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FIGYELEM! A TANÍTÓ folyóiratot újra megrendelhetik
az iskolák a tankerület engedélyével az alapellátmányukból.
Fontos, hogy a lap megtalálható legyen minden iskolai könyvtárban!
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Köszöntjük a Tanítókat!
Gondolatok a tanításról
„A gyermeki lélek az a tabula rasa, amelyre a jövendõt írják fel a tanítók.” (Juhász Gyula)
„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.” (Móricz Zsigmond)
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy
megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” (Szentgyörgyi Albert)
„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy’ tanítjuk. – Amit az iskolában tanultunk,
annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol,
megmarad.” (Eötvös József)
„Akkor hozod ki a legjobbat másokból, ha magadból is a legjobbat adod.” (H. Firestone)

vvv
Gyõrffy László Jánosné

Üzenet tanítótársaimnak
„Azért vagyok pedagógus,
hogy a természetnek nyers gyémántját
szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”
(Németh László)

Június elsõ vasárnapja pedagógusok napja. Alig van
olyan pálya, ahol a személyiség alkotó jellegû kibontakozásának ekkora tere lenne, mint a nevelõk esetében. Az
állandó megújulás és empátia, az önzetlen segítség, a szeretetbõl fakadó megbocsátás képessége, az igazságosság
és méltányosság, a tanulásra késztetõ motiválás sajátja
kell hogy legyen minden pedagógusnak.
Hiszen feladata a szolgálat – gyermeksorsokat alakít.
Siker, ha a növendékek boldogulnak, s ebben az életútban a tanító és a tanár irányító keze is benne van. Szerepük meghatározó a jövõ nemzedékének formálásában.
Tekintélyük, szakértelmük, a gyermekekbe vetett bizalmuk teszi tanítványaik elõtt követendõ modellé õket.
Munkájuk az áldott tavaszi esõhöz hasonlítható, mely elindítja a földben lévõ mag fejlõdését, és szárazabb idõben
is képessé teszi a növényt az életben maradásra.
Pedagógusnak lenni hivatás. A tudás közvetítésén túl
a nevelõ olyan, mint a „jó kertész”, aki metsz, „szemez”,
formál. Személyes példája követésre méltó, mert egyenes
jellemû, hiteles, tisztelettel és szeretettel neveli tanítványait. Hiszen Pál apostol szavait idézve:
„Lehet prófétáló tehetségem,
ismerhetem a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek…”

Én 35 éve vagyok ezen a nagyszerû pályán. Diákjaim
között töltött mindennapjaim öröme, szépsége, a nehézségek leküzdése teszi hivatásomat gyönyörûvé.
Az egyik legkedvesebb élményem néhány éve történt.
Pedagógusnap volt. Becsengetés elõtt a tanterem ajtajánál álltam. Bent nagy volt a csend. Csodálkoztam, hol
vannak a gyerekek? Mi történhetett? Izgatottan léptem
be az ajtón. Felejthetetlen látvány fogadott: minden tanítványom egy-egy szál piros rózsával a kezében várt rám.
Meghatódtam. Az öröm könnyei gördültek végig az arcomon. A gyerekek megijedtek: „Miért sír a tanító néni?
Mi a baj? Mi nagyon szeretjük magát!” – mondták megilletõdve, és átöleltek. Nekem ez az ölelés volt a legszebb
és legértékesebb ajándék!
Bizonyára minden pedagógustársam fel tud idézni
számtalan szívmelengetõ élményt, melyet tanítványai
körében élt át. Nincs is ennél fontosabb, hiszen ezekbõl
meríthetünk erõt, s ez táplálja a munkánk értelmébe vetett hitünket: hogy átadjuk a tudást, és „jó embereket”
neveljünk. Ahogy Mécs László írja:
„Vadócba rózsát oltok, hogy
szebb legyen a Föld.”
Szívbõl kívánom, hogy még sok örömünk és sikerünk
lehessen hivatásunk gyakorlásában, s legyen mindig elegendõ erõnk a nehézségek leküzdéséhez is!
1
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Párhuzamos történetek
a partnerség titkaiból
Ki vezeti majd az iskolát?

A napokban minden újságolvasó arról értesült, hogy 520 helyre írt ki iskolaigazgatói pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK). Az érintett iskolák és azok a
pedagógusok, akik közvetlenül részesei ennek a procedúrának, bizonnyal izgalommal figyelik az eseményeket. A döntést július 31-én teszik közzé. Az iskolák munkatársai úgy
mennek szabadságra, hogy fogalmuk sem lesz, ki vezeti majd az iskolájukat. Aki valamennyit foglalkozott az iskolairányítással, az nagyon jól tudja, hogy egy tanév elõkészítésére három hét nagyon rövid idõ. Hát még akkor, ha a kinevezett személy nem is ismeri azt a környezetet, amelyet elnyert. Minden bizonnyal nagyon-nagyon nehéz tanév elé
néznek a kollégák.

A tantestületek ebben a tanévben sok-sok munkával átalakították az új szabályozásnak megfelelõen a pedagógiai programjaikat, s ne tagadjuk, e feladat megvalósításában a vezetõnek kulcsszerepe volt. Izgalmas lesz tehát az
új vezetõk megjelenése az iskolák élén.

A vezetõi megbízás dilemmái
Mindannyian tudjuk, hogy az intézményvezetõk jelentõs része hosszú évek óta irányítja az iskolákat. Van,
aki már nyugdíjas korú. Kifáradt, s nem biztos, hogy a továbbiakban is szeretné vállalni a megnövekedett vezetõi
felelõsséget; és olyan személy is van, akiben a fenntartó
nem bízik meg. Tehát komoly cserékre lehet számítani.
Nem könnyíti a helyzetet az sem, hogy míg korábban az
önkormányzatok által fenntartott iskolák vezetõit a képviselõ-testület közelrõl ismerte, ennek minden elõnyével és hátrányával, addig az új szabályozás értelmében a
vezetõi megbízásokat a miniszter adja ki. A kinevezést a
miniszter munkatársai készítik elõ. Nagy kérdés, hogy
õk milyen információkkal rendelkeznek a pályázóról, az
intézményrõl.
Nehezíti a helyzetet, hogy az új nyugdíjszabályozás
miatt a jól bevált, kipróbált tanítók, tanárok szeptembertõl már nem állnak munkába. Egy kisebb iskola esetében
ez akár 5-6 nyugdíjba vonulót, egy új igazgatót és teljesen
újszerû iskolaszervezet elindulását is jelenti. S ha arra
gondolunk, hogy a gyerekek magas színvonalú maradéktalan neveléséhez, oktatásához a jó szakmai felkészültség
és alkalmasság mellett nyugalomra, biztonságérzetre is
szükség van, akkor a következõ tanév a jelenlegi állapotok szerint – vélhetõen – meglehetõsen távol áll ettõl.
Miben bízhatunk, illetve miben bízik az oktatásirányítás? Csakis a pályán lévõk kötelesség- és hivatástuda2

tában. A testületek stabil tagjaira tehát várhatóan hihetetlenül nagy felelõsség és munka hárul, hogy úrrá legyenek a helyzeten, s a gyerekek semmit ne érzékeljenek
a problémákból. Csak remélhetjük, hogy a pedagógiai
hit, elkötelezettség és optimizmus senkit sem hagy el.
Kezdje el tehát mindenki nyugodtan a nyári szabadságát,
pihenjen sokat! Így elegendõ muníciót gyûjthet az új tanév feladataihoz; s talán feltöltõdött állapotban az esetleges viharokat, akadályokat is sikerül majd legyõzniük.
Kellemes szünidõt kívánok minden kollégának!
Az itt következõ két történet szereplõi – amint az a
fentiekbõl sejthetõ – iskolaigazgatók. Mindkét vezetõ a
szakma kiváló ismerõje, ám irányító tevékenységükben
különbözõ utakat jártak. Iskolájuk is más és más. Vezetéstechnikájukból sokat lehet tanulni, okulni. Szíves figyelmükbe ajánlom történetüket.

Milyen lesz a folytatás?
Kamilla húsz évvel ezelõtt nagy önbizalommal, kisebb
szakmai gyakorlattal, 33 évesen nyújtotta be vezetõi pályázatát a város polgármesteréhez. A fõiskola elvégzését
követõen munkáját a helyi iskolában kezdte el. Alig-alig
ismerték, õ ugyanis feleségként érkezett a városba. Jelentkezését az iskola örömmel vette, a képzettsége szerint matematikát, informatikát taníthatott. Ez utóbbira
különösen nagy szüksége volt az iskolának. Mindössze
két évet tanított, majd annak rendje és módja szerint
gyesre ment, két gyereket szült, és öt év elteltével tért
vissza a pályára.
Ekkor nemcsak a szaktárgyait tanította, hanem örömmel tett eleget az osztályfõnöki feladatoknak is, és hamarosan munkaközösség-vezetõi munkával is megbízták.
Akkori vezetõje jól látta ugyanis értékeit. Pontos,

Csillag_PÆrhuzamos.qxd

2013.05.30.

9:09

Page 3

gondos, biztos kezû tanárként dolgozott. Kollégáival jó
volt a kapcsolata, a gyerekek pedig kifejezetten szerették. Miden órának sajátos, lendületes hangulata volt. Így
amikor az akkori igazgató betöltötte a hatvanadik évét,
behívatta Kamillát az irodájába, s a következõket mondta neki:
– Kamilla, most október van, tudnod kell, hogy az év
végén nyugdíjba megyek. Várnak otthon az unokák, a
kertem, s el is fáradtam. Harminc év hosszú idõ, addig
irányítottam ezt az iskolát. Szeretném, ha a vezetõi munkát neked adhatnám át. Mindent megmutatok, a pályázat összeállításában is segítek. Persze tudnod kell, hogy
az én vágyam nem ér fel a döntéshozók akaratával, de
sok minden eldõlhet itt, házon belül.
Kamilla szóhoz sem jutott. Tudta, hogy Pali bácsi
nyugdíjba készül, hiszen errõl többször is szó volt a tantestületben, de a felkérés mégis váratlanul érte.
– Pali bácsi – mondta Kamilla bizonytalanul –, most
nem szeretnék dönteni, kérek egy hét gondolkodási idõt,
elsõsorban a családommal kell beszélnem. Az õ segítségük nélkül semmibe sem kezdhetek.
– Bölcsen, megfontoltan döntöttél ismét, látod, ezért
is tartalak vezetésre alkalmasnak. Visszatérünk a kérdésre a jövõ héten – zárta le a beszélgetést az igazgató úr.
Kamilla viszonylag hamar hozta meg a döntést, a következõ héten jelezte is igazgatójának, hogy vállalja a feladatot. Az igazgató és a feladatra felkészülõ jelölt együttmûködése harmonikus volt. A nyugdíjba készülõ vezetõ
mindent elmondott, tanácsot adott, majd az igazgatói
pályázat megjelenésekor sok-sok ötlettel segítette ifjú tanártársa munkáját. Kamilla jólesõ érzéssel vette tudomásul, hogy a kollégái örömmel veszik – majdani – vezetõi elképzeléseit. Bizonnyal Pali bácsinak volt köszönhetõ, hogy Kamilla népszerûsége napról napra nõtt a testületben.
A pályázatot az önkormányzat március elején kiírta,
Kamilla idõre leadta. Valóban értékes munka volt, amely
elsõsorban a hagyományokra épült, de az újítás lehetõségét is megfogalmazta. Az iskolai közösség minden tagja
támogatta a terveket és Kamilla személyét is. Könnyû
dolga volt a képviselõ-testületnek, egy emberként álltak
ki az ifjú pályázó mellett, s az igazgatói feladatokkal öt
évre meg is bízták.
Pali bácsi július elsõ napjaiban búcsúzott el szeretett
iskolájától, kollégáitól, s Kamillát még jó néhány jó tanáccsal látta el.
– Tudd kislányom, hogy az iskolától másfél kilométerre élek, a kertkapum nyitva, a telefonom mûködik, ha
valamiben segíthetek, akkor csak szólj!
– Köszönöm, köszönöm, élek a lehetõséggel – fogadkozott Kamilla.
Ezzel meg is kezdõdött az ifjú igazgató önálló élete. Elfoglalta az igazgatói irodát. Az elsõ napokban egy kicsit
átalakította a helyiséget. A korszerû, új számítógépen kívül semmi új tárgyat nem hozott az irodába, csak otthonosabbá varázsolta a szobát. Néhány növényt helyezett
el, a polcokat, a szekrényeket átrendezte. Amikor mindezt elvégezte, elégedetten ült íróasztala mögé. „De hisz
oly sokat nem is fogok itt üldögélni” – gondolta.
A következõ napokban végigjárta a gondnokkal, az iskolatitkárral az iskolát. A padláson kezdte, s legnagyobb
ámulatára olyan bútorokra lelt, amelyek jó állapotúak

voltak. Kevés kellett ahhoz, hogy használhatóvá tegyék
az asztalokat, székeket. Mindent ismert, de más szemmel
szemlélõdött, mint elõdje. Ezért aztán, mire a kollégák
augusztus végén az iskolába beléptek, sok újdonság várt
rájuk az épületben. Öröm volt látni a kellemes változásokat. Úgy alakult át a környezetük, hogy otthonosabb, barátságosabb lett, tehát megújult minden.
– Tudod, látszik a gondos, szeretõ tulajdonosi szemlélet! – dicsérte Mária.
– Nem csak én – folytatta Ida –, de a gyerekek is örülni fognak a változásoknak. Azért remélem, jutott idõd a
pihenésre is.
– Azzal nem sokat törõdtem. Tudod, ha kellett, a férjem itt bent segített, a gyerekek pedig nagy örömmel vették közben a nagyszülõi kényeztetést. És remek munkatársam volt János, a gondnok – zárta le a beszélgetést Kamilla.
A nyitóértekezlet is jól sikerült. Az új igazgató szokatlan módszerrel dolgozott: a legfontosabb változást abban
vezette be, hogy a kollégákat aktivizálta. Valóban mûködtette a munkaközösségeket, a vezetõket partnereknek tekintette. Az elsõ perctõl kezdve Kamilla úgy dolgozott, mint egy kiváló karmester. Keveset, de célratörõen beszélt, hagyta, hogy a kollégái alkotó közremûködõi
legyenek az iskola életének, így nemcsak a felelõsségüket, hanem érdekeltségüket is növelte a feladatok végrehajtásában.
Nagy gondot fordított a gyerekekkel való törõdésre.
Sokszor volt közöttük. Szeretett a folyosón vagy a nagyszünetben tanítványokkal találkozni, közelrõl figyelte
növekedésüket, fejlõdésüket. Az iskola mind a 360 tanulóját személyesen ismerte, de húsz év után is ismeri. A
szülõk nagyon jó néven vették azokat a változásokat,
amelyek bekövetkeztek. Az elégedettség legbiztosabb jeleként könyvelte el az igazgatónõ, hogy a szülõk alapítványt tettek. Ez akkoriban még újdonság volt. Jó érzékkel határozták meg az alapítvány célját, azaz feltételek
megteremtése az oktatás korszerûsítését szolgáló eszközök beszerzéséhez.
Kamilla fáradhatatlan volt és ma is az. Húsz év alatt az
iskolája a megye egyik legelismertebb intézményévé vált,
és ez a fenntartó részére megnyugtató volt. Persze voltak
apróbb izgalmak, kudarcok, de a teljes tevékenységre
döntõen a siker volt jellemzõ.
Július 31-én jár le a negyedik vezetõi ciklusa. Most lépett Kamilla az 54. évébe. A gyerekei felnõttek, közel állnak ahhoz, hogy pályájukat elkezdjék. Elsõsorban a törvényi változások és a fenntartóváltás miatt nem pályázik
újra. Amikor elhatározását a ma 81 éves Pali bácsival is
megosztotta, a döntését így indokolta:
– A vezetõi munkám fontos része volt, hogy a fenntartómra mindig számíthattam, a közelemben volt. Soha
nem voltam „bejárkálós, kisírós” igazgató, ám minden
rendezvényünkre eljöttek, közösen éltük át a sikereket,
a valóságban látták, hogy eredményesen dolgozunk. S
minden jutalomnál többet ért az, amikor a polgármester
a városi közösség elõtt elismerte az iskolánk munkáját,
kiszólította a versenygyõztes tanítványainkat tanáraikkal együtt a nagytér pódiumára. A mai fenntartás nem
tetszik. A távolból figyelik az eredményeket. Biztosan finomodni fognak az eszközök, de ehhez nekem nincs kedvem. Az iskolát azért nem hagyom el, végül is az csak
3
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örömet jelent, ha újra teljes óraszámban taníthatom a
tárgyaimat. Ráadásul az informatika annyit fejlõdött,
hogy újra kell tanulnom a szakmát.
– A vezetõi munkát csak addig szabad végezni, ameddig hited, lelkesedésed van hozzá. Kamilla, büszke vagyok rád, mert kiválóan teljesítettél. Döntésednek a leendõ tanítványaid lesznek a nyertesei – erõsítette meg a
döntés helyességét elõdje.
Szeptemberben tehát új szerepben dolgozik a volt igazgató. Kérdés, kit neveznek ki az iskola élére. Remélhetõleg a hagyományokat tisztelõ, az újra fogékony, a szakmát szeretõ ember érkezik majd igazgatóként nyár végén
a városi iskolába.

Hiba van a kréta körül!
H. Zoltán hetedik éve irányítja az általános iskolát.
Földrajz–testnevelés szakos tanár. Az igazgatói feladatot
kívülrõl pályázta meg. Korábban dolgozott kollégiumban, ifjúsági házban, sportegyesületnél és tanított is egy
környéki iskolában. A most 44 éves kolléga az elsõ perctõl kezdve arra törekedett, hogy a munkáját mindenki
megismerje. Többen már az elsõ találkozás után így öszszegezték elsõ benyomásukat:
– Kicsit nyughatatlan, kicsit érzékeny ember, de jó önérdek-érvényesítõ. S ez utóbbi tulajdonsága az iskola javára is átfordítható.
– Mindig jó, ha az iskola élén olyan személy áll, aki
maga és mások elõtt is bizonyítani akarja a rátermettségét – hangoztatták többen is.
Az elsõ idõszakban Zoltán leginkább a szabályzatokkal foglalkozott. Rendezte az SZMSZ-t, a házirendet. Kicsit bürokratikusnak tûnt, de valljuk be, minden tanár
örömmel veszi, ha az ilyen jellegû munkák elvégzését
nem tõle várják. Fél év sem volt elegendõ azonban ahhoz, hogy az igazgató a kollégái munkáját, a gyerekek
problémáit, eredményeit megismerje. Az érdemi döntések meghozatalával a helyettesét bízta meg.
– Tudod, Magdika, te mindenkinek a nyelvét jól ismered – mondta a feladatok kiosztásakor.
– Ismerem, de néhány esetben meglehetõsen népszerûtlen ez a feladat – próbálta a kolléganõ az állandósuló
feladatot elhárítani.
– Magdika, engedd meg, hogy jól megismerjek mindenkit, utána mindent magamra vállalok! – biztatta helyettesét az annyira már nem is új igazgató.
Ennyiben maradtak. A második félév indítását az igazgató egy nagyobb értekezlet összehívásával kezdte el.
Hosszan és sokat beszélt. Nagy elemzéseket mutatott be
a kollégáinak, feladatokat határozott meg. Közel másfél
órás beszédét a következõkkel zárta:
– Kollégáim, megváltoztatom a vezetõi stílusomat. Új
idõszak kezdõdik mind az iskola, mind az én életemben.
Aki ismeri a vezetéselméletet, az tudja, hogy ma a menedzserigazgató a korszerû, az elismert, s valljuk be, ez viszi
elõbbre az iskolánkat is. Így többször leszek távol, de mindig az iskola érdekében fogok valahol tárgyalni. S remélem, a következõ értekezleten már komoly eredményekrõl, fejlesztésekrõl adhatok számot.
A kollégák egy része ámulattal hallgatta Zoltánt, néhányan legyintettek. Az értekezlet után azonban az egyik
4

