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Pedagógus neve: Nagyné Veréb Ágnes 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 7 

Téma: Nőnap – történet, tudnivalók, érdekességek  

Forrás:  

https://mult-kor.hu/20110308_tuntetestol_a_hoviragig_a_nemzetkozi_nonap_rovid_tortenete 

(letöltés dátuma: 2021.02.28) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_n%C5%91nap (letöltés dátuma: 

2021.02.28) 

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nemzetkozi_nonap (letöltés dátuma: 2021.03.01.) 

https://starity.hu/magazin/67540-meghatarozo-nok-a-vilagtortenelemben-i-resz/ (letöltés 

dátuma: 2021.03.01.) 

https://nonapra.hu/nonapi-koszonto/nonapi-idezetek-kepekkel/ (letöltés dátuma: 2021.03.02.) 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/jatek/nonapi-kviz-13-no-aki-megvaltoztatta-a-vilagot/ 

(letöltés dátuma: 2021.03.04)  

https://jateksziget.hu/blogs/blog/ne-erd-be-a-viraggal-unnepeld-meg-magad-nonapon-7-tipp-

egy-emlekezetes-nonaphoz (letöltés dátuma: 2021.03.04) 

https://privatbankar.hu/cikkek/makro/tiz-meghokkento-dolog-amit-nem-tudtal-a-magyar-

nokrol-316876.html (letöltés dátuma: 2021.03.04) 

https://www.noklapja.hu/psziche/2016/03/08/8-inspiralo-idezet-noktol-noknek-nem-csak-

nonapra/ (letöltés dátuma:2021.03.04.)   

Dátum: 2021. 03.08. 

 

 

Kedves Lányok! 

A mai alkalomból legyen a nőnap a foglalkozás témája, illetve, amiről, helyesebben, akikről 

szól ez a nap. Legyen szó mindenféle, nőkkel kapcsolatos, témáról! 

1. A nőnap1 

A nőnap a mostani formájával ellentétben egy munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők 

egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. 

1857-ben ezen a napon New Yorkban mintegy negyvenezer munkásnő sztrájkolt egyenlő 

bérért, és munkaidő-csökkentésért. Erre emlékezve 1910 augusztusában, Koppenhágában Clara 

Zetkin javaslatára elhatározták, hogy nemzetközi nőnapot tartanak.  

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 

óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án tartanak. A nők jogai és a nemzetközi 

béke napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyűlés. 

                                                           
1 Források: https://mult-kor.hu/20110308_tuntetestol_a_hoviragig_a_nemzetkozi_nonap_rovid_tortenete 

(letöltés dátuma: 2021.02.28) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_n%C5%91nap (letöltés dátuma: 2021.02.28) 

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nemzetkozi_nonap (letöltés dátuma: 2021.03.01.) 

https://mult-kor.hu/20110308_tuntetestol_a_hoviragig_a_nemzetkozi_nonap_rovid_tortenete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_n%C5%91nap
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nemzetkozi_nonap
https://starity.hu/magazin/67540-meghatarozo-nok-a-vilagtortenelemben-i-resz/
https://nonapra.hu/nonapi-koszonto/nonapi-idezetek-kepekkel/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/jatek/nonapi-kviz-13-no-aki-megvaltoztatta-a-vilagot/
https://jateksziget.hu/blogs/blog/ne-erd-be-a-viraggal-unnepeld-meg-magad-nonapon-7-tipp-egy-emlekezetes-nonaphoz
https://jateksziget.hu/blogs/blog/ne-erd-be-a-viraggal-unnepeld-meg-magad-nonapon-7-tipp-egy-emlekezetes-nonaphoz
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/tiz-meghokkento-dolog-amit-nem-tudtal-a-magyar-nokrol-316876.html
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/tiz-meghokkento-dolog-amit-nem-tudtal-a-magyar-nokrol-316876.html
https://www.noklapja.hu/psziche/2016/03/08/8-inspiralo-idezet-noktol-noknek-nem-csak-nonapra/
https://www.noklapja.hu/psziche/2016/03/08/8-inspiralo-idezet-noktol-noknek-nem-csak-nonapra/
https://mult-kor.hu/20110308_tuntetestol_a_hoviragig_a_nemzetkozi_nonap_rovid_tortenete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_n%C5%91nap
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nemzetkozi_nonap
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2. Meghatározó nők a történelemben2 

 
A teljesség igénye nélkül gyűjtöttem össze rövid ismertetőt a történelem néhány érdekes 

nőalakjáról. A hivatkozott cikkben másokról is olvashattok, több és részletesebb  információt 

találtok a témában. 

 

Kleopátra (Kr. e. 69 – Kr. e. 30) Kleopátra Kr. e. 51-

től haláláig volt Egyiptom királynője és az utolsó fáraó. 

Caesarral való kapcsolata is ismertté tette. A Caesar 

elleni merénylet után feleségül ment Marcus 

Antoniushoz. Amikor Octavianus betört Egyiptomba, a 

bekövetkezett események miatt Kleopátra 

öngyilkosságot követett el. Ókori feljegyzések szerint 

halálát egy áspiskígyó marása okozta.  

