TÉLI ÜNNEPKÖRÖK – PROJEKT
Amikor projektről beszélünk, a legtöbben arra gondolnak, hogy a projekt egy olyan tanítási forma, amelynél a tananyagot, a tanulói tevékenységet egy alkotó folyamat köré szervezzük, aminek a végeredménye egy produktum, s ami elég érdekes a gyermekek számára ahhoz,
hogy szívesen vegyenek részt benne. Ezért fontos kompetenciafejlesztő módszer a projekt, mert változatosságot hoz, és a gyakorlati
folyamatok következtében a gyermek nemcsak elméleti tartalmakkal
gyarapodik.
Ha máshonnan közelítem meg, akkor a projekt az egyik
legjobb közösségnevelő és -építő módszer, amely – az új
köznevelési törvényt kiaknázva – kiváló nevelési eszköz
lehet a pedagógusok kezében. A délután szervezett foglalkozásokat a rendszerváltás előtti iskolákban a kisdobos/
úttörő programok jelentették, egyszersmind keretet biztosítva az iskolai közösségi nevelőmunkának. A rendszerváltás után ez a tevékenység kiszorult az iskolákból, s nem
jött helyette semmi, ami keretet adott volna e tevékenységnek. Pedig a hiánya drámai következményekkel járt,
különösen a városi/nagyvárosi iskolákban, ahol a falu nevelőereje nem érvényesülhetett.
A folyamatos forráshiány leépítette a korábbi időszakra jellemző gazdag szakköri tevékenységeket, helyettük
a szülők iskolán kívüli „fizetős” elfoglaltságokat kerestek
csemetéik számára. Az egyéni alapon választott programok iskolán kívül történtek, új közösségekben, így a
gyermekek szűkebb iskolai közössége egyre kisebb teret
kapott. A következmény minden pedagógus számára ismert: egyre több a „magának való”, egocentrikus fiatal,
sőt, azok a gyermekek, akikkel ez a folyamat elkezdődött,
ma már szülők, így e tendencia már ezt a korosztályt is
érinti.
A változtatás szükségszerűségét a pedagógusok zöme
már régen érzi. Új keret kell hát a közösségi neveléshez, a
közösségépítéshez, s erre kiváló lehet a projekt. A projekt,
amelyben a tervezéstől a produktumig közösen dolgozunk együtt a gyermekekkel, s így minden lépését magukénak érzik. Az a projekt, amely az egész csoportot, esetleg évfolyamot, vagy akár egy egész iskolát érint, nagyon
közösségformáló, hiszen a közös tevékenység, a közös
munka és a közös siker eggyé kovácsolja a résztvevőket.
Az iskolákban a legkézenfekvőbb projektek az ünnepek.
Az iskolai ünnepélyeken szereplők legtöbbször a tehetséges
tanulók alkalmilag összeállított csoportja. A nevelő hatása
azonban nemcsak a szereplésben résztvevőket érinti, mert
az ünnepély egyben a hazafias, az érzelmi, az esztétikai stb.
nevelés területén is hatással van az összes tanulóra.
A legnagyobb közösségépítő lehetőséget azonban a téli ünnepkörök jelentik, mivel ez egy hosszú időszak, amely folyamatos tevékenységet, folyamatos szereplési lehetőséget
nyújt, egyben pedig kiváló közösségnevelő hatású.
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A téli ünnepkörök alatt általában az adventtől vízkeresztig terjedő időszakot értik, de folytatható a sor a vízkereszttől nagyböjtig terjedő idővel, a farsanggal. Az ünnepsorozat szinte minden tantárgyat érint, és különösen
alkalmas a hagyományok, népszokások mellett a gyermekek mai igényeinek megfelelő szórakozásra is.
Iskolánkban, a Sugár Suliban az ünnepkörök kezdete november 30., András napja („a nap a néphagyományban az
advent közeledtét jelzi, mivel a hozzá legközelebb eső vasárnap advent első vasárnapja”), majd ezt követi december 4., Szent Borbála napja (védőszentje volt a bányászoknak, a tüzéreknek, a váraknak. Szent Katalinnal együtt a
hajadon lányok pártfogójuknak tekintették, s a Borbála
napján vízbe tett és karácsonyra kivirágzott cseresznyeág,
gally a házasságot jelentette).
Az András napot követő első hétfőn elkezdődik az iskolában az adventi időszak. Ettől kezdve folyamatos a készülődés karácsonyra, s ebbe a folyamatba a pedagógusokon
és a gyerekeken kívül bevonjuk a szülőket is. Közvetlenül
az adventi időszak előtt összeül a diákönkormányzat, a
szülői munkaközösség, s közösen megtervezzük az ünnepkörök eseményeit, megtörténnek a feladatvállalások.
Először a gyerekek egy délutáni foglalkozáson adventi
koszorúkat készítenek. A koszorúkat eredetileg az osztályok díszítésére készítették, de mára annyira népszerűvé
vált, hogy a szülők többsége már az iskolából szerzi be
otthonra a koszorút. Ezzel párhuzamosan elkezdődik
az osztályok és az iskola folyosóinak díszítése is. Fontos,
hogy minden dekorációt – a tanárok segítségével – maguk
a gyerekek készítenek el. Sőt, az ajándékok is saját kezűleg
készülnek Mikulásra, karácsonyra. (Nagyon nehéz volt a
szülőket leszoktatni arról, hogy Mikulásra „csokoládéhalmazokat” hozzanak a gyerekeknek.) Az osztályokban
kihúzzák egymás nevét az ajándékozáshoz (ez a legtöbb
iskolában így van), azonban az ajándékot nem szabad
megvenni, hanem készíteni kell. (Ez a nevelőtestületben is
így van!) A legügyesebbekkel hatalmas adventi koszorút
készítünk, amit az aulában helyezünk el, s minden héten
egy olyan gyermek gyújthatja meg a gyertyát, aki ezt kiérdemelte. Ezen kívül van még egy adventi szokásunk,
ami talán a legfontosabb a gyermekek számára. Az iskola
udvarán található színpad mögötti falra adventi naptárt