tanító a folyosón a helyettes igazgatónak, Magdinak a
következõ megjegyzést tette:
– Szegénykém, nem is tudod, hogy micsoda mesteri
manõverrel vert át Zoltán. Amit mondott nem jelent
mást, mint azt, hogy mindent neked kell elvégezni, míg õ
távol van, s csak a kész anyagokat, kimutatásokat fogja
aláírni. A dicsõséget majd õ zsebeli be.
Az igazgatóhelyettes csak ámult. „Istenem, csak ne lenne igaza Ilikének!” – gondolta magában. Ám sajnos észre
kellett vennie, hogy a kolléganõje minden jóslata bejött.
Zoltán a hét két-három napján távol volt az iskolától.
Hol az önkormányzatba sietett, hol a partner iskolák vezetõit látogatta meg, majd konferenciákon vett részt.
Tény, hogy az iskola gyakorlatilag igazgatói irányítás nélkül mûködött s gazdátlannak tûnt.
Meg kell említenünk, hogy a tantestület máshoz szokott: az iskola korábbi vezetõje mindenrõl tudó, gondoskodó anyaként irányította intézményét. Talán ezért is
kérték fel a megyei oktatási osztály vezetésére. Akkor
került hozzájuk Zoltán, akinek egy év eltelte után is csak
sejtései voltak az intézményében folyó mindennapi munkáról. Viszont ragyogó érzéke volt ahhoz, hogy a békétleneket lecsillapítsa. Történt egyszer, hogy egy kolléganõ
három-négy alkalommal eredménytelenül kereste személyesen vezetõjét. Miután döntést várt tõle, így levelet
tett le az iskolatitkárnál Zoltán részére. A levél így kezdõdött:
„Tisztelt Igazgató Kollégám!
Sokszor, de eredménytelenül kerestelek.
Fontos lenne, hogy dönts a következõ kérdésben. …”
A levél megtette a hatását. Két nappal késõbb az igazgató a tanári szobában a következõkkel várta kolléganõjét.
– Nem kellene hibaként felróni, hogy az iskola érdekében járok el! Tegnap is a polgármesternél jártam, tegnapelõtt pedig, … de nem is vagyok köteles számot adni
a távolléteim alatt történtekrõl!
– Zoltán, az iskolának igazgatóra van szüksége, aki érdemi döntést hoz. Ha nem kapok választ a kérdésemre,
akkor lemaradok egy tanfolyamról. Ez is iskolai érdek.
– Azt gondoltam, hogy ennél önállóbbak vagytok –
érvelt az igazgató.
Lassan-lassan az iskola szétesett. A tanárok dolgoztak, de hiányzott a vezetés, a komolyabb munkamegbeszélés. Amikor lejárt a vezetõi megbizatása és a második
vezetõi ciklusra beadott pályázatát a tantestület véleményezte, komoly vita alakult ki a vezetõi munkájáról, az iskola eredményeirõl, megítélésérõl. Ilike volt az elsõ, aki
a kifogásait megfogalmazta.
– Minden szép, ami a pályázatban van, komoly, nagy
tervek, de aki itt él, az látja, hogy az igazgatónk álmokat
szõ. Kevés fogalma van az itt folyó munkáról, mindennapi küzdelmeinkrõl. Lehet, hogy mindenkit jól ismer a
megyében vagy a szakmában, lehet, hogy népszerûsíti az
intézményünket, de lassan nem lesz kit oktatnunk. Az
elmúlt 4 év alatt tanév közben huszonhét gyereket vittek
el a szülõk. Miért? Mert azt látták, hogy a tanítás színvonala jelentõsen csökkent. Zoltán, az elmúlt öt év alatt
egy órámat sem látogattad meg. Sejtésed sincs, hogy
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milyen tanár vagyok. De nem csak az én munkámat, hanem a többiekét sem ismered.
Ilike szavait többek helyeslõ fejbólintása kísérte. Még
néhányan hozzászóltak, mindenki javítási szándékkal a
hiányosságokra hívta fel a pályázó figyelmét. Zoltán
azonban értetlenül hallgatta a kollégáit. Ugyanakkor belül azzal nyugtatta magát, hogy különösebb izgalomra
nincs oka, hiszen nincs vetélytársa e posztra.
A kritikai észrevételeket meghallgatta, majd a következõket mondta:
– Ma kicsit élesen fogalmaztatok. Lehet, hogy nem
mûködik minden tökéletesen, de higgyétek el, magam
mindent megteszek a zökkenõmentes mûködés érdekében. Krisztusi terheket cipelek, s ezt ti nem is értékelitek.
Mondom, a terhek nyomják a vállam, de mindig kiegye-

nesedek, éppen az iskola érdekében. Ha Magdika munkáját majd még egy helyettes is segítheti, akkor valóban
minden a helyére kerül. De azt kérem, fogadjátok el, a
menedzserigazgató nem az iskolában, hanem kint, a világban dolgozik. Nektek pedig önállóbbnak kell a jövõben lennetek!
A testületnek csupán a 42%-a fogadta el a pályázatot.
Tekintettel az egy pályázóra, a képviselõ-testület ismét Zoltánt bízta meg a következõ öt évre is az igazgatói
munkával. Mostanra lassan már a következõ idõszak feléhez érkezik, a vezetõi attitûdjében azonban nem történt változás. Csak remélhetjük, hogy Zoltán egyszer rátalál a vezetõi munka hangsúlyaira, de sietnie kell, mert
már nincs sok ideje hátra.

vvv
D. Kenedli Eszter

Anyanyelvi figyelõ
Nyelvünk stiláris-nyelvhelyességi érdekességeibõl

E lapszámunkban két olyan nyelvmûvelõ témát járunk körül, amelyik a nyelv folyamatos
változásait tárja elénk: illusztrációnak a változások szempontjából gyakoribb, nyelvhasználati szempontból pedig ismertebb szavakat és szószerkezeti egységeket válogattunk. Közös megközelítési szempontunk az volt, hogy a változások gyökereit és okait keressük. Részben a nyelvtörténeti múltban, részben a változásokat kiváltó társadalmi és
gazdasági átalakulási folyamatok sodrában s az e vonulatokkal szerves kapcsolatban álló
mûvelõdési, mûvelõdéstörténeti változások nyomában megjelenõ formákban. A cikkek
közötti árnyalatnyi - nem nyelvi természetû - különbséget az évszakváltás, jelesül a nyár
közeledte szolgáltatta. Azé az évszaké, mely - a vakációnak, a hosszabb szabadságok eljövetelének köszönhetõen - az átlagosnál több szabadidõvel(?) vagy szabad idõvel(?) örvendeztet meg gyermekeket és felnõtteket egyaránt.

Ha volt alkalmunk olyan idegen ajkú embertársainkkal
beszélgetnünk anyanyelvünkrõl, akik idegennyelv-tanulásuk során a magyar nyelvet választották, java részük
a legnagyobb nyelvi nehézségek között tartotta számon a
magyar igeragozási rendszer alanyi és a tárgyas ragozását.
E cikkünkben e két ragozási rendszer jellemzõivel mélyrehatóan nem foglalkozhatunk, ám két olyan, hasonló
típusú, de nyelvhasználati értékében eltérõ nyelvtani
alakot szemügyre veszünk, amelyik e témakörhöz, annak
stiláris-nyelvhelyességi érdekességeihez szorosan kapcsolódik.

Kérnénk, netán kérnõk?
Ismeretes igeragozásunknak egy sajátos, a régebbi
idõkbe visszanyúló szóhasználati bizonytalansága, mely
napjainkban – ritkábban a hétköznapi beszédben,
gyakrabban az elektronikus újságírásban – többször is
hallható.
A kérdés az, hogy esetünkben a kér l nénk, avagy a
kér l nõk forma-e a helyes? Mély hangrendû példával is
élve: mi ne tud l nánk – mi ne tud l nók; mi ne látnánk –
mi ne lát l nók.
5
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Mirõl is van szó? A példaként hozott igék esetében az
a megválaszolásra váró kérdés, hogy a feltételes mód jelen
idejének többes szám 1. személyû tárgyas alakjai közül csak
az egyik, avagy mindkettõ helyes? A nyelvtörténet tanúsága szerint az eredetibb a tárgyas alak: a kér l nõk,
tud l nók, lát l nók forma. Azonban már a XVI. századtól
kezdõdõen használatossá vált az alanyi ragozású kérnénk, tud l nánk, lát l nánk használata is, sõt: az idõk folyamán mindinkább visszaszorította az eredeti tárgyas
ragozású igealakot. Oly erõs volt e változás, hogy a köztudottan hagyományõrzõbb nyelvjárásterületeken belül
is – jószerivel – csak a keleti nyelvjárások õrizték az eredeti tárgyas ragozású alakot, másutt az alanyi ragozásúak
kerültek a helyükbe.
Ám az 1700-as évek végén, az1800-as évek elején változás állt be. A nyelvész Révai Miklós, vele együtt nagy
tekintélyû íróink és költõink, modern irodalmi nyelvünk kialakítói – történeti alapon – az akkor már archaikussá és ritkává vált kér l nõk, tud l nók, lát l nók típusú
alakokat tartották szabályosnak, és az általunk most Kazinczyt megidézve: a „fentebb styl” követelményeinek
megfelelõnek, a mûvelt irodalmi nyelvbe illõnek és használatosnak. Vörösmarty is ezen igealakkal élt híres költeményének egyik megrendítõ részletében:
„Mintha újra hall l a l nók a pusztán
A lázadt ember vad keserveit,”1
Nem kétséges, hogy e vers magasztos eszmeiségéhez,
ünnepélyes hangulatához méltóbb az eredeti szóhasználat és stílus, felidézve a kor történelmi-irodalmi hangulatát, egyúttal Vörösmarty Mihály személyiségét és munkásságát.
Továbblépve az idõben: a XIX. század második felében a korabeli nyelvhasználati szokásban ismét fordulat
állt be. A polgárosodás gyors léptû évtizedeiben a kor
hangulatától, lüktetõ világától talán túlontúl távolinak,
sõt idegennek tûntek a korábban gyakori szóhasználati
formák, de idõnként még fel-felbukkantak, szemben például a reformkor ugyancsak közismert és gyakorta használt: elhulltanak, lõn, tõn, valék szóalakokkal.
Ady Endrének az egyik – 1914-ben írt - költeményében olvashatjuk az alábbi részletet:
„Úgy kell állnunk, mintha hi l nnõk, hogy gyõzünk”2
József Attila Áradat címû versében szintén a régies
alakot eleveníti föl:
„– E patakban megfürödnénk,
megöblít l e l nõk az inget,
azután meg továbbmennénk.
Megcsinálnánk mi már mindent.”3
Ha a nyelvmûvelés szemszögébõl tekintünk a bemutatott igealakokra, azt állapíthatjuk meg, hogy használatuk a nyelvvel, a nyelvmûveléssel foglalkozókat is megosztotta. Az egymást követõ évtizedekben egymástól eltérõ álláspontok alakultak ki, melyeket a korabeli nyelvészeti kiadványok híven tükröznek, ám azt is tapasztalhatjuk, hogy a tárgyas igealakot mind gyakrabban szorí6

totta háttérbe az alanyi ragozású forma. Dengl János a
múlt század elsõ felében Magyar nyelvhelyesség és magyar stilus címû munkájában is az alábbi módon foglal
állást: „A feltételes mód jelen idejének többesszámú elsõ
személyében a -nók, -nõk tárgyas személyrag …a közbeszédben is, az irodalmi nyelvben is kiveszõfélben van, és
a helyébe mindinkább a -nánk, -nénk alanyi személyrag
lép úgyannyira, hogy az élõ beszédben a -nók, -nõk ragot
már alig hallani; csak a csángó és székely nyelvjárás él
még következetesen vele.”4
A téma iránt behatóbban érdeklõk szíves figyelmébe
ehelyütt ajánljuk a kiváló nyelvésznek, Simonyi Zsigmondnak A magyar nyelv címû alapmûvét5, melyben
részletesen foglalkozik e cikkbeli témánkat közvetlenül
érintõ magyar igeragozási rendszerrel, közelebbrõl az alanyi és tárgyas ragozás sajátosságaival.
A mind eredményesebb és sikeresebb anyanyelvi nevelés érdekében ’társként’ és segítõként ajánljuk minden tanítónak Rácz Endre és Takács Etel több kiadást is
megért nagyszerû nyelvészeti-nyelvmûvelõ kötetét, a
Kis magyar nyelvtant6 is, mely kiváló stílusban, közérthetõen mutatja be nyelvünk törvényszerûségeit; a
tárgyalt nyelvi tények, jelenségek tömör meghatározásával segíti és egészíti ki a tanítás-tanulás folyamatát.
A szerzõk minden fejezetben gazdag, fõként szépirodalmi szemelvények idézésével - a nyelvi-szemléleti
anyagból kiindulva – foglalkoznak az újabb ismeretekkel. Ugyancsak a mû kiemelendõ nyelvi-didaktikai érdeme a fejezetek tartalmához szorosan kapcsolódó helyesírási és nyelvhelyességi tudnivalókat, ajánlásokat tartalmazó rész. A könyv Az ige7 és Az ige ragozása8
címû fejezetekben foglalkozik fentebb tárgyalt nyelvi
témánkkal.
Visszatérve a címben feltett kérdésre, válaszunk: leíró
nyelvtani szempontból mindkét forma helyes, egyik
sem vethetõ el. Az eltérés inkább használatuk megítélésében rejlik. Tényként állapíthatjuk meg, hogy a címben
példaként felhozott kérnénk – kérnõk igepár, valamint a
hozzájuk hasonló ragozásúak tagjai közül a kérnõkhöz
hasonló igealakok mára a mindennapi nyelvhasználattól kétségtelenül eltávolodtak, kifejezetten ünnepélyes, nyelvi szempontból ’alkalmi’ hangulatot árasztanak, melyeknek azonban szépirodalmi mûvekben: jellemzés, egy-egy táj-, tájegység nyelvének bemutatásakor
ma is kiérdemelt helyük van, hisz használatukkal stilisztikai jelentõségükön túl a megismerést és megértést is segítik, szolgálják.
Összegzésképpen kijelenthetjük tehát, hogy mindennapi beszédünkben és írásunkban a tudnánk, kérnénk
igealakok a természetesebbek, elfogadottabbak, bár
tény, hogy létük és használatuk „nyelvünk egy jellegzetes
és értékes, tömörítõ sajátságát halványítja”.9

Hurrá, itt a nyár, lesz végre
szabadidõnk, avagy inkább
szabad idõnk?
Az elmúlt hetekben mind az elektronikus, mind az
írott sajtóban igen sokat hallhattunk, olvashattunk he-
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lyesírási szabályzatunk várható változásairól, s mint
ahogy az változások idején lenni szokott: elégedett és
elégedetlen vélemények egyaránt elhangzottak. Mi itt
nem kívánunk e heves vita részesei lenni, ám annak egyik
sarkalatosnak mutatkozó kérdésével: az egybeírás, különírás problémakörével, szabályaival, nyelvi-logikai lehetõségeivel kapcsolatban felmerült kérdésekre kitérünk.
Aki figyelemmel kíséri a nyelv szabályváltozásait,
meggyõzõdhet arról, hogy a szavak és a szókapcsolatok
egybe-, vagy különírásának egyértelmû megválaszolása
mindig a fogósabb eldöntendõ kérdések közé tartozott.
Fellapozva az 1964-ben kiadott Helyesírási tanácsadó
szótárt10, benne még csak a két szóba írt ’szabad idõ’-t
szószerkezetnek tekintett formában találjuk meg. Ha ezt
egybevetjük az 1999-ben megjelent Magyar helyesírási
szótárban11 található alakkal, arról gyõzõdhetünk meg,
hogy a korábban különírt forma mellett egy új, egybeírt
alak is szerepel, gazdagítva ezzel nyelvünk szavainak jelentését és kifejezõ erejét. Elmélyedve a változások okainak keresésében, mind egyértelmûbbé válik, hogy e
nyelvfejlõdési folyamatban valamennyi írásforma-módosulást jelentésváltozás elõzött/elõz meg, s az esetek
túlnyomó többségének hátterében rendszerint társadalmi, gazdasági, mûvelõdéstörténeti, valamint életformaés szokásváltozások eredményezte szókincsbõvülések sora húzódik meg.(Magyarországon, évtizedekkel ezelõtt, a
munkával munkahelyeken eltöltendõ idõ mennyiségének hivatalos csökkentésével - megnõtt az emberek szabad rendelkezésre álló, folyamatosan biztosított ideje, melyet ki-ki szabadon használhatott, használhat fel.)
E kis társadalmi-nyelvtörténeti kitérõt követõen visszatérve a nyelv változási folyamataihoz - ismeretes,
hogy míg a nyelv szerkezeti felépítésének, évszázados hagyományainak változása, s ennek véglegessé válása lassú
folyamat, mely nem ritkán évtizedeket ölel fel, addig a
szókincsváltozás gyorsan lezajló, a változásokat, történéseket rövid idõ elteltével is már híven tükrözõ, azokhoz
alkalmazkodó és leképezõ mobilis nyelvi módosulás.
A szókincs e tulajdonsága okozza azt is, hogy a nagy társadalmi-gazdasági változások idején - a megváltozott
életformák és minták következtében – szavak, kifejezések sokaságának jelentése elhalványul, elavul, majd fokozatosan kivész a nyelv aktív szóállományából, s válik a
passzív szóállomány tagjává. A nyelvnek e kétirányú mozgását, s ennek következtében a szavak, szószerkezetek
jelentésének módosulását - rövidebb-hosszabb idõ elteltével – a helyesírás szükségszerû változtatása követi.
Ennek vagyunk tanúi a címben szereplõ, s még számtalan más, hasonló nyelvi alakzat kétféle helyesírásának
megtapasztalásakor.12
Befejezésül és kedvteremtõül néhány olyan szó és kifejezéspár jelenlegi helyes írásformáját mutatjuk be tisztelt
olvasóinknak, melyeknek helyesírás-változási motivált-

sága egyúttal példa is a változások fent felsorolt okainak
valamelyikére:
„fõtantárgy (a melléktantárgy ellentéte); de: a fõ (legfontosabb) tantárgy
fõtermény (= a legfontosabb termény);de:fõ termények
(= fontos termények)
fõútvonal (= nagy forgalmú, elsõbbséget élvezõ közút);
de: az oda vezetõ, fõ útvonal
szabad idõ (=munkával le nem kötött idõ); kevés a szabad idõm; de: szabadidõ (hivatalos pihenõ idõ)
szabadpiac (az állami kereskedelem ellentéte); de: szabad
piaca van, pl. egy településnek
szárazsütemény (tésztafajta); de: régi, száraz sütemény
van a tálon.
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Gyereknapra emlékezve
Mi jár a gyerekek fejében?
Gondolunk-e erre az ünnep elmúltával is? Például amikor egyre több és több ismeretet
szeretnénk átadni nebulóinknak? Amikor zúgolódunk, hogy nem figyelnek ránk, érdektelenek, hogy nem látjuk a sok-sok befektetett energiánk megtérülését a tanulási eredményeikben. Pedig milyen fontos lenne – éppen ez utóbbi miatt – ha azzal is számolnánk,
hogy mi motoszkál a fejükben: milyen a világhoz való viszonyuk, mi foglalkoztatja õket,
mivel hathatnánk rájuk a leginkább! Valóban olyan érdekesen, a gyerekek fantáziavilágát
mozgósítva tanítunk? Hozzájuk igazítjuk a „lépéseinket”? És miért is méltatlankodunk,
ha valamelyikük akadékoskodónak vélt kérdésekkel, kéréssel, közbeszólással kizökkent
bennünket az elõre elképzelt gondolatmenetünkbõl? Intõ példa lehet hibás beidegzõdéseink tarthatatlanságára az az élethelyzet, amelyet – a gyermekirodalomból is jól ismert
– neves magyar írónk, Mándy Iván (1918–1995) – a tõle megszokott remek lélekábrázolással és finom humorral – örökít meg egy most elõkerült korai írásában (1942. január
28-án jelent meg a Magyarság címû lapban).

