Gárdonyi nap
Iskolánkban október hónapban hagyományosan megemlékezünk iskolánk
névadójáról.
Az elmúlt tanévben ünnepeltük Gárdonyi Géza születésének 152. évfordulóját.
A program 8 órakor ünnepi megemlékező műsorral kezdődött. A meghívott
vendégek az ünnepség után elismeréssel gratuláltak, és örömüket fejezték ki, hogy
együtt ünnepelhettek velünk. A szereplő diákokat tábla csokikkal jutalmaztuk, és
megvendégeltük őket üdítővel.

Az ünnepi megemlékezés után külön helyszíneken zajlott a hagyományos a
Gárdonyi mesemondó verseny, valamint a Gárdonyi mesevetélkedő. Örömünkre
szolgált, hogy sok kisgyermek – köztük jó néhány, még írni-olvasni csak most
tanuló elsős diák vállalta, hogy az író meséit megtanulja és előadja.

A harmadik és negyedik évfolyamos tanulók pedig Gárdonyi meséinek ismeretéből
„vizsgáztak” a jó hangulatban zajlott mesevetélkedőn.
5. évfolyamos diákjaink Gárdonyi vers- és prózamondó versenyen szerepeltek. 6.
évfolyamon Gárdonyi életrajzi vetélkedőn mérhették össze tudásukat. A 7.–esek
Gárdonyi Egri csillagok regényből vetélkedtek. A 8. osztályos tanulók
Iskolatörténeti csapatversenyen bizonyíthatták felkészültségüket.

Minden versenyen résztvevő gyermeket könyvvel, csokoládéval és üdítővel
ajándékoztunk meg.
Felső tagozatos tanulók egy része az intézmény névadójával kapcsolatos
információkat gyűjtött felhasználva a modern információhordozókon tárolt
tudásbázist. A gyerekekhez közel álló informatikai környezetben készítették el a
Gárdonyi Géza életével kapcsolatos bemutatóikat. A jó hangulatú munka után
kivetítőn megtekinthették egymás munkáját, amelyből új információkra tehettek
szert.
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Voltak olyan diákok, akik a népi építészet hagyományairól hallgattak meg előadást,
amelyet meghívott vendégünk, Józsa Tamás tartott.

A gyerekek a nap folyamán részt vettek különböző kézműves foglalkozásokon is:

Azokkal az alsó tagozatos kisdiákokkal is, akik a különböző versenyeken nem
vettek részt méltó módon megemlékeztünk névadónk, Gárdonyi Géza születésének
152. évfordulójáról. Az író életművének megismerését - megismertetését minden
tanító kötelességének érzi. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink rendelkezzenek
ismeretekkel Gárdonyi Géza munkásságáról, életének győri szakaszáról, hogy
olvassák irodalmi alkotásait, verseit, meséit, hogy ápoljuk a „gárdonyis
szellemiséget”. A nap folyamán a gyerekek osztálykeretben Gárdonyi-meséket
olvastak, az író életrajzából, műveiből vetélkedtek, illusztrációkat készítettek, a
„Nagyapó tréfái” c. könyv alapján játszottak, megismerkedtek Gárdonyi-korabeli
játékokkal, fejtörőket oldottak meg vagy kézműves foglalkozásokon vettek részt.

Valamennyi osztály elsétált a Batthyányi ligetbe, ahol megtekintette Gárdonyi
szobrát.
Győr Megyei Jogú Város által kiírt pályázatban elnyert támogatás segítségével
méltó módon, magas színvonalon tudtuk megrendezni iskolánk egyik fő
rendezvényét, a Gárdonyi Napot.

