
 13. oldal  
 
 
 
 
  

Interaktív óra március 15-e alkalmából 
Március 4-re sikerült szervezni az osztálynak egy ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött online múzeumpedagógiai foglalkozást, mely a Petőfi Irodalmi Múzeum 
és a Magyar Nemzeti Múzeum közös foglalkozása volt. 
Az interaktív óra 1848. március 15-i forradalom ünnepének jegyében zajlott. A 
különleges múzeumi órán két múzeumpedagógus segítségével barangoltunk 
(persze csak virtuálisan) a múzeum termeiben, valamint a forradalom 
helyszínein egy megosztott képernyő segítségével.  A Kapocs platformján jártuk 
be elődeik, a márciusi ifjak által is felkeresett helyeket. A diákok olyan 
érdekességeket tudtak meg például, hogy mi Petőfi Sándor egyáltalán nem 
„petőfis” hobbija, és kit hagytak ott a börtönben véletlenül Táncsics 
kiszabadításakor. Arra is fény derült, hogy miért késett el a nagygyűlésről a 
nemzet költője március 15-én délután. 
Személy szerint nagyon örültem, hogy sikerült lecsapni erre a lehetőségre, 
ugyanis jövőre mi rendezzük meg a március 15-i ünnepi műsort. Történelemből 
viszont a témával 6. osztály végén ismerkednek majd a gyerekek.  

Halasiné Csúzdi Anna és az 5. osztály 
 

 

ONLINE ALKOTÁSAINK 

 
Kele Zselyke 1.o. 

 
Szekeres Blanka 2.o. 

 
László Iringó 3.a 

 
Tóth Zsombor 3.b 

 
Juhász Liza 6.o 

A digitális munkarendről 
Nem hittük, hogy újra bekövetkezik, de mégis! Ez a tanév is rendhagyó 

módon valósul meg. A vírushelyzet makacsul fennáll, ezért 2021. március 8-a 
óta digitális munkarendre tértünk át kormányunk rendelete alapján. Már nem ért 
bennünket felkészületlenül sem eszközök, sem módszerek tekintetében. 
Pedagógusok, szülők, tanulók példaértékűen alkalmazkodtak az új oktatási 
feltételekhez. A szülők fáradhatatlanul segítették gyermekeiket és a mi 
munkánkat. Természetesen most is voltak kevésbé aktív, illetve passzív 
tanulók…. 

Ez idő alatt is biztosítottuk a felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik 
igényt tartottak rá. A felügyeletben nagy segítséget nyújtottak az iskolai 
szociális segítők Hódi Hajnalka és Bokorné Emődi Gabriella. Nagyon köszönjük 
az önként vállalt munkájukat! Az iskolában a kisegítő dolgozóink elvégezték a 
nagytakarítást, az alapos fertőtlenítést. Higiénikus, tiszta környezetbe vártuk 
vissza a tanulóinkat. Az alsó évfolyam diákjai 2021. április 19-től áttértek a 
jelenléti oktatásra. Továbbra is betartjuk és betartatjuk az óvó-védő 
szabályainkat. Valamint az iskolai dolgozók többsége is beoltatta magát.  

Nekünk, vezetőnek és helyettesnek minden nap az intézményben kellett 
tartózkodnunk, hogy a zavartalan működést biztosítsuk. Eközben lezajlott a 
2021/22-es tanév első évfolyamára történő beiratkozás. 17 kis tanulóval 
indíthatjuk el az első osztályunkat a következő tanévben. 

Úgy látom, minden résztvevő becsülettel vette az akadályokat a munkája 
során. Ezúton is szeretném ezt megköszönni. Ismét sikerült helytállnunk! 

Szécsényi Marianna, intézményvezető 
 

          
        Sebestyén Olivér 1.o.                                  Dobó Hanna 2.o.                