Mándy Iván

A mese
– A múltkor az állatkertben voltam. Hát a majmok
nagy hangversenyt rendeztek… Meglestem õket. Egy kicsit hajtsd lejjebb a fejed… Úgy, úgy…
A sápadt, szõke hajú gyerek lehajtja a fejét. Unottan
nézi vézna, fehérharisnyás lábait.
A borbély tovább mesél.
– Nagyon érdekes zenekaruk volt… Egy pávián cimbalmozott. És frakkban voltak!... A prímás, kérlek, na
mit gondolsz, ki volt a prímás?...
Várakozó mosollyal hallgat.
A másik széken egy kövér, beszappanozott arcú úr úgy
néz a borbélyra, mint aki meg akarja kérdezni: ki volt hát
a prímás?...
A gyerek makacsul nézi a cipõjét.
A borbély nagyon finoman, úgy két ujjal kissé jobbra
csavarja a fejét.
– … aztán táncoltak is. Az elefánt úrfi felkérte a zsiráfkisasszonyt…
A szappanos képû úr vidáman hunyorog. Mintha az
egész arcban csak az a két apró, kerek szem élne.
A gyerek megszólal.
– Választékot szeretnék.
Ezt úgy mondja, mint valami nagyon finom, koravén
kis márki.
A borbély készségesen bólint.
– Választék, persze!... Remek választékot csinálok.
Szóval pompás volt a majomzenekar… Ejnye, hát hol is
hagytam abba?...
A kövér urat már borotválják. Egészen hátrahajtja a
fejét. Közben meredten néz a kisfiúra.
8

– Hja, igen, hogy az elefánt úrfi meg a zsiráfkisaszszony… – bólint a borbély. – Hogy ropták a csárdást…
Látnod kellett volna. Olyan kecsesek voltak. Nem is képzeled…
– Hátul föláll – mondja a gyerek.
Kicsit bosszúsan simít egyet a két fölugró hajszálon.
– Majd rendbe hozom, ne félj…Olyan sima lesz a hajad…
– Elöl szeretnék egy hullámot…
A kövér úr reménytelenül bámul a mennyezetre. Aztán mikor a borbély tovább mesél, megcsillan valami a
szemében.
– A két jegesmedve, tudod, akik az Északi-sarkról jöttek, bemutatták az eszkimótáncot. Ismered az eszkimótáncot?
– Nem.
A borbély még ennek az egy szónak is örül. Vidáman
csattogtatja az ollót.
– De nekem mégse ez tetszett a legjobban. A víziló, tudod, ahogy az korcsolyázott… Hanem aztán baj történt.
Beszakadt alatta a jég…
Ujjai tõle szinte egész függetlenül dolgoznak a gyerek
fején. Még elöl igazít valamit. Aztán, egy bûvész mozdulatával, lekapja a gyerek nyakáról a kendõt.
– Tessék.
Magas, szõke nõ áll az ajtóban.
– Kész vagy, Ferike?
– Kész – biccent a borbély. – Köszönöm, kezit csókolom – zsebre vágja a borravalót.
A kövér urat már púderezik. Közben az üres székre pillant, aztán a borbélyra. Mintha még várna valamit, mintha még kérdezni akarna valamit…
A borbély is úgy néz rá, mintha még mesélni szeretne
a vízilóról, aki beszakadt a jégbe…
– Esik – mondja végül.
Megfordítja a bõrpárnát a széken.
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ADHD-s gyermekek
az alsó tagozaton
Gondolatok egy szakmai konferencia kapcsán

Íme egy újabb szakmai mozaikszó, amit érdemes megtanulnunk és indokolt esetben
használnunk. A Pléh Csaba és Boross Ottilia által szerkesztett Pszichológia címû könyvben (Akadémiai Kiadó 2008) a következõ értelmezés olvasható az ADHD címszó alatt:
„attention deficit hyperactivity disorder. Gyermekkorban megjelenõ, feltehetõen neurológiai zavar. Tünetei között kiemelkedõ a túlzott aktivitás, a feledékenység, a csökkent
impulzuskontroll és elterelhetõség.”

Maga a jelenség már régóta ismert a pedagógiai gyakorlatból-elméletbõl. Csak korábban túlmozgásosnak
(hiperaktívnak), figyelemzavarosnak hívtuk az ilyen tüneteket mutató kisiskolást, amikor a folyton izgõ-mozgó,
nyughatatlan, olykor szórakozott, csapongó vagy éppen
gyakran robbanékony természetét próbáltuk elemezni és
fejlõdését – a szülõkkel közösen – pozitív irányba terelni.

Betegség-e az ADHD?
Ma már sokat tudunk errõl a jelenségrõl az agykutatások révén. Például azt, hogy az ADHD a frontális homloklebeny sérülése következtében kialakult állapot. Ez
az elülsõ agyi terület a figyelem központja, mely irányítja
a döntési folyamatokat (tervezés, elõrelátás), ha viszont
gátlás alá kerül, nem jut be az agyba a szükséges információ. A figyelemzavarosság ugyan az agy sajátos és hibás
mûködésének következménye, de mégsem tekinthetõ betegségnek.
A statisztikai adatok szerint meglepõ lehet, hogy az
ADHD-s lányok száma tizedannyi, mint a fiúké. A nemek közötti eltérést a tudósok a lányok gyorsabb érésével magyarázzák. Mi csak megerõsíteni tudjuk mindezt,
hiszen a saját pedagógiai tapasztalatainkból tudjuk, hogy
a nagy türelmet, ugyanakkor felelõsséget és odaadást
igénylõ feladatokat sikeresen teljesítõk között az alsó tagozaton sokkal nagyobb arányban fordulnak elõ a kislányok, mint a kisfiúk.
Akárhogy is van, a pedagógusoknak fontos minél többet megtudniuk a dolog természetérõl, hogy megfelelõen
tudjanak bánni az ilyen problémával küzdõ kisgyerekekkel és eredményesen segíthessék fejlõdésüket.

Az ADHD-s gyermek jellemzõi
Az ilyen – átlagostól eltérõ tulajdonságokkal rendelkezõ – gyermekek már csecsemõként is másként viselkednek, mint a velük egykorú társaik. Rendkívül ingerlékenyek, nehezen alszanak el. Majd a rövid ideig tartó
alvás után mohón szopnak, gyakori sírásokkal megsza-

kítva. Hangulatukat gyorsan váltogatják, látszólag minden ok nélkül.
Idõsebb testvért is nevelõ anyák arról számolnak be,
hogy e neurológiai zavar kihat a gyermek mozgásfejlõdésére is. Gyakran elõfordul, hogy egy-egy fázis kimarad
náluk a mozgástanulásban. Napjaikat kicsiként is pörgõsen élik. Az õket terelgetni próbáló szülõ, nagyszülõ a
nap végére szó szerint kimerül, hiszen nincs egy nyugodt
pillanatuk a gyerek mellett. Ha van egy jó szemû védõnõ
vagy gyermekorvos a közelben, aki felfigyel a tünetekre,
akkor hamarosan figyelmeztetik az édesanyát, hogy az
örökké impulzív kisgyermeknek speciális ellátásra van
szüksége.
Õk ugyanis tisztában vannak azzal, hogy az ADHD-s
gyermeket élete végéig szakorvosi megfigyelés alatt kell
tartani, hiszen az agyi-neurológiai sérülés következményei nem nõhetõk ki teljesen, a tünetek azonban enyhíthetõk az önismeret tudatos alakításával, vagyis személyre szabott pedagógiai megoldásokkal.

A károsodás vélhetõ okai
Nehéz az ADHD-s gyermek élete éppúgy, mint a családtagoké. Ezért szociálpszichológusok, pszichiáterek,
gyermekorvosok, pedagógusok, akik a munkájuk során
kapcsolatba kerülnek az ADHD-s gyermekkel, hosszú
idõ óta kutatják a rendellenesség okát, a megelõzésének
lehetõségeit és a megfelelõ bánásmód és fejlesztés módját. A 2013 áprilisában megtartott konferenciáján a Magyar Kriminológiai Társaság Fiatalkorúak Szekciója is
ezzel a kérdéskörrel foglalkozott.
A korai agyi-idegi mechanizmus sérülésének lehetséges okai között elsõként említették az anya-gyermek
kapcsolat méhen belüli zavarát. A kezdetektõl nagyon
fontos a magzat egészséges fejlõdéséhez az anyaság elfogadása, tudatosulása. Alapvetõen meghatározó a szülõpár érzelmi harmóniája, életvezetésének minõsége, elkötelezõdése a család iránt. A születés utáni nevelésükben naponta erõsíteni kellene a kötõdést. Kimondható,
hogy egy életen át fog hatni a gyermekük személyiségére
a szülõi minta mint példakép. Amennyiben ezek
9
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a szükséges tényezõk valamilyen okból hiányoznak, akadoznak, torzulnak, már a magzati idõszakban sérülést
idézhetnek elõ a gyermek idegrendszerének fejlõdésében.
Mások ezeknél a hatásoknál is nagyobb szerepet tulajdonítanak a környezeti tényezõknek. Ezek egyike a radioaktív szmog, ami valamennyi élõlényre befolyással lehet, akarva-akaratlanul is. Immár a harmadik generáció
nõ fel ezzel az erõs külsõ terheléssel, s ki tudja, hogyan
fogja ez még befolyásolni az ember genetikáját?
Dr. Sófi Gyula gyermekpszichiáter – a konferencián elhangzott elõadásában – a jelenség okainak felsorolásában
többek között megemlítette például a médiumok lelki
károsító hatását. Megint mások a hibás táplálkozást, a
vegyi anyagok túlzott használatát és az akceleráció felgyorsulását hozzák összefüggésbe a jelenség terjedésével.
(Szinte vég nélkül sorolhatók további ártó tényezõk,
de most csak a konferencián is elhangzottakból idéztünk
néhányat.)

Pedagógiai, szakmai kihívások
Az elsõ hat-hét év családi és intézményi nevelési tapasztalatai és próbálkozásai alapján a legtöbb esetben
nyilvánvalóvá válik az ADHD-s gyermek különbözõsége.
Ha az óvodapedagógus idõben meg tudja gyõzni a szülõket a pszichológiai vizsgálat elkerülhetetlen fontosságáról, akkor az iskolába lépõ ilyen kisgyermekrõl már idõben megtudhatjuk, hogy egészen más szükségletei, elvárásai
vannak, mint a társainak, és egészen más bánásmódot is
igényel. Jó, ha erre különös figyelmet fordít a család az iskolaválasztáskor, a tanítók pedig az iskolába lépés elsõ
pillanatától kezdve egyéni bánásmódot alkalmaznak
vele szemben és személyre szóló program szerint fejlesztik.

A gyerek helyzete a közösségben
Fontos tehát, hogy elõre felkészüljünk a probléma
kezelésére, hiszen az ADHD-s kisgyerek már az elsõ naptól kezdve galibákat okoz a közösségben. Pillanatok alatt
borítja a rendet, a nyugalmat a konfliktusos viselkedésével. Jó, ha tudjuk, hogy ennek kiváltó oka gyakran a türelmetlenségük, mert képtelenek kivárni sorukat egyegy közös eszköz használatát vagy játékszabály érvényesülését illetõen. Gyorsan döntésre viszik a dolgot a saját
elképzelésük szerint. Ha kudarc éri, gyakran bohóckodással próbálja elütni a kellemetlen pillanatokat. Hosszú
ideig elkíséri életüket az örökös veszekedés a kortársakkal. Kapcsolataikat a családtagjaikkal is hasonló zökkenõk kísérik.
Vegyük tudomásul, hogy rendetlenek, mindenbe beleszólnak, csaponganak egyik témáról a másikra. Gyakran elhagyják a helyüket engedélyünk nélkül, de ha érdekli õket valami, akkor kimagaslóan teljesítenek: tudnak hangszeres kíséret mellett elbûvölõen táncolni, színdarabban szerepelni, imádnak nyüzsögni-szervezni, esetleg rajonganak valamilyen sportért. (A nagymozgással
járó úszás, ritmikus gimnasztika, terepsportok ajánlottak
számukra leginkább.)
Elõfordulnak köztük nagy álmodozók, feltalálók, mûvészek. Mindenképpen fel kell ismernünk a számukra
élményt adó tevékenységeket, vagyis azt a motivációs bá10

zist, ami a további haladás és a sikeres együttes munka érdekében nélkülözhetetlen. Amikor a környezetük felfigyel különleges képességeikre és elismeri azokat, akkor önbizalmuk nõ, sõt ennek hatására pozitívan változhat a
többi tantárgyhoz való viszonyuk.
Mindenképpen fogadjuk el és fogadtassuk el õket az
osztályközösséggel olyannak, amilyenek, gyorsan hozzátéve, hogy legtöbbször szó sincs szándékosságról a részükrõl. Õk ilyenek, a megváltoztatásuk helyett a megértésük vezéreljen bennünket.

Tanulásirányítás
A foglalkozások, tanórák vezetését a gyors ingerváltás jellemezze a módszerekben: testre szabott, rövid és
színes feladatokkal. Szereti, ha minél többféle kihívással
kínáljuk meg a tanórán kívül is. Tehát pedagógiai értelemben az ADHD-s kisdiák örökös ingergazdagságot
vár el tõlünk, felnõttektõl otthon és az iskolában is.
Az idõvel szintén egyéni a kapcsolatuk. Órákig gondolkodnak – látszólag tétlenül – egy helyben, aztán hirtelen nekilátnak valaminek, úgy belefeledkezve, mintha
semmi sem létezne körülöttük.
Számukra a legfejlesztõbb a kisebb osztálylétszám,
ahol megvalósítható a nevelõ részérõl a teljes és folyamatos figyelem.
Ezeknél a gyerekeknél még nagyobb jelentõsége van a
kiszámítható környezetnek, vélhetõen azért, mert az alkalmazkodó képességük szintje alacsony. Az elfogadó
hangnem és az alsó tagozatot négy évig – a módszereiben végig következetes tanító személye is – biztonságot
jelent az ADHD-s gyermeknek. A kölcsönösen kialakított hosszú kapcsolat eredményeként elfogadja majd a
segítségünket, társaitól a jó szándékú kritikát, sõt a vereségét (!) is – a többiek elõtt. Már nemcsak játékhelyzetben lesz képes tartósabban figyelni, hanem a tudás megszerzése érdekében, akár idõben késleltetni is. Ezek óriási eredmények a pedagógus és az ilyen kisgyermek kooperációjában.
Való igaz, hogy a hiperaktív kisdiák zavarja a hagyományos tanítást. Elkalandozik, babrál, unatkozik. A felnõttek tehetetlenségének bizonyítékaként idézek néhány
mondatot, amiket soha nem szabadna kimondani:
– Ha X Y meg tudta oldani, neked is menni fog!
– Maradj már veszteg, egy kicsit!
– Ne legyél lusta, semmire sem viszed majd az életben!
– Látod, összecsaptad, teli van hibával!
– Megint eljátszottad a bohóckodással az idõt.
– Legyen nagyobb önbizalmad, milyen férfi lesz belõled!?
Ez utóbbihoz hozzáteszem, legfeljebb a nagyobbaknál
válhat be a tudatosítás (egy kognitív terápiában), de a 68 éveseknél semmi esetre sem. (Egy kisgyerek erre a mondatra szorongással reagál.)
Mint a fentiekbõl is kitûnik, itt magas intellektusú
gyerekekrõl van szó. Ezért az a jó, ha az elért eredményeiket dicsérjük, és a számukra sikert hozó területen
tovább terheljük õket. Ilyenkor képesek rendkívül gyors
és logikus döntéseket hozni, máshol, máskor kamatoztatni a megszerzett tudásukat.
Az ADHD-s kisdiákkal így jön létre a bensõséges kapcsolat a tanítójával, mikor már arra is vállalkozik a szeretett felnõtt kérésére, ami kevésbé érdekli.
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Kapcsolattartás a szülõkkel
Az ADHD-s gyermek szülõjével gyakrabban kell találkoznunk, és ne utasítsuk vissza, ha a szülõ gyakrabban
keresi a velünk való konzultáció lehetõségét. Helyes, ha
beavatjuk a gyermekére szabott fejlesztési terv kimunkálásába, ezzel még jobban segítjük a figyelemzavaros
gyermek képzését-tanulását. Fejlesztésük egyik kulcsa az
éveken át tartó párbeszéd és együttmûködés a családdal.
Fel kell készítenünk a szülõket arra is, hogy milyen
problémák várhatók a gyermekük további iskolai pályafutásában. Ugyanis ezeknek a valójában értékes gyerekeknek az eddigieknél sokkal nagyobb, igazi nehézségeket a felsõ tagozatba lépés jelenti. Elveszítik ugyanis
az alsó tagozat megszeretett, biztonságot adó állandóságát. Helyette sok új tanárhoz kell(ene) rövid idõ alatt alkalmazkodnia.
Az ADHD-s kiskamasznak a tananyag ugrásszerû
növekedése is problémás, bár tapasztalatom szerint a
magára hagyatottság sokkal jobban megviseli. (Az ötödikes osztályfõnököknek naponta legalább kétszer illenék benéznie az osztályába, érkezéskor és a nagyszünetben akár egy kis beszélgetésre, leginkább olyan napon és
akkor is, amikor egyébként nincs közös órájuk.)
A talajvesztés következtében teljesítésbeli kudarcok
sorozata prognosztizálható a tanulmányi teljesítményeiben. Emiatt pedig egyre torzul a gyerek énképe és ennek
következménye lesz az a lefelé irányuló lelki-erkölcsi
spirál, amibõl nagyon nehéz õt visszahozni. (A felsõ tagozaton is követni kellene a bejáratott korábbi módszereket mind a nevelésben, mind a motiválásban. Szükség
szerint alkalmazni kellene a konfliktuskezelési technikákat, folytatva az alsó tagozaton megkezdett személyre
szabott fejlesztést és a motivációs bázis erõsítését.)
A szülõt könnyen megtévesztheti, hogy – szerencsés
esetben – a jó tanító keze alatt viszonylag békésen és sikeresen halad elõre az ADHD-s kisiskolás fejlõdése. S a
jó eredményeken felbuzdulva, kiemeli a (valamely területen) tehetséges, de hiperaktív gyereket az addig megszokott iskolai közösségébõl és egy teljesítményközpontú intézménybe íratja át. Ez azonban súlyos hiba, vétek a gyerek ellen.
Ott ugyanis hamar elõjönnek a tanulási problémák,
hiszen az új helyzetben nincsenek tekintettel a gyerek
„elõéletére”. Sorozatos kudarcok érik, és emiatt hamar
elmegy a kedve a tanulástól. A szülõ az iskolát szidja,
ahelyett hogy gyorsan visszavinné az önbizalmában megrendült gyerekét a korábbi vagy egy másik, nyugodt tempóban tanító, gyermekközpontú intézménybe. Hiába kéri
erre a gyermekvédelmis, a családgondozó, esetleg az új
osztályfõnök, nem teszi meg, hiszen felvételt nyert a gyereke az emelt szintû gimnáziumba. Nehezen látja be,
hogy makacsságával („… az õ gyereke nem hülye, megállja a helyét! Még hogy pszichológushoz, pláne pszichiáterhez járjon!”) milyen károkat okoz.
Az alsó tagozaton megszokott egész napos gondoskodásból kisgimnazistaként hirtelen már a nap közepén kikerül az utcára a gyerek. Lazítani szeretne egy kicsit a
küzdelmekkel átvészelt délelõtt után. Hamar rátalálnak a deviáns kortársak a parkban, akik befogadják, cigivel, aztán mással is megkínálják, szóval beindul – az
említett – lefelé tartó spirál. Az amúgy sem könnyû ka-

maszkori változások mellett a halmozódó kudarcok hatására még problematikusabb lesz a gyerek magatartása. Elégedetlenségét nemcsak önmagával szemben érzi,
hanem a felnõttekkel, a rájuk erõszakolt iskolával és annak elvárásaival szemben is. Elkezd önkárosító módon
élni, amirõl a családnak általában nincs is (idõben) tudomása. Az iskolai teljesítés romlását sokáig könnyedén kimagyarázzák a kissrácok, a szülõ pedig elhiszi. Egy nap
mégis arról értesülnek, hogy már egy ideje kerüli az iskolát a gyerek. Balhékba keveredett, és az ügy tisztázása végett jelenjenek meg a rendõrségen.

Vigyázzunk rájuk!
Már ez év közepétõl, azaz 2013 júliusától a tizedik életévüket betöltött gyerekek büntethetõk lesznek. Ezzel kell számolnunk az új Büntetõ törvénykönyv szerint (a 2012.
évi C. törvény értelmében). A törvény módosítói indoklásaként hivatkoznak részint a XIX. század közepén történt hasonló szigorításra, amikor szintén elítélhettek
12–20 éves kor közötti elkövetõket. Részint pedig a napjainkban – az e korosztály esetében – egyre gyakoribbá
váló erõszakos bûncselekmények elterjedését hozzák fel
érvként. Tehát július elsejétõl rablásért, kifosztásért,
durva testi sértésért és emberölésért börtönbüntetésre
ítélhetik az alig tizenéves fiatalt.
Az igazságügyben és a büntetés-végrehajtásban dolgozó szakemberek szerint a kriminalizálódott tinik jelentõs hányada (közel 30%-a) a fent ismertetett neurológiai problémával és életúttal rendelkezik. Az
ADHD-s, valamint a többi hasonló sorsú gyereket a felnõttek rossz döntése, családja helytelen életvitele eredményeként még be is zárhatják.
(A legfrissebb vizsgálatok szerint a bûnelkövetõ fiúk
65,5%-a és a lányok 45,2%-a – meglepõ – egyenesen a
családból érkezik (!), minden prevenciós elõzmény nélkül és – ahogy a konferencián is elhangzott – csak minden második gyerek került szakellátásba a korábban elítéltek közül.)
Ismert, hogy tízévesen még sokkal jobban formálható a tanuló személyisége az agykapacitás változása miatt. Ezért fontos az alsó tagozat felelõsségét hangsúlyoznunk az ADHD-s gyerekek érdekében is, mert az itt eltöltött négy év alatt az összes preventív lépést megtehetjük akár a család ellenében is. Ehhez az összesen 3+4
éves (óvodai és alsó tagozatos) intézményes nevelés során sokkal hatékonyabban kellene mûködtetni az elsõ
fokozatú gyermekvédelmi ellátó rendszert, és fel kellene
használnunk valamennyi hatékony pedagógiai és szociális eszközt annak érdekében, hogy a késõbbi kamaszkori
válságokat az ADHD-s kisgyerekek is komolyabb és megrázóbb zavarok nélkül átvészelhessék.

