GÁRDONYI-NAP 2018.
A gyermekek, tanárok és külsős vendégek aktív együttműködésével megvalósuló, az egész
iskolát megmozgató esemény a Gárdonyi nap. Az iskola egyik fő rendezvényeként számon
tartott napon, minden év októberében tanítási nélküli munkanapon méltó módon emlékezik
meg az iskola közössége névadójáról, Gárdonyi Gézáról. A közösséghez való tartozás
tudatának megerősítésén és az alapvető ismeretterjesztésen túl a nap különlegesen értékes
vonása, hogy a gyermekek alkotó módon, változatos tevékenységformákon keresztül,
kreativitásukat és készségeiket mozgósítva tudnak kapcsolódni Gárdonyi Géza világához. Az
idei tanévben ünnepeltük Gárdonyi Géza születésének 155. évfordulóját.
A program 8 órakor ünnepi megemlékező műsorral kezdődött.

Gárdonyi mesemondó verseny az iskola könyvtárában
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Gárdonyi meseismerő-verseny a 3-4 évfolyamos diákoknak

A hetedikesek Gárdonyi Géza Egri csillagok regényéből vetélkedtek.
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Győr-Moson-Sopron megye népmondáiról Balázs Lívia néprajzkutató tartott előadást.

A felsős osztályok mindegyike 12-12 fővel iskolánk névadójának életével és
munkásságával kapcsolatos játékos csapatversenyen vett részt:
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QR-kódos anyanyelvi versenyen
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A nap folyamán illusztrációs rajzverseny is rendeztünk:
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A program 8 órakor ünnepi megemlékező műsorral kezdődött. Az ünnepi megemlékezés
után külön helyszíneken zajlott a hagyományos a Gárdonyi mesemondó verseny, valamint a
Gárdonyi mesevetélkedő. Örömünkre szolgált, hogy sok kisgyermek vállalta, hogy az író
meséit megtanulja és előadja. A harmadik és negyedik évfolyamos tanulók pedig Gárdonyi
meséinek

ismeretéből

bizonyították

felkészültségüket

a

jó

hangulatban

zajlott

mesevetélkedőn. 5. és 6. évfolyamos diákjaink vers- és prózamondó versenyen, a
hetedikesek Gárdonyi Géza Egri csillagok regényéből vetélkedtek. A 8. osztályos tanulók
Iskolatörténeti csapatversenyen bizonyíthatták felkészültségüket. A felső tagozat mind a
négy évfolyamának csapatai részt vettek az idei tanévben először megrendezésre kerülő QR6

kódos anyanyelvi versenyen. Az egyes versenyeken nem induló diákjaink Győr-MosonSopron megye népmondáiról hallgattak meg előadást, amelyet meghívott vendégünk, Balázs
Lívia néprajzkutató tartott. A felsős osztályok mindegyike 12-12 fővel iskolánk névadójának
életével és munkásságával kapcsolatos játékos csapatversenyen vett részt. A felső tagozatos
gyerekek a nap folyamán illusztrációs rajzversenyeken is részt vettek. A felső tagozat
minden osztálya a nap folyamán a győri Gárdonyi-emlékhelyeket is felkereste vezetett
várostörténeti séta keretében.
A Gárdonyi-nap rendezvényein minden tanuló megismerhette/feleleveníthette Gárdonyi életét
és az iskola történetét, és alkotó módon kapcsolódhatott az iskolai hagyományokhoz, valamint
megismerkedhetett Győr városának Gárdonyihoz kapcsolódó emlékhelyeivel. A névadó
Gárdonyi meséiből, műveiből illusztrációk készültek, melyeket a szülők az iskola alagsorában
illetve az összekötő folyosón tekinthettek meg. A nap élményeit reflektáló beszélgetéseken és
írásműveken keresztül dolgozták fel a gyerekek osztályfőnöki órákon. A játékos versenyekről
készített képek az iskola Facebook oldalára is felkerültek. A meghívott vendégek az ünnepség
után elismeréssel gratuláltak, és örömüket fejezték ki, hogy együtt ünnepelhettek velünk.
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