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MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZET-
OKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 

 
Könyvtári programok 2011. II. felében 
 
Könyvtárbemutató foglalkozás 
2011. szeptember 13-án iskolánk 25 kis elsőse jött el tanító nénijével a könyvtárba, 
hogy megismerkedjen  a könyvtárosokkal, a könyvtár helyiségeivel, a kölcsönzéssel. 
Páran közülük már ismerősként jöttek, hiszen szüleikkel már jártak nálunk, mert már 
óvodás korukban beiratkoztak és többször kölcsönöztek is könyveket. Ők büszkén 
mutatták meg társaiknak, hogy merre vannak azok a könyvek, melyek egy kis elsős 
számára érdekesek és hasznosak lehetnek. Horváth Zita könyvtáros elmondta nekik, 
hogy miként lehetnek könyvtárunk tagjai, mennyi könyvet vihetnek, hogyan történik a 
kölcsönzés, miért kell vigyázni és hogyan kell visszahozni a hazavitt könyveket. A 
gyerekek el is játszottak egy-egy ilyen szituációt. Jutalmul egy szép mesét hallgathattak 
meg a könyvtárostól. Többen még aznap délután vagy azon a héten visszajöttek 
anyukájukkal, hogy ők is könyvtárunk tagjai lehessenek.  
 
Baglyos ceruzatartó készítése 
Kézműves foglalkozásra invitáltuk iskolánk alsó tagozatos diákjait szeptember 14-én 
délután. Gondoltuk, hogy a szeptemberi iskolakezdés miatt jól jöhet egy ceruzatartó az 
íróasztalra. Papírhengerből készítettük el a baglyocska testét és színes papírból vágtunk 
rá fülecskét, csőrt, szemeket, szárnyakat és karmokat. Végül ráragasztottuk egy kerek 
zöld kartonra és már kész is lett a ceruzatartó.  Szándékosan választottuk mintának a 
baglyocskát, hiszen nagyon jól illett a könyvtári környezetbe ez a kedves madárka, mint 
a tudás jelképe. Tizenöten jöttek el erre a foglalkozásra és készítették el maguknak 
papírból a bölcs madarat. 
 

 
 
Igaz Gyöngy a zalakarosi könyvtárban 
Igazi különlegességet kínált az érdeklődőknek 2011. szeptember 23-án 16.30 órai 
kezdettel városunk könyvtára. Élménybeszámolót hallhattak zenés vetítésekkel, 
gyönyörű képekkel, érdekes, néha humoros, néha megható történetekkel egybefűzve. 
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Vendégünk volt Antal Judit és párja Bánházi György, akik felajánlották, hogy 
megosztják velünk zarándokútjuk részleteit és bemutatják az út „gyümölcsét” az Igaz 
Gyöngy című könyvüket, melyet a feleség írt és a férj által készített képek díszítik. 
Antal Judit nem írónak, hanem egy egyszerű embernek vallja magát, aki mint a 
gyöngyhalászok, keresve az igazgyöngyöt, próbálta megtalálni az utat önmagához. Így 
vállalkozott arra, hogy 2010 nyarán férjével végigjárja a Szent-Jakab zarándokutat, 
végcélul kitűzve, hogy eljussanak El Caminora. Hazajövetelük után készült el az Igaz 
Gyöngy - Ezer kilométer a Szent Jakab zarándokúton című könyv. A történetet a feleség 
sokáig meg akarta tartani önmagának, de úgy érezte meg kell osztani élményeit 
másokkal is. A könyvben lévő fotókat Bánházi György, a férj készítette.  
A találkozó végén a hallgatóság kérdéseket tehetett fel, majd Judit a saját versét adta 
elő, mely többeknek kicsalta a könnyeket a szeméből. Huszonhárman hallgatták végig 
az élménybeszámolót, többen vásároltak könyvet vagy DVD-t, s dedikáltattak a 
szerzővel. 
 