Ajánlott irodalom
Berentés Éva: Az érett személyiség. Pro Personal Kiadó. 2012;
dr. Silvia Franz: A hiperaktív gyerek. Trivium Kiadó. 1998; Fodorné
dr. Földi Rita: Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt.; Marko Ferek: Hiperaktív álmodozók.
Geobook Hungary Kiadó. 2011.
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Ma is felfedezõ tantárgy
a környezetismeret
Fejlesztés a 3–4. évfolyamon

Az iskolai döntések és választások eredményeként létrehozott helyi tantervek alapozzák
meg a 2013. szeptember 1-jével induló új tanév képzési kínálatát. A két-két évfolyamra
megfogalmazott tantárgyi óraszámok tanévenkénti meghatározása az iskola szakmai feladatai közé tartozik.

A fejlesztés hangsúlyait a mintául szolgáló kerettantervekben is az 1–2. és a 3–4. évfolyamra külön-külön fogalmazta meg a jogalkotó. Tekintsük át ennek a tanulás
tervezése és irányítása szempontjából kiemelkedõen fontos jellemzõit.

A fejlesztés fõ irányai
A tantárgy szerepe nem változott a kisiskolások sokoldalú fejlesztésében. Ennek megfelelõen a kerettanterv a
3–4. évfolyamon az élõ és élettelen természeti jelenségek rendszerbe foglalásán, a kölcsönhatások feltárásán
keresztül egyre inkább a megértés igényére helyezi a
hangsúlyt. Kiemelt szerepet kap továbbá a környezettudatosság, illetve az ember és a természet harmonikus
együttélési módjainak tisztelete, ilyen megoldások keresése.
A fejlesztõ munka célja az alsó tagozaton, hogy a gyermek megtalálja a számára legalkalmasabb módot, ahogyan a környezetével megismerkedhet. Mintát kap arra,
hogy a környezetében érzékelt folyamatokat értelmezni
tudja. Vagyis elindul azon az úton, hogy eligazodjon a világban.
Ezért a „…3–4. évfolyamon az egyszerûbb vizsgálatok
mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a módszeresebb megfigyelések. A rácsodálkozástól a tapasztalatok mind szabatosabb megfogalmazásáig jutunk el: innen vezet majd az út
azok rögzítéséig, rendszerezéséig és a természethez intézett
kérdéseknek megfelelõ kísérletek megtervezéséig a magasabb
évfolyamokban. Mindez megalapozza az igényt az információkeresésre, az önálló munkavégzésre.”
A környezetismeret sikeres tanulása nemcsak a természettudományos tárgyak szeretetét alapozhatja
meg. A környezetét tudatosan figyelõ (és azt érzékenyen
alakító), az életet tisztelõ, a saját szervezetének jelzéseire figyelõ, egészségét óvó és a tudományos-technikai újdonságokra fogékony kisdiák kritikus magatartása is
intenzíven formálódik ebben az életszakaszban.
A tantervi témakörök között megtaláljuk a lakóhely
és az ország fõbb nevezetességeinek megismertetését és
12

bemutatását. Fontos lehet egy választott nemzeti park
vagy tájvédelmi körzet megismerésének kapcsán a nemzeti azonosságtudat, valamint a hazához és a lakóhelyhez való kötõdés fejlesztése.

A tananyagstruktúra
jellemzõi
Erre néhány, a Kerettantervi ajánlásból vett példa
kiemelésével szeretnénk rámutatni.

A komplex szemléletmód
Például a jeles napokkal kapcsolatos szokásoknak a
természet változásával való összekapcsolása igen jól alkalmazkodik az életkori sajátosságokhoz. Hozzájárul annak megértéséhez, hogy hagyományaink segítenek a
természettel való kapcsolat újrafelfedezésében, megélésében.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:
Milyen kapcsolat van az ünnepek és az évszakok között? (Pl. farsang, húsvét, pünkösd, karácsony.)
Mire jók a hagyományok?
Lehet-e tanulni egy iskolázatlan embertõl?
Miért fontos a természetvédelem?
Ismeretek:
A lakóhely hagyományai.
A gazdálkodó ember természeti és épített környezetének kölcsönhatása az ártéri gazdálkodás példáján.
Haszonállatok: mézelõ méh, szürke marha, mangalica, racka.
Haszonnövények: alma, meggy, szõlõ.

A tananyag meghatározottsága
A kerettantervi javaslat egyértelmûvé teszi, hogy a
tanítóknak milyen mélységben szükséges foglalkozniuk
a tananyagfeldolgozás folyamatában az egyes a témakö-
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rökkel. Ehhez irányadónak kell tekintenie a témakörönként jelzett problémák, kérdések megfogalmazása mellett az ismeretek felsorolását, konkretizálását és a kulcsfogalmak megnevezését.
Például igen izgalmas fejlesztési célt jelöl a „Merre
megy a hajó?” tematikai egység, mely a mágnesség szerepének megfigyelését, kölcsönhatásként való értelmezését hivatott a gyerekek elé tárni. S ha megnézzük az alább
felsorolt fogódzókat, minden bizonnyal elkerüljük a maximalizmus veszélyét, s a gyerektõl idegen tudományoskodást.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:
Hogyan talál vissza tavasszal a fecske az õsszel elhagyott fészkére?
Hogyan tájékozódtak a hajósok régen és most?
Miért színes a szivárvány?
Van-e hang a Holdon?
Miért lehet szomjan halni a tengeren?
Miért fagy be nehezen a tenger?
Miért úszik a jégtömb a vízen?
Ismeretek:
Tájékozódás csillagképek alapján.
A Göncölszekér legendája.
Tájékozódás iránytûvel: a Föld mágneses tere, a mágneses vonzás, taszítás.
Példák hang- és fényjelenségekre.
Keverékek és oldatok.
Megfordítható (fagyás-olvadás, oldódás-kristályosítás), és nem megfordítható folyamatok (égés).

Körfolyamat: a víz körforgalma a természetben.
Sós víz, édesvíz.
Az édesvízkészlet mennyisége a Földön a sós vízhez
képest.

A tevékenységorientált követelményrendszer
A fejlesztési követelmények megfogalmazása jól tükrözi, hogy itt nem ismerettömegek közlésére kell irányulnia a tanulás folyamatának, hanem a tanulói tevékenységek útján történõ tapasztalatszerzéseké a vezetõ szerep
a környezet megismerésében.
Néhány példa erre az utóbb példaként hozott témakör
fejlesztési követelményeibõl:
– Példák keresése az állatok tájékozódására.
– A Göncölszekér csillagkép felismerése. Rajz készítése szabadon választott csillagképrõl, a csillagkép nevével
kapcsolatos gyûjtõmunka végzése.
– Vizsgálatok a mágnességgel kapcsolatban (vonzás,
taszítás, a kölcsönösség felismerése).
– Az iránytû mûködésének értelmezése. Annak megértése, miért jelentett az iránytû feltalálása hatalmas segítséget a hajósoknak.
A kiemelt példák bizonyítják, hogy tantárgyunk továbbra is az aktív tanulást feltételezi, és a fejlesztés várható eredményeire utal a kétévenkénti ciklus végére, a
3–4. évfolyamon is.

Az egészséges életmód alapvetõ elemeinek alkalmazása az egészségmegõrzés és az
egészséges fejlõdés érdekében, a betegségek elkerülésére.
Az életkornak megfelelõen a helyzethez illõ felelõs viselkedés segítségnyújtást
igénylõ helyzetekben.
A hosszúság és idõ mérése, a mindennapi életben elõforduló távolságok és idõtartamok becslése.
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerû kísérleti tanulmányozására.
A fenntartható életmód jelentõségének magyarázata konkrét példán keresztül, a
A fejlesztés várt eredményei hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus
a két évfolyamos ciklus végén kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében.
Az élõlények szervezõdési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az élõlények csoportosítása tetszõleges és adott szempontsor szerint.
Egy természetes életközösség bemutatása.
Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelõs fogyasztói magatartás ismerete.
Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fõ kulturális és természeti értékének ismerete.
Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a problémák megoldásában.
Az elvont, tartalom nélküli verbális szövegtanulás
helyett tehát a tanító akkor teljesíti jól pedagógiai
feladatait a környezetismeret órákon, ha problémafelvetésekkel motivál, problémahelyzeteket tervez és sokrétû tevékenységrendszerrel teremt
feltételeket a tapasztalatszerzésen alapuló tanuláshoz, hiszen ma is felfedezõ tantárgy a környezetismeret.

Módszertani javaslatok
a vizsgálódásokhoz
• A víz halmazállapot-változásának megfigyelésére
számos gyakorlatot ismernek a tanítók. Egyszerû eszközökkel megoldható: jégkockák, lábas fedõvel, melegítõ
(villanyrezsó, fûtõtest).
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A vizsgálódás menete: A jégkocka olvadásának megfigyelése szobahõmérsékleten. A folyamat felgyorsítása
melegítéssel. Gõz elõállítása, felfogása fedõvel. A lecsapódó pára, a megjelenõ vízcseppek megfigyeltetése.
• A víz párolgásának megfigyeléséhez 3 db azonos
méretû befõttesüveg szükséges.
A vizsgálódás menete: Töltsük fel a három befõttesüveget azonos magasságig vízzel. Jelöljük meg különbözõ színû filctollal a víz magasságát az üvegek oldalán. Helyezzük az üvegeket az osztályterem különbözõ pontjaira.
(Radiátort borító szekrény tetejére, védett helyen a földre, ablakba. Jelöljük meg mindegyiket valamilyen jellel,
hogy majd összehasonlításkor azonosítani tudjuk a párolgás körülményeit.) Egy héten keresztül figyeljük meg
a vízmagasság változását, mindennap megjelölve a filctollal az eltérést. A hét elteltével tegyük egymás mellé az
üvegeket. Vonjuk le a következtetést.
• A növények párolgásának megfigyelése cserepes élõ
virág és egy átlátszó mûanyag zacskó felhasználásával, illetve a természetben (füves területen) végzett megfigyeléssel.
A vizsgálódás menete:
– A cserepes virágra húzzuk rá a mûanyag zacskót. Tegyük ki a napos ablakba. Rövid idõ múlva megjelennek a
zacskó belsõ falán a vízcseppek.
– Borítsuk le egy üveggel egy füves terület kis részletét!
Hamarosan látni fogjuk, hogy a fûbõl és a talajból elpárolgó víz lecsapódik, vízcseppek képzõdnek az üveg falán.
• A hó szennyezettségének megfigyelése
Szükségünk lesz: különbözõ edényekre és különbözõ
helyekrõl gyûjtött hómintákra a szennyezettség megfigyeléséhez (pl.: udvarról vett minta, országút mellõl, tetõrõl stb).
A vizsgálódás menete: A különbözõ edényekben elhelyezett különbözõ hómintákat tegyük a fûtõtest mellé.
Figyeljük, hogyan változik a meleg hatására az olvadó
hó. Ha teljesen elolvadt a hó, vizsgáljuk meg a hólét. Melyikben van több üledék és az milyen? Következtessünk
az okokra!

• Talaj- és kõzetvizsgálatok
Szükséges anyagok, eszközök: különféle talajfajták (pl.
kerti föld, agyagos, homokos talaj) és különféle kõzetek
(szín, keménység, szerkezet szerint), kavicsok, nagyító,
írólap, tálcák, mûanyag terítõ a padok letakarásához.
A vizsgálódás menete: Különbözõ talajtípusok felismerése tapintás alapján. Megfigyelésük, formálhatóságuk.
Melyikbõl lehet hegyet formázni? (Az agyag a legalkalmasabb erre.) Mi történik, ha homokot szórunk az agyagból készült hegyre? Készítsünk terepasztalt, felhasználva
a megfigyeléseinket.
A talaj szerkezetének összehasonlítása a kõzetekkel.
A kõzetek vizsgálata nagyítóval, felületük tapintása, karcolatuk megfigyelése. Kavicsok megfigyelése, játék kitalálása kavicsokkal. Mibõl lesz a kavics? – probléma megvitatása.
• Talaj- és kõzetfélék vízáteresztõ képességének vizsgálata
Szükséges anyagok és eszközök: 4 db azonos méretû virágcserép, átlátszó mûanyag alátét, 8 db kis építõkocka,
4 pohár víz, homok, kavicsok, virágföld, agyag, tálca,
mûanyag terítõ.
A vizsgálódás menete: tömörítsük külön cserépbe a
négyféle anyagot! Helyezzük az alátétbe a cserepeket
úgy, hogy 2-2 kockával alátámasztjuk õket. (Ne érjen az
alátéthez a cserép alja.) Öntsünk egy-egy pohár vizet a
cserepekbe. Figyeljük meg, milyen gyorsan halad át a víz
a különbözõ talajokon, kõzetféléken! Melyiken halad át
a víz a leggyorsabban? Mi ennek az oka?
A vizsgálódások gondos elõkészületet igényelnek. Ez
nem csak a szükséges anyagok és eszközök összegyûjtését
jelenti, hanem alaposan át kell gondolnunk a lebonyolítás módját is, hogy minden gyerek részese lehessen mind
a tapasztalásnak, mind a tapasztalatok alapos megbeszélésének. S ha szükséges, a megfigyelés ismételt elvégzését is lehetõvé kell tennünk. Természetesen mindezt
csak akkor tudjuk jó szinten teljesíteni, ha elõre magunk is elvégezzük az órára való felkészüléskor a vizsgálódás folyamatát.

vvv

Búcsúzunk Mészáros Esztertõl
Mészáros Lajosné, Eszter több mint 20 esztendõn át
volt hûséges munkatársa és – élete végéig – lelkes, kritikus
szemû olvasója a TANÍTÓ-nak. Pályája szorosan kapcsolódott a tanításhoz és a tanítók munkájához. A Fõvárosi Pedagógiai Intézet Fazekas Mihály Gyakorló Iskolájának kiváló tanítójaként sok-sok hálás kisdiákot nevelt örök
emberi értékekre, tanított meg az olvasás-írás tudományára, és sok-sok tanító töltekezhetett igényes bemutatóóráin –
korszerû és eredményes tanítási gyakorlatának – példaértékû módszertani megoldásaiból.
Nyugdíjba vonulását követõen lett a TANÍTÓ folyóirat munkatársa. Három egymást követõ felelõs szerkesztõ
mellett képviselte a folytonosságot a lap életében. Harmadikként nekem volt a leghosszabb ideig kedves segítõtár14

sam. Jó kapcsolatot ápolt olvasóinkkal, szeretettel biztatta
õket értékes tapasztalataik és jó módszertani megoldásaik
megírására. Maga is rendszeresen publikált a lapban és a
Köznevelésben, és lektori tevékenységével bábáskodott új
tankönyvek megszületésénél. Olvasóink utoljára lapunk ez
év márciusi számában találkozhattak írásával.
Névnapján már nem köszönthettük. 2013. május 17-én
tért örök nyugalomra 86 éves korában. Távozásával egy
gazdag életpálya lezárult, mi pedig szegényebbek lettünk
egy kis fénysugárral, mely szeretetet, fényt és meleget
áraszott maga körül. Isten veled, Eszterke! Emlékedet szívünkben õrizzük mindnyájan, akik ismerhettünk, szerettünk és tiszteltünk.
Dr. Szilágyi Imréné
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Országjáró –
hortobágyi barangolás

A májusi lapszámban a Balaton vidékére kalauzoltuk olvasóinkat az irodalom és a fotómûvészet segítségével, hogy bemutassuk, miként lehet érzelmileg és értelmileg megalapozni egy tartalmas és értékes élményekkel gazdagító osztálykirándulást a gyerekek ráhangolásával. Hasonló céllal most hazánk egy másik neves vidékére, a Hortobágyra látogatunk el, mely határainkon belül és kívül egyaránt ismert ugyan, ám egyedi, sajátos néprajzi, kulturális világáról: népdalkincsérõl, balladáiról; néprajzi hagyományairól, népmûvészetérõl általában keveset tud az érdeklõdõ látogató.
„Mi az a Hortobágyi puszta?
Egy ismeretlen sziget a szárazföldön.”
(Jókai Mór)

A táj bemutatásához több könyv idevágó részletének
idézésével, tematikus egységekben „járjuk be” e csodálatos vidéket. Természetesen most is le kell írnunk, hogy
teljességre, de még a teljesség megközelítésére sem törekedhettünk a témagazdagság okán. De a jelen írás célja
nem is ez. Sokkal inkább az érdeklõdés felkeltése motivált bennünket; hogy minél többen érezzenek kedvet a
Hortobágy és környéke megismertetéséhez, amikor úti
célt választanak tanulmányi kirándulásuk megszervezéséhez, vagy személyes kikapcsolódásukhoz pihenésük
színhelyéül.

A táj varázsa
Jókai Mór - a magyarországi utazásait megörökítõ Magyarhon szépségei címû, a Franklin Társulat gondozásában 1910-ben megjelentett könyvében így írt a Hortobágyról:
…„»Sziget«, mert körül van véve a czivilizált világ
tengere által: partjai népes városok, tanyákkal megrakott, jól mívelt gabonaosztó földek, dohánytelepek, ültetett erdõk, kertek; maga pedig egy õs puszta, a mit ekevas
föl nem hasogatott soha.
»Ismeretlennek« is méltán nevezhetem; mert a kik a
hire miatt idejönnek mulatni, mind ott telepesznek meg
a hortobágyi vendéglõben, onnan visszatérnek; az
évenkinti két nagy marhavásárt is ott tartják meg a
Hortobágyparti nagy híd elõtti síkságon; de bele a puszta
végtelen útvesztõjébe ritkán vetõdik el valaki; jártas kalauz nélkül meg se is próbálja.
Az egész terület nem való másnak, mint legelõnek:
tavaszszal sok a vize, nyáron kevés, a hol nem »totyogós«, ott szikkadt: termõ szík és vak szík váltogatja egy-

mást; amannak a növényzete buja, emezé kúszó porcsfüvön és székifüvön kívül semmi.
A régi leirásokban nádasokat, tavakat találunk: azoknak most már hire sincsen; elvitte a Tiszaszabályozás.
Az áradáskor csónakkal járták e pusztát; a Hortobágyon
két kerekü malom volt, mely a város számára õrölt.
Kuthy Lajos leirásában még vadkanok jelennek meg.
Régente hires volt a vidéken a kócsagvadászat: most
már csodának ha látni egyet. Ezelõtt negyven esztendõvel, mikor a muszkák elõl menekültem a fegyverlerakás
után a Hortobágyon át, egy csikósbojtár vezette a szekerünket félnapi nádason keresztül tengelyig érõ vízben; a
nádas közepén volt egy tó, annak a partját körülszegélyezték a gémek, kócsagok. Ma már se nádas, se tó nincs.
Legelõ az egész terület három óra járásnyira széltében,
hosszában.
Tavaszszal legérdekesebb a Hortobágyot megtekinteni, a mikor még minden üdezöld s még nem vették át az
uralkodást a legyek, bögölyök, szúnyogok és musliczák
billiói.
A »Vérvölgyön« és a kadarcsi csárdán túl következik
a »Kõ-út«. Ez már kezdete a Hortobágynak. Itt vannak a
birkanyirók. A juhnyájakat, melyeket elõtte való nap a
Hortobágy vizébe épített mesterséges usztatón megmostak, ide terelik fel, s aztán asszonyok roppant nagy pajtákban szabadítják meg hegyes ollóikkal gazdag bundáiktól. Az egyik pajta körül a nemes merinó birkákat látjuk, a másik mellett az õseredeti magyar juhot, mely hoszszú fürtös fehér, vagy fekete gyapjával, vadkecske fejével, kacskaringósan megtekert felálló szarvaival valóságos vadállatot mutat.
Még egy csárdát érünk útközben, mialatt a látóhatáron folyvást kisér bennünket az újvárosi templom tornya. Két nagy tehéncsorda marad el mellettünk, mindegyik ezeren feljül álló gyönyörû czimeres szarvú állatok!
15
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Birkanyájak, sertéskondák; de még semmi ménes. Azok
túl vannak nagyobb részt a Hortobágy folyón.
Azt mondja a csikós: »Az úr Isten is azért teremtette a
Hortobágy vizét, hogy elválaszsza a derék állatot a birkától!« Túl a Hortobágy vizén már nem szabad birkának,
juhásznak a pofáját mutatni: disznórul pedig szó se lehet!
Az csak a karám mellett húzhatja meg magát, mint halálra itélt gonosztevõ.
Egyszer aztán csak elmarad nyugatnak az újvárosi torony, s csak hébehóba bukkanik fel megint, mikor a délibáb felkapja a levegõbe. Elõttünk áll a hirhedt hortobágyi csárda. Derék kõépület, künn az országúton, soha kerítéssel körül nem volt véve. Mellette egy rengeteg kocsiszín. Jó bora, jó konyhája, kényelmes vendégszobái:
uraknak való étterme s pásztorok, kocsisok számára tágas ivószobája. Valamikor nevezetes szállás, mikor ezen
az úton jártak a kalmárok Budapestre s talán megint az
lesz, ha a debreczen-füzesabonyi vasút megvalósul, s gõzmozdony fujtat végig a Hortobágyon. Most csak hivott
vendégek által népesült meg.
A vendéglõnek most már kertje is van, annak a tövében folydogál nagy lassúsággal a Hortobágy folyó, szélessége olyan, mint a Garam rendes idõben. A vidék nevezetessége a rajta átvezetõ roppant nagy kõhíd, kilencz
boltozatos oszlopzaton nyugvó. Az a monda róla, hogy
épitésekor a hozzá való meszet tejjel ojtották meg, azért
olyan tartós.
Ez a híd a pusztán a legnagyobb magaslat.”1

