
Hátrányból alkossunk előnyt! 
 

 
 
 

 



Intézményünk a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola 2013.08.01-2015.08.31-ig terjedő 
időszakban valósítja meg ezt a projektet. 

 
A projekt hosszú távú célja:  

• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, köztük a roma gyerekek hatékonyabb 
nevelése – oktatása 

• A tanulók iskolai sikerességének a támogatása 
• A tanulók lemorzsolódásának a csökkentése 
• A tanulók előmenetelének az eredményessége 
• A diákok motivációinak az erősödése 
• Önismeret – önbecsülés – önérvényesítési kompetenciák fejlődése 
• A szociális, a kreatív képességek erősödése 
• Az átmenetek kezelésének a támogatása: óvoda – iskola, továbbtanulás a középfokú 

intézményekben – pályaorientációs programok szervezése 
• Sikerek az életpálya úton 
• Az iskolai légkör javítása / egységes normarendszer / 
• Pedagógusok nevelési – oktatási módszertárának a bővítése és megújítása a hazai és 

nemzetközi jó gyakorlatok megismerésén keresztül, ezzel is segítve a pedagógusok 
szakmai sikerélményét 

• Az iskola és a család közötti hatékonyabb kommunikáció megteremtése közös 
programok szervezésével 

• A kapcsolati háló erősítése – partneri együttműködés 

 
A pályázatba bevont tanulók: 152 HHH tanuló 1-6. évfolyamon / 2–7. évfolyam 
A pályázatba bevont pedagógusok: 1 fő projektmenedzser, 1 fő szakmai vezető, 14 fő 
pedagógus      
Projekttevékenységeink a megvalósítás folyamatában: 

• A tanulók egyéni fejlesztése – egyéni fejlesztési terv elkészítése (C1.1-10): 14 fő 
pedagógus 

• Egyéni fejlesztési terv módszerek kidolgozása (C1.1-11): a feladatot 2 pedagógus (7H 
szakértő) végzi 10 órában 

• Differenciáló pedagógiai módszerek (C1.1-2) tevékenység: 2 fő pedagógus 20 hónap/ 
havonta 1 órában 

• Pályaorientációs programok (C1.1-14): a 4 karriernap x4 óra 2 fő pedagógus 
• Közösségi rendezvény szülőkkel (C1.17): 4 szülői program /4x4óra 
• Szabadidős tevékenység (C1.2-4) szakkörök megtartása 2 fő pedagógus havi 4x2 

órában / 20 hónap     
• Az intézményen kívüli partneri kapcsolat erősítése (C1.1-6): 4 rendezvény 

szervezésének koordinálására, kapcsolattartásra 1fő (kulturális, sport és egészségnapi 
rendezvények) 

• Modellértékű program továbbfejlesztéséhez a dokumentáció elkészítése (C1.1-5): jó 
gyakorlatok adatbázisban való megjelenéshez dokumentáció elkészítése 2fő 
pedagógus (7H szakértő) látja el 10 órában: Húsvéti népszokások 

• Modellértékű program továbbfejlesztése (C1.2-3): 2fő 7H szakértő 10 órában: 
Karácsonyi forgatag 

• Pedagógiai dokumentumok átírása (C1.1.-1) tevékenység: 1fő pedagógus 20 órában 



• Honlap fejlesztés (C1.1-9) 1fő koordinátor pedagógus havonta 2 db cikk elkészítése és 
publikálása 24 hónapon keresztül 

• Együttműködés roma önkormányzattal (C1.1-8) 1fő koordinátor pedagógus rendszeres 
kapcsolattartás-programszervezés 

• Átmenetek kezelését támogató programok (C1.1-3) 1fő pedagógus havonta 2 x 2 
órában           

Projekt továbbképzések: 

• 7 szokás eredményes pedagógus 25 fő 
• Korszerű tanulásszervezési eljárások 25 fő 
• 7 szokás oktató pedagógus 25 fő 
• 7 szokás szakértő 2 fő pedagógus 
• 7 szokás megismertetése a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőkkel 25 fő 
• IPR 25 fő pedagógus 

 
 
 

 
 
 
 

2013. OKTÓBER: 
SPORTNAP: 
2013. október 11-én került megrendezésre az immár már hagyományos sortnap. A rendezvény 
egy futással kezdődött, ahol a legügyesebb alsó, illetve felső tagozatos futó is jutalomban 
részesült. Ez után egy közös iskolai torna volt a hátsó udvaron. Mindezek után a tanulók több 
különféle sportban, játékban próbálhatták ki magukat. Zárásként egy osztályok közötti 
labdarúgó bajnokság került megrendezésre. 
Mindanki nagyon jól érezte magát és szerencsére sok szülő is  megjelent a rendezvényen, 
hogy együtt sportolhasson gyermekével. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak:  
https://picasaweb.google.com/117999445711741544733/Sportnap20131011# 
 
OKTÓBER 23.: 
Színvonalas ünnepi műsort adtak iskolánk diákjai ahelyi művelődési házban. Az ünnepi 
beszédet Erdei Sándor polgármester mondta, majd a gyerekek műsorával folytatódott a 
megemlékezés.A műsort a helyi énekkar műsora zárta. Jól sikerült, szép műsor volt! 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://picasaweb.google.com/117999445711741544733/2013Oktober23# 

 
 
 

 