készítünk: annyi számozott zsák kerül fel, ahány nap van
karácsonyig, s mindegyik ajándékot rejt.

Mit rejt a zsák?

Az iskola összes gyermekének (387 tanuló) a nevét cetlire írjuk fel, és egy előre elkészített kis dobozba tesszük.
Az első napon az első nevet az igazgató húzza ki reggel
az udvaron az összes gyermek jelenlétében. A „szerencsés
nyertes” átveheti a zsákba rejtett ajándékot, majd kihúzza
annak a gyermeknek a nevét, aki majd másnap reggel lesz
jogosult ugyanerre. Ez a szertartás minden nap lezajlik,
egészen a karácsonyi ünnepélyig, a téli szünet kezdetéig.
Ennek a programszakasznak a jelentősége az önállóan
készített ajándék és a dekoráció. Megtanulják megbecsülni mindazt, ami elkészül. A tantermek és a folyosó
dekorációját már régóta a gyermekek készítik, az iskola
„karácsonyi díszbe öltöztetése” pedig különleges eseménye az évnek. Öröm nézni a sok diákmunkát, de az igazi
„hozadéka” a programnak az, hogy a gyerekek nem rongálnak semmit (nincs firkált pad, tönkretett faliújság stb.),
vigyáznak arra, amit elkészítettek. A másik pedagógiai
célja ennek a projektszakasznak, hogy a közösen végzett
munka jó közösségépítő program. Nemcsak összehozza
az osztályokat (büszkék arra, amit közösen készítettek),
hanem a tanárokkal, szülőkkel végzett közös felkészülés,
közös várakozást vált ki, s így válik igazán közösségivé
az ünnep. Ennek megkoronázása a karácsony esti karácsonyfa-állítás, de erre majd később kitérek, addig még
történik néhány jelentős esemény.
Az adventi készülődés alatt az első igazán jelentős iskolai szintű esemény a Mikulás. Korábban ez úgy zajlott,
hogy minden felső tagozatos osztály készített Mikulásműsort egy-egy alsós osztálynak. Ez a legtöbb iskolában
ma is így zajlik. Az egyik évben azonban érdekes dolog
történt. Megkerestek a nyolcadikosok azzal a kéréssel,
hogy jöjjön hozzájuk is a Mikulás.
– Mi miért maradunk ki ebből? – kérdezték szemrehányóan. Igazat adtunk nekik, sőt, az ötletet igazán jónak találtuk. Nem is bántuk meg! A tapasztalat szerint a
nagyobb gyerekeknek is fontos az, hogy az osztályukba

