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„3.1.3. Projektszinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi 
komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, 
legalább két tehetségterületet érint, és a megvalósítás eredményeképpen 
tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, prezentáció, interaktív bemutató stb.) jön 
létre. A komplex tehetséggondozó programot több, egymással együttműkö-
dő, legalább 20 órás, kisebb létszámú (minimum 5 fő, maximum 10 fő fiatal) 
műhelyek alkotják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe mini-
mum 15 fő, maximum 30 fő tehetséges gyermek/fiatal vonható be.”

Idézet a pályázatI kIírásból
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Célunk, hogy felfigyeljünk a szakiskolai képzésben elszórtan jelentkező, ki-
emelten tehetséges diákokra, akik átlag feletti általános vagy speciális ké-
pességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkeznek, és felkelthe-
tő bennük a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. Célunk továbbá, 
hogy gyarapítsuk közismereti és szakmai ismereteiket; teret adjunk a krea
tivitásuk kibontakoztatásának; fejlesszük társas, szociális készségeiket. 
Szeretnénk követni a „Diszlexiásbarát oktatási intézmény” cím (MTA) 
elnyerésekor, továbbá a TÁMOP3.4.3.08/120090017 projektben kidol-
gozott és azóta is fenntartott tehetséggondozó munkák szemléletét, a ho-
lisztikus megközelítést.

a projekt célja
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Téma az Ünnep. Tehetséges diákjainkat célirányosan, sokféle képességet 
megmozgató tevékenységekkel kínáljuk meg. Így segítjük elő, hogy meg-
találják kifejezőeszközüket. Teret adunk a kreatív-produktív tehetségük 
megmutatkozásának, alkotóenergiáikat pozitív mederbe tereljük. 

Az öt egymással együttműködő, egymást erősítő, egyenként két tehetség-
területet fejlesztő Műhely műhelyprogramjának összeállításában mind-
végig azt a célt követtük, hogy a tanulók képességstruktúrájának erősségei-
re alapozva – a sikerélmény és az alkotás örömének megtapasztalása révén 
– fejlesszük a tehetségükkel összefüggő gyenge oldalukat.

A Műhelyek egyenként 20 órás műhelymunkáinak keretében, műhelyen-
ként 6 tehetséges diák által tárgyiasult alkotások, produktumok jönnek lét-
re, amelyek önállóan is értékes alkotások. 

a projekt Ismertetése
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Az öt Műhely öt produktuma együttesen sokoldalúan közelíti meg a köz-
ponti Ünnep projekttémát. A műhelyproduktumok így többletértéket 
nyernek, és mindezek egységet alkotva egy műsoros CD-ben öltenek for-
mát. A tehetségprogram átfogó projekt formájában valósul meg, amelynek 
projektágai az egyes műhelyprogram-tematikák. A műhelyeken belül főleg 
csoportmunkát, kooperatív technikát alkalmazunk. 

Kiegészítő tevékenységként két programot választottunk, melyben min-
den diák részt vett. Az egyik program a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
 Múzeum meglátogatása volt, ahol a diákok az Ünnep projekttémához sok-
irányú megközelítést tapasztalhattak meg. A másik program színházláto-
gatás volt. Olyan előadást kerestünk, amely hatékonyan kiegészíti a sza-
valók, a színjátszók tehetséggondozó programját, de minden diák számára 
hasznos is lehet.

a projekt Ismertetése
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Szép és felemelő munkán vagyunk túl. Mint minden műhelymunka, ez is úgy kezdődött 
hogy a versmondók először meghallgatták a 10 x 2 óra foglalkozástervét. Igyekeztem úgy 
felépíteni a foglalkozásokat, hogy először a versmondáshoz szükséges elméleti isme-
reteket adtam át a diákoknak, mégpedig mindenkinek a saját választott verse alapján. 
A  legtöbb gondot a versek értelmezése okozta. Kaptak a fiatalok egy elgondolkodtató 
feladatot: Miért vers a vers? Fejtegettük a költő, az előadó és a befogadó egyéniségének 
öszefüggését. Fontos kulcsszavaink: a hitelesség és a versválasztás.

