Gárdonyi másképp
2014. április 8. és 2014. április 11.

Részfeladatok a Gárdonyi másképp pályázaton:
•versenykiírás elkészítése, nyomtatása, faliújságokon való elhelyezése
• válogató fordulók szervezése
•zsűri felkérése
•jutalomkönyvek rendelése, beszerzése
•emléklapok, oklevelek tervezése, elkészítése, nyomtatása
•feladatok megírása, nyomtatása a rendhagyó irodalomórára
•ppt elkészítése Gárdonyiról, irodalmi totó megírása, nyomtatása
•a költészet napjának, a felolvasóversenynek megrendezése, a verseny értékelése
•fényképek, eredmények, összefoglaló megjelenítése az iskola honlapján

A Kecskeméti Református Általános Iskolában a költészet napja alkalmából felolvasóversenyre került
sor a Kecskeméti Református Egyházközség TÁMOP-pályázatának keretében.
Válogató fordulóinkat a humán munkaközösség tanárainak segítségével szerveztük meg. Az
esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva 5-8. évfolyamon osztályonként készültek fel a tanulók.
Szegregáció az előkészületek alatt, majd a verseny lebonyolításakor sem történt.
A gyerekek szaktanáraik segítségével szemelvényeket válogattak Gárdonyi Géza regényeiből a
felolvasóverseny kiírásának megfelelően. (A Szép magyar beszéd versenykiírás szempontjait tartottuk
szem előtt.)
VERSENYKIÍRÁS:
A felolvasó verseny résztvevőinek két szöveget kell tolmácsolniuk:
● a szervezők által kijelölt kötelező részletet,
● a versenyző által szabadon választott 20–25 soros prózai szöveget.
A szabadon választott szöveg Gárdonyi Géza műveiből vett részlet lehet. A felolvasandó részlet nem
tartalmazhat párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi, sem kevéssé ismert idegen szavakat.
Kérjük, hogy a döntőre továbbjutott tanuló szabadon választott szövegét kinyomtatva, 5 példányban
hozza magával.

A döntőben a résztvevő gyermekek elbírálása korcsoportonként történik.

A résztvevők emléklapot kapnak, a helyezettek könyvjutalomban részesülnek.
Az április 8-i osztályonkénti fordulóról a gyerekek az iskolai felolvasóversenyre juthattak tovább,
melyet április 11-én tartottunk meg, a költészet napján.
A gyereksereget játékos feladatok várták a rendhagyó irodalomórán. Irodalmunk gyöngyszemeinek
mai, modern átiratát hallgatták meg, anagrammákat fejtettek meg, hibakereső feladatokat javítottak,
verset varázsoltak alliterációk segítségével. A maguk alkotta verseket fel is olvasták társaiknak.
A játék után bemutató ppt-t néztünk meg Gárdonyi Gézáról. Sok új ismerettel gazdagodtunk:
megismerhettük az író Gárdonyin kívül a régész, a feltaláló, a bogarász, a zenész, a szerkesztő, a
tanító, a festő Gárdonyi Gézát is. A ppt alapján készült irodalmi totót jókedvvel, csoportmunkában
oldották meg a gyerekek.
A délután második részében a felolvasóverseny döntőjébe jutott diákok először szabadon választott
szövegeikkel, majd a kötelező szöveg felolvasásával versenyeztek. Elhivatott zsűri hallgatta, értékelte
a tanulók felolvasását: magyartanárok, könyvtár szakos kollégák.
A gyermekek közönségszavazatot adhattak a választott szövegek elhangzása után. Így sarkalltuk őket
arra, hogy egymásra odafigyelve hallgassák meg társaikat.
Az értékelés 4 korcsoportban történt. Az egyházközség könyvtárosa által készített igényes, szép
emléklapokat, valamint okleveleket adtunk át a délután résztvevőinek.
Gárdonyi Géza és Szabó Magda könyveket vettek át a legszebben felolvasó diákok, melyeket iskolai
könyvtárosunk rendelt és vásárolt meg a pályázat által biztosított összegből.
Köszönjük a lehetőséget, hogy színvonalasan, igényesen rendezhettük meg ezt az iskolai versenyt.
Nemcsak a gyerekek, hanem mi, tanárok is örültünk annak, hogy részesei lehettünk az
előkészületeknek, a diákokkal együtt töltött délutánnak.
Szeretettel köszönöm meg a kiváló együttműködést a Kecskeméti Református Egyházközség
Könyvtára könyvtárosainak, valamint kollégáimnak - akik a legfontosabbat látták maguk előtt időt,
energiát nem kímélve - tartalmas programot biztosítani az iskola tanulóinak.

Félixné Oravecz Márta
magyartanár