A Hortobágy történetébõl…
Bõ másfél évszázad elteltével a Magyarország2 címû
könyv egy részlete így mutatja be ezt a tájat:
„… A középkorban virágzó falvak, települések népesítették be a mai Hortobágyot. A régi oklevelek félszáznál több falu nevét jegyezték fel ezen a környéken. Ma
már csak nevük él a régi középkori településeknek, a tatárjárás, illetve a hosszú idõn át tartó török hódoltság teljesen elnéptelenítette a területet. A késõbbi századokban a jórészt Debrecen határához tartozott nagykiterjedésû pusztaság a legkülterjesebb gazdálkodási forma, a
rideg állattartás legeltetés céljait szolgálta; ekkor alakult
ki a sajátos hortobágyi pásztorélet, amely alig változott
formában még a közelmúltig is jellemezte ezt a területet.
Valaha a Hortobágy túlnyomó része a Tisza árterületéhez
tartozott, az 1840-es években azonban a Tiszát szabályozták, és ez idõtõl kezdve az esõben igen szegény vidék
talaja mindjobban kimerült, szikesedett, igazi „pusztává”
vált.3
A térség központjában már „a XV. században vendégfogadó mûködött…, a most látható, s a vidéki klasszicista építkezés jellemzõ vonásait mutató Hortobágyi Nagycsárdát jórészt 1781-ben építették. A keleti szárny 1815bõl való.
A csárdával szemben 1780 körül készült, nagyméretû,
csûrszerû építmény áll, hajdan „Szekérállás”, amelynek
egy részében pusztai helytörténeti és néprajzi kiállítást
rendeztek be.
Jellegzetes építészeti emléke a …Nagycsárda közelében, a Hortobágy-folyón épített „kilenclikú”-híd, Ma16

gyarország leghosszabb kõhídja. …A 9 „lik” ívközei
egyenként 8,53 m hosszúak, a mellvédfalakkal együtt a
híd 5-6 m magasan emelkedik a víz fölé.
A híd környékét és végig a Hortobágy-folyó mentét
zöld nádasok szegélyezik; a környék vízimadarakban igen
gazdag.
A legnemesebb, legszebb hortobágyi madár a daru,
amely õsszel, tavasszal, átvonulás idején ritkán ma is látható. Óriási tömegekben érkeznek szeptember végén,
október elején a vadlibák, hogy a szigorú tél beállta elõtt
tovább vonuljanak dél felé; a visszafelé vonulás kora tavasszal ismét benépesíti a hortobágyi vizeket és májusig
Európa egyik leggazdagabb vízimadár vadászhelye ilyenkor a Hortobágy. Ezenkívül vadkacsák, vízicsibék, szárcsák, foglyok, fürjek, ugartyúkok …, a víz és a puszta jellegzetes madarai élnek a Hortobágyon, néha még túzok
is található. A ragadozómadarak közül parlagi sas, kékvércse, sólyom fészkel a pusztaság szélén a tiszai árligetekben.”4
Egy újabb kiadású – Hortobágyot bemutató –
könyvben5 ezt olvashatjuk a vidék jelenérõl és múltjáról:
„A Hortobágy név egyike a legrégebbi helyneveinknek. A százdi apátság 1067-ben kelt alapítólevelében
mint néptartó helyet említik, ahol Péter comesnek 20
magyar és 10 besenyõ vitéze lakott. A Hunyadiak korában már csak birtokként szerepel. A folyóvíz neve azonban megmaradt. A környezõ pusztákat Debrecen város
jegyzõkönyvei csak 1701 óta nevezik Hortobágy-pusztának.
A Hortobágy-puszta évszázadokon át közlegelõ volt.
… A pusztát körülvevõ települések lakóinak évszázadokon át a legeltetésre alapozott jószágtartás jelentette a
biztos megélhetést. A kiterjedt pusztákon a legeltetés ingyenes volt, csak a pásztor bérérõl kellett gondoskodni.
A gazdák temérdek marháit a botoslegények, hajtók
(hajdúk) õrizték és hajtották Dél- és Nyugat-Európa vásáraira.”6
A puszta számos, gyakorta át- és meggondolatlan
’hasznosítási ötlet’ következményeként – mint természetes terület – többször is veszélybe került. „Herman Ottó,
Schenk Jakab és még több tudós már a század elején szorgalmazta e táj védelmét.”7
A változás azonban még évtizedekig váratott magára.
1973. január 1-jén, 53500 hektáron megalakult hazánk
elsõ nemzeti parkja, a Hortobágyi Nemzeti Park.”8 Hortobágy falu középpontjában – a Nagyhortobágyi csárdától
nem messze – mûködik a vadmadarak gyógyítására
szakosodott alapítvány: a Madárkórház. (Konyhás István, é. n.)

A puszta jellegzetes talaja,
növény- és állatvilága
E tájtípus világát közelebbrõl nem ismerõ számára a
puszta maga a végeláthatatlan, sivár, mindig és mindenütt változatlan síkság. Ám, minél tovább járjuk e vidéket, mindinkább feltárja szépségeit, addig nem ismert
változatos világát.
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A puszta talajszintje csak látszólag egyforma! Rövid
szakaszokon: méterrõl méterre is változik, s már néhány centiméteres talajszint-különbségnek is jelentõsége van, a pásztorok pedig különleges nevekkel illették ezeket a felszíni változásokat: szikér, vakszik, szikhát, ér, laponyag, fok s még számtalan elnevezés vált ismertté.
„Ez a változatos táj és szikes talajai és az elsõsorban
ezekhez kapcsolódó mikroformakincs teszi különlegessé.
Szikes talajok alatt azokat a talajvíztõl idõszakosan túlnedvesedõ, idõszakosan kiszáradó talajokat értjük, melyek sóban
gazdag talajvizének domináns kationja a nátrium.
A szikes talajok két fõ típusát különböztetjük meg: a
szolonyec és szoloncsák talajokat. Utóbbiak esetében magas a sókiválási szint, vagy az a felszínen van. Ez a Hortobágyon kevésbé jellemzõ. A szolonyec esetében a
sókiválási szint mélyebben van, a talajszelvényben markáns rétegek ismerhetõk fel, gyakran oszlopos szerkezet
is jelentkezik. Ismert tény, hogy a Hortobágy ma – leszámítva talán a kontinens keleti végeit, a Volga alsó folyása környékét – Európa legnagyobb összefüggõ szikes
talajú területe. 9”
A pusztát járó ember könnyen meggyõzõdhet arról,
hogy a Hortobágy növényvilága nemcsak különleges,
hanem – állatvilágához hasonlóan – végtelenül gazdag
és sokszínû is. „A szikes pusztán néhány centiméteres eltérés is teljesen más fajokat produkál. A teljesen szürke
vaksziken csak a sótûrõ fajok élnek meg, mint például a
bárányparéj vagy a sziksófû.10 Olyan területeken, ahol az
erózió még nem ’gyalulta le’ a termõréteget, az ásványi
anyagokban igen gazdag csenkeszek is megtalálhatók. A
sót jól tûrõ virágok közül fellelhetjük a csak néhány centiméteres fátyolvirágot, õsszel pedig az erõs szárú sóvirágot
is. A termõréteggel még borított szikeseken a látogató
rácsodálkozhat a cickafarkra vagy éppen a sárga virágú
szíki útifûre is….
A magasabb löszös talajú területeken és ahol a Hortobágy a Hajdúháttal és Nagykunsággal érintkezik, az egykori gyepszintet a zsálya, macskahere, gyújtoványfû
színkavalkádja emeli ki”11 a puszta zöld és sárga színvilágából; kiemelt természetvédelmi értéküket pedig az adja, hogy még képesek megõrizni a korábbi korokban árvíz
mosta alföldi táj magasabban fekvõ löszhátainak növényvilágát. A kiterjedt hortobágyi növényvilág költeményekbõl is ismert tagjai még többek között: a taréjos
búzafû, a kunkorgó árvalányhaj. Ritkán, de fellelhetõ még
az érdes vasvirág és a borkóró, s bármily hihetetlen, de e
növényvilág tagja az orchideák családjába tartozó agárkosbor is. A mocsarasabb pusztai tájak növényei: a magasra törõ pázsitfûfélék, a mézpázsit, a hernyópázsit; nádasok szélén a - gyökerét gyógynövényként is felhasználható - fekete nadálytõ, avagy éppen a szintén gyógynövény
mentafélék. A lassú folyású tiszta vizek virága a gólyák érkezését jelzõ: gólyahír; mélyebb helyeken a mocsári nõszirom sárga levelei, s a különleges szépségû mocsári nefelejcs. Erdõt ma már csak ritkán látunk a Hortobágyon.
Emléküket helységnevek õrzik, mint pl. Tölgyere, Erdõvize, Szíleshalom. A valamikori puszta erdeit ma már
csak az újszentmargitai és az ohati Tilos-erdõ fái õrzik.
Az elõbbi egyik nagy kincse az a csillagvirág, melynek több
ezres állománya a Hortobágyon már csak itt csodálható
meg.”

A puszta állatvilágáról a korábban említetteket12
szükséges kiegészítenünk még néhány fontos információval. Az apróbb állatok, pl. rovarok, csigák, szöcskék a
vidék jellegzetes állatai, azonban a Hortobágy elsõsorban madárvilágáról vált világhírûvé, bár igen jól ismertek az itt élõ, õsi magyar gazdasági haszonállatok. A
világhírû szürke marhát valamikor lábon hajtották el
Bécsig, vagy akár németországi vásárokig is. A régi puszta jellegzetes állatai a bivaly, a szürke marha, a racka, a
napjainkban újra ismertté vált mangalica; az õsi terelõkutyák: a gazdája mellett a hideg pusztai télben is hûségesen kitartó puli és a mudi, és a tanyákat õrzõ kuvasz és
komondor.
Évszázadokig a vágtató ménesrõl és a csikósokról készült munkák, képek voltak a pusztai romantika megjelenítõi, pedig a pusztai élet mindennapjai – a puszta világát közelebbrõl nem ismerõknek – számtalan érdekességgel szolgálnak. Ezek közé tartozik például az, hogy a
jószágokat õrzõ pásztorok hierarchikus, vagyis szigorúan meghatározott alá-, fölérendeltségi viszonyok közepette dolgoztak és éltek. „A marhákra a gulyás, a lovakra a csikós, a juhokra a juhász, a sertésekre pedig a kondás vigyázott. Ezek a csoportok folyton rivalizáltak egymással, a pusztai csárdákban nem volt ritka az akár verekedésig fajuló nézeteltérés sem.”13

Népszokások – a gazdasági
élet ünnepei – vásárok
A gazdasági évhez, a gazdasági év zárásához Magyarországon is számtalan népszokás kapcsolódik; most azokról szólunk, melyek a puszta, benne a pásztorok életének meghatározói voltak.
„Szeptembertõl novemberig tartottak a gazdasági évet
lezáró ünnepek. Ilyenkor fizették ki régen a cselédek bérét, ilyenkor voltak a pásztorünnepek is.
Bérfizetõ, pásztorfogadó nap volt pl. szeptember 29.
(Mihály-nap). Kelet-Magyarországon a pásztorok, fõként a juhászok Dömötör napján (október 26.) tartottak
búcsút, s ezen a napon számoltak el a gondjukra bízott
juhokkal. A Dunántúlon sok helyütt október 20-án,
Vendel napján tartották a pásztorünnepet.”14
A pásztorélet mindennapjait, szokásait népdalkincsünk is õrzi. Például:
Már ezután Szent Mihály-nap
Már ezután Szent Mihály-nap
közeledik, a juhászok
a juhokat számbaveszik.
Eggyiknek egy ürüje,
másiknak egy csengõse,
Hajtja, hajtja hazafele.
Hajtja, hajtja, terelgeti hazafele,
Hortobágyi nevezetes csárda fele.
Behajtja a csárdába, csaplárosnak eladja,
Felesége úgy siratja.
17
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– Gyere haza, késõ van már, drága kincsem,
Bánatos szép, cifraszûrös hitös férjem,
Mert ha soká itt leszünk, sokat elköltögetünk,
Ingünk sem lesz, mit ránkvegyünk!
A juhász most nagy kalapját félrevágja,
A bundáját a csárda közepére vágja:
Táncolj, asszony, fizetek, úgyis terád keresek,
Ne mondják, hogy nem szeretlek!15
vagy: ANDRÁSNAP UTÁN AZ IDÕ
Andrásnap után az idõ,
Sûrûn tornyodzik a felhõ,
Rimánkodnak a bárányok:
Elfogyott a takarmányok.
Amott egy kis patak mellett
Három juhom hatot ellett,
Van már juhom, van bárányom,
Szerethetsz már kisangyalom.16
A puszta régmúltra visszatekintõ, hagyományõrzõ ünnepe: a hídivásár. Az elsõ hídivásár megtartásának pontos idõpontját már nem õrzi sem a népi emlékezet, sem
levéltári adat, az azonban bizonyos, hogy nem a mai helyén, hanem a közeli gulyalegelõ szélén tartották meg.
A vásárok ideje a pünkösdöt követõ hét szerdájára
esett, az idõk folyamán pedig még egy nyárvégi vásárral is
bõvült. A hivatalosan csak 1890-ben engedélyezett állatvásárt – 1825-tõl már a lóvásárt is – a híd közvetlen
közelében rendezték meg. A múlt század ’20-as éveinek
végén az állatvásárral egy idõben már jellegzetes hortobágyi kézmûves termékeket: a helyi fazekasmesterek által készített mázas és fekete kerámiatárgyakat, korsókat,
szûröket, subákat, bicskákat is árultak. A hídivásár napjaink népi hagyományainak fontos része.

Pásztorénekek, balladák
a magyar népköltészetben
A pusztai élet, a betyársors számos ma is ismert népköltészeti alkotásunk ihletõ témája. Errõl tanúskodnak
– mint fentiekben láttuk – a népdalok, s - az ugyancsak
a népköltészet irodalmi világához tartozó - szerelmi dalok, pásztordalok, valamint az úgynevezett új stílusú
balladák is. Közülük néhány õrzi a gyûjtés helyéül szolgáló tájnyelv sajátos leíró nyelvtani - hang- és szótani,
helyesírási -, valamint stílusbeli jegyeit is.
Például:
„Esteledik, alkonyodik,
Gulya, mínes takarodik.
A számadó káromkodik:
Három bojtárja bort iszik.
Egyik iszik a Meggyesbe,
A másik a Cserepesbe.
A harmadik a Morgóba;
Gulya, mínes csavargóba.”17
18

vagy:
„Nem akar a tehéngulya legelni,
Rézkolompját, jaj, de búsan zörgeti!
Nincsen mezõ az orosi pusztába;
Azír iszik számadója bújába.
Szeret mán a tehéngulya legelni,
Rézkolompját, jaj, de vígan zörgeti!
Van már mezõ az orosi pusztába;
Számadója jó bort iszik Zsadányba.”18
Íme egy kedves pásztordal:
„Cifra szûröm szegre van akasztva,
Gyere, rózsám, akaszd a nyakamba!
Úgyis tudod, ott annak a helye;
Még az éjjel betakarlak vele.
Rámás csizmám szegre van akasztva.
Gyere, rózsám, húzd fel a lábamra!
Úgyis tudod, ott annak a helye.
Még az éjjel hozzád megyek benne.”19
Végül egy szép ballada néhány részlete:
Angyal Bandi
Lám megmondtam, Angyal Bandi,
Ne menj az Alföldre,
Csikósoknak, gulyásoknak
Közibe, közibe.
Mikor kezdé Angyal Bandi
A lovát nyergelni,
Cifra csüngõs kantárjával
Fékelni, fékelni.
Rajta üte Gönc városa,
Megfogni, megfogni!
Akkor kezde Angyal Bandi
Bámulni, bámulni.
Megkötözték Angyal Bandit
Kötéllel, kötéllel,
Ugy kisérték el Kassára
Fegyverrel, fegyverrel.
Egy icce víz, egy font kenyér
A Bandi számára,
Harminchárom-fontos vasat
Kezére, lábára.”20
A fenti idézetek a magyar népköltészet gazdag kincsestárának gyöngyszemei, ám jól tudjuk, hogy a magyar
szépirodalom másik ágában: a mûköltészetben is számos író és költõ választotta prózája, költeménye témájául az Alföldet, a pusztát s a Hortobágyot: mondandója,
életérzései, reményei és vágyai kifejezésére, vagy tette,
emelte e tájat választott témája szimbólumává. (Szépirodalmunk e területének, alkotásainak egy késõbbi írás ad
teret.)
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Magyarország - Útikönyvek sorozat (Negyedik, bõvített, átdolgozott
kiadás); (A szerzõi-szakértõi munkaközösség vezetõje Papp Antal).
Panoráma, 1972.
3
Uo.: 404., 405. o.
4
Uo.: 405. o.
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Hortobágy – A puszta portréja. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.
(Írta és fényképezte: Konyhás István). Debrecen, é. n. (8. o.)
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Uo.: 8., 14. o.
7
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Dömötör Tekla: Magyar népszokások – Õszi népszokások, A gazdasági élet ünnepei. Corvina Kiadó, Budapest, 1972 (41. o.) – Magyar
népmûvészet 6. (Sorozatszerkesztõ: dr. Ortutay Gyula)

Már ezután Szent Mihály-nap Nagyhortobágy (Hajdu) 1939. VIII.
Rimóczi Mihály 73. é. – Az énekes Nádudvarra való volt. Onnan szokott
a hortobágyi csárdába járni hegedûjével.
NEFELEJCS
98 magyar népdal
Saját gyûjtéseibõl közreadja: MATHIA KÁROLY DR.
Zenemûkiadó, Z. 1721
Budapest, 1955 (26–27. o.)
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ANDRÁSNAP UTÁN Debrecen (Bereg), 1912. B. B. (Gyûjtötte: Bartók Béla. Megjegyzés tõlem: D. K. E.)
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93 magyar népdal
A gyûjteményt szerkesztették: Hajdu Mihály és Halász Kálmán
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Budapest, 1953 (61. o.)
17
Esteledik, alkonyodik Népköltészet – Pásztordalok. Uo.: 131. o.
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Nem akar a tehéngulya legelni Népköltészet- Pásztordalok. Uo.:
131., 132. o.
19
Cifra szûröm Népköltészet – Szerelmi dalok. Hét évszázad magyar
versei I. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1972 (72. o.)
20
Angyal Bandi Népköltészet – Új stílusú balladák
Uo.: 98. o. (részlet)

vvv
Vighné Arany Ágnes–
Árnyasné Rizsák Orsolya

Egészségtan
ötödikeseknek (3.)
Az egészségtan-tanítási kísérlet gyakorlatából

Az Egészséges életvitel alakítása az ökoiskolában címû oktatási program szerint folyó oktatás mûhelymunkáját bemutató óratervet két részletben közöltük lapunk 2013. áprilisi
és májusi, 4. és 5. számában. Az alábbiakban az óraleírásban hivatkozott feladatlapok
anyagát találja meg az olvasó. (A szerk.)

Mellékletek
a Család és környezetvédelem
tananyag feldolgozásához
1. számú feladatlap: Hogyan óvhatjuk meg környezetünket tudatos magatartással?
Forrás: Mindig aktuális téma: A környezetszennyezés
http://www.albamag.hu/node/8229/print
1. Csökkentsd a fogyasztást!
Tudatosan vásárolj! Gondolkozz, mielõtt választanál!
Gondold meg, hogy valóban szükségetek van-e a kiválasztott termékre. (Nem tudjátok-e kölcsönözni, bérelni?) Megosztható-e másokkal, amit vennétek? Mirõl ismerhetõ fel, hogy tartós, jó minõségû az áru?

