
Interaktív előadás „Az iskolán belüli erőszak” 
címmel

Március 10-én, csütörtökön egy rendkívül tanulságos inter-
aktív előadásra került sor iskolánkban „Iskolán belüli erőszak” 
címmel. Az előadást Tokai Lajos rendőr alezredes, őrparancs-
nok Úr szervezte, aki egyben suli rendőrünk és a másodikos 
Bence apukája.

E l ő a d ó n k 
Fekete András 
főtörzs zászlós 
Úr volt, aki na-
g y o n  s z u g -
gesztíven, ér-
dekesen, a gye-
rekeket is be-
vonva beszélt 
erről az aktu-
ális témáról. 
Az első perctől 
kezdve számí-
tott a gyerekek aktivitására, véleményére a témával kapcso-
latban. A kicsiknek azonnal lett volna mindenhez hozzászólása, 
a nagyok ne-hezebben nyíltak, oldódtak, de egyre jobban 
belejöttek köszönhetően az előadó érdekfeszítő kérdéseinek, 
motiválásának.

Az előadás középpontjában az oktatófilm állt, ami megtörtént 
esetet dolgozott fel. A címe: Jó hecc? volt. Mielőtt elindult volna 
a film előadónk csoportokra osztotta iskolánk tanulóit és 
megfigyelési szempontokat adott még a pedagógusoknak is. A 
film az áldozattá válásról, a közömbösségről, az elhallgatásról, a 
felelősség nem vállalásáról egy majdhogynem tragédiába 
forduló csoportos verbális és fizikális bántalmazásról szólt, 
amit a filmbéli gyerekek „jó hecc”-nek tartottak.

A film végén döbbent csend volt a teremben, ami bizonyítja, 
hogy mélyen megrázta a gyerekeket a cselekmény. A tanulságot 
együtt vontuk le megbeszélve a látottakat a megfigyelési 
szempontok alapján.

A tanulság pedig, hogy szólj, ha sérelem ér, ne tűrd el, hogy 
megalázzanak, és ne légy passzív cinkos sem azzal, hogy 
elhallgatsz erőszakos cselekményeket!

Tudod! „Néma gyereknek anyja sem érti a szavát!”
Köszönjük Fekete András Úr szemléletes előadását! Több 

témában is meghallgatnánk, mint például az internet veszélyei, 
a drog jelenléte az iskolában stb. Reméljük lesz rá lehetőség!

Kunné Pádár Gyöngyi
Tanítónő

Velünk történt – Nőnap és szülinap a
2. osztályban

Az ötlet a fiús anyák fejéből pattant ki, hogy szeretnék, ha 
fiaik a tanító nénik mellett a lányokat is megköszöntenék 
NŐNAP alkalmából, hiszen nem lehet elég korán elkezdeni a 
másik nem iránti tisztelet kimutatását.

Az ötletet tett követte, amit nagy „titokban” szerveztek! Igen 
ám, de a lányos anyák „kémei”ezt a készülődést észlelték, és ők 
meg azt találták ki, hogy lányaik szintén „teljesen titokban” 
finomságokkal és üdítőkkel lepik majd meg a fiúkat. A 
„titokról” ekkorra már mindkét fél tökéletesen tudott. Lévén 
„halkan” megbeszélni egymás között a „titkokat” egyik csapat 
sem tudta.

Elérkezett a NŐNAP, amikor a fiúk egy-egy szál virággal és a 
tanáraiknak szánt csokorral sorakoztak fel az osztályban. A 
lányok irultak-pirultak, hiszen szokatlan volt számukra ez a 
gesztus, de nagyon örültek, mint ahogy én is a csodálatos csok-
romnak. Majd a lányok megmutatták mi mindent hordtak össze 

kínálásként a 
„Terülj, terülj 
asztalkámra”. 
Lett is nagy 
falatozás!

A „ h a b ” , 
egészen pon-
tosan a „cso-
ki” a tortára 

egészen pon-
tosan 11 óra-
kor került föl, 
a m i k o r 
Klaudia szülei 
egy óriási cso-
k i  t o r t á v a l 
(gyertyástul, 
tűzijátékostul) 
állítottak be, 
mert kislányuknak ekkor volt a szülinapja!

Lett tehát 3 kívánság „Happy birthday”, „boldogság, öröm, 
csoki szirom” és 20 perc múlva már csak a „templom egere” 
keresgélhette a morzsákat a földön!

Kunné Pádár Gyöngyi
Osztályfőnök

V. Országos SNI szépíró verseny
Március 4-én az iskola elől indultunk kisbusszal Karcagra a 

szépíró verseny megyei fordulójára. Résztvevők: Budai Bella, 
Komáromi Zsombor, Pusoma Veronika, Farkas Kálmán, 
Kolozsvári Petra, Faragó Zoltán és én. Szilvi néni és két szülő 
kísért el minket. Az útiköltséget iskolánk támogatta, köszönjük 
szépen. A gyülekező és megnyitó után izgatottan vártuk, hogy 
kezdődjön a szépírás. Amíg a munkáinkat javították, filmet 
vetítettek és különböző logikai és képességfejlesztő játékokat 
próbálhattunk ki. Mindannyian izgatottan vártuk az 
eredményeket. Nagyon meglepődtünk, amikor az I. 
korcsoport
ban Komá-
romi Zsom-
bor nevét 
ha l l o t t uk 
először, aki 
ha rm ad i k 
he lye zés t 
ért el. Nem 
sokkal utá-
na Pusoma 
Veronikát 
szólították, 
aki ugyan-
e b b e n  a 
korcsoportban első helyezett lett. Nagyon meglepődtünk, és 
örültünk neki. A nagyobb korcsoportokban már nem jutottak 
tovább az iskolánkból. Közös fotózás után jó hangulatban 
utaztunk haza. A továbbjutott tanulók mehetnek az országos 
szépíró versenyre Budapestre. A helyezettek: 

1. hely: Pusoma Veronika 2.osztály
3. hely: Komáromi Zsombor 2. osztály
Köszönjük Tóthné Babó Szilvi néni segítségét! 

Czinka Dorina 8. o.


