
 

Az idei iskolai témahéten az idővel versenyeztünk. A téma körüljárására bizony kevésnek bizonyult az egy 
hét és benne lezárásképp a 2019. április 5-én megrendezett, az IDŐ körül forgó projektnap.  

 

A téma rengeteg lehetőséget rejtett, és mire lepergett a témahétre szánt idő, mi igyekeztük kihasználni az 
IDŐt. Már a témahét idején megjelentek az iskola folyosóin az IDŐvel kapcsolatos szólások, valamint híres 
emberek gyerekkori és mai fotóíkból készült képek, melyek bizonyították, hogy bizony, felettük is eljár a 
könyörtelennek tűnő IDŐ.  

Az osztályok előzetesen a témához kapcsolódó rövid filmeket készítettek, 
melyeket a projektnapon mutattak be. Ízelítőül álljon itt néhány sokat 
mondó filmcím: Időből homályba, Lovak ideje, Zenei és iskolatörténeti uta-
zás, Időutazás, Egy napunk négy percben, Az idő múlása, Időszámítás, Idő-
beosztás, Az emberiség története, Diákság élete röpke 50 év alatt, Törté-
nelmi időutazás, Technológia az idők során.  

 

A hét során nagy sikert arattak az IDŐvel foglalkozó tanórák is. Külön említést 
igényel a 11.b haladó angol csoportjával tartott IDŐ + IKT című angol óra, 
ahol a csoportmunkában megoldott feladatokhoz előkerültek a tabletek, a 
Mentimeter, a Quizlet live, a Redmenta programok és a csoportok szívesen 
IDŐztek el az ötletes feladatokon. 

  

Az idő ünnepe 
projekthét a Corvinban



A projektnapon aztán témyleg minden az IDŐ körül forgott.  

Az aulába varázsolódott egy rajzkiállítás az IDŐvel kapcsolatos legszebb alkotásokból.  

Péntekre minden osztály egy-egy az idővel kapcsolatos 
feladatsort talált ki, és készített elő az osztálytermé-
ben. Ide várták más osztályok csapatait, akik teremről 
teremre járva a következő kérdéskörök ötletes felad-
ványait oldhatták meg: képernyőidő, az idő kezdete, 
időkép, időutazás, napóra, emberi sorsok színtere, 
óratornyok, művészet az időben, az időmérés törté-
nete, időgép, időtöltés és pazarlás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egész héten izgalomban tartotta a diákokat, hogy 
mire szolgál az a rejtélyes, piros szalaggal körülzárt 
balesetveszélyesnek titulált szerkezet, ami a második 
emeletről lecsüngve, némán ott lengett a lépcsőház-
ban.  

Végre ez a talány is megoldódott, amikor egy érdekes 
bemutatóból kiderült, hogy a negyven kilós golyóbis 
nem más, mint egy régi Foucault-inga, ami a Föld for-
gásának szemléltetésére szolgáló kísérleti eszköz. 
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