
Most mi csinálunk forradalmat! -Petőfi 200 -PVG 

Iskolánkban a 2021-2022-es tanévtől kezdve a tehetséggondozást már alsó 

tagozaton is elindítottuk. 10 csoportban, különböző tehetségterületeken tudják a 

kis diákok tudásukat bővíteni, mélyíteni. A tehetséggondozó csoportok 

működésének színesítésére több pályázatot is elnyert az iskola és ezzel együtt a 

csoportok tagjai. 

A 2022-2023-as tanévben egy képzőművészeti pályázat mellett a Szellemszín 

tehetségcsoport is elnyert egy közel  3.500.000 Ft-os pályázatot, melyet a 

Nemzeti Tehetség Program írt ki. Az NTP-SPEC-22-0166 kóddal ellátott 

pályázat címe: Petőfi 200 

A 8-10 éves tehetséges tanulók a tanév során Petőfi életével, munkásságával, 

történelmi szerepével és műveivel ismerkednek meg. Keresik a költő egri 

kötődését, valamint meghívott előadók segítségével szélesítik ismereteiket. A 

pályázat keretén belül egy egész napos budapesti kirándulásra is mennek majd, 

ahol bejárják a március 15-i események helyszíneit, rendhagyó 

múzeumpedagógiai foglalkozáson vesznek részt a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 

majd a nap végén színházlátogatással teszik még emlékezetesebbé a napot. 

A pályázat talán legszínesebb és leggazdagabb napjai a március 15-ét megelőző 

projekthét. 

A programsorozatnak, Most mi csinálunk forradalmat! címet adtuk.  Ünnepi 

díszbe öltözött aulánkban egy emléksarkot alakítottunk ki. Milyen ember volt 

Petőfi? címmel. A kiállítást az alsó tagozaton működő Szellemszín 

tehetséggondozó szakkör kis diákjaival nyitottuk meg. Az itt elhelyezett tárgyak 

megidézik Petőfi szellemét. A kihelyezett tárgyakból és tablókból versenyt 

hirdettünk minden tagozaton. A legnagyobbak egy qr-kód segítségével oldhatják 

meg a feladatokat, míg a legkisebbek feladatlapokon dolgozhatnak. Az 

osztályok csoportmunkában egy közös nagy kokárdát készítettek.  

A március 15-i témahetünk nyitányaként március 9-én iskolánk alsó tagozatosai 

élő kokárdát formáztak. Ez az esemény országos hírnevet kapott, hiszen az 

ORIGO hírportál borítóképe lettünk. 

 

 DélutánVáltó futás rendeztünk az 1848-as forradalom emlékére. 

Március 13-án Okos Tibor népzenész látogatott el hozzánk, aki megismertette a 

tárogatót a gyerekekkel. A jó hangulatú, rendhagyó énekórán Kossuth - nótákat 

is énekeltünk.  Majd Orosz László táncpedagógus vezetésével a verbunkossal 

ismerkedhettek meg a legkisebbek. Míg az 1. és 2. évfolyamosok a 

tornateremben ropták a táncot, addig a 3. és 4. évfolyamosok megismerhették 

1848. március15. eseményeit, úgy ahogy azt Petőfi naplójában megírta. A PPT-

vel színesített előadást a Szellemszín szakkörösök mutatták be.  



 

Március 14-én a Kávészünet zenekar tartott Trendhagyó irodalomórát az 

iskolánkban. A fiatalokból álló csapat koncertjein a legismertebb klasszikus és 

kortárs költők művei, valamint versátiratok szólalnak meg modern, dinamikus 

hangzással. Zenéjük hidat képez a mai fiatalság és az irodalom között, de 

igyekszik minden korosztályt megszólítani. Fantasztikus koncertet adtak, amit 

élveztek kicsik és nagyok!  

A tornateremben forradalmi hangulatba kerültünk, hiszen a mozgásos feladatok 

során volt ágyúgolyó cipelés és sebesültek mentése is. 

Forradalom, szabadságharc elképzelhetetlen vitézek, katonák, huszárok és 

fegyverek nélkül. Az Egri Vitézlő Oskola tagjai tartottak rendhagyó 

történelemórát kicsiknek és nagyoknak. Az interaktív óra keretén belül a 

gyerekek kezükbe foghatták a fegyvereket. Az óra végét nem csengő szó, hanem 

puskalövés hangja jelezte. A gyertya lángja nap végére kialudt, de az 1848-as 

forradalom lángja tovább él az utódokban. 

A programsorozat logóját Kiss- Szemán Sára, iskolánk egykori diákja tervezte. 

A Szellemszín szakkör tagjai, a programok házigazdái:  

Beke Zóra, Czank Zsófia, Horváth-Suhajda Borisz, Nyilas Lilla, Taska Zselyke, 

Tóbiás Eszter, Tóth Luca 

A program felelősei, megálmodói: Fülöp Györgyi, Kiss-Szemán Mónika, 

Lukács Réka és Turcsányi Ottilia.  

 


