
Tavaszi projekt az iskolában 

 

A tavaszi rendezvénysorozat április 1-én vette kezdetét az iskolában.                                                                                     

Számos, a tavasszal, húsvéttal kapcsolatos tevékenység valósult meg a projekt során.         

 Az eltelt két hét alatt a gyerekek sok előzetes versenyfeladatot oldottak meg. Az első ilyen 

próba: tavaszi, húsvéti ablakdísz készítése volt. Minden osztály saját ötletei alapján díszítette 

ki termének ablakát. Ezen kívül a folyosókat, a faliújságokat is dekorálták. A versmondó 

versenyt követően tavaszi verseket illusztráltak a gyerekek. Az elkészült rajzokból csodálatos 

kiállítás nyílt az iskola folyosóján. Nemcsak a kazári, hanem a tagintézmények diákjai, a bárnai, 

a dorogházi gyerekek is részt vettek rajta.  Húsvéthoz közeledvén locsolóvers-író versenyt is 

hirdettek alsó és felső tagozatos tanulók számára is. Mindenki megpróbálhatta a rímfaragást. 

A legügyesebbek a húsvéti játszóház alkalmával jutalomban részesültek. Nyuszi fejtörőre is sor 

került, ahol a matematika tudásukat mérhették össze a gyerekek. A verseny során kialakult 

azok sorrendje, akik a nehezebb, gondolkodtatóbb feladatokat is ügyesen megoldották. A 

Nyuszi kupán az osztályok futball csapatai versenyeztek egymással. Ügyességüket, 

rátermettségüket ők is bizonyították.                                                                                                 

  A versenyekkel egy időben zajlott a tojásfestés is. Minden osztály kivette belőle a részét. Az 

elkészült tojások egy részét az iskola udvarán helyezték el a gyerekek, a másik része a 

Kézművesház udvarán álló tojásfára került. A kiszínezett, nagy méretű tojások a Kézművesház 

kerítését díszítették.                                                                                                                                                  

 A projekt zárása az április 13-án megrendezett Húsvéti játszóház volt. Reggel minden osztály  

villő ágat díszített, amelyet a felvonulás során magával vitt. Ezután következett a tojásvadászat 

az udvaron. A gyerekek nagyon lelkesen vettek részt a keresésben. A megtalált tojásokért apró 

játékokat, édességeket kaptak. Ügyességi játékokban is részt lehetett venni. A táncolni 

szeretők még zumbázhattak is. A délelőtt folyamán megtörtént a meghirdetett versenyek 

eredményhirdetése is. Iskolánk sok tanulója vehetett át jutalmat, oklevelet.                                                                                                                                                         

Délelőtt 11 órakor indult a felvonulás az iskolától a Kézművesházig, majd a Laskaudvarra. Ezen 

a ponton az iskolai rendezvény községi rendezvénnyé nőtte ki magát. Nemcsak az iskola 

tanulói, hanem az érdeklődő szülők, nagyszülők, kazári lakosok is csatlakozhattak a 

felvonuláshoz. Az élen népviseletbe öltözött fiúk, lányok, fiatalok, idősebbek haladtak. Vitték 

a felöltöztetett kiszebábot. Ezután az iskola tanulói mentek osztályonként a feldíszített villő 

ággal. A Kézművesház udvarán került sor a községi tojásfa feldíszítésére. Majd Szomszéd 

Zoltán 5. osztályos tanuló húsvéti locsolóverset mondott, és meglocsolta az ott lévő lányokat. 

A menet innen a Laskaudvarra indult, ahol a gyerekek körbe táncolták a kiszebábot népi 

dalokat énekelve. Végül sor került a kiszebáb elégetésére is, jelképezve ezzel azt, hogy vége a 

télnek, vége a húsvéti böjtnek. A felvonulásról tv felvétel készült, amelyet húsvét vasárnap 

nézhettünk meg.                                                                                                                                                         

   A rendezvénysorozat nagyon sikeres volt. A gyerekek lelkesen versenyeztek, sok ember 

részt vett a szervezésben, a lebonyolításban. Elmondhatjuk, hogy mindenki jól érezte magát 



a rendezvényen, és egy újabb élménnyel gazdagodott. Az elkészült tv felvétel pedig Kazár 

hírnevét öregbíti.      

                                                                                   Domonkosné Nagy Magdolna 

                                                                                   Aba Sámuel Általános Iskola tanítója                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                  


