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Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés

Kedves Olvasó!

A pályázat megvalósításának második évében már sok tapasztalattal és
helyismerettel érkeztünk a Jurta táborba, Cserkeszőlőbe. Tarsolyunkban az előző
év pozitív és negatív tanulságaival ebben az évben is a „BRINGÁZZUNK!” AVAGY A MAGABIZTOS ÉS BIZTONSÁGOS KERÉKPÁROZÁS
GYAKORLÁSA - című programsablont választottuk.
A tábor foglalkozásait a tematikailag egymásra épülő tevékenységek
jellemezték, melyeket csapatépítő - és közösségfejlesztő játékokkal vezettünk be
vagy zártunk le. Az első napi ismerkedés, hangulatjelentés és a tanulói elvárások
megfogalmazása után kisfilmek megtekintése során megismertük a kerékpár
történetét. Majd a biciklinket „öltöztettük” fel a KRESZ szabályainak
megfelelően, hogy biztonságosan és magabiztosan el is tudjunk indulni. A
gyerekek megtanulták a bicikli belső defektjének a javítását is.
A második napon rendőri segítséget is igénybe véve ismerték meg a gyerekek a
kerékpáros KRESZ szabályokat és a jelző táblák jelentését. Így már délután
nyeregbe is pattanhatott a nyolc ötödikes és négy hetedikes résztvevő. Először
egy lassúsági versenyben majd egy kerékpáros ügyességi pályán adtak számot a
bicikli használatának technikai hátteréről. Mindezek után alkalmassá vált a
csapat egy hosszabb túra megtételére. Szerdán ennek jegyében eltekertünk a 8
kilométerre elhelyezkedő Tiszakürtre. A délutáni programjainkat strandlátogatás
is színesítette az Európában is méltán híres termálvizű fürdőben. A csütörtöki
nap az egész napos kirándulásé volt. A település autóbuszával meglátogattuk
Ópusztaszeren a Nemzeti Történeti Emlékparkot. A Feszty- körkép mellet nagy
élményt nyújtott a 3D filmvetítés a magyarok történetéről, valamint az íjász
múzeumpedagógiai foglalkozás. Pénteken az egész heti elméleti és gyakorlati
ismereteikről adtak számot. A KRESZ parkban szükség volt a technikai,
gyakorlati és elméleti ismereteikre is. A jelző táblák és a lámpák jól szimulálták
a hétköznapi forgalmi helyzeteket, melyek teljesítését versenyként értékeltük. A
délutáni táborzáró program során felelevenítettük hétfői elvárásokat és a
megvalósulásukat. Majd a heti versenyeket értékeltük helyezések kihirdetésével
és csekély búcsúajándékok kiosztásával. Nagy élményt jelentet a táborozók
számára a nyitó tábortűz és a záró szalonnasütés egyaránt. A tábor nagyszerű
adottságainak köszönhetően a gyerekek életre szóló élményekkel valamint
hasznos és használható ismeretekkel tértek haza.
Erdélyi Gyuláné

Minden gyereket elemi erővel hajt a kíváncsiság, e nélkül ugyanis nem lenne belső
késztetése felfedezni a világot. Szerintem ezt kell egy pedagógusnak megragadni, és ezt
erősítve, fejlesztve juthatunk el oda, hogy kihívás kereső fiatallá váljon. Vagyis az alap
minden gyermekben ott lakozik. Nekünk csak annyi a feladatunk, hogy az utat
megmutassuk."
/Krúdy Tamás/