 
Antal Judit és Bánházi György a könyvbemutatón 

 
Népmese vetélkedő 6 próbával 
Horváth Zita könyvtáros hatpróbás vetélkedőre hívta meg a 3. osztályosokat. A 
vetélkedő ötletét Nagyné Bakler Hajnalka: Kalandozás Meseországban mesevetélkedője 
adta. A vetélkedő leírását a Dr. Kovács Lajos Pedagógiai Szakkönyvtár honlapjáról 
(zalai-oktatas.hu), az oktatási segédanyagok menüpont alatt, a TÁMOP 3.2.4-08/1-
2009-0025 „Könyvtári fejlesztések Zalában” pályázatnak köszönhetően bárki elérheti és 
felhasználhatja. Így talált rá iskolánk könyvtárosa is, és egy kicsit saját ötletét is 
beleépítve rendezte meg a vetélkedőt. Nálunk a mesebeli hétpróbából hatot sikerült 
megvalósítani a csapatoknak. Volt hétmérföldes csizmában lépés, Illyés Gyula: 77 
magyar népmese című mesegyűjteményének megkeresése a könyvtár polcain, 
mesefelismerés, apróhirdetés, szerencsejáték és hibás mesei kifejezések javítása is. Az 
összesen 17 vándorból álló csapatok kellemesen elfáradtak a próbák végére, és jutalmul 
nem a fele királyságot és a királylány kezét, hanem Zita néni által készített ajándékot 
kaptak. 
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Népmese napja  
A magyar népmese napjáról minden évben megemlékezést tartunk iskolánkban. A 
programokat az idei tanévben is a könyvtár szervezte meg. Már szeptember első hetében 
rajzpályázatot hirdettünk az iskola tanulóinak és az óvodásoknak. Arra kértük őket, 
hogy készítsenek egy számukra kedves magyar népmeséről illusztrációt tetszőleges 
technikával. Nagy örömünkre, szeptember 23-ra több, mint száz rajz érkezett a 
könyvtárba. Számunkra megnyugtató érzés volt, hogy a mai gyerekek milyen sok 
népmesét ismernek, olvasnak vagy hallgatnak. Az eredményhirdetésre a magyar 
népmese napján, szeptember 30-án került sor az iskola aulájában, ahol a legszebb 
pályamunkákból készült kiállítást is megnyitottuk. Összesen 20 diáknak adtuk át itt a 
díjat. Az óvodásokhoz a könyvtárosok személyesen mentek át és a 6 díjazott kis 
óvodásnak a saját csoportjában egy magyar népmese felolvasásával együtt adták át a 
jutalmukat.  
 
 
Színházelőkészítő-foglalkozás 
Október hónapban alsó tagozatos diákjaink a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési 
Házba mentek színházi előadásra. A Kukamese című darabot tekintették meg. 
Könyvtárosunk, Horváth Zita a színházlátogatás előtt felkészítő foglalkozást tartott, 
melyre mind a négy alsó tagozatos osztályunk bejelentkezett. Megbeszélték a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságát, a mű szereplőit, a színházi viselkedés szabályait. Végül a  
gyerekek csoportokban totót töltöttek ki. 
 
 
Zalai Gyermekkönyvhetek Zalakaroson 
 
November hónapban két foglalkozást szerveztünk, egy kicsit kapcsolódva a Zalai 
Gyermekkönyvhetek rendezvényeihez. November 18-án 27 negyedik osztályos tanuló 
érekezett hozzánk, hogy az idei évben Lázár Ervin születésének 75., halálának 5. 
évfordulója, Csukás István 75. születésnapjára emlékezve ismerkedjenek az írók 
munkásságával, életével és legfőképpen azokkal a műveikkel, melyeket könyvtárunkból 
is kikölcsönözhetnek. A könyvbemutatókat érdekes vetítések színesítették. Az “internet 
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segítségével” Rudolf Péter olvasta fel Lázár Ervin: Fába szorult hernyó című meséjét. A 
foglalkozás végén pedig a Csukás István meséje alapján készített Süsü, a sárkány című 
bábjátékból “csemegézhetett” a hallgatóság. 
 
November 23-án kézműves foglalkozásra hívtuk meg az alsó tagozatosokat. Papírból 
készítettünk velük mesékhez szereplőket, síkbábokat. Míg a fürge ujjak szorgoskodtak, 
addig népmeséket hallgathattak a gyerekek. Elkészültek a legnépszerűbb 
meseszereplők, s 41 kisgyerek több bábbal indult haza, hogy este saját meséik 
elbábozásával lepjék meg szeretteiket. 
 

Horváthné Nagy Elvira  

 
 
„SALLA” MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, ZALALÖVŐ 
 

Meseolvasó délutánnal nyitottuk a 2011-es Zalai Gyermekkönyvhetek 
programjait.  

November 14-én 13 órától a 
második osztályos napközisekkel 
kalandoztunk a mesék birodalmában, ez 
alkalommal A békakirály című mesét 
hallhattuk Gál Eszter tolmácsolásában. A 
gyerekek figyelmesen hallgatták végig a 
történetet, így a felolvasás végén feltett 
kérdések mindegyikére tudták a választ. 
Ezután meseillusztációk készültek: 
mindenki lerajzolta a számára 
legkedvesebb részletet. Szebbnél szebb 
rajzok születtek a kútnál játszó 
királylányról, a palotába bekopogó 
békáról és a visszaváltozott királyfiról. A 
foglalkozás végén a mese tanulságáról-

„Ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó”- beszélgettünk.  
November 18-án délután 

osztályfőnöki óra keretén belül 
Takács Tamás tartott előadást a 
nyolcadik évfolyamos tanulóknak 
Külföldi továbbtanulási 
lehetőségek a közép- és felsőfokú 
képzésben címmel. Az óra első 
részében az EU történetéről, 
tagországairól, intézményeiről, a 
soros elnökség programjairól és 
prioritásairól, majd az Unió 
nyújtotta előnyökről beszélt a 
szombathelyi Europe Direct 
munkatársa. Az előadás második 
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