2013. NOVEMBER 
HALLOWEEN: 
Az idei évben is megrendezére került a már-már hagyományossá váló Halloween az 
iskolánkban. A rendezvényen az angolul tanuló gyermekek vehetnek részt. Egy belépő van a 
rendezvényre, a minél ijesztőbb jemez. Ezen a délutánon többféle vetélkedőben próbálhatják 
ki magukat a gyerekek, közben pedig disco van, ahol táncolhatnak, szórakozhatnak. Minden 
megjelent tanuló és tanár nagyon jól érezte magát. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://picasaweb.google.com/117999445711741544733/Halloween2013# 
 
 
KIRÁNDULÁSOK: 
A iskola szinte minden diákjának sikerült eljutnia egy kirándulásra. Volt olyan osztály, akik 
Miskolc-Bükkszentekeszt, volt aki Romániába kirándult, volt Zempléni körtúra, valamint 
voltak olyan osztályok akik Poroszlóra kirándultak. Minden résztvevő osztály és gyerek 
nagyon jól érezte magát ezeken a rendezvényeken és egy életre szóló élményben volt része. 
Eljuthattak olyan helyekre, ahova lehet, hogy egyébként nem jutna el. 
Néhány kép a Bükkszentkereszti és Poroszlói kirándulásról: 
https://picasaweb.google.com/117999445711741544733/IPRKirandulasBukkszentkeresztMis
kolc8AB6B# 
https://picasaweb.google.com/117999445711741544733/IPRKirandulasPoroszlo5AB7BSNII
# 

 
 
 

 

2013. DECEMBER 
MIKULÁS ÜNNEPSÉG: 
December 6.-án került megrendezésre a mikulás ünnepség iskolánkban. Az első osztályos 
gyerekek szép, színvonalas műsorral várták a mikulást, aki az ének szóra meg is érkezett. A 
gyerekek szép műsort adtak a mikulásnak, bár gy kicsit meg voltak szeppenve. A műsor 
végén a báb szakkörösök egy nagyon szép előadással köszöntötték a kikulást. Mindezek után 
az alsó tagozatos gyerekek megkapták a mikulástól a nekik járó csomagjaikat, aminek 
nagyon-nagyon örültek. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1376272419312432.1073741828.100007890602
149&type=1&l=2cb124d6f1 
 
ZENÉS KARÁCSONYVÁRÓ DÉLUTÁN: 
December 19.-én a  művelődési házban tartottuk a zenés karácsonyváró délutánt. A 
programban felléptek először az óvodások, akik nagyon szép és színvonalas karácsonyi 
műsort adtak elő. Utánuk léptek színpadra iskolá k tanulói, akik előadták a karácsonyi 
műsorukat, ami szintén nagy sikert aratott és nagyon szépen sikerült. A műsor az iskoa 
tanulóiból alakult énekkar műsorával folytatódott, amit a községi énekkar műsor követett. 
Hangulatos volt, amikor a két énekkar egyszerre lépett színpadra egy szép karácsonyi dallal. 
A délután a tantestület tagjaiból alakult zenekar műsor zárta, ami szintén szép éd színvonalas 
karácsonyi dalokból összeállított műsor volt. Jól sikerült programot zártunk aznap este. 



Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1376298965976444.1073741829.100007890602
149&type=1&l=c2c682efc8 

 
 
2014. JANUÁR 
KARÁCSONYI MŰSOR: 
Az utolsó tanítási napon tartottuk iskolánkban a karácsonyi műsort. Iskolánk felsős diákjai 
nagyon szép és megható műsorral készültek. A műsor nagyon megható és szívből jövő volt. A 
műsor zárásaként a tantaestületi zenekar adott karácsonyi koncertet. Mindenki békében és 
nyugalmoban zárta a délutánt. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1376305522642455.1073741830.100007890602
149&type=1&l=1e17bb0c42 
 
EGYÜTT SZAVAL A NEMZET: 
Az idén 25. alkalommal ünnepeljük meg a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát. A nemzeti 
megemlékezések hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk 
évezredes hagyományainknak, nemzeti tudatunk erősítésének, ápoljuk és továbbadjuk 
kultúránk tárgyi és szellemi értékeit. Idén iskolánk is részt vett a rendezvényen és minden 
jekentkező magyar nyelvő iskolával és Jordán Tamással együtt egyszerre szavaltuk el a 
himnuszt. 
A programról készült videót az alábbi oldalon látható: 
https://www.youtube.com/watch?v=FrcOH1ZLgZA 

 
 
 

 

2014. FEBRUÁR 
ALSÓS FARSANGI MULATSÁG: 
Február 19.-én tartották az iskolánk alsó tagozatos diákjai farsangi mulatságukat. Minden 
tanuló az előre megkapott és kiszínezett álarcban jelent meg a mulatságon. A délután 
folyamán többször volt tombola sorsolás, amin nagyon sok szép és értékes ajándékot sorsoltak 
ki a tombolát vásárlók között. A discoban mindenki táncolhatott, mulathatott. Jól érezte magát 
minden tanuló és tanár ezen a szép délutánon, ahol nagyon sok szép jelmezt láthattunk. 
Megkoronázta a műsort a tantestületi zenekar fellépése is, aminek a gyerekek nagyon örültek. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1376370599302614.1073741833.100007890602
149&type=1&l=9cf7cfc14e 
 
