MŰHELY
IRODALMI KALANDOZÁSOK – 2013.
A 2012-2013-as tanévben immár 18. alkalommal indítottuk útjára az Irodalmi
kalandozások című megyei levelezős játékunkat. A játék célja: az olvasás szeretetének
elmélyítése; a rendszeres könyvtárhasználatra ösztönzés; irodalmi élmények felkutatása
a neten. A levelezős játék népszerűségét mutatja, hogy ebben a tanévben is szép
számmal jelentkeztek a tanulók Zala megye különböző iskoláiból. A versengésben 27
csapat több mint 130 diákja vett részt.
A levelezős játékban 4-5-6. osztályos csapatok vehettek részt, amelyek általában
4-5 főből álltak. A vetélkedőn az olvasást szerető, szellemi kalandozásra kész tanulók
jelentkeztek elsősorban.
Ebben a tanévben három külföldi szerző regényére esett a választásunk. Ezek a
könyvek a következők voltak: Meg Cabot: A neveletlen hercegnő naplója – Lámpaláz
című kötete; Kirsten Boie: Szerepcsere; illetve Paula Fox: Majomsziget.
Az egyes regényekhez kapcsolódó feladatlapokat szokás szerint a Belvárosi Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola Dózsa György Tagiskolájának két pedagógusa:
Sárgáné Heindl Lívia és Tóthné Hantos Katalin állította össze.
A hagyományokhoz híven minden egyes feladat az író életéhez, illetve az adott
mű cselekményéhez, a főszereplők jellemvonásaihoz kapcsolódott. Mindegyik forduló
feladatlapjában szerepelt rajzos, művészi kivitelezésű feladat és fogalmazás írása.
Ötletes, szellemes művek születtek a gyerekek keze nyomán. A Majomsziget című
regényhez például társasjátékot kellett a diákoknak alkotni a történet alapján. Hogy a
mai modern technikai eszközök használata se maradjon ki, egy-egy internetes feladat is
szerepelt a feladványok között.
Az egyes feladatlapok megoldásához másfél hónap állt a tanulók rendelkezésére.
A határidőt tudták is tartani, ebből semmi bonyodalom nem származott.
A harmadik feladatlap értékelésével, pontszámozásával tulajdonképpen a mi
munkánk véget is ért. Maradt a három forduló pontszámainak összeadása, ezután pedig
ennek alapján a végleges sorrend is kialakult, hogy melyik csapat hányadik helyezést ért
el. Születtek kimagasló megoldású feladatlapok, a csapatok többsége a
„középmezőnyben landolt”, s csak pár színvonaltalanabb munka akadt köztük. Az
értékelés után az első hét helyezett csapat „munkája” még nem ért véget!
Május 10-én őket vártuk a Dózsa György Tagiskolába, délután fél háromra,
hogy ajándékaikat átvehessék, illetve kiderüljön a helyezettek sorrendje. A meghívó
levélben arra kértük az első hét csapatot, hogy a záró rendezvényre egy pár perces
műsorral készüljenek, amelyek valamelyik könyvélményhez köthető. Készültek is a
nebulók! Előkerültek a jelmezek, a regényekre vonatkozó tárgyi dolgok.
Színvonalas, kacagtató vagy éppen elgondolkodtató jelenetekkel örvendeztettek
meg minket, szervezőket a csapatok. Miután lezajlott ez a műsoros rész, terített
asztalhoz invitáltuk a gyerekeket, hogy fogyasszanak az ízletes szendvicsekből,
süteményből. Itt már fellélegezhettek, hiszen csak az eredményhirdetés maradt hátra…
S utána jöhetett a lázas találgatás, hogy vajon melyik csapat hányadik helyezést
ért el a hét csoport közül. Számunkra, szervezők számára nem hozott meglepetést az
első helyezett kiléte, ugyanis már évek óta mindig a gellénházi csapat „vitte el a
pálmát”. Ez így alakult idén is, ők lettek az első helyezettek, pedagógusukkal, Marcsi
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nénivel 1 az élen. Őket követte a kehidakustányi, zalaszentgróti, a zalaszentiváni, a
zalakarosi iskola, illetve a zalaegerszegi Zrínyi gimnázium két csapata.
A meghívott csapatok személyre szóló oklevelet és ajándékkönyvet kaptak. De
hogy még nagyobb legyen örömük, a Lívia néni készítette praktikus, díszes kivitelezésű
ajándéktárgyakat is átvehették. Látszódott az elégedettség, a felszabadultság a gyermeki
tekinteteken; nem csalódtak, hogy részt vettek a játékban.
A szokásos elköszönő jelmondatunkkal váltunk el a csapattagoktól: „Jövőre
Veletek ilyenkor, ugyanitt!”
Fejesné Szabó Piroska

A győztes csapat
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Kiss Rudolfné, a Papp Simon Általános Iskola tanára (a szerk.)
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