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„Megyei Minőségi Díj” „Elkötelezettség a kiválóságért”
„Közoktatási Szervezeti Kiválóság Program”

„Ami boldogság van a világon, az mind a másoknak nyújtott szolgálatból ered.”
(Kőrösi Csoma Sándor)

Az Európai Önkéntesség Évéhez kapcsolódó iskolai projekt

A 2011. év az önkéntesség éve. Az év célja, hogy az önkéntes munka értéke és
fontossága közismertté váljon. Ennek érdekében az oktatásért és az EU ügyekért felelős
államtitkárok fordultak az iskolákhoz a csatlakozási felhívással.
Az év jelszava: Én is tudok segíteni! Én is tudok változtatni!
Valóban, hisz segíteni még a legkisebbek is tudnak. Ezért csatlakozott iskolánk ehhez
a nemes kezdeményezéshez. Szeretnénk az osztályokkal megalkotni az „Önkéntesség fáját”.
Az tanulók megbeszélték, milyen vállalásokkal tudnának csatlakozni az önkéntesség évéhez.
A fa egy-egy leveleként, gyümölcseként rajzolták meg vagy/és fogalmazták meg az
elképzeléseiket!
Kéréssel fordultunk az intézményünkkel kapcsolatban álló szervezetekhez, hogy jó
ötletekkel, tanácsokkal támogassák osztályainkat a feladatok tervezésében, s amennyiben
lehetőségük van, tanulóink szüleivel segítsenek udvarunk balesetmentesítésében,
szépítésében, ülőalkalmatosságok kialakításában.
2011. március 19-én 10 órakor intézményünk aulájában projektnyitó rendezvény keretében
ünnepélyesen kerültek fel az ajánlatok az „Önkéntesség fájára”.
A vállalások között szerepel:


az otthoni segítségnyújtás,



környezetszépítő tevékenység (virág- és faültetés, -gondozás, festés vállalása) az
iskolában és a lakókörnyezetben,



egymás tanulásának segítése – korrepetálást vállaló csoport szervezése,



az iskola környezeti programjához illeszkedő vállalások,



a lakókörnyezet (pl. a tó, a lakótelep utcanevet viselőinek tettei, élete, a város) helyi
értékeiről „tanulmány” készítése (természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális értékek
felmérése, megismertetése a közösséggel, vetélkedők keretében az ismeretek
feltérképezése),



különböző önkéntes programokban való részvétel (a nyugdíjasklub, az állatmenhely,
Fehérvári Polgárok Egyesülete a Fejér Megyei Önkéntes Centrum, LÁRKE, AFS
cserediákprogramjával érkezők stb.)

Kedves Tanáraink, diáktársaim!1
Barna Zsanett vagyok, a nevelőtestület által kinevezett diákkirály.
Ebben a szerepemben szeretnék egy felhívással fordulni hozzátok. Lehet, hogy hallottatok már arról, hogy a 2011. év az
Európai Unióban az Önkéntesség éve.
Arra szeretnélek felszólítani mindannyiótokat, iskolánkkal mi is csatlakozzunk az év felhívásához. Mit is jelent az
önkéntesség? Önkéntes munka az, amit valaki szabad akaratából, egyéni választása és döntése alapján végez és nem
kérésre vagy parancsra úgy, hogy ebből nem származik semmi anyagi haszna. Az Európai Unió Tanácsa azzal a céllal
hirdette meg ezt a tematikus évet, hogy felhívja a figyelmet az önkéntes munka értékére és fontosságára, az aktív
magatartásra. Jelszava: Én is tudok segíteni! Én is tudok változtatni! És valóban: hiszen segíteni, a környezetünkön
szépíteni még a legkisebbek is tudnak.
Gondoljátok át, hogyan tudnátok segíteni szüleiteknek, nagyszüleiteknek, a szomszédoknak, barátoknak, tanáraitoknak
vagy bárki másnak. Milyen otthoni feladatokat tudtok egyedül is megoldani segítve ezzel szüleiteket, mivel tudjátok a ház
körül vagy az iskolában szépíteni környezetünket, szoktatok-e, és ha igen, mivel a környezetetekben élő idősökön segíteni
(lehet ez akár egy udvarias helyátadás a buszon, vagy a csomagok cipelésében való közreműködés, de szereplés, felolvasás
is egy olyan közösségnek, amely ezt szívesen fogadja.)
Szeretnénk osztályunkkal megalkotni az „Önkéntesség fáját” ( könyvtár melletti ÖKO-fához hasonlóan), s kérjük az
osztályokat, beszéljék meg, mit tettek, mit tennének, milyen vállalásaikkal csatlakozhatnának az önkéntesség évéhez. A fa
egy-egy leveleként rajzolják meg vagy/és fogalmazzák meg elképzeléseiket! Ennek határideje március 19-i szombat. Ezen
a napon jövünk iskolába, s ez a nap lehetne, amikor egy iskolagyűlés keretében minden csatlakozó osztály beszámolhatna
terveiről.
Tegyünk közösen azért, hogy iskolánk Önkéntesség fája gazdag koronájú legyen!
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A 8.b osztály diákkirályának felhívása

