
Mozgalmas november a Vörösmartyban 

 

Őszi Vigadalom  
Az őszi szünet után, iskolánkba visszatérve, vidám, játékos csapatvetélkedőn vehettek részt 

iskolánk felsősei, akik 6-8 fős csapatokban mérték össze tudásukat, gyorsaságukat, 

ügyességüket a novemberi ünnepek és őszi népszokások kapcsán. Kilenc csapat, közel 70 

gyermek vett részt a programon. Előzetes feladatként plakátot kellett készíteniük a csapatoknak, 

amelyet a zsűri szigorúan pontozott.  

A délután folyamán volt Madárijesztő “szépségverseny”, mókás képrejtvény, elgondolkodtató 

quiz, cipőtorony-építés, sőt még Hamupipőke bőrébe bújva magvakat is válogathattak a 

gyerekek. A program zárásaként mindenki megcsillogtathatta ének tudását egy karaoké verseny 

keretében. A csapatok fergeteges hangulatot teremtettek, olyannyira, hogy még a zsűri tagjai is 

dalra fakadtak.  

A jó hangulatú délután végén, kellemesen elfáradva, értékes nyereményekkel gazdagodva 

térhettek haza a gyerekek. 
 

Eszesné Csizmadia Melinda, DÖK segítő nevelő 

 

Érzékenyítő osztályfőnöki órák a felső tagozaton 
Magyarországon minden huszadik ember él mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

kommunikációs akadályokkal, ami jelentős kihívások elé állítja őket. Ezek az akadályok 

nehezek, de nem leküzdhetetlenek. Rajtunk is múlik, hogy felülkerekednek-e. Az Én Is Vagyok 

Egyesület 2012. óta dolgozik egy befogadó társadalomért, melyben a fogyatékos emberek 

képesek méltósággal élni mindennapjaikat.  

Iskolánk 5.osztályos tanulói érzékenyítő osztályfőnöki óra keretein belül ismerkedtek meg az 

egyesülettel. A cél az volt, hogy csökkenjen a fogyatékos emberekkel kapcsolatos tévhit, 

előítélet; a gyerekek váljanak elfogadóbbá, nyitottabbá, hogy egy befogadóbb világban 

élhessünk. Az interaktív óra keretében a rengeteg új információra, személyes tapasztalatra 

tettek szert. A küldetés lényege, hogy a tanulók egy olyan országban éljenek, ahol a hátránnyal 

indulók is esélyt kaphatnak, a sokszínűség pedig érték. Az óra során a témák között megjelent 

az esélyegyenlőség, elfogadás, együttélés a mássággal. Elengedhetetlen, hogy ezeket a sokszor 

tabuként kezelt témákat, élethelyzeteket a fiatalok megismerjék, megvitassák. 
 

Pege Marianna, osztályfőnök 

 

Tudjuk, hogy a gyermekkorunkból hozott minták, szokások, értékek meghatározzák, hogy 

felnőtt emberként milyen értékek szerint élünk, dolgozunk, viselkedünk, döntünk, szeretünk a 

szűkebb és tágabb közösségeinkben, a családban, a lakókörnyezetünkben, a munkahelyünkön.  

Iskolánk 7. osztályos tanulói is részt vehettek egy érzékenyítő foglalkozáson az ÉN is Vagyok 

Egyesület jóvoltából.  

A befogadó szemléletet, hatékonyabb együttműködést és az egymás iránti empátiát erősítő 

foglalkozás keretében tanulóink betekintést nyerhettek a látássérült emberek mindennapjaiba. 

Olyan érdekes tárgyakat ismerhettek meg, amelyek a gyengénlátó illetve vak emberek 

hétköznapjait segíthetik. A foglalkozáson megtudhattuk azt is, hogy mi, “átlagemberek”, 

hogyan segíthetjük a fogyatékossággal élők életét. 

 

Eszesné Csizmadia Melinda, osztályfőnök 



A Lázár Ervin Program novemberi eseményei 
Magyarország egyik legfontosabb nemzetstratégiai célja a kulturális alapellátás kiszélesítése. E 

célok megvalósítása érdekében indult útjára a Lázár Ervin Program. A program 

egyedülállósága, hogy szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. 

évfolyamon tanuló általános iskolai diáknak évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja a 

színházi, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, muzeális intézmények 

látogatásának élményét. 

 

Iskolánkban 2021.11.11-én a Lázár Ervin program keretében a 7. osztályos tanulók vettek részt 

a Budapesti Filharmóniai Társaság gyönyörű, szívet melengető koncertjén. Az előadás címe is 

sokat elárult: Magyarnak lenni…  

Az előadók célja az volt, hogy rávilágítsanak arra, hogy a közös kultúra hatalmas kincs, aminek 

úgy vagyunk a birtokában, hogy fel se fogjuk azt. A kultúránkat fel kell fedezni, meg kell érteni, 

magunkévá kell tenni és tovább kell adni - ezért is fontos, hogy megtanulják és megértsék a 

diákok például az irodalmat, a történelmet... 