Nagy szeretettel köszöntöm Önt abból az alkalomból, hogy az EFOP 3.3.5-17
kódszámú pályázat megvalósulásáról készült kiadvány második számát olvassa.
Céljainkat, feladatainkat újbóli sikeresen teljesítettük, s ez nagy örömmel tölt el
bennünket.
Iskolánk fenntartója, a Szolnoki Tankerületi Központ pályázatot nyújtott be
„Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi
Program kísérleti megvalósítására.” A projektben 4 általános iskola vett részt:
Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Újszász Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Martfűi József Attila Általános Iskola, Szajoli Kölcsey Ferenc
Általános Iskola. A projekt összköltsége 70 000 000 Ft. Az 1-7. évfolyamokon
tanuló diákok 2019 nyarán is (június 3-4. hete) tematikus napközis programokon
és bentlakásos tábori programokon vettek részt, melyek pilot rendszerben történő
megvalósítása hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a
köznevelés eredményességének és hatékonyságának növeléséhez, az egész életen
át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítéséhez, illetve az alap- és
kulcskompetenciák nem formális eszközökkel történő fejlesztéséhez. Napjainkban
erőteljesen tapasztalható az a törekvés, hogy az iskola nyitott szervezetként
élménygazdag közösségi programokkal teremti meg a fejlődés feltételeit. A
program ideje alatt minden lehetőséget igyekeztünk megragadni, hogy a diákokat
valós tapasztalatokon alapuló, örömteli élményekhez juttassuk. Valljuk, hogy a
tanulóknak olyan tanárokra van szükségük, akik kapcsolatot teremtenek velük. És
mindenekfelett olyanokra, akik hisznek bennük. A legjobb tanárok nem csupán
oktatók, hanem mentorok és segítők, akik növelni tudják a tanulók önbizalmát,
segítik őket, hogy rátaláljanak a helyes irányra, és erőt adnak nekik, hogy
higgyenek önmagukban. Bízunk abban, hogy tovább erősödött a diákokban a
kötődés az intézmény iránt, s néhány év távlatából visszagondolva büszkék
lesznek arra, hogy iskolánk diákjai voltak.
Némethné Gerecs Judit
intézményvezető

2019. június 17 – 21-ig került sor a napközis tábor lebonyolítására. 3
témamodulban 107 gyermek és 12 bevont pedagógus részvételével. 2019. június
24 – 29-ig a bentlakásos tábor valósul meg egy témamodulban 12 gyermek és 3
bevont pedagógus részvételével.
Témamodul neve
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“A hetünk az angol táborban
Az első napon a táborban odakinn játszottunk. Jó móka volt, ha veszítettünk, akkor
fekvőtámaszokat kellett csinálnunk. Játszottunk és európai országokról tanultunk.
Azután készítettünk Európáról egy térképet. A második napon énekeltünk és
játszottunk. Készítettünk egy társasjátékot. Nem mindenki fejezte be, de tudtunk
játszani egymáséval. Szerintem jó munkát végeztünk. A harmadik napunk eléggé
tartalmas volt. Elmentünk Szarvasra. Szarvason van egy arborétum, annak
meglátogatása után megnéztük a Mini Magyarországot. Utána elmentünk hajózni.
Az idő csodálatos volt, és teknősöket is láttunk. Ezután elmentünk egy vadasparkba.
Sok érdekes állatot láttunk, é s volt esélyünk megetetni a kacsákat és a halakat.
Nagyon aranyosak voltak. A negyedik napon odabenn játszottunk, mivel esős volt
az idő. Délután társasjátékot készítettünk. Nagyon tetszett nekünk mások játéka.
Az utolsó napon részt vettünk egy akadályversenyen. Nagyon jó móka volt, és
készítenünk kellett egy útlevelet. Az összes nagyon menő és aranyos volt. Sokat
szórakoztunk a táborban, és egy csomó új szót és érdekes dolgokat tanultunk. Az egész
hét nagyon jó volt.”
Kovács Anna Sára

Our week in English camp

On the first day of the camp we played outside. It was fun. If we lost we had to
do pushups. We played games, and learned about European countries. We made
a European map with flags.
On the second day we sang songs played games, and made boardgames. Some
of us didn’t finish the boardgames but we played with each others games. I think
we did a great job.
Our third day was very busy. We went to Szarvas. There is an arboretum in
Szarvas. In the arboretum we saw lots of old and rare plants and trees. Next to he
arboretum there is the Mini Hungary. We can see makets of famous, Hungarian
buildings there. The whole exhibition is interactive. For example we can start
trains. After that we went to a boat trip. The weather was so nice and we saw
some turtles too. It was really great. After the boat trip we went to a zoo. We saw
a lot of animals. We had the chance to feed the ducks and the fish. They were so
cute. The trip was very long. On the way back home it started to rain very heavily
but that didn’t make us sad. We were safe on the bus.
On the fourth day we played games inside because the weather was rainy. In the
afternoon we made board games, we liked them very much.
On the last day we were on an obstacle race. We had a lot of fun. We had to make
a waybill. All of them were either cute or cool. We had a lot of fun in the camp
and we learned a lot of new words and a lot of interesting, things.
The whole week was great!
Kovács Anna Sára 6.b

