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Az iskolaérettségi vizsgálat célja, hogy a gyerekek a legkedvezőbb 
fejlődési időszakban kezdjenek el iskolába járni. A mai iskola na-

gyon  sokat  követel  a  gyerekektől:  rövid  idő  alatt  kell 
megtanulni  írni,  olvasni, 
számolni,  nagyon 
fegyelmezettnek és teherbírónak 
kell lenni. Az „iskolaérett” kis-
gyerekeknek testileg (kézügyes-
ség, agyi érés, „ülőképesség”), 
érzelmileg (kudarctűrő képes-
ség, önállóság, indulatok szó-
beli kifejezésére való képes-
ség),  értelmileg  (beszédkész-

ség,  jelek  megértése,  összpon-tosítás,  érdeklődés,  hallás 
utáni  megjegyzés,  látás  utáni  emlékezet)  és  szociálisan 
(csoportba  illeszkedés,  feladat-tudat,  szabályok 
megértése,  veszíteni  tudás,  együttműkö-dési  készség, 
különbségtétel  enyém-tied  között)  egyaránt  meg  kell 
felelnie  azoknak  a  követelményeknek,  amit  az  iskola 
támaszt.

                    

Tankötelezettség:  A  közoktatási  törvény 
értelmében a gyermek attól a naptári évtől 
válik tankötelezetté, amelyben május 31-ig 
6. életévét betölti.

Mit  jelent,  ha  nem  iskolaérett a 
gyermekem?

Semmi többet, mint azt, hogy: valamelyik 
területen még nem olyan erős, hogy köny-
nyen  bírja  a  terhelést  és  jól  teljesítsen. 
A  gyerekek  hatévesen  már  általában  elég 
okosak ahhoz, hogy megtanuljanak írni, ol-
vasni,  sokan maguktól  is  megtanulnak eb-
ben a korban. Van, akinek ilyenkor már jó, 
ha iskolába megy, de akinek nem: ők még 
esetleg  érzelmileg  érzékenyebbek,  játéko-
sabbak,  hebrencsebbek.  Egy  év  múlva 
könnyebben  tudnak  majd  beilleszkedni  az 
iskola világába.

Óvodánkba januárban átvizsgáltuk, átdol-
goztuk az iskolaérettségi tesztet. Az időigé-
nyes  feladatoknál  egyszerűsítettünk,  a  lé-
nyeges, tartalmi elemeket megtartva. Bőví-
tettük a matematikai gondolkodást felmérő 
feladatok  sorát  pl.:  számossággal,  relációs 

jelekkel,  síkmértani  formákkal,  több-keve-
sebb-ugyanannyi  megállapításával  kapcso-
latos témákban.

Színesítettük  a  feladatsort  képolvasással, 
vizuális emlékezetet vizsgáló képsorral. Ja-
nuár végén, február elején minden csoport-
ban  felmértük  a  tanköteles  korú  gyerekek 
érettségi szintjét.

Gyermekeink  jól  teljesítettek,  szívesen, 
örömmel,  többnyire  kitartóan,  figyelmesen 
dolgoztak.

Az óvodapedagógusok értékelés utáni ja-
vaslatait  a  szülők  elfogadták.  A  beiskolá-
záshoz  szükséges,  fontos  információkat 
szakmai  és gyakorlati  tanácsokat  kaptak a 
februári szülői értekezleten az óvónőktől és 
a tanítónőktől  egyaránt.  Ezáltal  gyermeke-
ink  alapos,  körültekintő  előkészítő  munka 
eredményeként iratkozhattak be a választott 
iskolákba.

Ezúton is kívánunk gyermekeinknek zök-
kenőmentes, eredményes iskolakezdést!

Csendes Rita
6-os csoport óvónője
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 Óvodai beiratkozás a 2009/10-es nevelési évre

Márciusban lezajlott az óvodai beiratkozás a következő nevelési évre. Két napon keresztül 
fogadtuk a beiratkozó gyermekeket és szüleiket.

Hagyományunkhoz híven játszóházzal vártuk a kicsiket. Míg a szülők a hivatalos dolgokat 
intézték, addig a leendő ovisok az óvó nénikkel ismerkedhettek, játszhattak.

Sok kisgyermek már ismerősként jött, hiszen nagyobb testvérük jár hozzánk, vagy az iskolá-
ba. Nagyon szép számban jöttek jelentkezni, 55 beiratkozó jött a két napon. Felvehető létszá-
munk a 2009/10-évre 41 fő. Sajnáljuk, hogy 14 kisgyermeket helyhiány miatt el kellett utasí-
tanunk. 

