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Az Alapfokú Művészeti Iskola rendezvényei, hagyományai 

2013/2014. 
 

A tanév során a vizuális problémakör feldolgozása átszőtte az évszakok, a 
történelmi, népi és szakrális kultúránk ünnepkörének egész éves folyamatát.  
Az iskola dekorációját biztosítottuk folyamatosan.  
            A pályázataink lehetővé tették a megmérettetést a különböző iskolákkal. 
Az,,Én hősöm” nemzetközi pályázat keretén belül a mi iskolánk gyerekeinek alko-
tásai a legnagyobb számban kerültek be a mesekönyvbe. 

Ezen külföldi pályázatra érkező vendégeknek ajándékokat készítettünk. Kö-
zös kézműves foglalkozásokat tartottunk számukra, valamint az óvodába érkezezett 
külföldi vendégeknek is.   

A Kultindex Kft., illetve a Kettőspont Alapítvány pályázatainak rajzversenye-
ire is sok színvonalas alkotás készült és sok szép jutalomkönyvet nyertek el a gyere-
kek. 
Ezen versenyek a következők voltak: 
2013. április 23. - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0273 „Kreatív szabadidő” – „Sár-
kányölő Szent György” 
2013. május 31. - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0271 „Alkotó kreativitás” – „Jármű-
vek” 
2013. szeptember 25. - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0273 „Kreatív szabadidő” – 
„Népmese” 
2013. november 05. – TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0271 „Alkotó kreativitás” – „Itt 
van az ősz, itt van újra…” 
2013. november 14.- TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0295 „Szabadidős alkotás” – 
„Szent Erzsébet legendája” 
2013. december 5. - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0407 „Alkotás szabadidőben” – 
„Adventi készülődés” 

 
A Decemberi adventi műsor dekorációit rajzkiállítással egybekötve szintén a 

képzős gyerekek végezték. 
      

Az évente megrendezésre kerülő alapítványi bál dekorációit is a képzős csa-
pat végzi. Itt tavaly divatbemutató formájában tekinthették meg a vendégek a saját 
készítésű tiszamenti keresztszemesekkel hímzett blúzokat. Az idén az egész bál de-
korációját a tiszamenti motívumok képezték. 

 Sikerült egy kisfilmet s készítenünk ( tavaly Cseréppásztor, az idén  Gyurma-
teremtő címmel).  
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A félévente megrendezett vizsgákon is jól teljesítenek a gyerekek. 
Szeptembertől indulva: Szent Mihály ábrázolás, iskolai dekorációk készítése.  
Októberben az állatok világnapjának alkalmából az állatábrázolást gyakoroljuk, az 
aradi vértanuk tiszteletére dekorálunk, az 56-os forradalom megemlékezése alkal-
mából dekorálunk, valamint a Mindenszentekre is készülünk (mécses tartó, töklám-
pás stb). 
Novemberben  Márton napi és a Szent Erzsébet legendát dolgozzuk fel az adott 
vizuális problémakörök feldolgozása mellett.  
December az adventi ünnepkör köré szerveződik. Szent Miklós, kézművesség, 
Madonna ábrázolások.  
Január az újévi jókívánságokkal, üdvözlőkártyák, szerencsemalacok készítésével 
kezdődik. Ebben a hónapban van a művészeti osztályozó értékelés.  
A Február a farsangi ünnepkörben telik.  
Márciusban a böjti időszak dekorációit, az alapítványi bálunkra készülünk, vala-
mint a 15.-ei megemlékezés dekorációit készítjük. Megemlékezünk alkotásainkban a 
vízvilágnapjára is.  
Áprilisban alkotásainkkal a húsvéti ünnepkört, Föld világnapját és a Szent György 
legendát is feldolgozzuk.  
Májusban az Anyák napját köszöntjük alkotva, a pünkösdi ünnepkört dolgozzuk 
fel, valamint egy rajzverseny is lesz, amelyen a járművek témakörön belül készülnek 
az alkotások.  
Júniusban megemlékezünk a határon túli magyarokról, hagyományokat elevení-
tünk fel, művészeti vizsgán alkotnak a gyerekek és a ballagási dekorációban is se-
gédkezünk. A ballagó diákok tablójának elkészítéséhez is hozzájárul a művészeti 
iskolás csapat. 
 
Továbbá minden tanévben évente kettő alkalommal ellátogatunk a Szépművészeti 
Múzeumba, illetve kiállítások alkalmával a helyi Galériába.  

 