Utazás a mesék világában –
avagy közös mesealkotás

A csoport programja a hagyományőrzéshez, a mesék világához kapcsolódott. A
napi tevékenységek összeállításánál arra törekedtünk, hogy a gyermekek játékos
módon ismerkedjenek meg a népi kultúra értékeivel, hagyományaival, használati
tárgyaival. Az első évfolyamos diákokhoz még nagyon közel áll a mesék világa. Így
minden feladatot, kézműves tevékenységet ennek megfelelő köntösbe öltöztettünk.
A már jól ismert népmesékhez kapott játékos fejtörőket csoportokban oldották meg
a gyerekek, majd a megfejtések után a mi közös mesénk is megszületett.
A főhős a szegény halászlegény és az aranyhal volt. Az utóbbi a vár közepén lévő
aranytóban élt. Mint ahogy a népmesékben, ebben az általunk kitalált mesében is a
jó elnyerte méltó jutalmát. A történet, a próbatételek kitalálása nagyon megmozgatta
a tanulók fantáziáját, majd az ehhez kapcsolódó kézműves foglalkozások végig
motiválták a táborozókat az egész hét során. A vár védői a mesénkben is a katonák
voltak, s egy önkéntes hagyományőrző segítségével megismerhették a gyerekek a
régi harci eszközöket, a harcos testét védő felszereléseket. Többen fel is próbálták
a sisakot, a nemezből, bőről készült viseleteket. Az íjászat, valamint a pajzsokkal és
játék kardokkal vívott csata pajzsokkal felejthetetlen élményt nyújtott.
Az egész napos kirándulásunkat Szarvasra szerveztük. A közlekedési szabályok,
valamint az erdőben való viselkedés szabályainak átismétlésével, megbeszélésével
indítottuk a napot. A délelőtti hajókázás nagy kaland volt az egész csapatnak. A
kapitány úr sok-sok érdekes történetét hallgatva gyorsan elrepült a közel 1 órás
hajóút, de a közös daléneklés még emlékezetesebbé tette utunkat. Nemcsak a
mesékben, de a valóságban ma is létező várak kicsinyített mását tekinthettük meg a
Mini Magyarországra érkezve. Délután a szarvasi Állatparkban látványetetéseket
szerveztek számunkra. Csütörtökön többféleképp készítettünk papírból halacskát,
kerestünk az iskola udvarán – a tóban - halakat. Az elkészített produktumokat
mindig nagy örömmel és büszkeséggel vitték haza. A közösen megalkotott
mesénket a hét során elkészített rajzokkal, a tábor utolsó napján pedig papírszínház
segítségével meséltük újra. A pénteki programzárón sok pozitív visszajelzést
kaptunk, csaknem minden napot és programelemet felsoroltak a gyermekek.
Nagyné Polgár Magdolna

