Iskolánk oktató-nevelő munkájában alsós munkaközösségünk nagyon fontos feladatnak tartja
a tanulók szabadidejüket hasznosan eltöltsék. Ezt szolgálja hosszú ideje a nagy sikernek
örvendő klubnapközi. Ennek lényege, hogy a kisdiákok hetente két alkalommal délután egyegy órában érdeklődésüknek megfelelően választanak egy-egy klub munkájából olyan
területek közül, ahol bizonyos érdeklődést, tehetséget árulnak el. A nevelők is hobbijuknak,
érdeklődési körüknek megfelelőt vállalnak, olyan feladatot látnak el, amiből ők is a legjobbak.
Minden évben számba vesszük lehetőségeinket, és próbáljuk az igényekhez igazítva indítani a
tanítási évet. Klubjainkat külön szervezzük az 1-2. és a 3-4. osztályosok részére. Az alábbi
lehetőségek közül választhatnak:
1-2. osztály: - Csengő-bongó dallamok
- Mesevár
- Aerobic
- Ügyes kezek
- Sakk – kezdő
- Báb-játék
- Népi tánc és gyermekjátékok
- Furulya – kezdő
- Sportoljunk!
- Reneszánsz tánc
- Festő-mázoló műhely
- Társas-játék
3-4. osztály: - Színjátszó-kör
- Furulya haladó
- Természetismeret fejjel-lábbal
- Ügyes kezek
- Rejtvényfejtő, rímkeverő
- Aerobic
- Kis matematikusok
- Sakk – haladó
- Festő-mázoló műhely
- Népi tánc és gyermekjátékok
- Reneszánsz tánc
- Zenés színpad
- Társas-játék
- Sportoljunk!
- Süssünk, főzzünk!
A foglakozásokat minden tanév végén bemutató műsor zárja a kulturális központban.

Klubnapközis bemutató 2001

1. Az 1-2. osztályok ebben a tanévben kezdtek a népi játékokkal, néptánccal ismerkedni.
Most népi játékokból fűzött csokrot láthatunk előadásukban.
2. Egy furulyán mennyi lyuk van! És kezemen mennyi ujj! Melyik ujjam melyik lyukra
tegyem? Hogy sikerült megtalálni, rögtön megláthatjuk. A kezdő furulyásoktól
hallgassunk meg egy orosz népdalt, egy magyar népdalt és egy gyermekdalt.
3. Saáry Dorina 2. C osztályos tanuló szavalatát hallhatják.
4. A Táncsics utcai Mesevár klubnapközis csoport 2.-3. osztályos tanulókból áll. A tanév
során foglalkozásaikon több mesével ismerkedtek meg, meseillusztrációt készítettek,
eljátszották, elbábozták a megismert meséket. A csoport a klubnapközis bemutatóra Lázár
Ervin mesével készült. Címe: Vacskamati virágja.
5. Az 1-2. Osztályos aerobikcsoport a MAMBÓ zenéjére köszönti a közönséget.
6. Az énekkarra járó tanulók dalcsokrot adnak elő. Műsorukban egy magyar és egy tatár
népdalt, valamint egy vidám gyermekdalt szólaltatnak meg.
7. Daneshgar Alíz 1. b osztályos tanuló szavalata következik.
8. 1. 2. 3. osztályos tanulókból áll a gombai klubnapközis táncos csoport. Több népi
gyermekjátékkal ismerkedtek meg ebben a tanévben. Ebből mutatnak be egy játékfűzést
„Kőketánc” címmel.
9. Az 1.-2. osztályos Játsszunk együtt! csoport Móricz Zsigmond Iciri-piciri című versét
mutatja be.
10. A 2.-3.-4. osztályos furulyás csoport gyermekdalokat, zeneművek részleteit mutatja be.
11. Negyedik b osztályos versmondónk mutatkozik be. Sárkány Dánielt hallgassuk szeretettel.
12. A 3. 4. osztályos klubnapközisek szintén Lázár Ervin Vacskamati virága című meséjét
dolgozta fel. A díszleteket is ők készítették. Reméljük az ő előadásuk is elnyeri a közönség
tetszését.
13. A 2.3.4. osztályos lányok kedvencük a Vad angyal egyik népszerű dalára táncolnak.
14. Szekeres Daniella 3. a osztályos tanuló mutatkozik be szavalatával.
15. A Táncsics utcai táncos klubnapközisek más népek táncaival is foglalkoztak. Befejező műsorszámként
tekintsék meg őket. Műsoruk. János bácsi gyermekjáték, suszterpolka és sarkozó polka.