ellátogasson a Mikulás. Persze, teljesen másként fogadják, mint az alsósok, mégis alig várják már az eseményt,
amelynek külön kultusza van. Ez már számukra egyfajta
játék, amelyben „halálosan komolyan” veszik a Mikulás
„megjegyzéseit”, de ugyanakkor komolyan törekednek
arra, hogy kiérdemeljék a magatartásukkal, szorgalmukkal, hogy krampuszok lehessenek. Mert ki kell érdemelni azt, hogy a Mikulással mehessen valaki. Természetesen megtanulják a Mikulás-váró dalokat, énekkel várják
a Mikulást, aki – miután megérkezik – a krampuszaival
értékeli az osztályt, megnézi a dekorációt, majd minden
gyermekkel „elbeszélget”.
A Mikulás-járás megszervezése nem egyszerű, mert
reggel 8-tól délelőtt 11-ig bezárólag el kell jutni minden
osztályba. Ezért egyszerre három Mikulás járja az osztályokat, mindegyiket 3-4 krampusz kíséri. A Mikulás beszélgetése az osztállyal és a tanulókkal is pedagógiai célú.
Természetesen vigyázunk arra, hogy mindenkinek legyen érdeme az „Aranykönyvben”, legyen miért dicsérni,
de előkerül a „Fekete könyv” is, elmondjuk, mi az, amin
változtatni kellene. Ez is egyfajta „minőségbiztosítás/minőségfejlesztés”, a gyermek tudomására hozzuk, mik az
erősségei, s melyek a fejlesztendő területek.

Kezdődik a Mikulás-futás

11 óra után következik a Mikulás-futás: az iskola előtti
utcában versenyt futnak a gyerekek a Mikulással, ehhez
lezárjuk az utcát. Ennek a programnak inkább motivációs
célja van (nagyon szeretik a gyerekek), valamint szükséges
ez a mozgás a délelőtti várakozás után. Külön fut az alsó
és külön a felső. Ezt követően a gyerekek a tornaterembe
vonulnak, ami színházteremnek van ilyenkor berendezve. A színjátszósok előadása következik. Minden évben
meghívjuk az óvodásokat (közel 400-an jönnek el) egy kis
Mikulás-színdarab megtekintésére, ezt követően az iskola
tanulói számára is előadják a színjátszósok a színdarabot.
A napot az esti „Mikulás-fergeteg”, azaz „Mikulás-bál” koronázza meg.
A Mikulás után tovább folyik az adventi készülődés,
közben december 13-án Luca-napot tartunk.
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„Luca napon régen tilos volt fonni, sütni, mosni. Nem
volt ajánlatos kölcsönadni sem, mert az elkért dolgok boszorkányok kezére kerülhettek.” Ezen a napon búzát csíráztatunk, s azért, nehogy szembekerüljünk „Lucával”,
aznap nem írunk dolgozatot (nem dolgozunk mi sem).

tartunk, ahol az otthoni karácsonyra készítenek a gyerekek ajándékot. Ezt követően az egész iskola átvonul a
szemközti templomba, ahol az alsósok betlehemes játékát
követően iskolánk énekkara tart karácsonyi hangversenyt.
A hangversenybe később bekapcsolódik a volt tanítványok, majd a szülők által alkotott felnőttkórus is, végül
a hangverseny a teljes énekkar, valamint a gyermekek és a
közönség népénekével zárul.

