Békés hét a sokszínűség jegyében
A Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában idén is megrendeztük a Békés hetet (2022. április 2529.). Békés iskolaként fontosnak tartjuk, hogy minden évben legyen egy hét, amikor a
szokásosnál is jobban figyelünk egymásra, és felhívjuk közösségünk figyelmét az iskolai
bántalmazásra (bullyingra).
Az idei hét egyik célkitűzése iskolánk
kulturális
volt.

sokszínűségének

Ennek

bemutatása

érdekében

kiállítást

szerveztünk olyan jellegzetes nemzeti, népi
tárgyainkból,

melyeket

tanulóinktól

kaptunk kölcsön. A szamárvetőtől a mongol
lóhegedűig,

a

thai

tankönyvektől

a

venezuelai bolivárig, az orosz szamovártól
és matrjoska babától a vietnámi rizskalapig
és a ghánai kentéig rengeteg felajánlás
érkezett.

Reggelente

pedig

az

iskolarádióban más-más nemzet zenéje
fogadta

az

iskolába

érkezőket.

De nem maradhatott el a magyar kultúra
bemutatása

sem.

néphagyományainkkal

Kedden
ismerkedhettek

alsósaink, és olyan népi játékokat is
kipróbálhattak,

mint

a

lengőteke,

mocsárjárás, gólyaláb, ugróiskola vagy
szakajtóba

célbadobás

zoknilabdával.

Csütörtökön a tornateremben kialakított
táncházban magyar és csángó dallamokra
roptuk

a

táncot,

pénteken

pedig

klubdélutánon vártuk a Rubik kocka kicsi és
nagy rajongóit.

Természetesen az iskolai bántalmazás is
szóba került a hét során. Az 5.-6.
évfolyamos diákjaink szerdán Csingisz
Dzsoceren Akarsz róla beszélni c. előadását
nézték meg kivetítőn, utána pedig akartunk
beszélgetni a bullyingról, az előítéletekről
és arról, hogy mi, személy szerint mit
tehetünk ellene.
Alsósaink a hét elején izgalmas kincskereső
kalandjátékra

indultak,

mert

Tündér

Tamara a segítségünket kérte. Így lelkesen
kerestük Tamara állatokká változtatott
barátait, védelmezőit, hogy a segítségükkel
megmentsük őt társai csúfolódásától. A 3
jóbarát játékos feladatai révén pedig mi is
sokat tanultunk a bullyingról.
De felsőseink sem maradtak izgalom
nélkül.

Ők

egy

nagyszabású

Mars

küldetésen vehettek részt. Az iskolában
elrejtett QR kódok feladatait, logikai
rejtvényeit, önismereti és közösségépítő
gyakorlatait teljesítve bizonyíthatták, hogy
alkalmasok a vörös bolygó meghódítására.
A hét folyamán szavazást indítottunk, hogy milyen Békés mondatok kerüljenek fel iskolánk
lépcsőjére. A tanulók által javasolt 43 mondatra, idézetre a Facebookon lehetett szavazni, a
legtöbb szavazatot elnyert 10 mondat pedig hamarosan iskolánk lépcsőin fogad majd
bennünket.
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