LENGYEL PROJEKTNAPOK

NEA-NO-17-SZ-0700 támogatásával
Időpont: 2017.október 19-20.(csütörtök-péntek)
Helyszínek: KSZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája, id.Kapoli Antal Művelődési Ház, Katolikus templom, templomkert, Akác
Vendéglő
A projekt célja: A második világháború idején, Kadarkúton tartózkodó lengyelek múltjának bemutatása a fellelt források alapján. Hagyományteremtés,
megemlékezés, olyan programok megvalósítása, amely nemcsak az iskola tanulóit, hanem szüleiket, a város érdeklődő polgárait is megszólítja.

ELSŐ PROJEKTNAP 2017. október 19.

program neve/téma
Előzetes feladat: plakátok, meghívók,
reklámok, sajtó
„Beharangozó”: a program rövid
ismertetése
Rendhagyó tanórák:
magyar nyelv és irodalom: ”Legendás a

program
ideje

reggel
7:45

program
helyszíne

KSZC Jálics aula
KSZC Jálics kijelölt
tantermei
fsz. magyar terem

lengyel és a magyar nép barátsága”
szövegfeldolgozás
matematika: „Lengyelország számokban”

fizika: „Kopernikusz világa”

angol: „Some facts about Poland”
történelem: „Királynék és királylányok”
kézműves foglalkozás/hímzés: „Lengyel
motívumok” (könyvjelző készítése)
A kiállítás anyaga:
-

II. János Pál pápa élete (a kiállítás
helyszíne az id. Kapoli Antal
Művelődési Ház Kadarkút)

-

Lengyelországban jártunk (úti
beszámoló képekben)

-

a kadarkúti lengyel menekültek
(fotók)

-

Madame Curie (installáció)

-

„Beszédes könyv”: Fitos Emese 11.A
osztályos tanuló munkája

-

„Múltunk lapjai”: a magyar-lengyel

8:00-tól
13:20-ig
1. em.
matematika 1.
terem
1. em.
matematika 2.
terem
2. em. angol
terem
fsz. történelem
terem
fsz. német terem

KSZC Jálics E.
Iskola Főépület
aula, Kadarkút Fő
utca 1.

múlt, ahogyan tanulóink látták
(rajzok)

-

„Egy ablak utóélete”(fotók, rajzok)

-

„Bumi és Lici története”: novella
(alkotók: Abai Bianka és Fitos Emese
11.A osztályos tanulók)

-

„LOLKA és BOLKA, meg a többiek”:
lengyel rajzfilmfigurák

-

Enteriőr a 40-es évekből, korabeli
miseruha

-

„Amiről az anyakönyvek
mesélnek”: a kadarkúti katolikus
plébánia lengyel vonatkozású
bejegyzései

-

Fotózkodás: paraván

-

Könyvek Lengyelországról, lengyel
írók művei

MÁSODIK PROJEKTNAP 2017. október 20.

Szakmai órák:
szakács: lengyel menüsor főzése

11:00
órától

Akác vendéglő
Kossuth L. 1.

cukrász: lengyel sütemény készítése
pincér: az elkészített ételsor tálalása,

lengyel nyelvű menüsor készítése,
párbeszéd lengyelül
A lengyel Légió bemutatója
Történész konferencia:
-Dr. Lagzi István és Dr. Laczkó András
előadása

Ebéd, állófogadás:
a menüsort készítik:
- Bene Péter szakoktató, szakmai mk. vez.
- Radák József szakoktató
- Halgató Anita szakoktató
Interaktív játékok:

10: 00
órától
11:0013:00
óráig

Kadarkút város
Polgármesteri
Hivatala,
házasságkötő
terem, Kadarkút,
Petőfi utca

13:0014:00

egész nap

KSZC Jálics E.

- QR- kódos ismeretterjesztő játék
-dodekaéder játék
- a kisebbeknek színező

folyamato
san

kiállítások/megnyitó és eredményhirdetés
- Eredményhirdetés:
rajzpályázat, tanulói portfoliók

14:00

-

Iskola Főépület,
Kadarkút Fő utca
1.

Zongorán Chopin darabokat játszik:
Varga Ádám

Faültetés: 2 tölgyfa
Emléktábla avatás, díszsortűzzel

Lengyel néptáncosok bemutatója és
Táncház

14:30/
15:00
körüli
kezdéssel
18:00
órától

Katolikus
templom

Id. Kapoli A.
Műv.ház