Bő a kínálat a kirakodóvásáron

A téli szünet előtti utolsó hét a karácsony jegyében telik.
Hétfőn állítanak az osztályok karácsonyfát, s ekkor állítjuk fel az udvaron is az iskola karácsonyfáját. Kedden
kezdik el a gyerekek az iskola karácsonyfájára készíteni
a díszeket, amely 5-6 m magas, így elfér rajta az összes
gyermek dísze. Szerdán a technikai dolgozók felszerelik
a fenyőfa világítását, majd a gyermekek a segítségükkel –
osztályonként levonulva – feltehetik a díszeiket. Így ez a
fenyő mindenki karácsonyfája lesz.
Másnap, csütörtökön fordított műszak van az iskolában. Este, az utolsó órában tartjuk az osztálykarácsonyt,
amelyre bejönnek a szülők, majd este 7-kor mindenki levonul az udvarra. Az udvar egy jelzésre elsötétül, a hangszórókból megszólal a zongora, és gyerekekkel, pedagógusokkal, szülőkkel együtt énekeljük a karácsonyi dalokat a
fát körbeállva, miközben meggyújtjuk a csillagszórókat.
Az egész 10-15 percig tart, ám a hatása olyan meghitt,
hogy erre a programra még azok is eljönnek, akik ritkán
jelennek meg az iskolában.
A közös éneklés élménye gazdagítja ezt az estét, majd,
miután kialszanak a csillagszórók, felgyulladnak az udvarra felállított sátrak lámpásai, és kezdetét veszi a „kirakodóvásárral” egybekötött „vendéglátás”. Minden osztály készít
a kirakodóvásárra valamit. Van, aki savanyúságot, van,
aki tortát, süteményt, van, aki díszeket, ezek között válogathatnak a szülők a gyermekek nagy örömére. A szülők is
készülnek, mert az estét megelőzően minden osztályból az
anyukák mézeskalácsot készítenek, s behozzák az iskolába.
A gyerekek, és a vendégek kapják meg ezeket a mézeskalácsokat, hozzá az udvari szaletliben forralt boros (aromás)
teát ihatnak, valamint helyben sütött gesztenyét ehetnek.
Az iskolában is van karácsony másnapja, ez a következő
nap, péntek. Az első órákban kézműves foglalkozásokat
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Az alsósok betlehemes játéka

A téli szünet után az osztályokban vízkeresztig, azaz január 6-ig marad a karácsonyfa. Vízkereszt után regöléssel
kezdődik el a farsangi időszak. A regösök végigjárják az
osztályokat, vidám kis műsorukat bemutatják mindenhol, így tudatják, hogy elkezdődött a farsang.
Február 14-én Bálint-napot tartunk.
„Szent Bálint napján (február 14-én) tartják főleg az
angolszász országokban a Bálint-nap (angolul Valentine’s
Day) ünnepét, amely Magyarországon az angol név közvetlen átvétele miatt sokak számára mint Valentin-nap vált
ismertté és népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően. Ezen
az ünnepen (amelynek vallási eredete az idegen elnevezés
elterjedése miatt Magyarországon elhomályosult) a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket”.
Bálint-napon a diákönkormányzat az iskolarádióban
„szívküldi” napot tart, amelynek keretében a gyermekek
egymásnak küldhetnek zeneszámokat. A „diákszerelem”
napja igen népszerű, sokszor alig lehet a sok igényt lejátszani, ezért az azonos számokat csoportosítani szoktuk.
Szokás még ezen a napon, hogy a gyerekek egymásnak
(maguk készítette) ajándékokkal kedveskednek. Ilyenkor
(legalább) „elvárt”, hogy a fiúk udvariasak legyenek a lányokkal, ami – talán a 7–8.-os korosztályt kivéve – nem is
olyan magától értetődő a gyermekek számára.
Fontos még ezen a napon a párválasztás. Ez a farsangi hagyományoknak is lényeges része. (A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos „esküvői szezon”,
mivel a húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani). A helyi (DÖK) szokás szerint az a fiú és az a leány
lesz a farsang hercege és hercegnője, akik a legtöbb zene-

számot kapták. De nemcsak a zeneszámok számítanak,
mert a „szívküldi” postaládáján keresztül is szavazhatnak
a gyerekek. A „hercegi” páron kívül, a legtöbb szavazatot kapott gyerekek alkotják a hercegi pár udvartartását.
A hercegnek és a hercegnőnek fontos jogai vannak a farsangon. Ők kérhetik az első zeneszámot, ők zárhatják be
a rendezvényt, és ők is húzhatnak tombolatárgyakat.
Természetesen a legnagyobb eseménye a téli ünnepköröknek a farsangi karnevál, amely zárja a programot. Erre
már januártól folyamatosan készülnek kicsik és nagyok
egyaránt. Az egyik fontos készülődést a jelmezkészítés jelenti. A vásárolt jelmezekkel ugyanis esélyük sincs arra
a gyerekeknek, hogy díjazottak legyenek, mindenki a saját maga által készített jelmezzel indulhat eséllyel. Persze
mindig vannak „ötletek”, ezeket ötlet-díjjal jutalmazzuk.
Néhány évvel ezelőtt egy anyuka a farsangon észbe kapott, hogy minden beöltözött felnőtt jelmezes növeli az
osztály pontszámát, ezért, hogy gyermeke osztályának
pontot szerezzen, beállt a felvonuló sorba két cserép virággal a kezében. A színpadra lépve felemelte a virágokat.
Megkérdezték tőle, hogy mi a jelmeze? Mire azt felelte: ő a
virágtartó. Sikert aratott, és ötlet-díjat is kapott.