Ünnepélyes iskolagyűlés
2011. május 14.
vendégeink voltak: Viza Attila területi képviselő, AFS cserediákok

Az önkéntesség éve
az 1. a osztály elvégzett feladatai

Vállalásunknak megfelelően, májusban portulácskát ültettünk az egyik udvari ágyásba és
naponta öntözzük őket. A tavaly ültetett íriszeket is lelkesen gondozzuk.
Délutáni tanórákon rendszeresen segítik egymást a gyerekek, ez egy
hatékony munkaforma, melyet a továbbiakban is alkalmazni fogunk.
Városismereti sétáink során jártunk a Petőfi szobornál,
Mátyás király emlékművénél, megcsodáltuk a Püspöki
palotát és az Országalmát. Bejártuk a Rác utcát, ittunk
a Csitáry kút vizéből és meghallgattuk a Kossuth utcai
harangjátékot. A séták során a tanulók nagyon
érdeklődőek, és egyre fegyelmezettebbek. Ha
ismételten arra járunk, fel tudják eleveníteni a
korábban hallottakat.

Ősszel szeretnénk
még folytatni a
programjainkat!

1. b osztály vállalásai

Egyik vállalásunk volt, hogy a Philips játszótéren havonta 2- 3 alkalommal szemetet szedünk.

Készítettünk egy figyelemfelkeltő
táblát arról, hogy kérjük
a rend és tisztaság fenntartását,
melyre mi is ügyelünk.

2. a osztály vállalásai

Osztályunk tanulói vállalták, hogy az otthoni munkába többet segítenek. Sok tanuló lelkes, a
szülők gyakran jelzik nekünk, hogy miben segítettek, mit csináltak a gyerekek.
Ezt egy nagy plakáton jelöljük, a mosolygós arcok gyűlnek a gyerekek neve mellett.

2. b osztály vállalásai

Azt vállaltuk, hogy segítünk nagyszüleinknek, szüleinknek a mindennapi
munkában.
Készítettünk
egy
kis
füzetet,
amiben
az
időpont,
az
elvégzett munka és az igazoló aláírás található. A bejegyzések a tanév
végéig láthatóak, és vállaltuk, hogy nyáron is segítünk mindenben.

3. a osztály vállalása

A virágdíszt elkészítettük, folyamatosan gondozzuk.

Az óvodásokkal ősszel felvettük a kapcsolatot, segítettünk nekik a foglalkozásokon.

A 3.b osztály vállalása

Osztályunk felvette a kapcsolatot a LÁRKE – val. Felajánlottuk, hogy igény szerint
felolvasunk és egyéb segítő tevékenységet is vállalunk, amennyiben igény van rá.

Ilyen jellegű kérés még nem érkezett, de megtekintettük az Árny alatt kiállítást két
alkalommal. Első alkalommal velünk tartott az iskolánkban vendégeskedő cserediákok egy
csoportja is.

Iskolánkban rendszeresen tart foglalkozásokat az állatmenhely munkatársa. Innen tudtuk meg,
hogy az állatok alá újságpapírból nyírt csíkokat helyeznek el. Úgy gondoltuk, mi is
hozzájárulhatunk ehhez.

