„Amerika hét” a Báthoryban
III.
Osztályprojektek

A báthorysok életében sokáig emlékezetes marad a 2019. november 14-ei nap. Ekkor került megrendezésre a már egy éve izgatottan várt „Amerika nap”. Az iskola pályázaton nyerte el a program lebonyolításának lehetőségét, főként Vadvári Mariann és Hadászi Ágnes tanárnőnek köszönhetően. A színes programok és látnivalók sokaságának a létrejöttét rengeteg ötletelés, fantáziálás és munka előzte meg. Az előkészületekben részt vett az intézmény minden dolgozója és tanulója. Az „amerikai hangulat” hétről hétre nőtt, hiszen az alapgondolat az volt, hogy minden osztály készít egy Egyesült Államokkal kapcsolatos projektet (prezentációt, foglalkozást, játékot stb.), amelynek már hetekkel korábban neki kellett látni, folyamatosan ment a gyakorlás, és végül még a termeket is fel kellett díszíteni. 2019. november 8-án aztán kezdetét vette az „Amerika hét” - sokféle versennyel, eseménnyel. A szerdai napon pedig már mindenki nagyon várta a másnapot, a saját ötletének bemutatását. 
Csütörtök reggel az osztályok tanulóinak többsége a kijelölt termekben rendezkedett, de voltak, akik más feladatot kaptak (felszolgálás, fellépés stb.), és másutt foglalatoskodtak. A projektek bemutatásának kezdete 8 óra 20 perc volt, ekkor az osztályokból szervezett csoportok elindultak a menetlevél szerinti pontokra. 
Mi először a 12.D-sek zenei témájú műsorán vettünk részt, ahol az amerikai eredetű zenei irányzatokról (jazz, gospel, rap, soul, boogiee woogiee, R&B) kaptunk részletes információt, majd a végén egy kis játék is következett, képeket kellett párosítani a hozzájuk tartozó műfajokkal. 
A következő állomás a 10.E. prezentációja volt, amely a bázakerettyei osztálykirándulásukról szólt. Az élménybeszámoló során megtudtuk, hogy az 1930-as években egy amerikai cég kutatófúrásai jártak itt sikerrel, és ennek nyomán megalakult a MAORT (Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság), vagyis Dél-Zala nevezhető a magyar olajipar „amerikai” bölcsőjének. A helyiek „campnek” nevezik ma is amerikai időkben épült lakótelepet. Több érdekes képet láthattunk a kőolajipari emlékekről és a még működő olajkutakról is. A zárás az „Amerikából jöttem..." című játék volt: két vállalkozó kedvű diáknak kellett elmutogatni a többieknek egy „o" betűvel kezdődő szakmát… 
Ezután benéztünk a 10.D-sekhez, akik fejtörő kérdéssort állítottak össze, és a helyes választ adók egy plüss figura kiválasztása után már játszhattak is tovább „társasban”. 
Ezt követően a 12.C projektjét ismertük meg. Az ő prezentációjuk témája: New Orleans, a francia és spanyol hagyományokkal rendelkező város zenei élete és különféle látnivalói (Borboun street, Jazz musem). 
A mellettük lévő terembe érve hatalmasat ugrottunk vissza az időben: a 9.k osztály segítségével az amerikai őslakosok korába jutottunk. Az indiánokról nézhettünk meg egy frappáns prezentációt. Kiderült, hogy az űrhajósok, az amerikai focisták között is fellelhető indián származású. Egy számítógépes játékot is kipróbálhattunk, amiben az adott szintek elérése az indiánokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásán alapult. 
Miután megmenekültünk az indián tomahawkok elől, utunk egy teremmel odébb vezetett, ahol a 11.b saját sütésű brownieját lehetett megkóstolni, majd ezt követően kellett kiválasztani több angolul megjelölt hozzávaló közül azokat, amelyek a sütemény elkészítéséhez szükségesek. 
Innen a 10.C-be vettük az irányt, akik „Chaplin után szabadon” némafilmet készítettek - egy átlagos iskolai napjukról. Projektjük igazán egyedi és ötletes volt. A beérkezőket még popcorn és cola is várta, akárcsak egy moziban. A rengeteg munka végeredménye találóan és szellemesen mutatta be, hogy milyenek is vagyunk mi, báthorysok. 
A 9.D-seknél több asztalnál volt lehetőség kisebb-nagyobb puzzle kirakására, s a leggyorsabb csapat csokoládé jutalomban is részesült. A kirakósok a Disney-világot idézték fel, a gyűjteményben találtunk például micimackóst és Mickey egerest is. 
A 11.D az űrkutatás témáját választotta, a NASA és az első űrhajósok izgalmas történeteit dolgozták fel. Egy próbababát űrhajósnak öltöztettek be, rengetegen fotózkodtak is vele. Majdnem olyan népszerűvé vált, mint az eredetije… 
Amerika híres a gyorséttermeiről, így a Ksz2/12.b meg is ragadta az alkalmat, hogy. összehasonlítsák a Magyarországon és az Amerikában található gyorskajáldákat. Az ottaniakról olvashattunk egy toplistát is. 
A 14. G osztály prezentációjának köszönhetően volt lehetőségünk egy három napos New York-i utazás résztvevőjeként elképzelni magunkat. Az ábrándozásra kevésbé hajlamosak pedig kipróbálhatták magukat a 13. E rendezte darts versenyen, a tornaterem előterében.
Ezalatt az ebédlőben séfek tartottak előadást a barbecue-ról, az amerikai gasztronómiáról. 
Az A épületben volt egy amerikai továbbtanulással kapcsolatos tájékoztató is. 
10:30-kor pedig elkezdődött a sokak által leginkább várt esemény, a Budapestről érkezett amerikai diplomata előadása is. Kevin Doyle úr tolmácsa izgalmas játékkal próbálta felvenni a közönséggel a kapcsolatot, az általa feltett kérdésekre Facebookon - a segítségül megmutatott oldalakon - kellett megkeresni a választ. Ezután maga a diplomata, Kevin vette kezébe a mikrofont, akiről gyorsan kiderült, hogy mennyire laza, kedves, humoros fiatalember. Rengeteget mesélt az életéről, az ifjúkoráról és mindenről, ami csak eszébe jutott. Majd kérdéseket tehettünk fel, amelyekre szívesen válaszolt nekünk. Később átvette a szót az igazgató asszony, és Kevinnel együtt átadták az Amerika hét versenyein díjazottak jutalmát. Ezután Kevin kíváncsian elindult az iskolát bejárni, szinte minden helyre be is nézett. Igazán közvetlen volt, a nap végén beállt játszani a vendég amerikai kosarasokkal is. 
A galérián többek közt dr. Simán László amerikai témájú természetfotói, a cukrász versenyen díjazott amerikai sütemények voltak láthatóak, illetve Miszori tanár úr meglepetése, egy óriási hamburger. 13 órakor kezdődött Raus Dávid flair bemutatója, koktélkeverési műsora, majd jött egy kis tánc is az izgalmak levezetésére. A Szan-Dia Klub táncosai nemcsak felléptek, de tanítottak is nekünk country zenére tánclépéseket. Többen is beszálltak a jókedvű össztáncba, természetesen Kevin is. 
	Nagyon jól sikerült ez a nem mindennapi nap. Különböző helyekről, köztük más iskolákból is érkeztek vendégeink, reméljük, mindenki jól érezte magát, Nekünk, házigazdáknak különösen érdekes volt, és bízunk benne, hogy még adódik alkalmunk hasonló eseményeken való részvételre.
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