A felvételt nyert gyermekeket nagy örömmel várjuk a következő nevelési év kezdetén és jó 
felkészülést kívánunk az ovis életre!

Udvariné Gyenes Rita
óvodavezető

Nagyböjt: gyerekszemmel (is)

Hamvazószerdával  megkezdődik a nagy-
böjt, mely húsvétig tart. Ez hosszú időszak. 
A  liturgia  sokféle  színe  he-
lyett  a  bűnbánat lila színe 
lesz látható a szertartásokon. 
Az oltárról leveszik a virágot 
és minden díszítés „visszavo-
nul”. Nem csendül fel sem a 
dicsőség, sem az alleluja. A le-
csupaszítás és a „visszavonu-
lás”  nagycsütörtökön  éri  el 
tetőpontját: az oltárfosztásban 
(még  a  terítőt  is  leveszik, 
ahogy  Jézust  is  megfosztot-
ták a kereszt alatt ruháitól) és 
a csengő elnémulásában (a ha-
rangok  „Rómába  mennek”), 
hogy annál  látványosabb  le-
gyen  a  nagyszombati  feltámadás  ünnepén 
az ujjongás: zengő dicsőséggel,  allelujával 
a  pompázó  virágok között.  A szentélyben 
ilyenkor jól látható helyen felállítják az óri-
ás méretű  húsvéti  gyertyát,  amely a  feltá-
madt Jézus jelképe.

Mi felnőttek tudjuk, hogy ezek a külsősé-
gek mély, belső lelki tartalom látható meg-
nyilvánulásai az egyházban. Nemcsak „han-
gulatteremtés”, hanem egyben felszólítás a 
hívő ember felé: úgy élj, hogy nagyböjtben 

adj magadnak lehetőséget az elcsendesedés-
re, az imádságban való elmélyülésre, hogy 

ezáltal  megtapasztalhasd, 
mennyire  személyes  irántad 
Isten szeretete. Hálás vagyok 
ezért  az  egyháznak,  és  örü-
lök, hogy e jelképek által fel-
ébreszti lelkemet megszokott 
életéből.

Mit  lehet  ebből  elmondani 
az óvodás gyereknek?

Óvónőként az tapasztalom, 
hogy  a  gyerekeknek  vannak 
ismeretei a keresztény húsvét-
ról.  Irányított  kérdésekre 
adott válaszaikból összegzés-
ként leírhatom, hogy tudják:
- húsvétkor Jézus halálát ün-

nepeljük.  (Mindig  ki  kell  egészíteni  az-
zal, hogy a feltámadását is!)

- tudják,  hogy mindezt  értünk tette,  vala-
mennyiünkért.  (Fontos,  hogy 
rámutassunk erre az ajándékra: halálával 
és feltámadá-sával Jézus „megnyitotta” a 
Mennyorszá-got, ami addig „zárva” volt /
az  ősbűn mi-att/.  Tehát  az  „én  helyem” 
már  vár  engem  az  Isten  országában. 
Ennek  örülhetek,  ezért  Jézusnak  hálás 
vagyok.)
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Elmondtam a gyerekeknek,  hogy amikor 
Jézust  elfogták,  akkor  a  tanítványai  elfu-
tottak tőle, mert féltek, és gyávák voltak. 
A Szentírásból tudjuk, hogy két bátor em-
ber biztosan ott volt a kereszt alatt: egy férfi 
és egy nő. A nagyok hamar kitalálták, hogy 
Mária volt az egyik. Megbeszél-
tük, hogy a másik bátor ember 
János apostol volt.

Tudjuk, hogy Isten fő parancsa a 
szeretet.  Húsvétkor  pedig  láthatjuk, 
hogy  a  legeslegjobban  Jézus  tud 
szeretni,  hiszen  a  mi  boldogságunkért 
még az éle-tét is odaadta értünk. Ezzel 
helyet  készí-tett  számunkra a 
Mennyországban és ide vár minket. A 
kereszt  alatt  álló  Mária  és  János 
apostol mindezt akkor nem tudta. Az ő 
nagyságuk az, hogy hitték, hogy Jé-zus az 
Isten Fia. Követték őt, és hűségesek voltak 
hozzá  akkor  is,  amikor  az  nehéz,  sőt 
veszélyes volt. Bár a kínhaláltól nem tudták 
megmenteni,  de  jelenlétükkel,  együttérzé-
sükkel  kifejezték  felé  szeretetüket.  És  ez 
akkor igazi hősiesség volt: bátorság a jóra, 
bátorság a Jézus mellé állásra.