2. Javítsd meg, használd újra!
Mirõl ismerhetõ fel a visszaváltható, környezetbarát
csomagolás? Vásárolj utántöltõ, nagyobb kiszerelésû termékeket! Javítsátok meg dolgaitokat, mielõtt újat vennétek! Amire nincs szükséged, „add oda” másoknak!
(Pl.: bolhapiac, használtcikk-boltok, jótékonysági adományok.)
3. Gyûjtsd elkülönítve a hulladékfajtákat!
A hulladékaink 75%-a hasznosítható, másodnyersanyagként új terméket készíthetnek belõle! Kezdjétek a
papír szelektív gyûjtésével, majd komposztáljátok a szerves hulladékokat! Gyûjtsétek külön az üvegeket, mûanyagokat, papírokat!
4. Vásároljatok hulladék hasznosításával készült
termékeket!
Ezzel ösztönözhetitek a piacot az ilyen termékek gyár19
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tására, forgalmazására. Így takarékoskodhattok a Föld
nyersanyag- és energiakészleteivel. Óvhatjátok bolygónkat a felesleges környezeti ártalmaktól! (Pl.: a talaj-, a
víz-, a levegõszennyezéstõl, az élõhelyek és az élõlények
pusztulásától.)
2. számú feladatlap: A szelektív hulladékgyûjtés szabályai
Forrtás: Mindig aktuális téma: A környezetszennyezés
http://www.albamag.hu/node/8229/print
A szelektív gyûjtésre alkalmas helyen szabaduljatok
meg a mûanyag, az üveg-, a papír- és a szerves hulladéktól! A szelektív hulladékgyûjtés lényege, hogy a különválogatott hulladék újrahasznosításra kerülhet. Ezzel
csökkenthetõ a környezet terhelése. Ehhez azonban
kulcsfontosságú a szelektív gyûjtés szabályainak szigorú,
pontos megtartása. A feldolgozó rendszer hibáját legtöbbször a különbözõ anyagfajták hibás, gondatlan szétválogatása okozza.
• Papír
Az újrafeldolgozás legfontosabb feltétele, hogy a papír
ne legyen szennyezett vagy zsíros. További lényeges momentum, hogy a papíron kívül semmilyen más anyagfajta nem kerülhet a papír és karton gyûjtésére kijelölt gyûjtõedénybe.
Mit tehetünk a papírgyûjtõ edénybe?
– fekete-fehér újságpapírt;
– színes újságpapírt;
– kartondobozokat;
– borítékot, levélpapírt;
– tiszta csomagolópapírt;
– irodai papír hulladékot.
Mi nem kerülhet a papírhulladékok közé?
– füzetborító, mûanyag mappa;
– hentesáru csomagolására használt, belül fóliázott
papír;
– mûanyag kötözõ zsinór, ragasztószalag;
– zsíros, ételmaradékos papírhulladék.
• Mûanyag
Az elkülönített gyûjthetõség és szállíthatóság érdekében a mûanyag háztartási hulladékok szelektív gyûjtéséhez külön gyûjtõedény kerül kihelyezésre.
Amit a mûanyaghulladék-gyûjtõ edényben kell elhelyezni:
– PET (pille) üdítõspalack;
– nejlonzacskó, fóliák, mûanyag csomagolóanyagok;
– mûanyag tárolódobozok (tejfölös, joghurtos pohár,
margarinos doboz).
Nem kerülhet a mûanyag hulladékok közé:
– üvegpalackok;
– papírcímke;
– ételmaradék;
– vegyszeres mûanyag dobozok, edények.
• Üveg
Az üveg az egyik leghatékonyabban hasznosítható
anyag. A gyûjtési eljárások némelyike a színes és a fehér
üveget egy edényben gyûjti, de léteznek külön gyûjtõedények is. Legtöbbször megfelelõ színkódok is segítik a
gyûjtõedények közötti eligazodást.
Az üveghulladék gyûjtésére kijelölt edénybe kell tenni:
– üdítõsüvegek (nem mûanyag palack!);
20

– sörösüvegek;
– befõttesüvegek;
– egyéb alkoholtartamú italokat tartalmazó üvegek.
Az üveghulladék gyûjtésére kijelölt edénybe nem kerülhet:
– mûanyag palack;
– zárókupakok és azok gyûrûje (mûanyag, fém);
– ablaküveg, autóüveg;
– porcelán, kerámia, hõálló üvegtál, pohár;
– fénycsõ, izzólámpa.
• Szerves hulladékok
A komposztálás során egyes zöldhulladékokból – megfelelõ kezelés mellett – biológiai folyamat útján komposzt keletkezik. A komposzt kiválóan alkalmas talajjavításra. A komposztálás célja a szerves hulladékok újrahasznosítása a kellemetlen szagok elnyomásával. Kiemelten fontos, hogy véletlenül sem kerülhet közéjük
veszélyes hulladék vagy annak csomagoló anyaga.
Ennek két oka van:
– a komposztálás gombák és baktériumok segítségével
történik, melyek a veszélyes anyagok miatt károsodhatnak,
– továbbá a szennyezett komposzt révén a káros anyagok a növényekbe, és így akár az emberi szervezetbe is eljuthatnak.
3. számú feladatlap: A vízpazarlás csökkentése
Képsor/képgyûjtemény a víztakarékos fürdés, mosogatás, csapcsepegés, öntözés, autómosás, mosogató- és
mosógéphasználat szemléltetéséhez.
4. számú feladatlap: Energiatakarékosság a háztartásokban
• Sajtóközlemény:
Korunk egyik legnagyobb környezeti problémája a végesen rendelkezésre álló nyersanyagok, erõforrások és az
energiahordozók nem fenntartható használata. Az erõforrásokkal való takarékos gazdálkodás az egyik legfontosabb környezetvédelmi elv teljesülését, a megelõzést
jelenti. A háztartásokban elfogyasztott nyersanyagok,
erõforrások az energia mennyiségének csökkentésekor,
az energiahordozók hatékonyságának növelésékor nem
feltétlenül kell költséges beruházásokkal megvalósítható energiamegtakarításra gondolni. Néha a napi rutin
során észre sem vesszük, hogy feleslegesen pazaroljuk a
most már egyre drágábbá váló nyersanyagokat, valamint
az energiát. Pedig elég lenne egy kis odafigyelés, pár apró
trükk, és máris a fenntartható életmód útjára léptünk. A
legegyszerûbb, legkézenfekvõbb háztartási „trükkökkel”
is jelentõs költségmegtakarítást érhetünk el, ami egyben
a környezet védelmének ügyét is szolgálja.
• Húzd alá a rád vonatkozó – otthoni – energiatakarékossági figyelmeztetéseket!
1. Fürdés helyett zuhanyozzunk! Amíg szappanozzuk
magunkat, zárjuk el a csapot!
2. Ne folyó víznél mossunk fogat! Csak használatkor
nyissuk ki a csapot, használjunk fogmosópoharat.
3. Rendszeresen ellenõrizzük a csapokat, ezzel idõben
megszüntethetjük az esetleges csepegést, szivárgást.
4. Válasszunk egykaros keverõcsapokat.
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5. Szereltessünk be víztakarékos WC-tartályt, vagy
tegyünk egy téglát a tartályba.
6. Legyen optimális a mosó- és mosogatógép kihasználtsága!
7. Részesítsük elõnyben a természetes fényt, csak ott
világítsunk, ahol szükséges.
8. A megfelelõ falszín kiválasztása nagyban hozzájárulhat a lakás helyiségeinek világosságához.
9. A hagyományos izzókat cseréljük ki energiatakarékos kompakt fényforrásra!
10. Törekedjünk az egyénileg szabályozható fûtésre.
Kb. 7%-ot takaríthatunk meg, ha 1 ºC-kal alacsonyabbra állítjuk a termosztátot.
11. Csak olyan mértékben és ott fûtsünk, amennyire
és ahol szükség van rá.
12. Az ablakok szigetelése, a nyílászárócsere, a hõvédõ
tapéta és függönyök sokat javíthatnak a hõmegtakarításon.
13. Válasszunk energiatakarékos háztartási gépet.
14. Ha mobiltelefonunk akkumulátora már feltöltõdött, ne hagyjuk a mobiltelefont a töltõn.
15. Olvasszuk le a hûtõszekrényt/fagyasztót rendszeresen. Ezzel a felhasznált energia akár 30%-át is megspórolhatjuk.
16. Ha 5 percnél tovább nem használjuk az elektronikai berendezéseket, kapcsoljuk ki. Az elektromos berendezések készenléti üzemmódból eredõ energiafogyasztása több mint 10%-ot jelenthet az éves villanyszámlában.

Következménye függ az áram_________, a
behatás_________ és az áram szervezetben haladó_________.
Nedves környezetben az áram __________halad.
Az áram belépésénél _________________ marad a
bõrön.
7. számú feladatlap: Érintésvédelmi szabályok
Párosítsd az összetartozó mondatrészeket! Kösd õket
egymáshoz!
Az elektromos készülékeket – veszélybe sodorja, s akkor már segíteni sem tudsz.
Az eszközök burkolatát – ne próbáld megjavítani, bízd
szakemberre!
A gépek vezetékeit – csak az arra megfelelõ dugaljba
szabad bedugni.
A hibás, szakadozott vezetékeket – ne használd!
A kapkodás a saját életedet is – tilos megbontani!

vvv

5. számú feladatlap: Önvizsgálat
Az alábbiak szerint jelöld, hogy te hogy állsz az energiatakarékosság szabályainak megtartásával! Az állítások elé tedd a megfelelõ jelet!
/Tudom, így cselekszem.
– Tudom, de nem így cselekszem.
! Szeretnék így cselekedni a jövõben.
1. Fürdés helyett zuhanyom.
2. Amíg szappanozom magamat, a csapot elzárom.
3. Elzárom a vízcsapot, miközben mosom a fogamat.
4. Rendszeresen ellenõrzöm a vízcsapjainkat, hogy idõben
megszüntethessük az esetleges csepegést, szivárgást.
5. A mosó- és mosogatógépet teljesen feltöltve mûködtetjük.
6. Elõnyben részesítem a természetes fényt, csak ott világítok, ahol szükséges.
7. A hagyományos izzókat lecseréljük otthon energiatakarékos kompakt fényforrásra.
8. Csak olyan mértékben és ott fûtünk, amennyire és ahol
szükség van rá.
9. Ha a mobiltelefonom akkumulátora már feltöltõdött,
nem hagyom a mobiltelefont a töltõn.
10. Ha 5 percnél tovább nem használom az elektronikai
berendezéseket (rádió, számítógép, TV), kikapcsolom õket.
6. számú feladatlap: Áramütés
Egészítsétek ki a hiányos mondatokat!
Az emberi test ______________az áramot.
Áramütést
elsõsorban_________
___________keresztül kaphat az ember.

nedves
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Vedd fel a fonalat
– módszertani ajánlások
az ének-zene tanításához
Tovább gombolyított lehetõségek (10. rész)

Sorozatunkban az ének-zene óraleírásokban rendszeresen hivatkoztunk a tankönyvi feladatokra. Különféle didaktikai feladatok megoldásához ajánlottuk õket. Ezeket a tankönyvi gyakorló anyagokat azonban sokféleképpen felhasználhatjuk, nemcsak az óraleírásban ajánlott módon. Alapnak kell tehát tekinteni õket, melyre építve számos más,
változatos gyakorló formát lehet kitalálni. Az alábbi feladatgyûjtemény ehhez kínál újabb
ötleteket.

Az alábbiakban ajánlott feladatok variációinak beépítésével elérjük, hogy sokkal több dal van forgalomban a tanulás folyamatában, s ezáltal nagyobb repertoárra tesznek szert gyerekeink a gyakorlás során.

I. Ritmikai feladatok
• A dalokat fel lehet használni Felelgetõs megoldással, lásd tankönyv 10. oldal (De jó a dió), vagy a 19. oldalon szintén a Felelgetõsben van elrejtve egy ismerõs dal
(Megismerni a kanászt). De itt már továbbfejlesztés történik, mert a dallamot a Felelgetõshöz kell énekelni. Ezáltal a motívumokat mindig 2 ütem kihagyással kell folytatni. Nem szabad tehát beletapsolni vagy belekoppantani a szólamba, miközben a dalt folyamatosan énekeljük. Ez erõs figyelemkoncentrációt igényel a gyerekektõl. Aki többször is hibázik, ott az összpontosítással problémák lehetnek, egyéni fejlesztéssel kell segíteni, hogy
rátaláljon a helyes megoldásra.
A dallamok 4 motívumosak, azaz 8 ütemesek, így
minden ilyen típusú dallam tetszés szerint felhasználható.
2/4-es dallamok
– az 1. osztály anyagából:
Keren, keren kása; Járok egyedül; Süss fel nap; Tivi tovi
tács; Án ,tán ditijom; Ég a gyertya; Kék selyem kendõ; Gyí
paci paripa; Esik az esõ; Aluszol-e jó…;Hajlik a meggyfa;
Koszorú, koszorú;
– a 2. osztály anyagából:
Anyám édesanyám; Cifra palota; Új vár; Este van már;
Tüzet viszek; Virágos kenderem; Ostoring; Kinyílt a rózsa;
Virágéknál ég a világ;
– a 3. osztály anyagából:
Láttál e már; Kinyílt a rózsa; Szegény legény; Udvarom,
udvarom; Csillag Boris; Két szál pünkösdrózsa.
22

4/4-ben már nehezebb ilyen játékot találni, de az Én
istenem vagy a Három éjjel, három nap összehozható
az elsõ osztályos Erdõ mellett nem jó lakni címû dallal.
Ha ehhez a Csipkefa bimbója dallam ritmusát is hozzá
tesszük, akkor háromszólamú gyakorlatot alkottunk –
igaz, bizonyos dallamok szinte a mérõvel egyeznek, de
gyakorlásnak és figyelemfejlesztésnek megteszi.
Ezekkel a feladatokkal ritmikai quodlibeteket alakítunk ki, mellyel a többszólamúság készségének fejlesztésére is lehetõség kínálkozik.
Tripodikus dallamokkal rosszabbul állunk, de a Kis
kertemben, a Volt nekem egy kecském a Mondok
egyet Elemérrel kipróbálható. Nem is baj, ha néha kilépünk a kétütemes rendszerbõl. A Három szabó legények elsõ sora is bekerülhet a próbálkozások közé. Becsapós a Harcsa van a vízben, mert a harmadik motívum
rövidült, így csak részletet lehet alkalmazni, azt viszont
lehet ostinatóként hozzátenni, s így növelhetjük a szólamok számát.
• Ostinatónak felhasználhatók – az izoritmia kapcsán: az Anyám édesanyám, a Serkenj fel kegyes nép, a Virágos kenderem dalok is.
• Kánon esetében adott a lehetõség amúgy is a többszólamúságra, de ezt fokozhatjuk még a hozzáadott másik dallam ritmusának egyidejû megszólaltatásával.

II. Dallami feladatok
• Ellenkezõje szóljon! Ebben az esetben egy már begyakorolt dallamot kell megváltoztatni. Ez azonban csak
látszólag könnyû feladat, ezért elõször mindig kézjeles,
szolmizációs énekléssel alapozzuk meg a megoldást.
Ehhez az alábbi dallamok jól használhatók:
– a Virágéknál ég (vége) – az alsó szó helyett felsõ szó,
azaz t4 (tiszta kvart) helyett t5(tiszta kvint) szóljon. Amikor a tudatosítás után a gyakorlási feladatok következ-
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nek, jól érzékelhetõ a kézjellel jelzett különbség a két
hang között.
– Az Én elmentem – a „fél pénzzel” szöveg esetében
egyszer a mi – szó, n6 (nagy szext) helyett mi-szó k3 (kis
terc)-et kell énekelni, majd a végén ré-szó, t5 (tiszta
kvint) helyett ré-szó t4 (tiszta kvart)-ot.
– a Három éjjel – itt a játék a mi-lá cseréje mi-lá-val.
Ebben az esetben az elsõ sorban nyitás helyett zárás érzése lesz, a végén pedig ennek az ellentéte.
További lehetõségek:
– az Én istenem (végén) a felsõ lá-val elmarad a befejezettség érzete
– az Udvarom, udvarom végén felsõ lá-val – ugyanaz,
mint az elõbb
– az Egyszer egy idõben – vége d’-val
– a Csipkefa bimbóját az elején alsó dó-val kezdeni
– a Hopp Juliska – esetében ugyanaz a feladat, mint a
Csipkefánál.
Ezekkel a gyakorlatokkal biztossá tehetjük a t4/t5 ugrásokat, s ne feledjük a 333 olvasógyakorlat elõszavát újra meg újra elolvasni!
• Többszólamúságra nevelés – az elõzõ feladatokban
együtt szólaltatjuk meg az eredetit és a megváltoztatottat, a t8 (tiszta oktáv)-val az Énekeljünk tisztán gyakorlatainak biztos megszólalását is segítjük.
a) Azokban a dalokban, ahol a zenei kérdés és válasz
csak kis különbséggel tér el egymástól, együtt is lehet
énekeltetni õket, így egyszerû kétszólamúságot kapunk.
Így: az Erdõ mellett nem jó lakni 3–4. sorát; a Három
éjjel, három nap 3–4. sorát; az Úgy tetszik hogy 1–2. sorát, a Csillag Boris 1. és 2. részét; az Itt a három 2. és 3.
sorát.
b) Dallami ostinatót is adhatunk az alábbi dalokhoz:
Szélrõl legeljetek; Aki nem lép egyszerre;
Éliás, Tóbiás – h = d
Láttál-e már valaha;
Itt ül egy kis;
Ki játszik körbe;
Szántottam gyöpöt;
Csillag Boris;
Úgy tetszik, hogy
Csipkefa, bimbója 4 q q h
d s, d
Én istenem minek élek; Volt nekem egy kecském h = l,
Szegény legény
Udvarom, udvarom
• Néhány helyen javasolja a könyv a dallami improvizációt. Ennek a feladatnak a megoldása nem megy egyik
napról a másikra, sok apró lépéssel kell elõkészíteni,
hogy jó eredményre jussunk:
1. Keressünk olyan dalokat, melyekben sok a t1 (tiszta prím), azt fogjuk fel centrumhangnak és a fölé vagy alá

próbálkozzunk a változtatással vagy éppen tegyünk minden hangot azonossá .
– Megismerni a kanászt – kezdõ motívum
2eeee\eeq\
r r r m d d d
1. változat r r r r d d d
2. változat r r r d d d d stb.
zárómotívum

Eredeti:

2eeee\q
s, s, s, s, l,
1. változat s, s, l, s, l,
2. változat s, l, l, s, l,
3. változat s, l, l, s, s,
Eredeti:

q\

l,
l,
l,
l, stb.

2. Záróhang-változtatással is kísérletezhetünk. Vigyázat, csak olyan dallamban szabad változtatni, melyet
már sokszor utószolmizáltunk, és nincs benne ismeretlen
hang.
Ezek a feladatok a zenei kérdés-felelet érzetének gyakoroltatásában is jó szolgálatot tehetnek.
Néhány esetben elfogadható a lezárás, de sokszor a
befejezettség érzete elmarad, a várt zenei válasz nem érkezik meg, helyette hiányérzet alakul ki vagy egyáltalán
nem zavarja majd a gyerekeket a változás.
Néhány példa:
– Egyél libám: dó helyett lá a végén;
– Kinyílt a rózsa: az utolsó ütemében s, s, vagy d d;
– Láttál-e már valaha: d helyett l;
– Anyám édesanyám: az utolsó ütemben s, s,;
– Három éjjel: az utolsó ütemben l, helyett d;
– Hopp Juliska: az utolsó ütemben csupa r;
– Gólya nóta utolsó ütemben a d helyett l, l;
– Udvarom, udvarom: a l helyett d a végén;
– Hol jártál: az utolsó ütemben r r l.
3. A dúr hármashangzatos dalokat mollban szolmizáltatni kézjelrõl vagy hangsorról repülõ kótával. A ritmusból biztosan felismerik a gyerekek az alapdallamot.
Például: Éliás, Tóbiás; Aki nem lép egyszerre; Hinta,
palinta; Szólj síp szólj.
4. Quodlibet
• Aki nem lép + Szélrõl legeljetek



Aki nem lép + Éliás, Tóbiás



Együtt a három
• Én istenem + Még azt mondják
Ráadásul még kánonozni is lehet, a quodlibeteken belül, csak gyõzzük idõvel!
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Martusné Nagy Anna

Ötletek tanévet köszöntõ
mûsor összeállításához
„Játszva fogsz majd tanulgatni,
Írni, olvasni, számolni…”
(Szepsy Eleonóra)

A hosszú nyári szünet végén egy kicsit nehezen zökkenünk vissza az iskolai életbe. A tanítók elsõsorban az új tanév rájuk váró újdonságaival, kihívásaival vannak elfoglalva, a
gyerekek pedig nehezen lépnek át a nyári örömök világából a fegyelmezettséget követelõ
iskolai életbe. Sokan pedig még a nyaralás utolsó napjait töltik. Így aztán nem egyszerû
feladat egy igazán jó és ünnepélyes tanévnyitó mûsorral elõrukkolni. Ha azonban nem
hagyjuk az utolsó pillanatra, hanem már jó elõre elkezdjük a tervezést és a felkészülést,
bízhatunk a sikerben. Ehhez az elõkészítõ munkához szeretnénk ötleteket adni – az idei
tanévben bemutatott mûsorokból vett – verses, zenés összeállítással. (A szerk.)

