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TÉMAHÉT A KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
felső tagozatán
2011.március 9 – 17-ig témahetet rendeztünk iskolánkban „Az 1848-49-es hősök nyomában”
címmel. Ez azt jelenti, hogy egy héten át e témában a hagyományos oktatástól eltérő, teljesen más
módszerekkel bővíthették tanulóink ismereteiket.
Az ünnepélyes megnyitás márc. 9-én volt, amelyen Balog Istvánné igazgató ismertette a
programokat, s meghirdette a versenyeket. A diákok érdeklődésüknek megfelelően különböző
területeken mérettethették meg magukat. Fantáziájuk szárnyra kelhetett, s írhattak verset, prózát,
készíthettek projekteket, de lerajzolhatták e történelmi időszak fontos eseményeit is. A vers- és
prózamondó verseny hatalmas élményt jelentett a nézőknek, s a zsűri tagjainak egyaránt.

Részt

vettek a gyerekek történelmi előadásokon, énekeltek katonadalokat, készítettek kokárdát, de az
isaszegi csatáról vetített film is nagy érdeklődést váltott ki körükben.
Az egész iskola történelmi díszbe öltözött.
A csodálatos tavaszi napsütésben végigjártuk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc isaszegi
emlékhelyeit. A március 15-i iskolai megemlékezésünk ünnepi műsorát a 8.a osztály tanulói
adták. A sok-sok program rengeteg lehetőséget adott a diákoknak új ismeretek szerzésére, a régiek
bővítésére, valamint elmélyítésére.
Kurunczi Imréné
tanár

alsó tagozatán
Iskolánkban 2011. március 09. és 17. között – második alkalommal – rendeztük meg az
1848–49-es történelmi hősöknek emléket állító témahetünket. A gyerekeket változatos
programok segítették a múltidézésben, mely során több mint 160 évet repülhettek vissza az
időben.
Az ünnepélyes megnyitó után, Kővágó Zsolt toborzójára mindenki táncra perdült, s a
mulatság végén tiszteletbeli huszárokká váltak tanítványaink. Az Isaszegi Szent Márton
Lovas Hagyományőrző Egyesület képviseletében Palánkai József huszárbemutatóját, majd
az azt követő betyáros ostorpattogtatást – mellyel Szloboda István szerzett feledhetetlen
perceket számunkra – még sokáig fogjuk emlegetni. A bemutató megszervezéséért és a

közreműködésért köszönetünket fejezzük ki Hanák Edének, aki lelkesen segítette terveink
megvalósítását.
Az 1848. március 15-i események felidézését a 4.b osztály és a kisénekkar ünnepi műsora
tette feledhetetlenné. A 4.a és a 3.a osztály tanulói a Szabadságtörekvések Emléktemploma –
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megemlékezésen

és

koszorúzáson
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A

rendezvénysorozatot akadályverseny, majd a „Gábor Áron rézágyúja…” című rajzpályázat
nyerteseinek kihirdetése zárta. Mozgalmas, tartalmas programjainkon kívül, a gyerekek a
tanórákon is e kor szellemiségével, nagy alakjaival, eseményeivel ismerkedtek meg. Bízunk
benne, hogy az így szerzett információk, tapasztalatok mélyen elraktározódnak tanítványaink
emlékeiben, és sok-sok év múlva is szívesen emlékeznek majd vissza a 2010–2011-es tanév
témahetére!
Abonyiné Gódor Boglárka
tanítónő

Damjanich János Általános Iskola
Mint ahogy azt már korábban írtuk, iskolánk, az isaszegi Damjanich János Általános Iskola a
2010–2011-es tanévben országos, komplex történelmi vetélkedőt hirdetett „Örökségünk
Rákóczi” címmel a Rákóczi szabadságharcot lezáró szatmári béke 300. évfordulója
alkalmából.
A verseny 30 (7. osztályos, 4 fős) csapat benevezésével indult 2010 szeptemberében
ingyenesen, interneten keresztül. Nagy örömünkre az ország minden részéről, sőt határon
túlról is vannak versenyző csapataink.
A verseny hét írásbeli fordulóból és egy szóbeli döntőből áll, melyen a legjobb 10 csapat
mérkőzik meg egymással. Jelenleg az utolsó, hetedik forduló feladatait oldják meg a
gyerekek.
Mi, a szervezők pedig már a szóbeli döntőre készülünk, melyet 2011. április 30-ára,
szombatra tervezünk. Iskolánkban a legeredményesebb csapatok fogják összemérni
tudásukat. A döntő feladatainak megoldásában minden csapatnak szüksége lesz elméleti
ismereteire, kreativitásra és tudásuk gyakorlatban való alkalmazására is.
Prominens személyiségekből álló zsűrink elnökének Katona Tamás történész urat kértük
fel, aki örömmel elfogadta meghívásunkat. Nagy várakozással állunk a döntő elébe!
Reméljük, sikerül majd a résztvevő gyerekeknek egy érdekes, kellemes, jó hangulatú napot
szerveznünk.
Rafael Károlyné, Csekéné Valkony Andrea
Nagy örömömre szolgált, hogy az elmúlt hónapban több osztállyal is lehetőségünk nyílt arra,
hogy az isaszegi Jókai Mór Könyvtárban rendhagyó történelemórán vegyünk részt.
A Damjanich János Általános Iskola 7.a és 7.b osztályosaival az 1848–49-es
szabadságharcról (különös tekintettel az isaszegi csatára) témakörben, míg a 6.a osztállyal
Mátyás király és kora Magyarországon címmel hallgathattunk érdekfeszítő előadást, majd
egy játékos vetélkedőt szervezett a gyerekeknek Majsa Györgyné Olgi néni.
Ezúton is szeretném megköszönni az isaszegi könyvtár együttműködését!
Rafael Károlyné

A 7.a osztályból Tóth Andrea és Tóth Tímea írását olvashatják:
„2011. február 21-én az isaszegi Jókai Mór Könyvtárban tartottuk meg a történelemórát. A
téma az 1848–49-es szabadságharc isaszegi csatája volt. Olgi nénitől sok érdekességet
tudtunk meg a csata hátteréről, a szembenálló felekről, a hős tábornokokról, a lezajló
ütközetről. Büszkék lehetünk az itt harcoló magyar katonáinkra, akik bátorságukkal,
kitartásukkal példát mutattak a jövő nemzedéke számára! Nagyon jól éreztük magunkat
ebben az egy órában, kicsit más volt, mint általában, a tanórákon, nagyon tetszett. Reméljük
máskor is lesz erre lehetőségünk! Köszönjük!”