Tóth Fannival és Kanyó Mikivel egy péntek délelőtt vittük el adományainkat.
Hálásak voltak a menhely dolgozói, s köszönetképpen megnézhettük az állatokat.

4. a osztály vállalása

Osztályunk fontosnak tartotta, hogy a rászoruló gyerekeknek segítsen. Ezért ruhákat
gyűjtöttünk és elvittük a Palotai úti otthonba. Reméljük, a játékoknak is örültek a gyerekek.

Havonta egyszer az osztályteremben nagytakarítást rendeztünk, hogy szép, tiszta
környezetben éljünk.
Vállaltuk, hogy naponta felrakjuk az ebédlői székeket, ezt sajnos nem mindig végeztük
lelkesedéssel.
Szeptembertől verseket és meséket fogunk olvasni az első osztályosoknak.

4. b osztály vállalásai

A 4. b osztály bábműsor előadásával szerzett örömteli perceket óvodásoknak és az iskola
kisebb diákjainak. A darabot az osztály tanulói közösen írták, rendezték, a díszleteket közösen
festették. A műsor a kisebb és nagyobbak körében is nagy sikert aratott.

Beszámoló az 5.a osztály önkéntes munkájáról

Az osztályban jól működött
a tanulópárok
együttműködése. Segítettek
egymásnak a délutáni
napközis foglalkozáson is.
Két tanulónak sikerült
elkerülnie a pótvizsgát
társaik segítségével!

Tantermünk szépítése a szülők bevonásával folyamatosan történik. A terem falai vidám, zöld
színűek lettek, a szekrény is új külsőt kapott.

Szemétszedést két alkalommal tudtuk elvégezni. Ezt a következő években is folyamatossá
tesszük.

5.b osztály eddig teljesített vállalásai

Feltérképeztük a tó élővilágát.

Védelme érdekében szemetet gyűjtöttünk a tóparton.

Hogy javítsuk környezetünk levegőjét fákat ültettünk az iskola mellett.

6. a osztály vállalásai

Osztályunk sikeresen tudta alkalmazni év végén a tanulópárban történő tanulási módszert.

Megyénk természeti értékeiről és látnivalóiról lelkesen gyűjtjük az anyagot, melyet egy
plakáton mutatunk be.

6. b osztály vállalásai

Osztályunk a vakok és gyengén látók segítését vállalta. Ennek kapcsán meghívtuk iskolánkba
Jánoki Máriót, aki születésétől fogva vak.
A zongoratudásával elbűvölte iskolánk tanulóit akkor, amikor a finn diákok koncertet adtak
nekünk.

7. a osztály vállalásai

Április hónapban részt vettünk a faültetésen, valamint egy alkalommal segítettünk rendbe
tenni az udvart.
Együtt vetélkedtünk a palotavárosi nyugdíjasok csapatával egy anyanyelvi játékos délutánon.

Vállaltuk az osztályterem takarítását, szépítését is, melyet év végén lelkesen elvégeztünk.
Az osztályunk lelkesen segíti az iskola szabadidős programjainak megvalósítást.
Tanárainknak segítünk ezen alkalmakkor.

Tisztelt Tanáraink! Kedves Tanulók!