Az ünnepre hangolódást segíthetjük e zenei aláfestéssel
egybekötött projektoros vetítéssel.
1. Zene: Neoton Família: Szárszó
Vetítés: Nyári iskolai programok, táborozás, kirándulások felvételei
2. Figyelemfelhívás: Hosszan hangzó iskolai csengõszó
3. Vers (párbeszédes formában is elõadhatjuk)
Szepsy Eleonóra: Évnyitón
Iskola, iskola!
De sok gyerek jár oda!
Én is oda igyekeznék,
ha a tömegtõl nem félnék!
Gyere, pajtás! Legyél párom!
Találkoztunk mi a nyáron.
Add a kezed, majd megfogom,
én az utat már jól tudom.

melyik füzet mire való,
hová nyílik a sok ajtó:
tornaterem vagy öltözõ,
tanterem vagy az ebédlõ…?
Megismered majd a járást,
megkedveled a tanulást,
pajtásokat, tanítódat,
aki jóra, szépre oktat.
Játszva fogsz majd tanulgatni,
írni, olvasni, számolni…
Ó, de jó lesz! Máris várom!
Akkor induljunk, pajtásom!
4. Zene-tánc: Edward Grieg: Morning
(Kislányok fehér ruhában balettszerû mozgásokat adnak
elõ önállóan tervezett koreográfiával)
5. Óvodások fellépése (verssel)
Kányádi Sándor: Szeptemberi töprengés

Megyek mindjárt, csak szétnézek…
(Az a helyzet, hogy még félek!)
Gyere bátran, nem kell félni!
Jól fogod magad érezni.

Hogyha nekem szárnyam volna,
Délre szállnék, mint a gólya.
Nem kellene óvodába
járnom, aztán iskolába.

Igaz, lesz itt sok új dolog…
Meglásd, hamar megtanulod,
hogy melyik lesz a tantermed,
táskád hová kell majd tenned,

De azért jó mégse volna
elrepülni, mint a gólya.
Édesanyám bánatában
folyton sírna énutánam.
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Le is teszek végleg róla,
csak azért se leszek gólya.
Inkább járok óvodába,
azután majd iskolába.
S mire mindet mind kijártam,
s mégse nõne ki a szárnyam,
tudom már, hogy mit csináljak:
elszegõdöm pilótának.
Andirkó Róza: Óvodából iskolába
Elmúlt a nyár, itt az õsz,
Útra kél sok kis gyerkõc.
Hátán iskolatáska,
Nem hamuba-pogácsa!
Óvodába betekint,
Óvó néni búcsút int;
— Itt van már a szeptember,
Légy jó diák, kisember!
Az iskola várva vár:
– Kis elsõsöm! Itt vagy már?
Szülõk is elkísérik:
– Ügyes legyél mindvégig!
Varázskapu vezet be
Egy újfajta mesébe;
Számok birodalmába,
Csodás betûországba.
Tanteremajtó nyitva,
Új kis lakóját hívja.
Csoporttársból osztálytárs.
Jó lesz dolgod, majd meglásd!
Bõsze Éva: Micsoda boldogság!
Micsoda boldogság! – Iskolás vagyok!
Titkokat tárok föl, akár a nagyok!
Iskolás lettem úgy, mint a nõvérem,
füzeteit, könyvét többé nem irigyelem.
Együtt fogunk járni reggel kézen fogva,
az óvoda kapura csak titkon nézek, — lopva!
Új rejtelmek várnak, — a számok, a betûk,
törhetjük eleget makacs kis fejünk…
Fakard, mesekönyv, sok kis autó,
fölkerül a polcra, már csak odavaló!
Ám megígérem nektek, — minden este
elmesélem szépen, mi történt napközben…
Mikor nevettünk, mikor szomorkodtunk,
melyik órában kikre is gondoltunk…
Elárulom; szívünk egyik fele,
még sokáig óvó néninkkel lesz tele.
Zene: Lily Baba: Nemsokára iskolában

6. Vers: Simon Lajos: Csengetés
Csenget a néni az utcakapun,
mikor a tejet hozza,
csenget a vekker, mikor a reggel
ablakainkat aranyozza.
Csilingel, csenget reggelinél
a kávéskanál,
és csenget a hulló falevél,
ha múlik a nyár.
Amikor hull a gyümölcs,
sápad az erdõ,
nyári porát rázva,
ujjongva ugrál az iskolacsengõ.
Hopsz, te is fürgén
zsupsz, be a kádba,
ölts tiszta ruhát.
Régi komád, a táska,
hátadra ugrik a polcról,
de igyekezz, mert nyolckor
már csörren a csengõ az iskolában.
Várj csak,
mielõtt kilépsz az utcakapun,
húzz egy vonást a falra.
Ekkora vagy most.
De jövõre
megnõsz
négy centivel magasabbra.
7. Az óvodások köszöntése dallal: Halász Judit:
Mindannyian mások vagyunk
(Ötödikes gyerekek a dalt énekelve minden leendõ elsõshöz odamennek, egy pici ajándékot adnak, ami lehet például
egy nyakba akasztható kis emlék. Majd közrefogva õket körbejárnak.)
8. Vers: Szinetár György: Szeptemberi csengetés
Lopva még itt bolyong a Nyár
a fák és a házsorok között,
ám az iskola nyitva már,
és új ruhába öltözött
a sok-sok pad, a fal, a tábla,
és friss az ablakok virága.
Az osztály újra összegyûlt,
– a napsütötte sok gyerek –,
a sok-sok arc mind felderült,
sorolva az emlékeket:
ki erre járt, ki arra volt,
a sok emlék szinte dalolt.
Szép volt a nyár, a víz, a rét,
a játék és az utazás,
ott rezdül a hangjukba’ még
a nagy élmény: a nyaralás.
Ízlelgetik a tegnapot,
a sok jót, mit a nyár adott.
Csipognak, mint a madarak,
zsibong tõlük a tanterem.
De csitt, csend lesz egy perc alatt,
ha tanítójuk megjelen.
Igen, a tanító belép
és megkezdõdik a tanév.
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9. Ének: Á, bé, cé, dé… (magyar népdal)
http://dalok.theisz.hu/index.php?lang=hu&page=song&id=ABeCeDe
10. Dramatikus játék: Tanulni trükkök nélkül
(Méhes György: A galamb, a gombfoci meg a trükkök címû elbeszélése alapján dramatizálva)
Szereplõk:
Gyuluka, Lackó, tanító néni, Dani, gyerekek
Szükséges eszközök:
Postagalamb, labda, könyvek, párna, gombfoci, járdaszegély-szerûség, pad, szék, iskolatáska
Helyszín: Egyszerre három helyszín látható.
1. Utca
2. Osztály
3. Lackó szobája
(Az utcán két fiú vitatkozva sétál)
Lackó: Ne beszélj te!
Gyuluka: Én leszek a legelsõ, mert itt a gyerekek nagyon buták!
Lackó: (dühösen) Buta vagy, te!
Gyuluka: Én? Te vagy buta! (Lackó orrba simogatja
Gyulukát, Gyuluka sírni kezd) – Megállj, megyek és megmondalak apukádnak!
Lackó: Neked adom az egyik postagalambomat, csak
ne sírj már!
Gyuluka: Azért is én leszek a legjobb tanuló. Tudd
meg! Mindenféle trükköm van hozzá, hogy ez megvalósuljon.
Lackó: Halljuk a trükköt!
Gyuluka: Mit adsz érte?
Lackó: Két pofont, ha rögtön nem mondod el!
Gyuluka: Jó, az egyiket elárulom. A könyvedet este
be kell tenni a párna alá, s reggelre bemegy az ember fejébe a lecke.
Lackó: Ez biztos?
Gyuluka: Ez olyan biztos, mint ahogy õt látom (egy
gyerekre mutat)
Lackó: Akkor minden rendben van. Indulhatunk focizni!
(Néhányat passzolnak egymásnak. Gyuluka elmegy, Lackó a játéktér szobai részénél a párnája alá rakja a könyvet és
lefekszik. Pár pillanat múlva az osztályhelyszínen megjelenik
néhány gyerek, és odamegy Lackó is. Mikor a tanár bejön,
mindnyájan felállnak.)
Tanító néni: Nos, kinél is hagytuk abba a felelést?
Lackó, gyere csak! Mit is kellett nyelvtanból megtanulni
mára?
Lackó: (zavarban van, kicsit dadogva mondja) Nem jut
eszembe semmi.
Tanító néni: Sajnos, akkor ez nagy szégyen, kisfiam!
Csalódtam benned. /Lackó szégyenkezve lehajtja a fejét.)
Mondjuk el együtt, amit a fõnévrõl tudnia kell mindenkinek!
Gyerekek: A fõnév élõlényeknek, tárgyaknak, gondolati dolgoknak a neve stb.
(Csengetés hallatszik. Mindenki szaladni kezd az osztályból kifelé. Lackó megszólítja Gyulukát.)
Lackó: Gyuluka, itt valami nincs rendben. Rossz tanácsot adtál! Szégyenbe hoztál.
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Gyuluka: Nem értem, hogy történhetett. Nekem belement a fejembe, mint a huzat.
(Homlokára csap és felkiált) Persze, elfelejtettél valamit! Nélküle nem érvényes a trükk.
Lackó: Mit felejtettem el?
Gyuluka: Hogy mi benne a trükk! Elárulom neked,
ha nekem adod a gombfocidból a középcsatárt.(Kérdõn
néz Lackóra.)
Lackó: Tessék, itt van. (Nagy nehezen odaadja a csatárt.)
Gyuluka: Hát ide figyelj! Nem elég a könyvet a párna
alá tenni. Az is fontos, hogy csak a járda szegélyén szabad
iskolába menni, s mindig jobb lábbal lépj a páratlan kockakövekre!
(Lackó a járdaszegélyen lépked táskával a kezében, egyensúlyozik, mindig el akar esni. Közben az osztályba bemegy
mindenki.)
Tanító néni: Lackó, úgy látom, hogy a környezetismeret-dolgozatod sem sikerült fényesen. Sajnos, egyes
lett! Jó lenne, ha összeszednéd magad és rendesen tanulnál!
(Csengõszó, a gyerekek csoportjában Gyuluka magyaráz
Lackónak.)
Gyuluka: Az volt a baj, hogy az utolsó óra volt a környezet és addigra már elmúlt a varázslat. De arra is van
trükk, hogy legközelebb ne múljon el.
Lackó: Már tisztára belebolondultam a trükkjeidbe.
Neked adom inkább a második legjobb gombfocimat is,
csak mûködjön a dolog.
Gyuluka: Hát köpj a hátad mögé, s mormold háromszor, hogy „Kuruzsi, pimpó, bakmacska”, akkor biztos,
hogy nem feleltet a tanító néni.
(Lackó végigcsinálja az összes trükköt, amit eddig hallott.
Könyvet a párna alá teszi, szökdécsel a járdaszegélyen, mondja a pimpót, míg odaér az iskolába.)
Tanító néni: Lackó, most javíthatsz, a feleleted
talán most sikerül. Oldd meg ezt a számtan-példát,
Lackó! (Lackó értetlenül áll a tanító néni elõtt, meg sem
szólal.)
Ez, sajnos megint egyes. Mi van veled, fiam?
(Gyuluka gombfocizik a szünetben. Lackó elindul felé.
Megragadja a karját, az üvölteni kezd. A gyerekek odagyûlnek, a tanító néni is megérkezik.)
Tanító néni: Mi történik itt? Mi ez a verekedés?
Lackó: Gyuluka folyamatosan átver engem.
Tanító néni: Mondd el, hogy mi az, hogy „átver”?
Lackó: Mindenféle trükköket mondott, hogyha azokat betartom, nem kapok egyest, nem felelek, még tanulnom sem kell hozzá. Meg is csináltam mindent, amit javasolt, egyik sem teljesült.
Tanító néni: (Csodálkozik.) No, Lackó, sose gondoltam volna, hogy egy negyedikes hihet ilyen butaságokban! (Dani félrehívja Lackót.)
Dani: Te, Lackó! Tudok egy jó trükköt. Attól mindig
jól fogsz felelni.
Lackó: Mit kérsz érte?
Dani: Hogy képzeled??? Semmit. Ingyen elárulom.
(Lackó füléhez hajol, és úgy mondja.) Tanuld meg a leckét!
Ha akarod, segítek neked.
Lackó: Nahát! Tanulni trükkök nélkül?! Hogy ez nekem sose jutott az eszembe! Így fogok tenni, ez lesz a legbiztosabb!!!
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11. Zene: Máté Péter–S. Nagy István: Öröm az iskolában
Micsoda srác voltam, /A sulit úgy untam stb.
12. Vers: Osvát Erzsébet: Igazi ünnep ez a nap!
Ünneplõben van ma az osztály,
a tanterem, a gyerekek.
Jókedvû fák játékos lombja
az ablakokba integet.
A lárma, a zaj elhal lassan,
pisszenés sincs, oly nagy a csend.
Oly nagy a csend és oly szokatlan,
mintha nem lenne senki bent.
Egyszerre csak nyílik az ajtó,
tanítónk arca felderül.
Tarka, mosolygó csokrok várják
szótlan, meleg üdvözletül.
Karmester nélkül cseng az ének.
A sok gyerekhang szárnyra kap.
Madárdal kíséri a kertbõl...
Igazi ünnep ez a nap!
13. Vers: Hannes Hüttner: Megállok a magam lábán,
azaz hányadán állok a világgal?
Sok mindent tudok, és mégis keveset,
s hogy végre a magam
lábára álljak,
nekivágok a világnak,
azaz legelõször
az iskolának.
Elõbb a betûket tanulom sorjában,
és a számokat is,
hogy tudjam, mennyi az egy,
és mennyi a tíz.
Azután körülnézek,
hogy hol lakom,
s a dolgok mennyit érnek,
minek mi az ára, s milyen munka
után kerültek éppen
arra a pultra.
S így jutok - míg telnek az évek magam is oda, hogy munkába lépek,
könyvet nyomtatok vagy aratok,
vagy éppen tanítok, mondjuk, egy
iskolában,
elõbb a betûket sorjában,
és a számokat is,
hogy mások is tudják,
mennyi az egy, és
mennyi a tíz.

15. Vers: Majtényi Erik: Számtanirka
Kockás az irkám:
számtanirka:
felét már sok-sok
szám tarkítja,
másik felét is
mind teleírom,
megférnek szépen a
kockás papíron.
Egyesnek, négyesnek
szilárd a lába,
kettesnek, hármasnak
hajlott a háta,
tátong a nulla,
az ötös: horgas,
perecet árul
sok kicsi nyolcas.
A nehezének
most nekikezdek,
s ha megtanultam
az egyszeregyet,
mind összeáll a
számsor és oszlop,
osztok és szorzok,
szorzok és osztok.
16. Vers: K. László Szilvia: Szeptemberi csengõszó
Szól a csengõ, vár az osztály,
Szedd a lábad, érj oda!
Szeptember van, fiúk, lányok,
Kezdõdik az iskola.
Matekóra, testnevelés,
Ének-zene, olvasás,
Év végére alig fér el
Fejemben a sok tudás.

(Ford.: Tarbay Ede)

17. Vers: Létay Lajos: Mit akar a ceruza?
Az asztalon új ceruza
meghegyezve szépen
lássuk vajon hogyan ír,
hogyan áll a kézben?
Megmarkolja Palika,
nekiesik Péter,
de lám csak, a ceruza
botorkál, szökdécsel.
Erre húznák – arra megy,
csúszkál jobbra – balra,
irkapapírról lelép
s karcol az asztalra.
Mit akar e ceruza?
Vesszõt, cukrot vár-e?
Miért nem ír betûket,
mint a Marikáé?
Nem tud – mondja Palkó,
még újra kipróbálja.
Nem baj õ is jön velünk
õsszel iskolába.

14. Ének: Egy boszorka van (szlovák népdal)

18. Ének: Kodály–Weöres: Dolgozni szaporán
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19. Szövegrészlet: Janikovszky Éva nyomán:
Már iskolás vagyok (Egy fiú mondja el.)
„Érdekes, de amióta iskolába járok, a felnõtteket
egyetlen dolog érdekli. Mindenki megkérdezi tõlem:
– Aztán szeretsz-e iskolába járni?
Én elõször azt válaszoltam, hogy nem tudom. Akinek
ezt válaszoltam, az összecsapta a kezét és egészen odavolt. Hogy miért nem szeretek iskolába járni? Talán nem
szeretem a tanító nénit?
Pedig nem azt mondtam, hogy nem szeretek iskolába
járni, csak azt, hogy nem tudom. Mert ez az igazság.
Van, amikor szeretek iskolába járni, és van, amikor
nem.
Amikor a tanító néni olyat kérdez, amire senki sem
tud felelni, csak én, akkor szeretek iskolába járni.
Ha én hajítom a legmesszebbre a kislabdát, és a Magda néni azt mondja, ejha!, akkor szeretek oskolába járni.
És akkor is szeretek iskolába járni, mikor a tanító néni
felemeli a füzetemet és megmutatja a többieknek, hogy
nézzétek, így kell ezt ügyesen megcsinálni!
Szóval, sokszor szeretek iskolába járni, de van, amikor
nem szeretek.
Amikor olyan sokáig kell egy helyben ülni, hogy a lábam már nem bírja, és elkezd magától dobogni a pad
alatt, és rámszólnak, hogy ejnye, Dani, akkor nem szeretek iskolába járni.
Amikor sehogy se akar vége lenni az órának, és muszáj
egy picit harapnom az uzsonnámból, és a mögöttem ülõ
árulkodós rákezdi, hogy tanító néni kérem, a Dani

megint eszik, akkor nem szeretek iskolába járni. És ha a
többiek nevetnek ezen, akkor pedig annyira nem szeretek, hogy majdnem sírok.
Meg olyankor se szeretek iskolába járni, mikor véletlenül nem arra figyelek, amire kell, hanem arra, ami jobban érdekel, és a Piri néni rám szól, hogy ejnye, már
megint nem figyelsz.
Mert ha én véletlenül nem figyelek, az azért még nem
„már megint”. Hát ezért nem tudok én mit válaszolni arra, hogy szeretek-e iskolába járni.”
20. Zene: Az élet szép (A Légy jó mindhalálig címû darabból részletet énekel: Vikidál Gyula. A gyerekek is vele
énekelhetnek.)
„Hûs forrás, dús liget, havas csúcs, oly ragyogó,…
A legnagyobb kincs örökké tiéd”

Felhasznált irodalom
Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok. – [Bp.]: MNOT : Kossuth,
1986.
Forrai Katalin: Ének az óvodában, Zenemûkiadó, Budapest, 1979.
www. zeneszoveg.hu
Szabó Helga: Énekeskönyv 2., Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
http://central.budapesti.info/mesebirodalom/iskolai.htm
http://canadahun.com
www.youtube.com
Ünnepeljünk együtt! Válogatott strófák jeles napokra. Szerkesztette:
Jánosné, Pamukné Szirányi Ilona, IT Stúdió KFT. Szeged, 1998.
Hétszínvilág olvasókönyv. Összeállította: Báthori Anna Zsuzsanna. Alkotószerkesztõ: Esztergályos Jenõ. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.

vvv
Pányiné Segesdi Nóra

Pedagógusnapi köszöntés

Az idén a mi iskolánk a házigazdája a város központi pedagógusnapi ünnepségének. Sokat törtem a fejem a mûsoron, hiszen az unalomig ismételt könnyes-megható versek már
nagyon elcsépeltek. Miközben versek után kutattam, kezembe került Békés Márta 2011ben megjelent „Iskolabolygó” címû verseskötete, amely igazi üde színfolt a palettán – a
svéd gyerekversek stílusában. A könyv olvasása hihetetlenül élvezetes perceket szerzett
nekem, és azt gondolom, nincs az a gyakorló pedagógus, aki ne így lenne ezzel... Így ebbõl merítettem az ötletet és gyûjtöttem össze az ünnepi mûsorunk anyagát. Mivel az
idõkeret korlátozott, a verseket kissé lerövidítettem, hogy pergõbb legyen az elõadás,
amely így kb. 25-30 percet vesz igénybe.