Idegen nyelvi témamodul

A Csodaszarvas program keretében hatodik és néhány ötödik osztályos tanuló
angol és német nyelvi napközis táborban fejleszthették nyelvtudásukat. Település
és környezet című témát választottuk, s dolgoztuk föl a hét során. A diákok
részéről elvárás volt a sok játék, dal, rajzolás, ami átszőtte egész heti munkánkat.
A hétfő délelőtt csapatépítő, bemutatkozó játékokkal telt, amik megadták az
alaphangulatát a tábornak. Délután Európa országaival ismerkedtünk. Zászlókat,
ország neveket párosítottuk, újabb zászlókat készítettünk, illetve Európa
vaktérképét színezve elhelyeztük az országokat a térképen is. A térképekhez
ország felismerő társasjátékok is készültek. Végül egy kvíz játékban ország
ismereti tudásunkat is bővítettük. A keddi napunk elsősorban településünk, Szajol
bemutatásáról szólt. Játék segítségével különböző településformákat
hasonlítottunk össze, s összegyűjtöttük a falusi-városi élet előnyeit, hátrányait.
Térképvázlaton elhelyeztük Szajol főbb intézményeit, fontos helyeit. Ez után
csoportokban angol és német nyelvű társasjátékokat készítettek Szajol
térképvázlatára, és egy lyukas szöveg kiegészítésével röviden bemutatták a falut.
Szerdán Szarvasra kirándultunk, s a Mini Magyarország megtekintésével
megismertük „Nagy Magyarország” nevezetességeit. Hajóztunk a Kőrösön, majd
délután az állatparkban tettünk nagy sétát. Sok élménnyel gazdagodva tértünk
haza. Csütörtökön, építve az előző napi kirándulásra, PPT-ét készítettünk
Magyarország, illetve Budapest szép helyeiről. Délután környezetünk védelme
témakörben ismét társasjátékokat készítettünk, s jókat játszottunk a már elkészült
játékokkal. Pénteken az összefoglalás, ismeretek rendszerezése kapott hangsúlyt.
Akadályverseny keretében megmutatták a diákok milyen sokat tanultak a héten.
Megnéztük az összeállított PPT-ket, s értékeltük a hetet. Mindkét csoportban
pozitív visszajelzést kaptunk a tanulóktól, mindenki jól érezte magát. Kiemelték a
sok játékot, társasjátékok készítését, akadályversenyt, PPT készítést, kirándulást.
Ezeken kívül a jó társaság, csapatmunka, jó hangulat, s a játékos sok szó tanulása
is tetszett mindenkinek. A játékok, feladatok angol nyelven folytak, s a szókincs
bővítése, önálló szövegszerkesztés, beszédkészség fejlesztése volt a legfőbb
célkitűzés. Az előző évben készített dolgokat fölhasználtuk, kibővítettük. Ebben
az évben sok társasjáték készült, amiket lamináltunk, s a tanév során is játszhatnak
velük a gyerekek. Munkánkat 4 középiskolás önkéntes segítette, akik jó
nyelvtudásukkal motiválták tanulóinkat.
Kovácsné Tóth Valéria
Kun Mihály

Környezetvédelem, természetismeret,
tudatos fogyasztói magatartás témamodul
A közösségi alkalom során az ember és a környezet kapcsolatának megértése, a
természetes környezet anyagainak, azon belül a levegő s a tűz tulajdonságainak
megismerése, folyamatok, jelenségek értelmezése volt a célunk. Ezáltal a
környezetben található értékekhez megfelelő viszonyulást is segítette a program.
Mindkét csoportban élménypedagógiai szemlélettel fogtunk a szervezéshez.
Hétfőn délelőtt a diákok megismerték a hét programjait és társaikat. A
gyermekközösségben a megfelelő hangnem, a demokratikus, nyugodt légkör és
a bizalom már ekkor kialakult. A táborozók normákat, szabályokat alkottak, a
szabályokat követték, elfogadták. Megfogalmazták elvárásaikat. Ezeknek a
lejegyzett gondolatoknak, kívánságoknak a mentén történt a programzárás is,
ahol a gyerekek visszajelzéseket adtak, kifejthették véleményüket. A pozitív
hozzászólások alapján a programot sikeresnek ítéljük. Legnagyobb sikere a
játékos fizikai kísérleteknek volt, de nagyon lelkesen fogadták a kézműves
foglalkozásokat, vetélkedőket, csapatépítő játékokat is.
Az EFOP-3.2.15. által finanszírozott programra hétfőn délelőtt került sor:
Interaktív pályaorientáció címmel. A külső előadó az egyéni és csoportos
felelősségről szóló játékokkal, aktív tevékenységeken keresztül a drámajáték
eszközével mutatta be a végzettség és a vállalható munka kapcsolatát.
Tanulságok, eredmények:
o A játékos, szórakoztató, ügyességi vetélkedők, kísérletek jó előkészítői
vagy programelemei voltak a napi munkának.
o A változatos feladatok a könnyedebb és gyorsabb elsajátítást, felismerést
támogatta, kevésbé fáradtak el a nap során.
o A kooperatív technikák alkalmazása új helyzetekben eredményesebbé tette
a közösség- és személyiségépítő folyamatokat.
o Gondolkodásmódjuk, viselkedésük hozzájárult a fenntartható fejlődés,
környezetmegóvás megvalósulásához.
A tábor utóélete: iskolakezdéskor a tanulók élménybeszámolója diáktársaiknak,
iskolaújságban történő megjelentetése, kiállítás szervezése.

Barna Gyuláné

