
Pillanatképek a 9.B osztály életéből 

 

Bátor Szilvia – osztályfőnök: A tanévben három 

alkalommal voltunk színházban. Az első kettőt én 

szerveztem, a harmadikat már a gyerekek. Mentek volna 

többre is, de szinte már aggódtam a szülők pénztárcája 

miatt. Az első színházlátogatásunk Advent idejére esett, 

amikor beugrottunk Gödöllőre, a Karácsonyházba. Egy 

ház van átalakítva, benne 9-12 szoba, mind külön szín, 

stílus, csupa ötlet. A gyerekeket az motiválta, hogy ők is 

készíthettek otthon hasonló szépségeket, csak a 

harmóniának, az összhangnak kell meglenni. Többen ki 

is próbálták.  

Ekkor a Tévedések vígjátékát néztük meg. Majd a Ma 

este megbukunk-ot, és a Ben Hurt. Ez utóbbi kettő az 

angol humor és Monty Python-stílusban fergeteges 

élményt adott. A régies történetek  lényege a mai nyelven és interaktív eszközökkel azt 

eredményezte, hogy a gyerekek vágyódjanak a szellemi táplálékra is! Tapasztalatom szerint ha nem 

adunk rá lehetőséget, hogy szellemi igény legyen a kultúra, akkor sosem fog kialakulni az éhség 

iránta. 

 

Osztályünnepként két hagyományt teremtettünk: 

Mikulás és Nőnap megünneplését. A Mikulás-

ajándékot szigorúan burkoltan, jellemzőkkel ellátva 

lehetett egymásnak átadni. A nekem legjobban tetsző 

leírás ez volt: „Annak adom ezt a kis ajándékot, akit igen 

hamar magamhoz láncoltam és egybekötöttük utunkat.” 

Örültem, mert megjelent az ajándékozásban a drámaórán 

szerzett élmény, Antigoné és az Őr kapcsolata. Mindenki 

tudta kiről van szó. 

 

Aztán jött a Családok Átmeneti Otthona.  

Jótékonykodni szerettünk volna.  



Szerencsésen alakult történetünk, mert iskolai megmozdulássá nőtte ki magát egy kedves gesztus. A 

mai napig tartjuk a kapcsolatot, nem azért adakozunk, mert van, hanem mert nemesebbé teszi 

lelkünket. Más szemmel látják az ünnepet, más értékrendet képviselnek, máshogy élik meg az 

ünnepek varázsát. Megtanulták értékelni a biztonságot adó családot, még ha kevés a pénzük is, a 

szeretet a legfőbb dolog, ami embereket köt össze. Nagyon érzik ezt, és tudatosan erre vágynak. 

Nem számított, hogy nem mentünk nagy kirándulásra, mert sokszor együtt voltunk, csak MI. 

 

Pályáztam három helyre, mindet megnyertük. Az osztály 

sokszínű, így gyakran helyzeti előnyt kovácsolok ebből. 

Ami a gyengénk, azáltal tudunk erősödni. A 

pályázatoknak köszönhetően két színháznevelési 

előadáson vehettünk részt, és ellátogattunk a 

Bűvösvölgybe. (www.buvosvolgy.hu) 

 

Halász Vencel Máté: „Szemfüles osztályfőnökünk 

megtalálta a nekünk megfelelő programot, amivel 

eljutottunk a Bűvösvölgy Médiaértés-Oktató Központba. 

Jókedvünk az utazás alatt is töretlen volt - 

osztályfőnökünk örömére. Izgalmas foglalkozásokon 

vettünk részt, készíthettünk filmet, rádióadást, és saját szájízünk szerint megszerkeszthettük a 

"lapunkat". Ezek a feladatok csapattá 

kovácsolták osztályunkat és nagyszerű lehetőségeket 

nyújtottak a modernkori média megismerésére. Nagy 

szeretettel vártak minket. A zöld csapat tagjaként 

örömmel és odaadással mentünk végig a különböző 

megállókon, és készítettük el az izgalmasabbnál 

izgalmasabb médiafeladatokat. Egy fárasztó nap 

zárásaként ezt a tanácsot adom nektek: Ha lehetőség 

adódik rá, ti is látogassátok meg a Bűvösvölgyet. 

Köszönjük Tanárnő! <3” 

 

Mihalovics Krisztofer: „Osztályunk pályázaton nyert 

egy lehetőséget Bűvösvölgybe, hogy betekinthessen a 

rádiózás, televíziózás, újságszerkesztés világába. Kis 

http://www.buvosvolgy.hu/


csoportokra bontva kóstolhattunk bele egy-egy 

szakmába. Az osztály nagy többségének a filmjelenet 

forgatása tetszett a legjobban. Több téma közül lehetett 

választani, pl. rendőrségi üldözést, horrorfilm-jelenetet 

vagy egy tanuló vezető szerepét adhattuk 

elő. Készíthettünk híradót és az ezt követő időjárás-

jelentést is. Másik program egy újság összeállítása volt, 

amiben hírt kellett adni különböző játékokról, sport 

témáról, utazási célokról és celebjeinkről. Legkevésbé 

nyerte el tetszésünket a nyomozási feladat, amikor 

mindenki kapott egy mobiltelefont, ami alapján 

a készülék tulajdonosát kellett körülírni. Élményekben 

gazdag napot tölthettünk el együtt, már nagyon várjuk 

a következő lehetőséget.” 