FELSŐS FARSANGI MULATSÁG: 
Február 18.-án tartották az iskolánk felső tagozatos diákjai farsangi mulatságukat. Minden 
tanuló az előre megkapott és kiszínezett álarcban jelent meg a mulatságon. A délután 
folyamán többször volt tombola sorsolás, amin nagyon sok szép és értékes ajándékot sorsoltak 
ki a tombolát vásárlók között. A discoban mindenki táncolhatott, mulathatott. Jól érezte magát 



minden tanuló és tanár ezen a szép délutánon, ahol nagyon sok szép jelmezt láthattunk. 
Megkoronázta a műsort a tantestületi zenekar fellépése is, aminek a gyerekek nagyon örültek. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1376324322640575.1073741832.100007890602
149&type=1&l=2491022553 

 
 
2014. MÁRCIUS 
KISZEBÁB ÉGETÉS: 
A Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolában hagyományosan "Kiszebáb-égetéssel" 
búcsúztatjuk a telet. A programot a bábozást is tanuló diákok szervezik Puhl Márta tanitó-
bábszínész irányításával. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1391515467788127.1073741838.100007890602
149&type=1&l=71fd3c596e 
 
MÁRCIUS 15.: 
".... egy viszontagságos életen át kerestem a nemzetek bukásának, s az emberiség 
szerencsétlenségének okait, a történelem logicájának kutatásában, s az ember sziv 
tanulmányozásában, s azon meggyőződésre jutottam, hogy csak a SZABADSÁG ELVÉNEK 
minden más tekintetek felibe emelése az egyetlen mód, melly képes a népek politicai 
ujonszületésének nagy feladatát megoldani, s Europa társas bajait megorvosolni." (Kossuth 
Lajos) Ezek a gondolatok is igazolódtak Prügyön az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen. Méltó keretek között fejeztük ki tiszteletünket, 
emlékezve a hősökre. Erdei Sándor polgármester gondolatait a Prügyi Móricz Zsigmond 
Általános Iskola diákjainak műsora követte. A versekben, a jelenetkben, az iskolai énekkar 
dalaiban a fiatalok, a nézők a "forradalmi" időben érezhették magukat. A Kék Búzavirág 
népdalkör színvonalas produkciója igazolta a korábban elnyert díjakat. Köszönjük a 
szereplőknek 2014-ben a "márciusi" élményt! Köszönet a renezőknek, a szervezőknek is! 
Motkóné Nagy Erika, Szendreiné Tóth Judit, Árvainé Radványi Andrea, Bodovics Éva, 
Perszlényi Judit pedagógusoknak. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1394231137516560.1073741840.100007890602
149&type=1&l=77d61cc0de 

 
 
2014. ÁPRILIS 
(T)RENDHAGYÓ IRODALOM ÓRA 
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a prügyi Községi Könyvtár 
együttműködésének köszönhetően a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolában 
Trendhagyó irodalom órát tartott a Kávészünet együttes. A műsorban az együttes által 
megzenésített magyar költők ismert versei szerepeltek. 
Az országos hírnévnek örvendő együttes két fiatal tagja nagy sikert aratott intézményünkben. 
Reméljük, hogy máskor is vendégül láthatjuk őket. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1404775969795410.1073741843.100007890602
149&type=1&l=05c0b03f05 
 



AZ INTERNET NEM FELEJT: 
2014. április 3-án iskolánkba látogatott "Az internet nem felejt" csapata. A program 
elsősorban középiskolások számára indult a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
együttműködésével, hogy a biztonságos internetezéssel ismertesse meg a fiatalokat. Szó volt 
az internetes zaklatásokról és azok lehetséges következményeiről, törvényi szabályozásáról és 
az alapvető szabályok betartásáról. A másfél órás előadás nagyon pörgő, izgalmas és 
szemléletes volt, tanulóink számára is érthető, tanulságos és figyelem-felkeltő. Felsős 
diákjaink elégedettek és lelkesek voltak, a pedagógusok hasznosnak értékelték a programot. 
Köszönet az L-TENDER Consulting munkatársainak és az előadóknak a lehetőségért. 
Bővebb információ: www.azinternetnemfelejt.hu 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1404777963128544.1073741844.100007890602
149&type=1&l=1669b0a7b3 

 
 
2014. MÁJUS 
HÚSVÉTI ZSONGÁS: 
H Ú S V É T I Z S O N G Á S  
volt a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolában 
 2014. április 15-én, A Móricz-parkban, a Turul szobor előtti parkban, a Móricz ház udvarán.  
  
FELADATOK, melyekben az osztályok vehettek részt: 
 Tojásfutás, tojásgurítás, tojásdobálás , tojástapogatás,  
patkódobálás, vízhordás, tojáskeresés 
Népi játékok, dalok tanulása  
Papírtojás díszítése, készítése, amit felfűzhettek a Móricz-park fáira.  
 
 
Húsvéti mulattság című műsorukkal fellépett a Vagabanda gólyalábasok csapata.  
Az érdeklődők elhozták legszebbnek tartott nyulaikat a „Nyúlszépségversenyre”.  
 
A programot Puhl Márta pedagógus irányításával  
az iskola tanítói, tanárai , dolgozói szervezték a diákok nagy örömére. 
 Így is készülve a húsvéti ünnepekre.  
 
A rendezvényt Prügy Község Önkormányzata támogatta. 
 
 Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1407575972848743.1073741845.100007890602
149&type=1&l=c9ff7e2374 
 
MÓRICZ-KUPA: 
Hagyományosan megrendezésre került a IX. Móricz-kupa három csapat részvételével, 
Taktaharkány, Csobaj, Prügy. Körmérkőzéses rendszerben játszottak a csapatok. Iskolánk 
gárdája minden mérkőzését megnyerve szerezte meg a vándorkupát, immár második 
alkalommal, a második helyezett Taktaharkány csapata, a harmadik helyezett pedig Csobaj 
csapata lett. A torna végeztével különdíjakat is átadtunk: 
- gólkirály: Damu Mózes (Prügy) 



- legjobb kapus: Sándor Henrik Péter (Csobaj) 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1416368828636124.1073741846.100007890602
149&type=1&l=18923a9390 

 
 
2014. JÚNIUS 
NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA: 
2014. június 4- én az iskola diákönkormányzata megemlékezést szervezett a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából. A gyerekek érdeklődéssel hallgatták a nemzetünk 
tragédiájáról szóló kis történelmi áttekintést, majd Heltai Jenő: Szabadság című versét. 
Zárásként az iskola énekkara elénekelte a barátság körtáncát. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1427232180883122.1073741849.100007890602
149&type=1&l=342a0e74d8 
 
BALLAGÁSI ÜNNEPSÉG: 
Idén június 14.-én került megrendezésre a ballagási ünnepség, ahol a nyolcadik osztályosok 
elbúcsúztak. A műsor szép és megható volt. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1433820150224325.1073741850.100007890602
149&type=1&l=138a5b0648 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014. JÚLIUS 
CSOPORTOS FEJLESZTÉS FEJLESZTŐ JÁTÉKOKKAL (07.28): 
A nyár folyamán a programban résztvevő gyerekeknek fejlesztést tartottunk, ahol különböző 
kinti, illetve benti fejlesztő játékkal játszhattak. Így a nyáron sem maradtak a tanulók 
fejlesztés nélkül, és így játékos formában tehették meg mindezt. A játékok során mindenki jól 
érezte magát, mindenki szívesen jött a programra. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CSOPORTOS FEJLESZTÉS FEJLESZTŐ JÁTÉKOKKAL (07.29): 
A nyár folyamán a programban résztvevő gyerekeknek fejlesztést tartottunk, ahol különböző 
kinti, illetve benti fejlesztő játékkal játszhattak. Így a nyáron sem maradtak a tanulók 
fejlesztés nélkül, és így játékos formában tehették meg mindezt. A játékok során mindenki jól 
érezte magát, mindenki szívesen jött a programra. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014. AUGUSZTUS 
CSOPORTOS FEJLESZTÉS: SPORT-POHA-RAK (08.18-19): 
A nyár folyamán a programban résztvevő gyerekeknek fejlesztést tartottunk, ahol a SPORT-
POHA-RAK nevű fejlesztő játékkal játszhattak. Így a nyáron sem maradtak a tanulók 
fejlesztés nélkül, és így játékos formában tehették meg mindezt. A játékok során mindenki jól 
érezte magát, mindenki szívesen jött a programra. A nap végén felépítettek egy nagy tornyot 
is a poharakból. 

 
 
ÜZEMLÁTOGATÁSOK: 
2014. augusztusában a nyolcadik évfolyamosok üzemlátogatásokon vettek részt, amelynek 
keretei között a település több helyén jártak. Betekintést nyerhettek az óvoda, a családsegítő 
szolgálat, valamint a helyi gazdaság munkájába, segítséget nyújtva a végzős tanulók 
továbbtanulásának az elősegítésében. 
Sokat tanultak és sok élménnyel gazdagodtak. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1513156695624003.1073741854.100007890602
149&type=1&l=30ebfd1cf5 

 
 
2014. SZEPTEMBER 
ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ: 
Ismét eljött a szeptember 1-je, amely némelyeknek rémálom, de reméljük, hogy a Prügyi 
Móricz Zsigmond Általános Iskola elsőseinek számára várva várt nap. A 2014/2015-ös tanév 
ünnepélyes tanévnyitóján – a református templomban - iskolánk igazgatója név szerint 
köszöntötte a legifjabb iskolásokat, és emléklapot adott át iskolába lépésük alkalmából. A 4. a 
osztályosok műsorral kedveskedtek társaiknak, két kis elsős pedig megilletődve, de ügyesen 
mutatkozott be versmondásával. Hallhattuk, és együtt énekelhettünk újdonsült pedagógus 



zenekarunkkal, így oldott hangulatban kezdhettük el a tanévet. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1480983072174699.1073741851.100007890602
149&type=1&l=4e6a05c534 
 
ÁTMENETET TÁMOGATÓ PROGRAMOK: 
/userimages/prugyiskola/files/atmenetek_kezeleset_tamogato_program_www.oldalunk.hu_.d
oc 

 
 
2014. OKTÓBER 
SPORTNAP: 
Idén is megrendezésre került a családi spotnappal egybekötött sportnap. Ezen a napon minden 
diáknak lehetősége volt kipróbálnia magát több sportágban, tevékenységben. Ilyenek voltak 
például a floorball, teke, ping-pong, akafályversenyek, tollaslabda, stb. A nap egy futással, 
majd egy közös bemelegítéssel kezdődött. Ezek után indultak el az osztályok az állomásokra. 
A Móricz-parkban lehetőségük volt a verseny keretein belül kipróbálni különböző népi 
játékokat is. 
A szülők is részt vehetek az eseményen, hogy gyermekeikkel együtt kipróbálhassák magukat 
a különböző sportágakban. Szerencsér jelentek meg szülők is szép számban. A napot egy 
kispályás labdarúgó bajnokság zárta. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://plus.google.com/photos/117999445711741544733/albums/6098626343145276161 
 
