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Olvasás éjszakája 
Ideje: 2015. október 16. éjszaka (20.00 órától másnap reggel 

8.00 óráig) 

Célja: Az olvasás népszerűsítése, az olvasni szerető diákok 
számára egy tartalmas  és izgalmas közösségi élmény 
nyújtása 

Részvevők:  

Diákok: 7-8. évfolyamosok (jelentkezés alapján , 30 fő) 

Pedagógusok:  

 Bácskai Katalin 

 Fehér Zsuzsa 

 Jandó  Ágnes 

 Katona Zsuzsa 

 Németh Andrásné 

 Nguyenné Cs. Erika 

 

Vendég segítők: Kovács Dani és Imre Medárd (és Mózes István) 

 



   Olvasás éjszakája – tájékoztató        

Ideje: 2015. október 16. éjszaka (20.00 órától másnap reggel 8.00 óráig) 

Érkezés: péntek este 19.45-20.00 óra között 

Kapuzárás: 20 óra 10 perckor 

Tanárok: Bácskai Katalin, Fehér Zsuzsa, Csüllög Erika, Jandó Ágnes, Katona Zsuzsanna, Németh Andrásné 

Ami nélkül nincs olvasás éjszakája!  

 KÖNYV – Hozz magaddal egy regényt, novellát vagy verseskötetet, amit szeretsz, ami érdekes, amit 

szívesen ajánlanál olvasásra másoknak is! Ez kötelező!!  

 olvasólámpa (asztali vagy csíptetős); elemlámpa  

Amit kínálunk: 

 izgalmas programok 

 zsíros/vajas kenyér, némi pogácsa, tea, kakaó 

 alváshoz vastag szivacs (tornaszőnyeg) 

Amit te hozz magaddal: 

 Enni – és innivaló (tilos az energiaital!) – aki szeret sütni (vagy anyával süttetni), meglepheti a többieket 

egy kis édes/sós süteménnyel, aki nem szeret sütni, az kreatívan oldja meg a feladatot 

 saját bögre, saját kiskanál – névre szólóan megjelölve! 

 kényelmes, meleg ruha éjszakára (tényleg meleg legyen!) 

 meleg takaró (pléd) és/vagy hálózsák; kispárna, zokni, papucs! 

 fogkefe, fogkrém 

 mécsesek 

 1 db könyv, amit szívesen felajánlanál – cserébe te is nyerhetsz egyet a „lutrin”  

 az öltözőszekrényed kulcsa, hogy az értékeidet biztosságban elhelyezhesd 

A program  

Ideje Program Helye Programfelelős 

20.30 – 9.00    Megnyitó – versek a zene nyelvén Teaház (földszint) Jandó Ágnes 

9.00 – 9.30 „Alkotóra” A/3. terem Csüllög Erika 

9.30 – 10.30 „Olvasóra” könyvtár Bácskai Katalin 

10.30 – 10.45 Szünet Teaház (földszint)  

10.45 – 11.15 Beugró - Irodalmi activity A/2. terem Katona Zsuzsa/Fehér Zs.  

11.15 – 11.45 Mondd, te mit választanál? (vitafórum) könyvtár (vagy A/2) Jandó Ágnes 

11.45 – 12.00 Szünet Teaház mindenki 

12.00 – 01.45 Filmklub (filmvetítés és beszélgetés) A/14. (vagy A/2.) Katona Zsuzsanna 

01.45 -2.00 Készülődés az alváshoz A/2. A/3. ; A/14.   

Másnap: 7.00 Ébresztő!!!   

7.00 – 8.00 Rendrakás, takarítás   

 

Olvasás éjszakája 
 

 

AMIKOR A SULIBAN ALSZOL…vagy nem alszol…és nem leszel egyedül… 

Ha 7. vagy 8. osztályos vagy, akkor…. 

EZT az éjszakát este 20 órától reggel 8 óráig az iskolában töltheted! 

És mi vár Rád EZEN az éjszakán? 

a könyvek titokzatos világa,programok, könyvekkel kapcsolatban 

 

Program(bo)ok: 

- Könyv vagy e- book? 

- Mondd, Te mit választanál? 

- Cserebere 

- Olvasóra 

- A könyvek fája                                                           …és még egyebek… 

Szeretsz olvasni? 

          Akkor jöhetsz: ha van könyved   

              Akkor jöhetsz: ha engednek 

                     Akkor jöhetsz: ha belépődet már megtetted 

                                                                           Figyeld hát a leveleket!        

NEM leszel egyedül! 

          Veled lesznek:      akik jönnek 

              Veled lesznek:    sok-sok könyvek 

                     Veled lesznek:     kik szerveznek 

 

Jelentkezz! Jelentkezz! Jelentkezz! 

Felhívás 



Olvasás éjszakája 
Programok 

Ideje Program Helye Programfelelős 

20.30 – 9.00    Megnyitó – versek a zene nyelvén Teaház (földszint) Jandó Ágnes 

9.00 – 9.30 „Alkotóra” A/3. terem Csüllög Erika 

9.30 – 10.30 „Olvasóra” könyvtár Bácskai Katalin 

10.30 – 10.45 Szünet Teaház (földszint) 

10.45 – 11.15 Beugró - Irodalmi activity A/2. terem 
Katona Zsuzsa/Fehér 

Zs.  

11.15 – 11.45 
Mondd, te mit választanál? 

(vitafórum) 
könyvtár (vagy A/2) Jandó Ágnes 

11.45 – 12.00 Szünet Teaház mindenki 

12.00 – 01.45 Filmklub (filmvetítés és beszélgetés) A/14. (vagy A/2.) Katona Zsuzsanna 

01.45 -2.00 Készülődés az alváshoz A/2. A/3. ; A/14.  

Másnap: 7.00 Ébresztő!!! 

7.00 – 8.00 Rendrakás, takarítás 



Megnyitó – versek a zene 
nyelvén 

Közös éneklés 

Teaházi hangulat 

szendvics, pogácsa, tea 



„Alkotóra” 

Szellemjárás 

Újraírt versek 

Versfaragás 

műfordítás 



Beugró – irodalmi aktivity 

Rabszolga 



„Olvasóra” 

Ha valamelyik barátod beteg, okvetlenül látogasd 
meg – és kérj kölcsön tőle könyveket!  
Ha felépül, legfeljebb visszaadod. 
                                                                                                                 (Moldova György) 
 



„Olvasóra” 



„Olvasóra” 

… még egy kis 

játék, aztán …. 
… előkészületek 

az alváshoz  és .. 



Filmklub – 
 

 filmvetítés 
és 

beszélgetés 
 
 

(álomba merülés) https://www.google.hu/search?q=a+rem%C3%A9ny+rabjai&biw=1184&bih=532&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI_bjg6sidyQIVyW0UCh2orgio#imgrc=juzQufI6N9OavM%3
A 



Összegzés 
 Nagyon jól sikerült! 
 A gyerekek nagyon jól érezték magukat.  
 A programok érdekesek, tartalmasak voltak. 
 Mindenki példásan viselkedett . 

 Pozitív kezdeményezés.  
 Jó hagyomány lehet! 

 
Tapasztalat a jövőre nézve: 
 Az előzetes feladatot átgondolni. 
 

Köszönöm a résztvevő kollégáknak az aktív 
közreműködést! 

 