történetet, eseményt adnak elő. Az eredmény nemcsak
a díjak miatt fontos (színház-, mozi-, játszóház-belépőket
kapnak az osztályok, mellette tortát). A legfontosabb, hogy
a legtöbb szülőt, a legtöbb jelmezest felvonultató, valamint az I. helyet elért osztály „szabadnapot” kaphat, ami
azt jelenti, hogy az iskolai tanórák helyett tanulmányi kiránduláson vehetnek részt. Nem akármilyen a megnyerhető fődíj sem. A szülői munkaközösség által felajánlott
díjak jelentős értéket képviselnek. Volt már fitneszbelépő,
fodrász-, masszázs- vagy mozijegy. Az egyik évben például a nyertes tanulókat az iskola igazgatója limuzinnal vitte
haza az iskolából.

A bál megnyitása keringővel

A jelmezversenyt követően folytatódik a tánc, közben a
tombola és díjkiosztás szakítja meg a mulatságot. Az alsósok farsangját is a nyolcadikosok tánca nyitja. Hasonlóan
zajlik a felsősökéhez, csak itt elsősorban egyéni jelmezbemutatót láthatunk.

Ötletes jelmezek készültek

Nagyfokú készülődés tapasztalható a nyolcadikosok körében is. Ők már októbertől bejárnak hetente kétszer, reggelente táncolni. Néhány éve vált szokássá, hogy a nyolcadikosok keringővel nyitják meg a bált. Eleinte ez nem volt
könnyű, mert – különösen a fiúk – vonakodtak a tánctól,
pedig az iskolánkban működő „Szitakötő Táncstúdió” vezetője, Holecz Anna tanítja őket. Nem is akárhogy! Tavaly
országos versenyt is nyertek. Népszerű is lett a keringőzés! Idén néhány 7. osztályos fiú is „besegíthetett”, mert
többen vannak a nyolcadikos leányok, mint a fiúk.
A bál a felsősök farsangjával kezdődik. A tornatermet
a gyerekek szépen feldíszítik, a vendégek egy zsinórral elválasztott részt állnak körbe, ide vonulnak be a táncosok
gyönyörű ruhákban, majd megnyitják a bált a keringővel.
Ezt követi a jelmezverseny, amely a felsősök esetében
osztályonkénti jelmezes produkciót jelent. Valamilyen

Nem lenne a farsang közösségi rendezvény, ha nem vennének részt rajta a szülők, nem dolgoznának meg érte
közösen a gyerekek, a pedagógusok. Az osztályok versenyben állnak, pontokat kapnak a produkciókért. Ezeket
a pontokat kiegészítik a szülők által szerzett pontok, így
minden osztály érdekelt abban, hogy minél több szülő öltözzön be, és vegyen részt a mulatságban. A produkciók
betanulása már magában közösségépítő. A darabot meg
kell írni, be kell tanulni, elő kell adni. A felkészülésben
a legfontosabb segítő az osztályfőnök, de nagyon sok
szülő is besegít, és sokan részt is vesznek az előadásban.
Az eredmény, így a siker is közös.
A farsanggal lezárul iskolánk Téli ünnepkörök projektje.
A szervezés, a lebonyolítás, a körülmények megteremtése
óriási energiát emészt fel szülőnél, diáknál, pedagógusnál
egyaránt. A farsangot záró este még sokáig beszélgetünk
együtt a szervezésben részt vevő szülőkkel. Végigvesszük
az eseményeket, az élményeket. Fáradtan, de lelkesen, s
mindig megállapítjuk: megérte!
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