OKTÓBER 23.: 
Idén is színvonalas műsorral készültek az október 23- i megemlékezésre iskolánk diákjai. A 
műsor nagyon jól sikerült, a szereplők jól szerepeltek. A műsor elején beszédet mondott 
Tiszlavicz Csaba iskolánk igazgatója, valamint Csehely Richárd polgármester. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1514216108851395.1073741855.100007890602
149&type=1&l=7c988b7d49 

 
 
2014. NOVEMBER 
HALLOWEEN: 
2014. november 6.- án ismét megrendezésre került a Halloween iskolánkban. Az angolul 
tanuló gyermekek sok szép és ötletes jelmezben jelentek meg. Több érdekes versenyszámban 
mérhették össze ügyességüket. Nagyon jó hangulatban telt a délután, mindenki jól érezte 
magát. 
A programok végén mécses felvonulás volt településünkön. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1518685718404434.1073741856.100007890602
149&type=1&l=3be6efc0a8 
 
PÁLYAVÁLASZTÁSI PROGRAM: 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja szervezésében 
Pályaválasztási Kiállítások megrendezésére kerül sor. 2014. november 13-án Miskolcon a 
Generali Arénában lévő kiállításon vettek részt iskolánk nyolcadik évfolyamos tanulói. 



A rendezvények célja a pályaválasztás előtt álló tanulók számára pályaorientációs segítség 
nyújtása az átgondolt, megalapozott pályadöntésük meghozatala érdekében. 
A gyerekek sok hasznos információval tértek haza a kiállításról. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1510692445870428.1073741853.100007890602
149&type=1&l=87a5403e23 

 
 
2014. DECEMBER 
MIKULÁS: 
Az idén is járt iskolánkban a mikulás. Az iskola diákjai nagy örömmel és izgalommal várták. 
Az első osztályos diákok műsorral készültek a mikulásnak, aki a dalok elhangzása után meg is 
érkezett közéjük. Szép műsort adtak a gyerekek, majd utánna a mikulás kiosztotta az alsó 
tagozatos gyerekeknek a megérdemelt csomagjaikat, aminek nagyon örültek. Ezek után 
távozott a mikulás és a gyerekek megígérték, hogy jól fognak viselkedni, hogy jövőre is 
találkozhassanak. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://plus.google.com/photos/117999445711741544733/albums/6097628748774732737?ba
nner=pwa 
 
KARÁCSONY: 
Nagyon szép karácsonyi műsorral zártuk az idei évet. A szépen, fehérbe öltöztetett 
karácsonyfa előtt iskolánk felsős diákjai adtak megható karácsonyi műsort. A műsort a 
negyedik és hatodik osztályos tanulók adták. Szép vetítésekkel, dalokkal, valamint karácsonyi 
jelenetekkel "díszített" műsort adtak a versek mellett. A műsor végén Tiszlavicz Csaba 
iskolánk igazgatója mondott köszöntőt, amiben megköszönte a gyerekek műsorát, valamint 
békés karácsonyt kívánt mindenkinek. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://plus.google.com/photos/117999445711741544733/albums/6097629459290926193?ba
nner=pwa 

 
 
 

 

 

2015. JANUÁR 
BÁB SZAKKÖR ELŐADÁSA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÓRÁN: 
2015.01.15. 2. óra: Rajz és vizuális kultúra az 1 B. osztályban: Tananyag: Tündérmesék. 
A projekt keretében is  működik a báb szakkör Puhl Márta bevont pedagógus vezetésével. 
Ezért kérte meg Tapa Józsefné, hogy szervezzenek egy rendhagyó tanítási órát és így adták 
elő a kis elsősöknek a meséket: 
1. Békakirály 
2. Piroska és a farkas …. 
Az elsős tanulók feladatot is kaptak: A látott mesékből egyet el kellett mesélni – meg kellett 
indokolni, hogy miért tündérmese – illusztrációt kellett készíteni. 



Így is megjelenítettük a munkánkban a 7szokás közül: 
Az 5. szokást: Először érts, aztán értesd meg magad!- figyelek és meghallgatok másokat, 
aztán bátran elmondom az ötleteimet. 
A 6. szokást:Teremts szinergiát! – „együtt jobb megoldáshoz juthatunk” tudatosítása a 
tanulókban. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1547393892200283.1073741857.100007890602
149&type=1&l=2b19d83e6d 
 
MEGEMLÉKEZÉS A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRÓL: 
Intézményünkben is fontos dátum január 22. Hagyományosan a diák-önkormányzat a felelőse 
e jeles nap méltó megünneplésének. Tavaly mi is kipróbáltuk, milyen az, ha „Együtt szaval a 
nemzet”, az idén azonban a hagyományos formát választottuk. 
Az ünnepi műsorunk keretében a Himnusz eléneklése után anyanyelvünket méltattuk először. 
Mivel kultúránk kincseiből a gyerekek anyanyelvükön először mondókákkal, kiszámolókkal, 
versikékkel találkoznak, hát közösen elmondtunk ezekből néhányat. A kisebbek rövidebbet, a 
nagyobbak hosszabbat, a legnagyobbak nyelvtörőt. Jó hangulat kerekedett azonmód. 
Ezután tisztáztuk, hogy a kultúra fogalmába nemcsak az anyanyelv és irodalom tartozik. 
Népdalokból adtak elő válogatást hangszereiken tanár kollégáim. 
Arra a gondolatra, hogy kultúránk része az is, ahogy viselkedünk, szemléltetésként 
meserészlet hangzott el: Mazsola megtanulta, hogy bizony, csukott szájjal is lehet enni. 
Végül mintegy felhívásként arra, hogy a kultúra értékeit mindenki gazdagíthatja, 
meghallgattuk Presser G. – Adamis A.: Arra születtünk c. dalát, a Képzelt riport egy amerikai 
popfesztiválról fináléját. 
Az ünnepi megemlékező műsorban közreműködtek: Szentesi Gréta, Dávid Vanessza, Vadászi 
Áron, Lehóczki Annamária, Balogh Zénó tanulók, Baranyi István és Vannai László Pál tanár 
urak. A műsort összeállította Baranyi Edit könyvtárostanár. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1547395432200129.1073741858.100007890602
149&type=1&l=215fbb058e 
 