A színpad
A háttér egy hatalmas bolygót ábrázol, amely körül az
iskolai élet kis részletei felnagyítva látszanak. (Pl.: tornaóra, könyvtár, szünet az udvaron, ebédelés stb.)
A színpadon 7 iskolai pad található, amelyekben 2-2
gyerek ül.
Aki következik, feláll, és elõresétálva mondja a versét,
majd visszaül a helyére.
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A szereplõk
Narrátor, aki a bevezetõ szöveget és a verscímeket
mondja.
Versmondók: 14 gyerek vegyesen 2–8. osztályosig.
Narrátor:
Kedves Tanáraink!
Lassan vége a tanévnek. Ilyenkor évrõl évre eljön az az
ünnep, amely oly kedves számunkra: a pedagógusnap.
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A rohanó hétköznapokban ritkán adódik megfelelõ alkalom, hogy szeretetünket, hálánkat kifejezhessük. Ezt
szeretnénk ma pótolni.
Kérem, hogy tartsanak velünk, emlékezzünk együtt az
eltelt hónapokra.
Hadd mutassuk meg, hogy milyen is a mi szemünkkel
a közös világunk, az Iskolabolygó.
Iskolabolygó (Mondatonként 2-2 gyerek mondja, az
utolsót pedig közösen, majd leülnek a padokba)
Az iskola, az egy különös bolygó!
Az iskolában minden másképp van.
Például az idõszámítás.
Itt az év szeptemberben kezdõdik, és júniusban ér véget.
Egy hét csupán öt napból áll.
Egy nap általában hat óra, és az óra nem 60 perc, mint
a Földön, hanem csak 45.
Az iskolában a rossz dolgok mindig rövidebbek, mint a
kinti világban, és a kellemesek szerencsére hosszabbak.
Vidám tanévkezdés (két ötödikes egymással beszélgetve)
Nálunk a tanév mindig vidáman kezdõdik.
Örülünk egymásnak, azután már jön is a tanévnyitó
ünnepély.
Na, azt nehéz kibírni vihogás nélkül.
A Himnusz alatt még tartjuk magunkat valahogy, de
aztán jön a kicsik mûsora.
Ahogy sorra belesülnek a szavalásba, hát az próbára
teszi a rekeszizmot.
Aztán, amikor az igazgató néni elkezdi az ünnepi beszédét, és a mikrofon besípol neki…
De a legjobb, amikor azt mondja, hogy ezennel a tanévet ünnepélyesen bezárom.
Akkor már Tünde néni is pukkadozik, és azt mormogja, hogy bárcsak már ott tartanánk!
Hát ilyen vidáman kezdõdik nálunk tanév.
Pedagógusgyerek (kisiskolás. pl. harmadikos)
Sokan mondják, könnyû nekem, hogy az anyukám tanító.
Nem tudom, miért irigykednek.
Amikor kicsi voltam, anyukám állandóan fejleszteni
próbált.
Szerintem unta a gyest, ezért tanórákat tartott nekem.
Amikor elõször mentünk az iskolába, a nagy kapkodásban otthonfelejtettük az iskolatáskát.
Másnap már csak a tolltartó maradt otthon, Tünde
néni valami olyasmit mondott, hogy a „suszternek lyukas
a cipõje”.
Anyu az elsõ szülõi értekezleten késve esett be az ajtón, és holmiját Tünde néni asztalára pakolta le.
Aztán anyu lassan beletanult, mit kell csinálni a „barikád másik oldalán”.
De az ellenõrzõmet még mindig a pedagógusnál írja
alá…
Hajrá, iskolapszichológus! (negyedikes tanuló
mondja)
Igenis szeretek zombisat játszani!
Ezt Tünde néni nem nézi jó szemmel, és elküldött iskolapszichológushoz.

Ezután Eszter néni, a pszichológus, elbeszélgetett velem, és rajzolhattam neki bombázós képet.
Egy órán át játszottunk szörnyeset, tökre élvezte õ is.
Aztán a végén azt mondta, játszhatok szörnyeset,
vámpírosat, meg kannibálosat, mert akkor ez a sok szörnyûség elszáll belõlem.
Azóta az osztály egyik fele vámpír, a másik vérfarkas.
És Tünde néni nem tehet ellene semmit, mert kiderült, hogy szörnyeset játszani direkt egészséges!
Hogyan ne dadogjunk (harmadikos mondja)
Azt mondják, azért dadogok, mert az eszem elõbbre
szalad, mint a nyelvem.
Most ketten is dolgoznak rajtam.
Logopédus Kati néni akadálymentesíti a nyelvem.
Pszichológus Eszter néni megpróbálja lelassítani az
észjárásom, hogy a nyelvem utolérhesse.
Sajátos Nevelési Igény (hatodikos mondja)
Lacika SNI-s gyerek.
De nehéz egy ilyen fejnek!
Mer’ aki nehezen kockul,
a sora alakul rosszul.
Gráfia, lexia, dixis,
figyelemzavaros, hisztis.
Minek is titkoljam, rejtsem;
Lacika picike Einstein.
Lacika nemigen tisztelt.
Szigorú papíron tesztelt.
Ízekre szedi az akta,
össze még senki se rakta…
Nevelési Tanácsadó (ötödikes mondja)
Hát lehet, hogy én tényleg buggyant vagyok.
Már egy éve járunk a nevtanba, de csak most tudtam
meg, hogy a nevtan az nem egy tantárgy, mint a nyelvtan
vagy a matek.
Ráadásul kiderült, hogy nem is énmiattam járunk oda,
hanem anyu miatt, hogy megtanítsák végre, hogyan kell
egy gyereket rendesen nevelni.
Partnerség (fiúk-lányok 2-2- sort egymásnak felelgetve
mondják)
Büntetésben áll a Peti,
jaj, ne már, jaj, ne már!
Nem igazság, pikkel rája
a tanár, a tanár.
Pedig nem is csinált semmit,
de tényleg, de tényleg,
csak a Ricsi fejéhez vágta
a széket, a széket.
Ricsi kezdte, tudjuk róla
régóta, régóta,
folyton piszkál mindenkit,
nem piskóta, piskóta!
Repül a szék, jön a tanár,
de mit lát, de mit lát.
29
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Szegény Ricsit, „vérbefagyva”
pedighát, pedighát…
Ricsi szája fülig szalad,
de boldog, de boldog!
Hisz Peti még egy intõt is kap,
nem mondod, nem mondod!
Peti apja dob egy hátast,
kiakad, kiakad,
nem is érti, hogy a tanár
mit akar, mit akar.
Ne zaklassák õtet már
az intõvel, intõvel,
s hogy a gyerek az iskolában
mit mûvel, mit mûvel.
Üzenõben hosszú már a
dialóg, dialóg.
Erre varrjon gombot szegény
pedagóg, pedagóg.
Unalom (ötödikes mondja)
Amikor elsõs voltam, nagyon szerettem iskolába járni.
Pedig sokan ijesztgettek, hogy majd unalmas lesz, de
éppen az volt az érdekes, hogy minden milyen unalmas.
Most minden tanár igyekszik érdekes órákat tartani,
projektmunka, aktívtábla, sulinet…
De most már kicsit unalmas, hogy minden olyan érdekes.
Táskaleltár (ötödikes mondja, miközben kipakol a táskájából)
Tankönyv? Csak a borítója.
(Én sem tudok róla, hova lett a tudomány, engem nem
bánt e hiány.)
Egy töküres tolltartó (pisztolytoknak volna jó).
Órán játszott torpedó, szétkaratézott vonalzó.
Sonkáskenyér, érintetlen, asszem, aszontam, hogy
megettem…
Almacsutka, már penészes,
széjjelolvadt tejcsoki (veszni hagytam, tök ciki!)
Egy ragasztó széjjelkenve, meg hogy nem volt leckém
keddre.
Nahát, ilyet már ki látott, még az intõ is elázott.
Hogy nem hoztam füzetet, meg az a sok üzenet…
Hát arról szól valahány, hogy a gyermekük mily trehány.
Hanyag lennék? Rágalom! Cipelem a hátamon.
Három lányok (hetedikes fiú mondja, miközben három
hetedikes lány sétálgat nevetgélve körülötte)
Ha végigmegy a folyosón,
ezer szempár kandi,
lesi, ahogy elvonulnak
Szintia, Szabina és Szandi.
Feszes farmer, nyitott vese,
kocsányon lóg Bandi szeme,
ahogy elriszál
Szintia, Szabina és Szandi.
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Mûkörmük csillan a fényben,
és tornyos a szandi,
azon csámpáz oly kecsesen
Szintia, Szabina és Szandi.
Ha elmúltál hetedikes,
szóba jöhet randi,
de nem olyan lányoknál, mint
Szintia, Szabina és Szandi.
Azért, aki nekünk marad,
az sem olyan randa,
ott van példának okáért
Vanessza, Vivien és Vanda…
Szülinap (negyedikes mondja)
Szülinapot tartunk a Mekibe’,
de nem tom még, kit hívjak meg ide.
a Sanyit azt igen, mert vicces gyerek,
a Sárit azt nem, mert képe kerek.
a Ferit azt nem, mert csúfolt a múltkor,
a Dani jöhet, mert megrúgta hússzor.
a Nándit azt igen, mert barátok vagyunk,
a Petrát meg már meghívta anyunk.
a Zsófi tudja, hogy kedvencem a nugát,
a Gábort nem, mert hozná a húgát.
a Beni az lökött, de jó arc azért,
a Zoli csak menõzik, hogy mindenhez ért.
Ha jól számolom, ez épp 10 gyerek…
De hiszen pont ennyi éves leszek!
Káromkodás (hetedikes lány naplóval és tanári vonalzóval a hóna alatt mint tanár és három nyolcadikos fiú, közülük az egyik, egy kis szemüveges adja elõ)
A folyosón, a nagyszünetben végigcikázott egy káromkodás.
Nem mondhatni, hogy nesztelen suhant, mert mindenki hallotta.
Meg kell hagyni, de meg volt csûrve-csavarva!
– Ki volt az, te, Robi?
– Persze, mindig csak én!
– Akkor te, Olivér?
– Nehogymá’! Ilyet én nem tudok!
– Talán a Krisztofer?
– Az ma nem is jött!
– Na és, holnap itt lesz!
– Lehet, hogy a Ricsi?
– Õ raporton diribá’nál.
– Te voltál, te szemüveges? … Jó, felejtsd el, én sem
hiszem.
Na, de akkor ki lehetett?
Minden nyolcadikos gyanús, aki fiú, vagy csak fiús.
Szóval, akkor nincs gazdája?
Nyomoznék, de mindhiába, nem vállalja senki be!
Hagyjuk akkor ennyibe?
Hagyjuk!
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Árulkodók dala (két csapat szemben állva, felváltva vitatkozik egymással)
Lestél rólam, ne is tagadd!
Káromkodtál, szégyelld magad!
Meg leszel mondva!
Órán is csak mindig játszol,
de tõlem kérsz radírt százszor!
Meg leszel mondva!
Mindig meglöksz írásórán!
Mint egy zombi, úgy nézel rám!
Meg leszel mondva!
Mit bökdösöl?! Szállj le rólam!
Ez nem az én disznóólam.
Meg leszel mondva!
– Meg leszel mondva!
– Ki leszel dobva!
– A szemétdombra!
– Meg leszel mondva!
A beárultak dala (a csapatok helyet cserélnek, és így
folytatják)
Szerinted ez milyen modor?
Állandóan árulkodol!
Árulkodó Júdás!
Szakadatlan spicliskedel,
örökösen alám teszel!
Árulkodó Júdás!
Neked nincs is módszered más,
csak a folyton mószerolás!
Árulkodó Júdás!
Feldobsz, amér’ nincsen leckém,
Pont az ilyenekbõl lesz kém!
Árulkodó Júdás!
– Árulkodó Júdás!
– Nem kap piros tojást!
– Meg leszel mondva!
– Árulkodó Júdás!
Bús tanító panaszai (ismét a hetedikes lány – naplóval
és tanári vonalzóval a hóna alatt – mint tanár panaszkodik)
Évrõl évre romlik a gyerekanyag, romlik a gyerekanyag.
Ebadta!
Szólok rá, de nem hallja, ki-be szalad, ki-be szalad.
Ebadta!
Nem tudom ezt már leírni, nem fogom ezt már kibírni!
Ebadta!
Õsz hajam már hullik és meredezik, gyûlik és növekedik a gondom!
Évrõl évre kopnak az idegeim, kopnak az idegeim,
aszondom!

A múlt idõ (ötödikes mondja)
Tudom, hogy a múlt az, ami elmúlt.
A jelét is tudom: a té.
De néha a múlt idõvel a jövõ idõt is kifejezhetjük.
Például azt kiabálom anyunak az ajtóban:
– Kimentem a térre!
Pedig még el sem indultam.
Amikor ezt elmondtam nyelvtanórán, Tünde néni azt
mondta, ez marhaság, ne húzzam az idõt.
Aztán kiadta a parancsot az osztálynak:
– Kinyitottad a füzeted, és már le is írtad, tollbamondás!
És ugye, a felszólító módról most szó se essék…
Énekóra (másodikos mondja)
Az énekórát Juli néni tartja, mert Tünde néninek semmi hallása.
Juli néni nagyon aranyos, csak egy kicsit furcsa.
Énekelve köszön, énekelve mondja, hogy nyissátok ki
a könyveteket a 48. oldalon.
Énekelve szól rá Ricsire, hogy most már fogja be a száját.
A múltkor énekelve jelentettem neki, azt hittem, dühös lesz, de direkt örült.
A felsõsök szinkópának csúfolják a háta mögött,
de mi na-gyon-sze-ret-jük. (énekelve: szó fá mi ré dó)
Tornaóra (negyedikes, kissé duci fiú mondja)
Jaj, neee, Laci bá’ nem bírja, ha tornaórát mondunk!
Testnevelés óra, és õ pedig testnevelõ!
Hát jó.
Kirángatom a testnevelés-zsákomból a testnevelésgatyámat, és a mindig büdös testnevelés-cipõmet.
Az összes tanár csupa szépre-jóra neveli a lelkünket,
de erre a 45 percre feje tetejére áll a világ.
Magasugrás, tigrisbukfenc, pókfoci?! Hát hol élünk??
A testnevelés minden becsületes, kövér gyerek rémálma.
Meg a soványaké! Meg az alacsonyaké!
Meg a gyengéké, meg az okosoké!
És a Ricsi, pont a Ricsi a követendõ példa?!
Rajzóra (negyedikes mondja)
Én imádok rajzolni, de a rajzórát valahogy mégsem bírom szeretni…
Fõleg azt utálom, mikor váza van virággal, vagy kocka
kocka hátán.
A vízfesték is undok dolog.
Persze, nem bírom megvárni, amíg megszárad, és akkor ezer hajszálerecske szalad mindenfelé.
Az egész mû gusztustalan.
De vannak rajzórák, amikor Tünde néni azt mondja,
ma szabadon választhattok témát, kiélhetitek a fantáziátokat.
Na, ilyenkor aztán végképp nem jut eszembe semmi!
Technikaóra
Harmadikos mondja:
Megint nem volt ollóm.
Zoli kölcsönadta az övét. Szegény Zoli jószívû, de sajnos balkezes.
Ráadásul az ollója is az.
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Képtelenség vele rendesen nyírni.
Lehet, hogy a normális ollók kicsúfolják Zoli suta ollóját?
Hiába, az ollók világában sem lehet könnyû másnak
lenni…
Másodikos mondja:
Kiszáradt a ragasztóm,
mert nem raktam rá kupakot.
Nem találom az ollómat,
hiába is kutatok.
Hurkapálcám mind elfogyott,
pedig hoztam tucatot,
Ki látta a kartonpapírt?
Elvitték a huzatok?
Székem alatt gyülekeznek
ficni-fecni kupacok,
gyúrok inkább a gyurmámból
10 méteres kukacot!
Matekóra
Nyolcadikos mondja:
Az eredmény hibás lett egy nulla miatt,
a dolgozat egyes lett a hiba miatt,
a félévim hármas lett az egyes miatt,
anyu mérges lett a hármas miatt,
az ajándék ugrott a méreg miatt,
és mindez egy nulla miatt!
Negyedikes mondja:
A szorzás tényezõirõl írtunk dolgozatot.
Hármas lett. Ebben a félévben ez már a negyedik.
De sem anyu, sem Tünde néni nem akarja elismerni,
hogy négy hármas ugyanannyi, mint három négyes.
Hiszen a szorzás tényezõi felcserélhetõk… Ezt még én
is tudom!
Hatodikos mondja:
Nálunk a matekórán nem hívhatjuk a kockás füzetet
kockásnak.
Négyzethálósnak kell nevezni.
A papírboltban kicsit nehezen értették meg, mit is
akarok.
A butikban aztán egyenesen kinevettek, amikor azt
mondtam, hogy én a piros-zöld négyzethálós szoknyát
szeretném felpróbálni!
Baleset (ötödikes mondja)
A nagy magyarázásban Tünde néni nem vette észre,
hogy krétás lett az orra.
Mindenki látta, de nem mertünk szólni neki.
Késõbb már az egész folyosó tudta, hogy Tünde néni
orra krétás.
Amikor észrevettem, hogy a bések kinevetik, odarohantam hozzá, hirtelen átöleltem, és óvatos mozdulattal
lesimogattam az orráról a krétafoltot.
– Jól van, elég a hízelgésbõl! – mondta, és egy elnézõ
mosollyal megfricskázta az orromat.
A napközis tanár néni (negyedikes mondja)
Klári néni délután van velünk.
32

Õ nem olyan rendetlen, mint Tünde néni, az õ asztalán minden tárgy a helyén van – elvágólag.
Klári néni nem kiabál velünk, mindig halkan szól ránk,
és mindennap pontosan 3 órakor elkezdi a leckeírást, akkor is, ha nyerésre állok sakkban.
Mindegy, azért mi szeretjük Klári nénit is, csak lehetne benne egy kicsit több RUGALOM.
A könyvtáros néni (nyolcadikos mondja)
Esik az esõ, focizni most sajna nem lehet,
megnézem a könyvtárat, a legtutibb helyet.
Viki néni behavazva, de azért örül.
Ki se látszik a kontya már a könyvkupac mögül.
Leltár szakadt a nyakába, rémes dolog,
ennyi könyvet megszámolni még én se tudok!
Van egy titkos leltárkönyve, sárga pergament,
megrágta már az egér is, szinte tönkrement.
Minek ez a sok lexikon, meg is kérdezem,
hiszen minden fontos dolog fent van a neten.
Böngészni hát megtanítom szegény butát,
Hisz Viki néni nem látott még Wikipédiát!
Védõ néni (negyedikes mondja)
Erzsi néni, a védõ néni minden évben megméri, hogy
hány centiek vagyunk, meg hogy hány kilóak.
Tünde néni azt mondta, hogy amit a mérleg mutat, az
nem a súlyunk, hanem a tömegünk. Így kell mondani.
Most aztán legyek okos, kinek van igaza.
Milyen lehet egy súlyos tömegbaleset? Negyven ember egyszerre hízik tömegesen?
Mit tanultunk a tanévben?
(Mint az elején, mondatonként 2-2 gyerek mondja, az
utolsót pedig közösen.)
Bezárták a birkasulit, a teteje ázik,
Sehallselát Dömötör vígan citerázik.
Méhraj duruzsol a borókaágon,
a sült kappant lerepülni mindhiába várom.
Suttog a fülemüle fázó eperágon,
liba lába, csõre a legjobb a világon.
Elszakadt a rokolyája, Letyepetye néni,
zabszalmán a libapihét jó lesz kicserélni.
Sándor, József, Benedek; zsákjukban az orkán,
Bábos Dorka sivalkodik, ahogy kifér torkán.
Aszondom, hogy diridongó, gurgulázó éc-péc,
Csimpilimpi lábára kék harisnyát mért kérsz?
Rontom-bontom, irgum-burgum, róka rege róka,
tanár nénik, tanár bácsik, véget ért a móka!
Befejezés
Zene: LGT Arra születtünk (közös éneklés zenével, mozgással kísérve)
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ELÕFIZETÉSI
AKCIÓ!
Tisztelt Pedagógus!
A nagy múltra visszatekintõ TANÍTÓ címû szakmai-módszertani
folyóirat 2 éve a Sprint Kiadó gondozásában jelenik meg. Azóta
büszkén állapíthatjuk meg, hogy a nagyobb formátum, a terjedelemnövekedés, valamint az esztétikai és tartalmi igényesség az olvasók
elégedettségét vívta ki.
A TANÍTÓ értékes szakmai tartalommal és igényes kivitelben
a tanév tíz hónapjában jut el az elõfizetõkhöz. Az oktatás
gyorsan változó világában nélkülözhetetlen szakmai információkkal látja el olvasóit és tájékoztatja az újdonságokról. Nem
hiányozhat tehát egyetlen iskolai könyvtár, alsós szakmai közösség és tanító asztaláról sem.

A Kiadó elõfizetési akciót kínál a régi és új olvasóinak egyaránt. Az akció azoknak az olvasóknak szól, akiknek 2013
júniusában lejár az éves elõfizetése, illetve azoknak az új
elõfizetõknek, akik szeptembertõl szeretnék megrendelni.
Amennyiben az akció keretében elõfizet a TANÍTÓ címû módszertani kiadványra 2013. május 2. és július 31. között, akkor
automatikusan részt vesz jutalomsorsolásunkon, melynek
keretében

10 értékes ajándékcsomagot*
sorsolunk ki elõfizetõink között!
Éljen tehát az elõfizetési akció lehetõségével, és csatlakozzon mielõbb Ön is a TANÍTÓ olvasóinak népes
táborához!
Megrendelését kérjük jelezze
a következõ elérhetõségeken:
l E-mail: elofizetes@sprintkiado.hu
l Telefon: 06 (1) 237-5060
Az elõfizetés éves díja
változatlanul 5800 Ft (10 lapszám)
Elõfizetõi sorsolás idõpontja:

2013. augusztus 15.

* Az ajándékcsomag tartalma: Pentel görgõs ragasztó, Berol Colourfine filctoll (12 szín) vagy Crayola
filctoll (10 szín), Helix hagyományos fém ceruzafaragó, Bostik gyurmaragasztó, Fiskars olló (18 cm),
környezetbarát színes ceruza, az „ITT”-könyvsorozatból 2 példány. (Az írószerfotók csak illusztrációk.)