 

Ugyanezen program keretében, november 16-án iskolánk másodikosai vehettek részt Bartha 

Tóni Bábszínházának Paprika Jancsi c. előadásán. A vásári játékok közkedvelt hőse, Paprika 

Jancsi folyton belebonyolódik valami titokzatos kalandba. Ezúttal a híres betyárral, Sisa 

Pistával akadt nézeteltérése. Szerencsére a keményfából faragott probléma-megoldó fakanala 

most is nála volt… - a gyerekek nagy örömére….  

 

Pomázi Melinda, intézményvezető-helyettes 

 

 

Tehetségszűrés az 5. évfolyamon 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai tehetségszűrést 

végeztek iskolánk 5. évfolyam diákjai körében. A szűrésen azok a tanulók vehettek részt, 

akiknek a szülei a méréshez hozzájárultak. A tesztek megírása és kiértékelése után az iskola az 

minden diákról kapott egy rövid leírást, ami érintette az értelmi képességek, a kreativitás, a 

tanulási motiváció, tanulási stílus, és a tehetséghez köthető személyiségvonások meglétét. A 

szűrést végző pszichológus, Pintérné Csikós Tímea személyes konzultáción értékelte a 

gyerekek munkáját, és vázolta az ötödikes osztályfőnököknek a tehetséges tanulók előtt álló 

fejlesztési lehetőségeket. Az évfolyamon összességében 2 kiemelkedő képességű diákot 

sikerült kiszűrni, és további három nagyon jó képességű diákot, akiknek a jellemvonásaik is 

erősítik a képességeik kibontakozását. Az osztályfőnökök vállalták az érintett családokkal való 

kapcsolatfelvételt, a szülők tájékoztatását a gyerekeknek létrehozott tehetséggondozó 

csoportba, illetve a szülőknek kialakított online csoportba való belépés módjáról. A 

tehetségfejlesztő foglalkozások decemberben kezdődnek. 

 

Bóta Adrienn, intézményvezető-helyettes 

 

 

 

Novemberi ÖKO-program 
A november több szempontból is igen tanulságos volt iskolánk ötödikesei számára. Az 

érzékenyítő osztályfőnöki órákon megtapasztalhatták milyen érzés segítséget nyújtani, vagy 

épp kiszolgáltatottnak lenni. Technika órákon pedig azzal szembesültek, hogy bizony nem csak 

az emberek szorulnak segítségre, hanem a vadállatok is. Ezen felbuzdulva – és egy pályázatnak 

köszönhetően – madáretetőket készítettünk el és helyeztünk is ki. A gyerekek megtanulták, 



mivel lehet etetni a vadon élő és házi madarakat, majd egy marék eledellel mindenki hozzájárult 

a téli túléléshez. Sőt, egy kis kreativitással olyan anyagokból is készítettünk madáretetőt, ami a 

kukában végezte volna. Ilyen módon készült etető: tejesdobozból, kimaradt ereszcsatornából, 

vagy épp egy üres nápolyis vödörből. Élmény, ami ráadásul hasznos. Lehet követni a példánkat! 

 

Rajka Attila, osztályfőnök  

 

 

Adventi koszorúkészítés és az első gyertyagyújtás 
November 25-én került sor – az iskolai Diákönkormányzat szervezésében – a hagyományos 

adventi koszorúkészítő foglalkozásra, amelyen a gyerekek elkészíthették a családok adventi 

koszorúit. A kreatív foglalkozás hozzávalóit minden évben a DÖK biztosítja, az elkészült 

remekművek pedig a gyerekek fantáziáját dicsérik. A kreatív tevékenységet lázas kutatómunka 

előzte meg, ahol nemcsak ötleteket keresgettek a gyerekek, hanem az idei év trendjeit, menő 

színeit is kikutatták, hogy aztán annak megfelelő koszorút készíthessenek el. A szorgos 

munkálkodás közben kellemes karácsonyi dalokkal hangolódtunk a közelgő ünnepre.  

 

Minden évben ekkor készül az iskolai, közös adventi koszorú is, melynek gyertyáit az adventi 

vasárnapokat követő hétfőkön gyújtjuk meg – együtt. Az idei évben a járványügyi intézkedések 

miatt csak a kijelölt osztályok lehetnek az aulában a gyertyagyújtáskor, a többiek az 

iskolarádión keresztül hallgatják meg a kis ünnepséget. Az ünnepi köszöntőt Pomázi Melinda 

intézményvezető-helyettes mondta, majd közösen meghallgattuk Kosztolányi Dezső: Ajándék 

című novellájának részletét. 

Az első gyertyát Pomázi Boróka DÖK vezető és Zsigmond Virág, valamint Ürmös László DÖK 

vezető-helyettesek gyújtották meg. 

 

Bóta Adrienn, intézményvezető-helyettes 