 



IKT ALKALMAZÁSA MATEMATIKA ÓRÁN: 

 

 
 
2015.FEBRUÁR 
ÁTMENETEK KEZELÉSÉT TÁMOGATÓ PROGRAM: 
2015.02.05.: Farsangi előadás a Prügyi „Mesevár” Napközi-otthonos Óvodában: a Csizmás 
Kandúr című bábelőadásra kaptak meghívást az 1. A osztályos tanulók a Mesevár ovisaitól. A 
gyerekek jól érezték magukat a színvonalas műsoron. Élményekkel gazdagon tértek vissza az 
iskolába. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1562709630668709.1073741859.100007890602
149&type=1&l=e5f7315eea 
 
ÁTMENETEK KEZELÉSÉT TÁMOGATÓ PROGRAM: 
2015.02.06.: Farsangi előadás a Prügyi „Mesevár” Napközi-otthonos Óvodában: Bűvész 
produkcióra kaptak meghívást az 1. B osztályos tanulók a Mesevár ovisaitól. Sok szép rükköt 
láthattak a gyerekek, aminek nagyon örültek. Elvarázsolta őket az előadás és élményekkel 
gazdagon tértek vissza. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1562710584001947.1073741860.100007890602
149&type=1&l=e4548cb91d 
 
 
 



TÁJÉKOZTATAÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL: 

 
 
7H SZOKÁS KÉPZÉS SZERVEZÉSE A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁNKAT 
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK RÉSZÉRE: 

 

 
 
 

 

 



2015. MÁRCIUS 
KISZEBÁB ÉGETÉS: 
„Kisze, kisze, kiszőce, 
Kivisszük a betegséget, 
Behozzuk az egészséget, 
Haj, kisze, haj!”………..skandálták iskolánk tanulói a március 2- án megrendezett kiszebáb-
égetésen. Ez a szokás a tél temetését, kiűzését jelképezi. Európa minden népénél, így nálunk 
is ismert szokás volt. A telet, a hideget, a fagyot egy rongyból, szalmából készített bábu 
személyesíti meg. 
A kiszebábot iskolánk báb-tanszakos tanulói és néhány kollégám segítségével készítettük el. 
Igyekeztünk minél félelmetesebb és ijesztő maszkokat is beszerezni, illetve készíteni, hogy 
ezzel is hatékonyabb legyen a „tél-űzése.” 
Miután felszerelkeztünk a zajkeltő eszközökkel, köztük a magunk készítette dobokkal, 
elindultunk Kisze Vincével, hogy elkísérjük utolsó útjára. 
A tűzhalál helyszíne a Móricz ház melletti park volt, ahová egy nagyobb kerülő utat választva 
gyalogoltunk el. A hangos menet zajára felfigyeltek az utcabeli lakosok is, és integetve 
köszöntöttek minket, illetve búcsúztak a bábunktól. 
Mielőtt elégettük asszonykánkat, az összegyűltek ráírták egy cédulára azon rossz szokásaikat, 
amitől szeretnének megválni, megszabadulni. Ezeket a cédulákat a bábu ruhájára tűzték, bízva 
abban, hogy ezek elégetésével a rossz dolgok is eltűnnek az életükből. 
Kiszebábunk nehezen égett el, hosszú ideig kellett kiabálnunk, énekelnünk a tűz körül. 
A télűzés sikeres volt, másnap reggel napsütésre ébredtünk. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1567899883483017.1073741861.100007890602
149&type=1&l=9365077cba 
Videó a rendezvényről az alábbi linken érhető el: 
https://www.youtube.com/watch?v=CjLCZ7uoLlM 
 
ÁTMENETEK KEZELÉSÉT TÁMOGATÓ PROGRAM: 
A nagycsoportos óvodásokat látogatták meg az általános iskola tanítói a Prügyi "Mesevár" 
Napközi otthonos Óvodában. A látogatáson a leendő első osztályos tanító nénik vettek részt. 
A látogatás alkalmával különböző foglalkozásokat tekinthettek meg, megismerve ez által a 
leendő első osztályos tanulókat. 
Résztvevő tanítók: Árvainé Radványi Andrea, Vighné Rohály Erika, Motkóné Vigh Marianna 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://picasaweb.google.com/117999445711741544733/0305AtmenetekKezelesetTamogato
Program?authuser=0&feat=directlink 

 
 
 
2015. ÁPRILIS: 
HÚSVÉTI ZSONGÁS: 
Az idei programunkban egy kis változást eszközöltünk, hiszen a szabadtéri programokba 
mindig beleszól az időjárás. 
Az alsós évfolyamok tanulói különböző állomásokat látogattak végig, ahol festhettek tojást, 
húsvéti verset írtak, amit később közösen adtak elő. Versenyezhettek tojáskersésben, játékos 
feladat volt még a tojásfuvarozás és a nyuszifogat is. A patkódobálás volt számukra a 
legnehezebb feladat, de abban is ügyesksdtek a gyerekek. 
Egyéni feladat volt a tojásdíszítés, az elkészült művek iskolánk tojásfáját díszítették. 