Gubola Kristóf: „Egy pályázat keretén belül a Bűvösvölgybe tett kirándulásunk során alkalmunk 

nyílott megismerkedni több médiaműfajjal. Ezekhez tartozik a rádiózás, újságszerkesztés, híradó és 

kisfilm készítése. Négy csoportra voltunk beosztva. Mind a négy csoport megfordult minden helyen. 

A mi csoportunk elsőként egy nyomozáson vett részt, melyet egy telefon segítségével hajtottunk 

végre. Egy rövidebb szünet után egy külön kialakított szobában próbálhattuk ki a rádiózást és 

különböző szerepekbe bújhattunk, mint például a műsorvezető vagy hírolvasó. Ezután a híradót 

próbálhattuk ki zöldháttér előtt. Majd újságot szerkesztettünk és végül egy saját kis filmet vágtunk. 

Sok tapasztalatot szereztünk a foglalkoztatás során.” 

 

Bátor Szilvia – osztályfőnök:  

A Nyitott Kör Színházi Nevelési Egyesület a Magam vagyok című előadását Pesten, a Strébert a 

mi iskolánkban adták elő. A gyerekek kezdetben tartottak a nyilvános szerepléstől, de a drámaóra 

ebben is segítette őket. A színházi nevelés eszközei nagyon nagy hatással vannak a gyerekekre, a 

gondolkodásukra. Ezt alátámasztja az egyik anyuka véleménye: „Miután hazajöttetek, mintha 

megváltozott volna. Más lett, érettebb, megfontoltabb és érzékenyebb az élet dolgaira. Köszönöm, s 

bárhová viheted, mert látom, hogy a gyerekek érdekében szervezel mindent, megbízom benned; 

neveld és formáld tovább.” A kollégák is segítőkészek, empatikusak, mert már ők is látják, érzik, 

tapasztalják, így lehet formálni őket. 

  



Gubola Kristóf: 

„Egy tanév végi péntek délelőttjén 

meglátogatta osztályunkat egy csapat 

színész, akikkel egy másik előadás kapcsán 

már találkoztunk budapesti próbatermükben. 

Az osztályból mindenki kipróbálhatta 

színészi tehetségét. Az előadás rövid 

megbeszélését követően a színészek 

vezetésével szituációs játékot adtunk elő, 

amelynek főszereplője egy az osztályból 

kiközösített lány.   A történet egy évzáró alkalmával átadandó oklevél tulajdonosának 

megtalálásával indul. Később a kitüntetett tanuló eltűnésének és kiközösítésének okait boncolgattuk 

a tanárok, diákok, szülők szemén keresztül.  Az előadásban mindenki kisebb-nagyobb aktivitással 

vett részt. Remélem, a mi osztályunkban nem lesz kiközösítés, hisz mindenki megérezhette, milyen 

nehéz annak, aki egyedül van, és nem fogadunk el.” 

Mihalovics Krisztofer:  

„Június 2-án iskolánkba látogatott a Nyitott Kör színháznevelési egyesület egy előadással. Az 

osztályon belüli kiközösítésről szóló történetből sokat tanultunk. Háromtagú színészcsoport 

irányította az események alakulását, melybe minket is bevontak. Izgalmas volt, hogy egymás után a 

diákok és a tanári kar bőrébe is bújhattunk.” 

 

Bátor Szilvia – osztályfőnök:  

Ősszel még volt egy nagy projekt: az Escape from Bottyán. Az ő agyuk szüleménye, ami 

megvalósulhatott. Első alkalom a tapasztalatszerzésre volt jó, s arra, hogy még sosem volt példa 

ilyen mértékben arra, hogy tanár-diák ennyire együtt dolgozott egy célért. Motiváló, fejlesztő és 

igényes kollektív munka volt, aminek eredménye: látjuk, a tanár is ember, akár hibázhat is, de el 

kell fogadni, hogy mi is tudunk valamit jól annak ellenére, hogy fiatalok vagyunk. Dinamika, tűz, 

közös cél, igényesség és osztályközösség. A csendesek is tagjai voltak a csapatnak, ők hozták létre 

azokat! A lézerharcban is őket jelölték vezetőnek, mert meglátták, hogy sokkal reálisabban 

gondolkodnak, Nincs érdekük, tisztán, szűziesen jók, s ezt már nem hátrányként, negatív 

tulajdonságnak érték meg.  

 



A pesti utunk során beiktattunk egy lézerarénát, ahol lődözhettek kedvükre, majd esti 4D mozi. 

Szuper volt és fárasztó. 

 

Az évet közös bográcsozással zártuk, ahol a 

szülők is ismerkedhettek. Látták 

kicsikéjüket, hogy barátai vannak, jól érzik 

magukat- megnyugodtak, szerveztek együtt 

nyelvvizsga-felkészítőt a gyerekeknek, 

közös infótábort keresnek és segítik 

egymást: látom ez nemcsak nálam probléma, 

te hogy oldod meg? Tapasztalat- és 

eszmecsere. Tanulunk egymástól, látjuk a 

típushibát és segítjük egymást. 

Csodás kis emberkéket kaptam, amiért nagyon hálás vagyok. Szerelem volt ez első látásra, pedig 

még Bangó Margitnak és Antigonénak is beöltöztem. Értük és velük együtt teszek mindent. 3+32 

gyerek nevelése nemcsak feladatom, kötelességem, de igényem is. Ehhez nagyon segítő és 

támogató családi hátterekkel rendelkeznek. A hibákat együtt fedezzük fel, oldjuk meg. 