Gellénné Pozsgai 
Györgyi

programvezető

Versmondók  műhelye
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Az ünnepkörökhöz közösen válogattunk verseket a könyv-
tárban és az interneten. Amikor nagy mennyiségű anyag 
összegyűlt, kialakítottuk a koncepciót. Terveztünk a mű-
sorba éneklést és verskórust is. Weöres Sándor versei erre 
igen alkalmasak. Ez hozta magával, hogy olyan ünnepekről 
emlékezzünk meg, amelyek a családhoz, az egyéni ünnep-
lési szokásokhoz, népszokásokhoz kapcsolódnak. Logikai-
lag pedig az évszakokhoz kötöttük az ünnepeket, amelyek 
kronologikus sorban követik egymást.
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Az idő rövidsége miatt én választottam ki a ver-
sekhez az előadókat, hisz nagyrészt már érzé-
keltem, ki melyiket tudná szépen elmondani. 
Amikor összeállt a műsor, felvettük az anyagot, 
majd a vágás után elkészült a mű, 30 percesre 
sikerült. Egy-egy ünnep alkalmából részlete-
ket játszhatunk be az osztályokban.

Weöres Sándor:
Tavaszköszöntő

Sándor napján megszakad a tél,
József napján megszűnik a szél,
zsákban Benedek
hoz majd meleget,
nincs több fázás, boldog, aki él.

Gazdag Erzsi: 
Itt a farsang

Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.
Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár,
A kávészem int neki,
míg az őrlő pergeti.
Heje-huja vigalom!
habos fánk a jutalom.
Mákos patkó, babkávé,
értük van a parádé.

Mentovics Éva:  
Locsolóversek

Kora reggel elindultam,
erdőn, mezőn jártam,
ringatózó tölgy tövében
kisnyulakat láttam.
Tojást cipelt mind a három:
lilát, sárgát kéket.
Ha nem bánod, én örömmel
meglocsollak téged.
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Pákolitz István:
Anyámnak

Hogyha virág lennék,
ölelnélek jó illattal;
hogyha madár lennék,
dicsérnélek zengő dallal;
hogyha mennybolt lennék,
aranynappal, ezüst holddal,
beragyognám életedet csillagokkal.
Virág vagyok: ékes,
piros szirmú, gyönge rózsád,
madár vagyok: fényes
dalt fütyülő csöpp rigócskád,
eged is: szépséges
aranynappal, ezüstholddal,
beragyogom életedet csillagokkal.

Benedek Elek
Aratáskor

Megérett a búza, sárgul a kalásza
Piroslik a szeme, kész az aratásra.
Dűl a kalásztenger, a kalongyák gyűlnek,
Aratók danája hangzik mindenünnet.
Amerre én járok, mindenütt aratnak,
Izzad a szegény nép, tüzében a napnak.
Arcát a tüzes nap perzseli keményen,
Bánja is a jó nép, dolgozik serényen.
Peng a kasza, sarló, csendül hegy, völgy, róna,
Nincs az a muzsika, amely szebben szólna:
Még a pacsirta is elhallgat dalával,
A levegő-égben némán lebeg, szárnyal.

Áprily Lajos: 
Rapsonné erdejében
(részlet)

Pünkösd másodnapján
gyönyörű a hajnal,
hangos pünkösdölők
indulnak a dallal:
„A pünkösdi rózsa
kihajlott az útra,
gyere bé, viloja,
szakassz egyet róla...”
Megindultunk mi is
frissen, kora reggel,
csilingelő szavú,
cifra gyermekekkel.
Százszor mondják a dalt,
soha el se vétik,
elkísértek vele
a falu végéig.
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Gárdonyi Géza:
A bor legendája

Szólt az Isten: „Kedves fiam, Nóé:
Itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: „No, megöregedtem,
de ilyen jó bogyót még nem ettem.”

Szól az Isten: „Kedves fiam, Nóé:
A csípős must, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felelt Noé: „Ihaj, csuhaj! Sári!
Három Istent kezdek immár látni!”

Szólt az Isten: „Kedves fiam, Nóé:
Hát az ó-bor, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: „Iszom reggel óta:
Gyere pajtás, van még a hordóba!”

Ady Endre:
Karácsony I.

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme sugna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma. 

Weöres Sándor: 
A galagonya 

     Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
        ruhája.
     Zúg a tüske,
szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya
        magába.
     Hogyha a Hold rá
        fátylat ereszt:
     lánnyá válik,
        sírni kezd.
     Őszi éjjel
izzik a galagonya
izzik a galagonya
        ruhája.
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Számomra ez a munka felemelő volt, mert gyermekeink rejtett tehet-
ségét, érdeklődését így jobban tudtam megismerni, mint órai keretek 
között. Remélem, az itt tanultakat kamatoztatják a továbbiakban is.
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Bár a projekt csak második félévtől indult be igazán, a csapatommal már az első félévben 
együtt dolgoztunk az ünnepi műsorok és megemlékezések miatt. Az első nagyobb ese-
ményünk az október 23-i ünnepség megszervezése volt. Ennek az volt a nehézsége, hogy 
új csapattal kellett együtt dolgoznunk. A végzősök ugyanis már élő műsort nem vállaltak 
el. Az október 23-i és a március 15-i műsor felvételében azonban aktívan részt vettek, 
hiszen ez csak két délutánt vett igénybe, és olvashatták a szövegeket is.