A felsős tanulóknak fiú-lány vetélkedőt szerveztünk, ami újdonság volt az iskolában. A 
csapatokat erősítették kollégáink, akik a megfelelő nemű gyerekekhez társultak. Húsvéti 
szokásokkal kapcsolatos feladatokat kellett végezni a tanulóknak. Nagy várakozás előzte meg 
a habverést, mert villával kellett felverni két tojásból a habot. Természetesen ezt  a versenyt a 
lányok nyerték meg. Rég elfeledett szokásokat elevenítettünk fel a feladatok végzése közben. 
Szoros küzdelem alakult ki a két nem között, ami a lányok győzelmével zárult. 
A prfogram zárásaként bemutatták az alsós tanulók a nap során megtanult verseket, a felsős 
tanulók pedig az átköltött dalokat. Jutalmazással zártuk a napot, minden tanuló kapott apró 
ajándékot, megvendégeltük őket. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://picasaweb.google.com/117999445711741544733/0401HusvetiZsongas?authuser=0&f
eat=directlink 
 
KÖLTÉSZET NAPJA: 
Iskolánk diákjai szabadidős tevékenység keretén belül egy komplex Költészet Napi 
foglalkozuáson vehettek iskolánkban részt, április 13- án. Sok féle foglalkozás várta 
diákjainkat, ahol különböző nézőpontokból ismerhetteék meg a verseket. Idén József Attila 
emlékév volt, így az ő versei kerültek előtérbe. Volt egy irodalmi kávéző kialakítva, ahol egy 
tea elfogyasztása mellett verseket olvastak fel egymásnak. Volt bábelőadás, valamint a 
gyerekeke is kipróbálhatták a bábozást. Verseket tanultak megzenésítve énekelni, valamint 
egy verset tanulhattak meg jelelve elmutogatni. Voltak társas játékok, ügyességi feladatok is 
és vers illusztráviót is készíthettek a nap folyamán. 
Jó érezték magukat és nagyon sok irodalmi ismerettel fejezték be a napot a gyerekek. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://picasaweb.google.com/117999445711741544733/0413KolteszetNapja?authuser=0&fe
at=directlink 
 
SNI SPORTVERSENY: 
Idén április 15- én került megrendezésre a hagyományosnak mondható körzeti SNI 
sportverseny, ahol a tanulók különböző ügyességi feladatokban mérhetik össze ügyességüket, 
tudásukat. Ebben az évben hat település csapata mérhette össze tudását iskolánkban: 
Taktaharkány, Tiszalúc, Megyaszó, Taktaszada, Mezőzombor és Prügy. Sok féle ölteses és 
izgalmas versenyszámok után végül, nagy küzdelem árán a Megyaszó csapat győzött a 
versenyen. Minden csapat jutalommal és oklevéllel távozott iskolánkból. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://picasaweb.google.com/117999445711741544733/0415SNISportverseny?authuser=0&
feat=directlink 
 
ROMA NAP: 
Idén második alkalommal került megrendezésre iskolánkban a roma nap, április 16- án. A 
változatos roma programokban a gyerekek tánccal készültek, valamint énekelhettek is cigány 
dalokat. Beletekinthettek a kultúrájukba, megtekinthették a mesterségeiket is (pl. kosárfonás, 
gyékény kötés), valamint olvashattak a cigány nép történetéről is. 
Ezzel kapcsolatban rajzversenyt is hirdettünk, melyre nagyon sok szép rajz érkezett. Első 
helyezett lett: Szegedi Dorina, 3.a osztályos tanuló. 
Megízlelhettük a népi ételeket, amelyeket a vendégeink is megkóstolhattak. 
A program során egy előadást is meghallgathattunk a cigány nép eredetéről, kultúrájáról, Tóth 
Adrienn előadásában. 
A program nagyon jól sikerült, mindenk jól érezte magát. Szervezte: Horváth Zsolt 
Reméljük jövőre is sikerül megrendezni ezt a programot. 



Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://picasaweb.google.com/117999445711741544733/0416RomaNap?authuser=0&feat=di
rectlink 

 
 
2015. MÁJUS 
7 SZOKÁS TÉMASZAKÉRTŐK: COACHING AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN: 
Az egyik coaching alkalmával iskolánk adott helyet a tevékenykedésünknek. Ezen nemcsak 
helyet biztosított iskolánk, hanem igyekeztünk Power point bemutatóval betekintést nyújtani 
iskolánk életébe, projektünk előrehaladásába, kiemelten a 7 szokás bevezetését, alkalmazott 
módszereit, gyakorlatát. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/oediz4IqJ7b8wc6l3JZjYdMTjNZETYmyPJy0liipFm0
?feat=directlink 
 
TÁMOP: IPR KÉPZÉS: 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ieZkUCOQ9QziLSaFf4Uq2NMTjNZETYmyPJy0liip
Fm0?feat=directlink 

 
 