Mária és János apostol hallották a keresz-
ten függő Jézus utolsó szavait. Az egyik szó 
ez volt:  „SZOMJAZOM”. Megbeszéltük a 
gyerekekkel,  hogy  Jézus  valóban  szomjas 
volt, hiszen vitte a nehéz keresztet, megiz-
zadt, kimelegedett… Megemlítettük, hogy a 
gyerekek is szomjasak az udvaron, amikor 
sokat futnak, lapátolnak a homokozóban… 

De Jézus nemcsak erre szomjazott! Az Ő 
Szíve is vágyott  valamire! És ezt a gyere-
kek ki is mondták: jóságra, szeretetre, meg-
értésre.  Megbeszéltük,  hogy nekünk is bá-
torságra van szükségünk ahhoz, hogy jót te-
gyünk. Hiszen amikor pl.  egy veszekedés-

nél,  verekedésnél  keressük, 
hogy ki okozta a fájdalmat (akár 

testi,  akár  lelki  értelemben) 
kiderül,  hogy:  „Ő (a másik gyerek) 

mondta, hogy ezt tegyem…” Bátorság 
a  jóra:  azt  jelenti,  hogy  ennek 

ellenére  én  olyat  teszek,  amivel 
szeretek  is  egyben…  Egy 
cseppnyi  jóság,  amire  Jézus 
„szomjazik”.
Ezért  rajzoltam  a  gyerekeknek 
egy nagy poharat,  amelybe  kö-

zösen  gyűjtjük  a  „jóság  cseppe-ket”  (kék 
krepp-papírból  gyúrt  golyó)  Jézus 
vigasztalására, és szeretetünk jeléül. Ez lesz 
a  mi  ajándékunk  Neki.  Ezt  kitettük  a  kis 
szentélyünkbe  a  kereszt  mellé.  A  sok-sok 
csepp majd egy nagy pohárnyi  vízzé lesz: 
ebben kifejeződik a mi kis csoportunk ösz-
szetartozása és a „sok kicsi sokat ér” megta-
pasztalása.  Minden  jónak  értelme  van, 
mellyel közösen építjük Isten Országát. És 
végül a sok kicsi csepp elvegyül Isten vég-
telen szeretet-tengerében.

Bárcsak  mi  felnőttek  is  megbecsülnénk 
minden csepp lehetőséget a jóra, a szeretet-
re, végső soron Istenre!

Tóthné Guzsvány Ágnes
a szívecske csoport óvónője

Bábszínház

Óvodánk  négy  csoportja  2009.  március  30-án 
bábszínházi előadáson vett  részt,  melynek a címe: 
Mosó Masa mosodája. A rendkívül színvonalas elő-
adás nagyon megnyerte a gyermekek tetszését,  hi-
szen a gyönyörű díszletek és a vicces bábok, jelene-
tek teljesen elvarázsolták őket. Az óvodába vissza-
térve napokig jelen volt a játékukban a történet, sok 
gyermek tündérré, Somfordi rókalánnyá, Mosó-Ma-
sává, Hepe-Hupává, Tóbiás óriássá változott.

8 Merics Viktória; 5-ös csoport
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Íme, egy a sok élményrajz közül:

Hozsanna, hozsanna…

Virágvasárnap  előtti 
pénteken, gyönyörű nap-
sütésben került sor óvo-
dánkban arra az 
esemény-re,  amikor 
megünnepel-tük, 
megjelenítettük  Jé-zus 
bevonulását  Jeruzsá-
lembe.  Erre  minden év-
ben a Zárdatemplomban 
kerül  sor,  idén  ez  nem 
vált lehetővé a templom 
romos  állapota  miatt.  Így  rendhagyó 
módon, az udvar volt a hely-

szín, mely kapu díszlet-
tel,  házakat  ábrázoló, 
festett  gyerekmunkákkal 
alakult át „Jeruzsálem-
mé”. A 2-es (halacska) 
csoport készült és örven-
deztetett meg bennünket 
a  jeruzsálemi  bevonulás 
történetének eljátszásá-
val. A többi gyermek és 
felnőtt  barkákkal,  zöld 
ágakkal a kezében zeng-

te az éneket:

„Ének hangzik, messze száll, hozsannázik ezer száj / Zöld ágat lengetnek, jönnek már.
Jézus szamárháton ül, népe ujjong és örül / Útjában minden szív felderül.”

 

Gyerekszáj

Anna babázás közben kérdezi Vikitől:
- Figyelj, az én gyerekemnek van vérnyomása.

És a tiédnek?
•

Laura mentegetőzik:
- Azért nem tudok még olvasni, mert túl kicsik

a betűk, és túl sok van egy sorban.
•

- Meddig kell még itt feküdni? – kérdi Dani.
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- Miért, mi a baj? – kérdezi az óvó néni.
- Elfáradtam a fekvésben.