Immár közel egy hónap telt el azóta, hogy a választásotoknak megfelelően elnyertem a diákkirály címet.
Nagyon jólesett lelkes kiabálásotok az eredményhirdetés során. Remélem, ez a lelkesedés azóta sem szűnt meg,
ugyanis most egy felhívással szeretnék hozzátok fordulni.
Június 4. a Nemzeti összetartozás napja.
Ennek tiszteletére szeretném, ha a mi iskolánk diáksága is meg tudná mutatni, hogy képes és kész az összefogásra.
Természetesen, ha én szólítalak benneteket összefogásra, az a mozgással is összefügg. Közös mozgásra hívlak
titeket! Közös táncra, amihez a zenét az a Fluor Tomi szolgáltatná, aki már két alkalommal is volt iskolánkban,
s vállalta a zsűrizést a helyi megasztárban. A „Mizu, mizu” című számára mozognánk közösen, hogy
megmutassuk iskolánk erejét, összefogását a Királyi Vigasság alkalmából, s egyben ezzel köszönhetnénk meg
Fluor Tominak is, hogy iskolánkat megtisztelte jelenlétével.
Szeretnék versenyt hirdetni: azoknak az osztályoknak királyi oklevelemmel mondanék köszönetet, amelyek
legnagyobb arányban vennének részt a közös mozgásban.
Ha valóban sikerül elérni, hogy sokan megmozdultok felhívásomra, készíthetnénk egy videó üzenetet is, amellyel
felhívást tehetnénk a város többi iskolájának is hasonló összefogásra, s üzenetünk – remélhetően Fluor Tomi
tetszését is elnyerné, s akkor bizonyára számíthatnánk jövőre is arra, hogy iskolánkba látogasson!
Várlak tehát benneteket a közös táncra, amelyre a felkészüléseteket is próbáljuk segíteni: Leicht Marcsi néni
vezetésével páran a tánc mozdulatait már felvették, megtaláljátok a youtubon, gyakorolhatjátok hát!
Remélem, sikerül minél több tanulót mozgásra bírnom! Számítok rátok! Én is ott leszek, egész osztályommal
készülök. Várlak benneteket is május 28-án 10 órakor a királyi vigasság megnyitóján!
Köszönöm a figyelmet!

Székesfehérvár, 2011. május
Szabó Dániel (7.a)
diákkirály

7. b osztály vállalásai

Vállalásunknak megfelelően városrészünk névadóival ismerkedtünk.
Kelemen Béla és Beszédes József életét, munkásságát ismertük meg közelebbről. Az
összeállított anyagot faliújságon elérhetővé tettük minden diák számára.

8. a vállalásainak teljesítése

Április 18-án a műemléki világnapon rádióműsorral hívtuk fel a figyelmet a pusztuló
műemlékekre, illetve buzdítottuk a gyerekeket, hogy ismerjék meg e csodálatos értékeket.
Április 28-án a Királyi Vigasságokon segítettük védőnőnk, Varga Zsófia munkáját az
elsősegélynyújtó állomáson.

Június 2-án a 82. Ünnepi Könyvhéten nyolc tanulónk olvasott fel verset – segítve ezzel a
Mészöly Géza Úti Könyvtár Nyugdíjas Klubját, hiszen a klubtagok műveit mutatták be a
gyerekek a városi rendezvényen.

8. b osztály vállalásai

A felső tagozaton a diák-korrepetálást megszervezése
érdekében kidolgoztuk a működéshez szükséges szabályzatot.
Összeállítottuk a gyűjtőlapot, amellyel felmérhetjük, kik
vállalják, hogy az egyes tantárgyakból segítséget adnak
diáktársaiknak alkalmanként vagy heti rendszerességgel. A
jelentkezőkből már nem sikerült a listát összeállítanunk, de a
kialakított rendszert a diákönkormányzat számára átadjuk. Az
osztályunkban kémiából megvalósult a korrepetálás.
Osztályunk fontosnak tartja a környezetünk szépítését is. Bár a
tavaszi hónapok alatt az udvarunkon nem alakult ki olyan rész,
ahová kényelmesen leülhetnénk a szünetekben vagy a délutáni
szabadidő alatt. Így az „ülőkuckók” kialakításában nem
vehettünk részt, de az árnyat adó fák ültetéséből kivettük a
részünket mi is.
Természetesen örömmel támogattuk az új diákkirály felhívására
(A nemzeti összetartozás napja alkalmából) az „Egy könyv, egy
osztály” című kezdeményezést is, amellyel egy romániai
magyar iskola számára küldtünk egy könyvet.

A nemzeti összetartozás napja tiszteletére készült faliújság felhívása.

A diákkirály felhívására a közös tánc.

Az ajándékkönyvek és a
levélrészletek a várfalvi
iskola diákjainak

„Hogy jót tegyünk, azt nem kell fontolgatnunk!”
Goethe

Útravaló az elkövetkező évekre….

„Fizikailag, érzelmileg, spirituálisan a legmélyebb, legtartósabb örömöt abból kapjuk,
ha időnket, képességeinket, tehetségünket erőforrásainkat olyan ügyek szolgálatába állítjuk,
amelyekből mindenkinek haszna származik”