Cseri Nikolett
programvezető

színjátszók  műhelye
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A 9. évfolyammal a többi kisebb ünnepet dolgoztuk fel, külön 
hangsúlyt fektetve az október 6-i, valamint az augusztus 20-i 
megemlékezésre. Együtt választottuk ki a szövegeket, pró-
báltunk, olvasópróbát tartottunk, megbeszéltük, milyen kép 
legyen a háttérben, milyen zenék és videók kerüljenek bele 
az egyes részekbe. A munka során végül is többen dolgoztak 
velünk, mint ahányan eredetileg jelentkeztek, de egy ilyen 
nagyszabású munkánál ez természetes. 
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A közös munka nagyon jót tett a diákoknak, lelkesen vetették 
bele magukat a szereplésbe, néhol a lelkesedésük nagyobb 
volt, mint a tehetségük, de ez mit sem vont le a minőségből. 
Vegyes csoporttal dolgoztam, a 9-12. évfolyam minden kor-
osztályából voltak hosszabb-rövidebb ideig a csapatban diá-
kok. Úgy érzem, hogy a projektbeli együttműködést a későb-
biekben is fenn tudjuk tartani, és tovább tudjuk folytatni a 
foglalkozásokat.
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A műhelyfoglalkozás során az egyik feladat plakátkészítés volt a Színjátszók 
Műhelyének előadásához, a másik CD-borító készítése a teljes projekttevé-
kenység minden műhelyének produktumait tartalmazó műsoros CD-hez. 
A projektben 9. évfolyamos tanulók vettek részt. Először az információszer-
zésre, az adatgyűjtésre koncentráltunk. Különböző stílusú plakátokat, CD-
borítókat kerestek, képszerkesztő programokat próbáltak ki a tanulók. Ezt a 
tevékenységet nagyon élvezték, kíváncsian nézegették egymás választásait, és 
ezeket meg is beszélték.

Matéka Éva
Zsombori Melinda
programvezetők

műVészetek - Idegen nyelV műhelye
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Az információgyűjtés és -keresés után, hogy a kéz-
ügyességük is fejlődjön, elkezdték összeállítani a 
plakátokat meg a CD-borítót. Plakát formájában 
megfestették az ünnepeket, és feliratokat helyez-
tek el rajta. Kipróbálták a különböző betűtípuso-
kat is, ami remek időtöltés volt.



16

Hasznosnak tartottuk a műhelytevékeny-
séget. Észrevettük ugyanis, hogy a diákok 
a számítógépet információkeresésre, adat-
gyűjtésre kevésbé tudják használni (inkább 
csak a kapcsolattartás, a játék a cél), és nem 
látják át, hogy milyen sokrétűen is lehet vele 
dolgozni. Azt is észrevettük viszont, hogy a 
kézügyességük nagyon jó és fejleszthető. 

Néhányan ügyesen használták a képszer-
kesztő programot, a betűk szerkesztése is 
könnyen ment. A tanulók érdeklődéssel fi-
gyelték egymás tevékenységét, munkáját. 
Segítettek egymásnak, sok ötlet felmerült 
bennük. Úgy éreztük, sokat tanultak a mű-
helyfoglalkozások során.
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Célunk az volt, hogy diákjaink széleskörűen megismerkedhessenek az ünnepeinkkel, 
népszokásokkal, hagyományokkal. Fejlődjenek ünneplési szokásaik, társaikkal való 
együttműködésük, erősödjön hagyománytiszteletük. A gyakorlati tevékenységek során 
fontossá vált számukra az ünnepekre való felkészülés és a másoknak való örömszerzés. 
Ünnepeink áttekintése, eredetük megismerése után, az eszközök és a rendelkezésre álló 
anyagok alkalmazásának módjaival foglalkoztunk.

Bárdos Mária
Tóth Anna 

programvezetők

ÜnnepI dekorálás műhelye
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Bemutatására kerül-
tek a különböző kézműves tech-

nikák. A papírfonási technika 
kiemelt jelentőséget kapott, mert 
itt hulladékpapír felhasználásával 

készültek a papírpálcák. Újságpapír-
ból készítettük az alapanyagot, amiből 

a későbbi foglalkozások során kosa-
rat fontunk. Különböző virágokat, 

masnikat, fonásokat és csomagolási 
módokat ismertettünk meg 

tanulóinkkal.



