
„Márciusi ifjak” témahét  
 

Témahét kezdete: 2019. március11. (hétfő)  

Témahét zárása: 2019. március 14. (csütörtök) 

Témahét fő elemei:  

1. Március 15-i forradalmi dalok osztályszintű éneklése, szavalat  
2. Nemzeti virág-készítő verseny felsősöknek (egyéni) 
3. Március 15.-i ablakdísz készítési verseny (osztályszintű) 
4. Ünnepi műsor és eredményhirdetés a Faluházban 

 

1. Március 15-i forradalmi dalok osztályszintű éneklése, szavalat. 

5-8. évfolyam osztályai reggelente 745-kor a Nagyiskola előtt lentebb felsorolt ütemben 
dalokat, szavalatokat (1 dal + 1 szavalat osztályként) adnak elő osztályfőnökeik és Ledniczky 
Mónika énektanár irányításával.  

Felelősök: Ledniczky Mónika énektanár, osztályfőnökök,  

március 11. hétfő –7.a, 5.a 

március 12. kedd– 6.b, 5.b, 7.b 

március 13. szerda– 8.a, 6.a 

Március 13.-án szerdán az első szünetben Ledniczky Mónika énektanár és Balogh Marianna 
felsős munkaközösség-vezető kiválasztják a két osztályt, akik előadják majd a dalaikat 
szerdán az ünnepi műsoron a Faluházban. Értesítik a kiválasztott osztályok osztályfőnökeit, 
akik pedig értesítik az osztályt és megszervezik a szerdai ünnepélyes fellépésüket (ünneplő 
ruha, kokárda). 

1-4. évfolyam osztályai 2019. március 14-én reggel kisétálnak a szoborkertbe, ahol közösen 
énekelnek és szavalnak. 4. évfolyam osztályai saját döntés alapján versenyen kívül 
énekelhetnek valamelyik reggel a felsősökkel Nagyiskola előtt.  

Felelősök: Királyné Réti Julianna alsós munkaközösség-vezető, osztályfőnökök 

Segítők: napközis tanárok 

  



2. Nemzeti virág-készítő verseny felsősöknek (egyéni) 
A nemzeti virág-készítő versenyt 4.-8.-os tanulók számára hirdettük meg. A versenybe 
egyénileg lehet nevezni saját készítésű nemzeti színű virág leadásával osztályfőnököknél.  

A virág bármelyik technikával készülhet.  

A virágok készítéséhez segítséget nyújt a Kokárda-kör Balogh Marianna vezetésével. 
Időpontja: 2019. március 7. (csütörtök) 14:30 

A virágok leadásának határideje 2019. március 11. hétfő 14:00 

Az elkészült művek az aulában kerülnek kiállításra.  

Az értékelésre március 12-én (kedden) értékelő lapok kitöltésével kerül sor.  

Értékelő lapok készítése, összesítése – Pethéné Puskás Erika 

Oklevelek szerkesztése – Alexa Lajos 

Eredményhirdetés – 2019. március 14-én csütörtökön az ünnepi műsoron.  

Zsűri tagok: Polonkai Ibolya ig.h., Barócsi Mária, Szabó Péter, Borbélyné Vékony Zsuzsanna, 
Porkoláb Anna Petra DÖK elnök. 

Felelős: Pethéné Puskás Erika 

3. Március 15.-i ablakdísz készítő verseny (osztályszintű) 
A verseny témája -Március 15. a Nemzeti ünnepünk.  

Az ablakdísz szabadon választott technikával készülhet és a tanterem ablakain kell, hogy 
legyen. 

A díjazás két kategóriában történik: alsósok, felsősök.  

Elkészítésének határideje: 2019. március 11. hétfő 14:00 

Felelősök: osztályfőnökök 

Az értékelésre március12-én (kedden) értékelő lapok kitöltésével kerül sor.  

Értékelő lapok készítése, összesítése – Pethéné Puskás Erika 

Oklevelek szerkesztése – Alexa Lajos 

Eredményhirdetés – 2019. március 14-én csütörtökön az ünnepi műsoron.  

Zsűri tagok: Polonkai Ibolya ig.h., Barócsi Mária, Szabó Péter, Borbélyné Vékony Zsuzsanna, 
Porkoláb Anna Petra DÖK elnök. 

Felelős: Pethéné Puskás Erika 

 



 
3. Ünnepi műsor és eredményhirdetés a Faluházban 

Ideje: 2019. március 14. (csütörtök) 1100 

Helyszín: Réti Mátyás Faluház 

Berendezés: Oláhné Nagy Ágnes, Pethéné Puskás Erika 

Technika: Dévényi Gábor 

Konferálás: Szőke Katalin 

Háttér, dekoráció: Dohos Andrea 

Egyéb technikai eszközszükséglet: térmikrofonok, erősítés, vetítő, fényképezőgép+elem. 

Egyéb feladatok: a fellépők tízórait a színjátszók viszik át a faluházba. 

Felelős: Szőke Katalin 

Öltözők: a fellépők a kis iskolában a tornateremben öltöznek át  

A fellépő gyerekeket az iskolából a faluházba és a faluházból az iskolába a felelősök, 

illetve a segítők kísérik át. 

 

 

Tiszadob, 2019. március 1.    

       Pethéné Puskás Erika 

művészeti munkaközösség-vezető 


