Vendégünk volt Finnország!
Népek, nyelvek, nemzetek témahét
(2018. 11. 26 - 2018. 11. 30.)
Az idei tanév felső tagozatos témahete eltért az eddigi hagyományainktól, mert csak egyetlen ország,
Finnország megismerésére fókuszáltunk. Az ötletgazda az a Péceli Magyar-Finn Baráti Kör volt, amely
az átalakulását követően egy péceli finn hét megszervezését tűzte ki céljául. Együttműködésünk
eredménye egy igen gazdag, városi szintű, több száz diákot megmozgató programsorozat lett. Az
iskolai finn hetünket tematikus napok építették fel. Hétfőn az ünnepélyes megnyitót követően a
vendégeink az aulában tekinthették meg a gyerekek Finnországról készített tablóit és egy különleges
természetfotó-kiállítást, a könyvtárban pedig a Nokia telefonok bemutatója idézte a múltat.
A nyitónap a sport jegyében folytatódott, olyan hagyományos
finn játékokat, sportágakat próbálhattak ki diákjaink, mint a
Mölkky, vagy a Hobby Horse.
A kedd gasztronap volt: finn finomságokat alkottunk és
kóstoltunk. A 6. órában minden felsős osztály finn ihletésű
szendvicseket készített, s az otthon sült süteményekkel és egyéb
különlegességekkel együtt az aulában saját pulton tálalta fel a
gasztronómiai csodákat. Szakértő zsűri bírálta a remekműveket,
majd – a gyerekek legnagyobb örömére – teret engedett a
kóstolásnak is. E nap délutánján hasonló program várta a 3.
osztályosokat a Művelődési Házban, ahol a szendvicseket a
Mumin mese nézése közben fogyasztották el a kicsik.
Szerdán nyelvészkedtünk. A délelőtt során finn és magyar szavak kereső és párosító játéka zajlott az
iskola folyosóin, majd Kárpáti Réka segítségével vicces finn nyelvleckén is okosodhattak az
érdeklődők. A 6. órában a népszerű Kahoot játékkal bővült sokak
ismerete Finnországról, a délután folyamán pedig irodalmi
programok vártak minket a Hámori Házban.
A csütörtök a kézműveskedésé volt, és végre személyesen
találkoztunk a finn vendégeinkkel is! Ugyanis Leena Mulari
irányításával diákjaink egy 3 órát átfogó workshopon vettek részt,
aminek produktuma egy-egy kollázs lett. S azért, hogy senki se maradjon ki az alkotás öröméből, az
aulában hat standon a Mikuláshoz és Finnországhoz kapcsolódóan különféle alkotások készülhettek.

Nagy izgalommal vártuk a pénteki napot, hiszen ekkor egy népesebb vendégcsapat érkezett
iskolánkba. A finn gyerekek és kísérőik egy játékos, közvetlen kommunikációra épülő, jó hangulatú
angolórán vettek részt, amit az emelt szinten angol nyelvet tanuló nyolcadikos diákok tartottak. Ezt
követően pedig az aulába kísérték a finn vendégeinket, ahol meglepetésként, búcsúképpen az egész
felső tagozat együtt énekelt a tiszteletükre finn és magyar népdalokat. A záró flash mob megható
volt: ráerősített az összetartozás érzésére, a szívmelengető közösségi élményre. Mindezekkel
feltöltődve kora este egy finn népzenei bemutatón lehetett részt venni, amit a Rutafa Kórus gyönyörű
finn dalai és egy fergeteges táncház követett.

A tematikus héten megszerzett tudást egy komplex totóval mértük. Tanárként jó volt látni, hogy az
élményszerű tapasztalatszerzés során mi mindenről szereztek tudomást a gyerekek Finnországgal
kapcsolatban, s az egyéni tudáselemek hogyan adódtak össze a totó osztályonkénti közös kitöltése
közben.
A programsorozat lezárására a Péceli Magyar-Finn Baráti Kör vezetőjével együtt megtartott iskolai
hirdetésen került sor, ahol a diákság megismerhette a hét versenyeredményeit, s átadtuk a
jutalmazottaknak a Finn Nagykövetség ajándékait is.
Az I. Finn Hét alkalmat adott mindenkinek, hogy megtalálja a maga számára érdekes és vonzó
programot; a tanulók lelkesek voltak, nyitottan, érdeklődve vettek részt a rendezvényeken. (Erről
tanúskodnak a fotógalériában látható képek is.)
A sok jó tapasztalat és a kedvező visszajelzések alapján erősen valószínűsíthető, hogy az I. Finn Hét
hagyományteremtő program volt!

Úgy legyen!
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