szeretettel minden szépet és jót a falu lakosainak a karácsonyi készülődéshez.  

 

 

A pogácsa                                                                         

Kedvencem a pogácsa, 

virít rajta a sok rózsa 

Anyával együtt gyúrjuk a tésztám 

és közben osztjuk az észt ám! 

Ha sokat eszel belőle, 

megfájdul a hasad tőle. 

                 Szieberth Emma  

 

 

 

A csillagok  

Csillagok az égen minden 

áldott éjjel, 

fényük csak úgy ragyog 

szeretem nagyon 

Égboltnak a fényét 

adja örök létig 

lentről a sok gyerek 

csodálkozva nézi. 

               Török Réka  

      

 

 

 


