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CLASS 8 – DEBATE
Elszakít-e bennünket a folyamatos online jelenlétre való 

törekvés azoktól az emberektől, akiknek a legfontosabbnak kel-
lene lenniük az életünkben? (Is our desire to stay in the 
loop distracting us from the people who should matter 
the most in our lives?) Ezzel a címmel októberben vita-
napot tartottunk a 8. osztály haladó angol csoportjában. 
Tanulmányaik során, majd az iskolák falain kívül, nagy 
szükségük lesz tanulóinknak arra, hogy véleményüket 
határozott, mégis nyugodt, udvarias módon juttassák 
kifejezésre akár ide-
gen nyelven is. Ho-
gyan lehet erre felké-
szülni? Sokat segít 
egy olyan téma, amit 
komolyan vesznek és 
beszédre ösztönzi 
őket, hiszen vannak 
róla gondolataik. 

Vitaindító kérdé-
sünk kapcsán a cso-
port 75 %-a a 'Nem', 
és mindössze negye-
de, 4 fő érvelt az 
'Igen' válasz mellett. 
A tanulók csoportokban gyűjtötték, rendezték ötleteiket, 
majd adták elő álláspontjukat. Az online lét káros 
befolyásaként említették többek közt, hogy a fiatal 
generáció nem tanul meg várni, hiszen mindenre 
azonnali reakciót igényel. Sokak véleménye szerint 

azonban ésszel használva, modern kommunikációs eszközeink 
segítik az életünket. Tőlünk távol élő szeretteinkkel például 
könnyebben tarthatjuk a kapcsolatot, mint a digitális eszközök 

megjelenése előtt 
tehettük, de helyi 
családtagjainkkal is 
erősíthetjük a közös 
szálakat, ha kellően 
nyitottak vagyunk 
és megtaláljuk az 
egyensúlyt az elek-
tronikus, valamint a 
hagyományos, élő 
k o m m u n i k á c i ó 
között. 

Az  e lha ngzot t 
érvek összeszedett, 
felkészült formában 
történő előadása, 
majd közös érté-
kelése a legjobbat 
hozta ki a csoport 
tagjaiból. Hasznos 
erőfeszítésként él-
tük meg a feladatot. 

Felső Andrea
angoltanár

Őszi mulatság a Garay úti óvodában
Alig ért véget a nyár az ősz eleje ismét 

elhozta a jó hangulatot óvodánkba, 
október 4-én tartottuk hagyományos őszi 
mulatságunkat. Igyekeztünk gyerme-

keink tevékenységét úgy szervezni, hogy 
kellemes várakozással éljék meg a közel-
gő eseményt, amelybe próbáltuk a szülő-
ket is bevonni. A gyerekek már egész 
héten lelkesen tanulgatták az őszi gyü-

mölcsökkel, terményekkel, termésekkel 
kapcsolatos mondókákat, dalokat, verse-
ket, dalos játékokat. 

Végre elérkezett a várva várt nap! A 
gyerekek és az óvónénik nagy izga-
lommal gyülekeztek a gyönyörű napos 
időben az udvaron. A természet adta 
kincsek még inkább hozzájárultak a 
szüreti hangulat megteremtéséhez. 
Minden évben a csoportok műsorral 

teszik színesebbé ezt a programot. A 
hagyományokat ápolva idén sem 
hiányozhatott a helyi néptáncos gyer-
mekek műsora, illetve a lovas kocsizás 
sem. Majd ezután minden gyermek 
elindult egy-egy állomásra, hogy 
megoldja a rá váró „szüreti feladatokat”. 
Többek között szőlőt szemezhettek és 
préselhettek, vásári tarisznyát varrhattak, 
szőlőt ragaszthattak, gyurmából mézes-
kalácsot készíthettek, almával nyom-

dázhattak, dióval ügyeskedhettek. Ezen a 
napon igyekeztünk olyan tevékeny-
ségeket felajánlani, amelyek gyermek-
közeliek, a szülő és a gyermek együtt, 
közösen tevékenykedhet. Czupp Pál 

fafaragó, népi iparművész munkásságába 
is betekintést nyerhettünk, hiszen a 
délelőtt folyamán ő is aktívan tevé-
kenykedett óvodánk udvarán, így a 