19

A követ-
kező foglal-

kozás az adventi 
készülődés jegyében 

zajlott. Előre megsütött mézes
kalácsot díszítettünk, egyedi asztaldíszeket, kopog-

tatókat terveztünk és készítettünk a tanulókkal. 
Iskolánk feldíszítéséhez sok mikulásvirágot 

hajtogattak tanulóink, és az elsősökkel 
együtt fel is díszítették az épületet. 
A közös munka összehozta a külön-

böző évfolyamokat, örömmel dolgoz-
tak együtt. Sok ajándékot készítettek 

a tanulók.
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A tavasz ünnepei

Március – böjtmás hava
 • böjti időszak; nemzeti ünnep; 

tavaszi napéjegyenlőség; húsvét; 
tavaszváró ősi szokások; locsolko-
dás; hímes tojás

Április – Szent György hava
 • sárkányölő Szent György ünnepe

Május – pünkösd hava
 • a munka ünnepe; pünkösd; pün-

kösdi királyság; pünkösdi búcsú
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Június – Szent Iván hava
 • nyári napforduló; Szent Iván 

éjjele; tűzugrás
Július – Szent Jakab hava

 • szentek, templomok névadójának 
ünnepei; búcsúk; vásárok

Augusztus – Kisasszony hava
 • Szent István napja; ünnepélyes 

körmenet; kirakodóvásár; az új 
kenyér ünnepe

A nyár ünnepei
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Szeptember – Szent Mihály hava
 • Szent Mihály napja; őszi mulatság; 

szüret; szüreti bál
Október – mindszent hava

 • az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc; Magyar 
Köztársaság kikiáltásának napja

November – Szent András hava
 • mindenszentek/halottak napja; 

Szent Márton-nap; Katalin-nap; 
disznóvágás, disznótor

Az ősz ünnepei
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December – karácsony hava
 • advent; Szent Miklós/Mikulás 

napja; Luca-nap; karácsony; 
szilveszter

Január – Boldogasszony hava
 • újév; vízkereszt, háromkirályok 

napja
Február – böjtelő hava

 • farsang; farsangi bál; Bálint-nap/
Valentin-nap; mohácsi busójárás

A tél ünnepei
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Hozzávalók Egységár Kalkuláció
6-8 db savanyított káposztalevél 399 199
1 kis doboz sűrített paradicsom 56 56

3-4 kiskanál pirospaprika 275 100
2-3 gerezd fokhagyma 1988 88

1 fej vöröshagyma 249 35
6-8 szelet tarja 940 470
1 pohár tejföl 99 99

majoránna 60 5
kevés só 159 5

bors 115 5
olaj 399 20

1082

A karácsonyi szokásokat elevenítettük fel a saját él-
ményeinkkel, tapasztalatainkkal gazdagítva. Ezután 
következtek az ünnepi menü részletei. Mindenki 
beszámolt arról, hogy a saját családi környezetében 
hogyan zajlott a karácsonyi ebédre, vacsorára való 
készülődés. A következő lépés új, egyénileg tervezett 
ünnepi menü elkészítése, illetve szerkesztése volt 
számítógépen. A tanulók az általuk választott ün-
nepi menü elkészítéséhez megkeresték a különböző 
ételek receptjeit. Ezeket PowerPoint bemutatóban 
foglalták össze, az ünnepi menü étlapját szövegszer-
kesztőben készítették el. Az étlap a különböző fogá-
sok árát is tartalmazta.

Sinkovicz Melinda
Ferenczi Edit

programvezetők

terVezés - költségVetés műhelye
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Az Ünnepi Dekoráció Műhely által készített ünnepi asztalra megtervezték és elkészítet-
ték a menükártyát. Képeket kerestek az ünnepi terítésről. Az adott ünnephez kapcsolódó 
ételhez bort választottak, amit be is  csomagoltak. A tanulók információt gyűjtöttek az 
egyes országok szokásairól. Megtervezték az országok ünnepi ételeit bemutató prezen-
tációt, amelyet el is készítettek. A közösen kiválasztott ország egy jellegzetes ételének 
költségvetés-készítése következett. A kiválasztott étel hozzávalóit összeírták, lemérték, 
beblokkolták a pénztárgépbe, így rögtön megkapták a fizetendő összeget.
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A tarját besózzuk, mindkét oldalát elősütjük. Olaj-
ban megpárolunk 1 fej apróra vágott vöröshagymát, 
majd rászórjuk a pirospaprikát. A tejfölt összekever-
jük a paradicsommal, a fűszerekkel és az összezúzott 
fokhagymával. A hússzeletek mindkét oldalát ezzel 
a mártással megkenjük, és betekerjük a káposztale-
velekbe. Egymás mellé helyezzük a pörköltszaftra, 
a maradék fűszeres tejfölt felhígítjuk, és ráöntjük 
a hússzeletekre, majd lassú tűzön puhára pároljuk. 
Köretként rizzsel vagy burgonyával tálalhatjuk.