Klubnapközis bemutató 2010.

1. Iskolánkban hatodik éve működik sporttagozat. Ennek keretében· heti egy alkalommal
leány tanulóink művészi tornán vesznek részt. Ok adnak most ízelítőt a tanultakból.
A művészi torna óráit vezeti: Jesch Aladárné Éva néni
2. Nagyon fontos nálunk a művészeti nevelés. Rajzaink számos kiállításon láthatók és
díjazottak, de a városi és körzeti szavalóversenyek, prózamondó versenyek helyezettjei is
gyakran a mi iskolánk tanulói közül kerülnek ki. Ma este minden évfolyamból egy-egy tanuló
szavalatát hallhatják. Először az l. b osztályos Fekete Ákos következik, aki a körzeti
versenyen 3. helyezést ért el. Felkészítette: Kocsisné Péter Gyöngyi

3. "A számtan se megy még" című dalt csakis jó ritmusa miatt választották a harmadiknegyedik osztályos aerobikos lányok. Reméljük, a dal címe és szövege nem igaz egyikükre
sem.
A műsort betanította: Balogh Viktória
4. Vesztergom Andrea: Kistestvérem született című versét Tálos Nikolett 2. b osztályos
tanuló mondja el, aki a Városi Könyvtárban szervezett kistérségi szavalóversenyen 1.
helyezett lett.
Felkészítette: Linha Zoltánné
5. Az aerobikcsoport nagyon fiatal, az ősszel alakult. Elsős, másodikos kislányok alkotják.
Ebben a tanévben megtanulták az aerobik a1aplépéseit. Vidám, pörgős zenére
gyakorolhattak. Bemutatójukat Bródy János zenéjére szerkesztették egyszerű lépésekkel, de
nagy lelkesedéssel.
A szám címe: Pandamaci dal.
A csoportot vezeti: Nagy Gézáné
6. Az ének-gyermekjátékok klubnapközi keretében a 3. a osztályosok mutatkoznak be. A
zenés részlet a Muzsika hangja című musicalból való. Címe: Dó-ré-mi.
Fogadják műsorukat szeretettel
A koreográfiát összeállította és betanította Tölgyesné Nadrai Mária.
7. Csécs Janka 3. b osztályos tanuló évek óta képviseli iskolánkat szavalatával városi és
körzeti szavalóversenyeken, prózamondó versenyeken szép eredménnyel. Legyen most
önöknek is részük előadásában!
Felkészítette: Horváth Lászlóné

8. A Játsszunk együtt klubnapközis csoportban közös játékkal tették élménygazdaggá a heti
foglalkozásokat. A tanév során sok új játékot tanultak. Most egy vonatozós jelenetet
mutatnak be, melynek szereplői első-második osztályos tanulók.
A jelenetet összeállította és betanította Linha Zoltánné.
9. Alsó tagozatos tanulóinknak kevés versenyen van lehetőségük szerepelni. Ezért minden
alkalmat kihasználunk, hogy a környező iskolák versenyein szerepelhessünk. Néhány éve
szervezik Kéthelyen a körzeti népdaléneklési versenyt, ahol az elmúlt évben és az idén is
Tárnai Bálint 4. a osztályos tanuló képviselte iskolánkat nagy sikerrel. Az ő következik most.
Felkészítette: Stamler Edit és Balogh Viktória
10. A Mesevár és a néptáncos klubnapközisek az idén közös műsorral készültek. Régi
néphagyomány elevenedik meg Tollfosztó című műsorukban. Előadják az első és a harmadik
osztályos tanulók.
Betanította: Kocsisné Péter Gyöngyi és Mód Lászlóné
ll. A negyedikesek házi versenyén Jobbágy Dániel 4. b osztályos tanuló szavalata érte el a
legnagyobb sikert. Fogadják szeretettel!
Felkészítette: Fülöpné Buda Györgyi
12. A táncos és a színjátszó klubnapközis csoportok bemutatója zárja ma esti műsorunkat.
Idén Micimackó történetét játsszák-táncolják el.

Mesélőként, szólóénekesként a Szótekerő-rímkeverő klubnapközi néhány legénye segített
nekik.
A műsor Horváth Lászlóné és Tanai Gyuláné összefogásával valósult meg.