2015. JÚNIUS 
RENDHAGYÓ GYERMEKNAP: 
Június 15- én rendeztük meg rendhagyó gyermeknapunkat. Változatos programokon vehettek 
részt a tanulók. Külön öröm volt számunkra, hogy a Szlovák testvériskolánk Szomotor is jelen 
volt rendezvényünkön. A napot egy gólyalábas bemutatóval kezdtük meg, majd iskolánk 
táncosai tartottak egy rövid bemutatót. A megnyitó után iskolán diákjai a szomotori csapattal 
mérhette össze tudását kispályás labdarúgásban, ahol Szomotor nyerte a mérkőzést. 
Ezen kívül sok érdekes és látványos program volt még. Volt kerékpárps akadálypálya, 
vízhordás, célbalövés vízipisztollyal, valamint a rendőrség is tartott egy bemutatót, ahol bele 
lehetett ülni egy rendőrautóba, ujjlenyomatot élehetett venni, valmint a készenléti rendőrség 
felszerelését lehetett kipróbálni. 
Ebéd után értek véget a programok, amelyek nagyon jól sikerültek. 
Képek a rendezvényről az alábbi oldalon láthatóak: 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/1bBBCmQI3BIqBzQEcHRDAtMTjNZETYmyPJy0lii
pFm0?feat=directlink 
 
KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNY SZÜLŐKKEL: BESZÉLGETŐ KÖR A CSALÁD-
GYEREKEK ÉLETVEZETÉSI KULTÚRÁJÁRÓL-ÉRTÉKELÉS-VENDÉGLÁTÁS: 
                                                      Közösségi rendezvény 
                                         Életvezetés, életmód, szemléletváltás 
  
Mi az életminőség, az életvezetés fogalma? 
Közösségi rendezvényünkön szülők, gyermekek és pedagógusok részvételével beszélgettünk 
e fontos kérdésről. Képet akarva kapni arról, hogy egyáltalán milyen szerepet tölt be ezekben 
a halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű családokban a tudatos életvezetés, 
milyen életminőségben érzik jól magukat, illetve milyen szerepet szánnak gyermeküknek a 
jövőbeni életvezetésükben, amiben óriási szerepe van a tanulásnak. 
  



Megkeressük azokat a tényezőket, amelyek pozitívan vagy negatívan befolyásolják 
életminőségünket. Megvizsgáljuk, milyen módon lehetne befolyásolni életvezetésünket. 
Ezeket a kérdéseket az ünnepélyes tanévzáró rendezvényünk után, a bizonyítványosztáshoz 
kapcsolódva, kis vendéglátással egybekötve vitattuk meg. 
Mindannyian egyet értettünk abban, hogy a tudatos életvezetésben kulcsfontosságú szerepe 
van az időbeosztásnak. Ezeknek a családoknak sokszor gondot okoz az időbeni felkelés, 
időre az iskolába, munkahelyre érni, sokan ma is azt vallják „nem baj, ha egy kicsit késünk”. 
Itt a szemléletformálás nagyon fontos dolog. 
                                       
Az idő beosztása az életvezetés egyik kulcseleme. Az, hogy hogyan osztod be az idődet, 
befolyással van mindenre az életedben. Kapcsolataid sikeressége, céljaid megvalósítása, 
anyagi jóléted, sőt, még személyes boldogságod is nagyban függ attól, hogy HOGYAN 
használod ki az idődet. 
  
Fontos, hogy: Tisztázd prioritásaidat, különítsd el a sürgőst a fontostól, koncentrálj, írd le, 
légy tisztában a saját munkaritmusoddal, alakíts ki magadnak időblokkokat, ne jutalmazd a 
halogatást! 
Ha ilyen szellemben neveljük gyermekeinket, összefogva, szülők, pedagógusok és minden 
érintett intézmény, dolgozó, jó eséllyel mondhatjuk, hogy a jövő nemzedéke talán sokkal 
sikeresebb és boldogabb lesz. 
  
Közösségi rendezvényeinket – nagy örömünkre – mindig nagy érdeklődés kísérte. A szülők 
szívesen vettek részt a változatos programokon, olyan dolgokról beszélhettek és hallottak, 
amelyekről eddig talán sosem. 
Reméljük, hogy ezekkel a foglalkozásokkal hozzájárultunk pozitív szemléletváltozásukhoz, a 
tanuláshoz, az élethez, sok esetben gyermekük nevelésében olyan változások eléréséhez, 
amelyek a tudást, a tisztességet, becsületet és munkát helyezik előtérbe. 
  
Berecz Károlyné        Motkóné Nagy Erika 
  
https://picasaweb.google.com/lh/photo/boU-
urxweimAjS6pm08detMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015. JÚLIUS 
 
2015.07.01. 
1. Szakmai megbeszélés - tervezés: július - augusztus hónapra 
 
2015.07.01-02. 
- Fejlesztő játékok az informatikai szaktanteremben 
- Fejlesztő játékok: sport a tornateremben 
- Fejlesztő játék a tanteremben 
- Csoportos beszélgetés: Mi leszek, ha nagy leszek? 
 
2015. AUGUSZTUS 

2015.08.18-19. 
- Fejlesztő játékok: sport a tornateremben 
- Fejlesztő játék a tanteremben/ fejlesztő játékok készletéből 
- Feladatlapok megoldása az interneten 
2015.08.19. 
Szakmai megbeszélés -a projekt zárásának -  továbbfutásának a tervezése  
 
 