Fűszeres tarja  
savanyú káposztával

6-8 db savanyított káposztalevél
1 kis doboz sűrített paradicsom

3-4 kiskanál pirospaprika
2-3 gerezd fokhagyma

1 fej vöröshagyma
6-8 szelet tarja
1 pohár tejföl

majoránna
kevés só

bors
olaj
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A zöldségeket megtisztítom, felvágom, 
majd a csülök és a kolbász főzőlevébe be-
leteszem. Amikor a zöldségek megfőttek, 
behabarom a levest a tejföllel és a liszttel. 
Citrommal, ecettel ízesítem. Tálaláskor 
merek a levesből, ráteszek 1 db chilit, és a 
medvehagyma virágával díszítem.

 • 2 dl tejföl  • tárkonyos ecet
 • 1 evőkanál liszt  • almaborecet
 • 1 citrom  • só

Erdélyi tárkonyos 
medvehagymás zöldségleves

 • 1 liter füstölt csülök főzőleve
 • 2 dl kolbász főzőleve
 • 1 ek. friss tárkonylevél
 • 1 db petrezselyemgyökér
 • 1 db kicsi fejessaláta
 • 3 db zsenge karalábélevél
 • 3 db nagy burgonya
 • 3 ág zellerlevél
 • 1 db újhagyma zöldjével
 • egy szál póréhagyma
 • fél csokor medvehagyma
 • fél csokor petrezselyem
 • 1 db kicsi zeller
 • fél karalábé
 • 1 db sárgarépa
 • 1 csokor kapor
 • 2 db chilipaprika
 • morzsolt tárkony
 • őrölt fekete bors
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A szentendrei HÉV-vel utaztunk a végállo-
másig, ahonnan különjárat vitte a csoportot 
a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum-
ba, amely Magyarország legnagyobb szabad-
téri múzeuma.

kIegészítő program 1.
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Az állandó szabadtéri kiállítások a 100-200 év-
vel ezelőtti magyar vidéki életbe repítették a 
csapatot. A terület bejárását segítette az  1930-as 
éveket idéző skanzenvonat. Korhű öltözetben 
szolgálatot teljesítő kalauz és mozdonyvezető 
irányításával és tájékoztatásával jártuk be a te-
rületet. Tanulóink nagyon élvezték a friss leve-
gőn való barangolást. Sok helyen megilletődve 
és „tátott szájjal” csodálták a falusi életmódot.
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Az ebéd szintén szervezett formában történt, 
a helyi fogadóban. Nagyon kedvesen fogadtak 
bennünket. Gyorsan kiszolgálták az éhes sere-
get. Az időjárás egész nap kegyes volt hozzánk, 
a hazautazás időpontjáig. Cseppet nyakunkba 
szakadt az ég, de a fogadóban átvészeltük. A ha-
zautazás során a tanulók egy része már békésen 
szundikált, kipihenve a nap fáradalmait.
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2016. április 20-án a Vígszínházban a Makrancos Kata 
című előadást néztük meg. Ez a komédia azért aktuális, 
mert William Shakespeare 1564. április 23-án született, 
és 1616. április 23-án halt meg. A darab bemutatásával, 
illetve a színmű megtekintésével a színház és a tanuló-
ink is méltón emlékeztek a halhatatlan mester halálá-
nak 400. évfordulójára. Diákjaink élvezték a vígjátékot, 
főleg azért, mert a mai kornak megfelelő díszlettel és 
nyelvezettel jelenítette meg a rendező.

kIegészítő program 2.



32 „Nekem nagyon tetszett a színházi előadás. Szerintem ez jó jutalom volt, mert még 
tanultunk is belőle. Aki pedig nem ismerte, az legalább már tudja, hogy miről szól.”

A programban való részvétel lehetősége és a szín-
ház világának megismerése nagy élményt nyújtott a 
tanulóknak. Több diákunknak ez volt az első talál-
kozása a színházzal. Az előadás megtekintése előtt 
megbeszéltük tanulóinkkal az öltözködési és visel-
kedési normákat. Az előadás kezdete előtt minden-
ki időben érkezett, és az alkalomnak megfelelő öltö-
zetben jelent meg. 
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