
2017/2018-as tanév 

Projekthét - „Jeles napok” 

Az 1848 / 1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére 

 

Nemzeti ünnepeink megünneplése fontos szerepet játszik az iskolai oktatásban, nevelésben.  

Iskolánkban is minden évben megünnepeljük az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

eseményeit. Ebben a tanévben témahét keretében emlékeztünk meg a szabadságharc 

történéseire.  

A projekthét lebonyolítása során három napon keresztül mutattuk be tanulóinknak 

történelmünk e szakaszát. Újdonság, hogy olyan programokat szerveztünk, melyekkel 

érdekesebbé tudtuk tenni a gyerekek számára a megemlékezést.  

A programok során változatos feladatokat oldottak meg a diákok, melyekhez nemcsak tudásra, 

hanem ötletességre, kreativitásra, kézügyességre és énekhangra is szükségük volt. A feladatok 

nemcsak a történelem vagy az irodalom tantárgyhoz kapcsolódtak, hanem a más órákon – mint 

pl. ének, technika, matematika, természettudomány – tanult tudnivalókra is alapoztak. 

  

Programok (Felső tagozat) 

Hétfő 

- Megnyitó 

- Huszáregyesület bemutatója (8:30-9:30) 

- Tízórai (9:30-10:00) 

- Forgószínpad (7 állomás) 

A felsős osztályok osztályfőnökük kíséretében meghatározott időközönként felváltva mentek a 

különböző helyszínekre, és oldották meg az ott kapott feladatokat. Berendezett és feldíszített 

állomásokon várták a pedagógusok a tanulókat. A feladatok megoldásait pontozták, melyet a 

menetlevelekben rögzítettek. 

1. állomás  Pilvax kávéház:  Az osztályok sütemény és tea fogyasztása közben fogalmazták 

meg saját 12 pontjukat. 

 

 

 

 

 



2. állomás  Landerer nyomda: Az osztályok az általuk összeállított 12 pontot formázták meg 

különböző módszerekkel. 

3. állomás  Divatház: Az osztályoknak megadott ruhák közül kellett kiválasztaniuk a kornak 

megfelelőt, és felöltözniük. A ruhákat a kaposvári Csiky Gergely Színház bocsátotta 

rendelkezésünkre. 

 

 

4. állomás  Hadászati helyszín: Az osztályok megismerkedhettek a kor fegyvereivel, és 

készíthetnek puskaport.  

5. állomás Természettudósok, feltalálók a szabadságharc oldalán: Az osztályok internet 

segítségével töltöttek ki feladatlapot a kor híres természettudósairól. 

6. állomás Levélvadászat: Az osztályok egy térkép segítségével keresték meg az iskolában 

elrejtett ládákat, majd az abban található feladatokat oldották meg. Ha ügyesen dolgoztak, 

kaptak egy kódszámot. A jó kódszám elindította a Kossuth- nótát. 

7. állomás Táncsics börtön: Az osztályok ügyességi feladatok során szabadíthatták ki Táncsics 

Mihályt a börtönből. 

 

Kedd 

- Játékos vetélkedő a tornateremben: „Nem engedünk a 48-ból!” (8:00 – 9:30) 

Az osztályok csapatai érdekes feladatokon keresztül mérhették össze tudásukat. Minden 

feladatnál a csapatok tagjai cserélődtek, így mindenki kivette a részét a feladatok 

megoldásában. 

 

 

 



Feladatok: 1. Igaz/Hamis állítások tanároktól   

                  2. Kossuth Lajossal és Jókai Mórral kapcsolatos feladatok (pl. Ki kaphat 

Kossuth-díjat? Mi a Kossuth kifli?)  

                  3. Mi hiányzik a festményekről?   

                  4. Activity  

                  5. Sorversenyek 

- Tízórai (9:30 – 10:00) 

- Tánc: Toborzótánc tanulása (10:00 – 11:00) 

- Kultúr Találka együttes műsora (11:00 – 12:00) 

- Kézműves tevékenységek: Az osztályok saját termükben megadott alapanyagokból díszletet 

készítettek a forradalom emlékére rendezett ünnepséghez. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

Szerda 

- Az iskola levonul a Kossuth térre: Megnéztük az ünnepélyes zászlófelvonást, az alsó tagozatos 

versmondó versenyünk győztesei elszavalták verseiket. Az összes tanuló a Kossuth téren Petőfi 

Sándor: Nemzeti dal című versére flashmobot adott elő. 

- Kiállítás: Az osztályok az általuk feldíszített paravánokat kiállították az aulában. 

- A kiállítások megtekintése, értékelése 

- Eredményhirdetés (Forgószínpad, Játékos vetélkedő, Díszlet) 

- Műsor: Az 5. évfolyam ünnepi műsora 

 

 

        

 

 