Jeanne D’arc (1412–1431) A orléans-i szűz néven is 

emlegetett lány francia nemzeti hős, akit Szent Johanna 

néven is ismerünk. A százéves háború idején vezette a 

franciák felszabadító harcát az angolok ellen. Paraszt 

családba született. Több meghatározó győzelmet aratott, 

amelyek hozzájárultak VII. Károly trónra kerüléséhez. 

Végül elfogták és az angol egyházi törvényszék elítélte. 19 éves korában máglyán megégették. 

24 évvel később ártatlannak ítélték és mártírrá nyilvánították.  

 

I. Erzsébet (1533-1603) Ő volt Anglia és Írország egyik 

legnagyobb uralkodója. Uralkodása idején az ország 

tengeri és kereskedelmi nagyhatalommá vált. Szülei VIII. 

Henrik és Boleyn Anna voltak. 1554-ben felkelés tört ki 

annak érdekében, hogy ő kerülhessen a trónra, de 

féltestvére, Véres Mária a Towerbe záratta. Mária halála 

után azonban ő került a trónra. Egész életében elutasította a kérőket és az uralkodásra fordította 

minden idejét, ezért is nevezték el „Anglia jegyesének”, és a „szűz királynőnek”. 45 évig volt 

Anglia uralkodója.  

 

Báthory Erzsébet (1560-1614) Báthory Erzsébet 

magyar grófnő, akit a kegyetlenkedéseinek legendái 

tettek az egész világon ismertté. Legendák születtek 

arról, hogy szolgálóit megkínozta, vérükben fürdött, 

hogy megállítsa az öregedést. 1610-ben tartóztatták le és 

a csejtei kastélyba zárták. Ott halt meg, elborult elmével 

54 éves korában. A tudomány ma már csak koncepciós 

vádakként tekint az alakját övező rémtettekre.  

                                                           
2 A szövegek és a képek forrása: Meghatározó nők a világtörténelemben – I. rész in: 

https://starity.hu/magazin/67540-meghatarozo-nok-a-vilagtortenelemben-i-resz/ (letöltés dátuma: 2021.03.01.) 

 

https://starity.hu/magazin/67540-meghatarozo-nok-a-vilagtortenelemben-i-resz/
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Mária Terézia (1717-1780) Mária Terézia német-római 

császári hercegnő, osztrák főhercegnő, magyar, cseh és 

német királyi hercegnő. 1740-től Ausztria uralkodó 

főhercegnője, magyar és cseh királynő, majd házassága 

révén 1745 és 1765 között a német-római császárné lett. 

40 éves uralkodása alatt fontos reformokat vezetett be. 

Házassága alatt 16 gyermeke született. 1780-ban hunyt el Bécsben.  

 

II. Katalin (1729-1796) 1762-től haláláig Oroszország 

cárnője volt. Uralkodása alatt annyira megerősödött az 

ország, hogy nagyhatalomként tekintettek 

rá. Oroszország határait is kiterjesztette. Születésekor a 

Zsófia nevet adták neki, de amikor az ortodox hitre tért át, 

a Katalin nevet kapta. 1745-ben összeházasodott a 

trónörökössel, III. Péterrel. 1762-ben, Erzsébet cárnő 

halála után Péter lett az uralkodó. 1762-ben egy államcsínyen keresztűl Katalin átvette a 

hatalmat férjétől. Férjétől egy gyermeke született Pál néven, aki 1796-os halála után követte a 

trónon.  

 

Wittelsbach Erzsébet (Sissi) (1837-1898) Ferenc József 

felesége, Ausztria császárnéja, valamint Magyarország és 

Csehország királynéja volt. Apja Miksa József bajor herceg, 

anyja Mária Ludovika Vilma bajor hercegnő volt. Erzsébet 

erős érdeklődést mutatott Magyarország iránt. Megtanult 

magyarul és ideje nagy részét is itt töltötte. 1898-ban, Genfben 

érte a halál egy merénylő által. Személye annyira nagy hatással volt Magyarországra, hogy még 

most is sok településen megtalálhatóak a róla készült szobrok.  

Emmeline Pankhurst (1858-1928) Brit politikai aktivista. Ő 

volt a vezetője az úgynevezett brit Suffragettes mozgalomnak, 

akik a női szavazati jogért küzdöttek.  Emmelinet széles 

körben bírálják harcias taktikájáért és még a történészek is 

vitatják hatékonyságát, de a munkája egyértelműen sikeres lett 

az Egyesült Királyságban élő nők számára. Politikai 

munkássága során 1918-ban elérte, hogy a nők is szavazhassanak. 69 évesen, 1928. június 14-

én hunyt el. 1999-ben a Time magazin a 100 legfontosabb XX. századi ember közé is 

beválasztotta. 

 

Marie Curie (1867-1934) Marie Skłodowska Curie lengyel 

fizikus és kémikus. A radioaktivitásról végzett úttörő 

kutatásokat. Ő volt az első nő, aki Nobel díjat kapott, valamint 

az első ember és mai napig is egyetlen nő, aki kétszer is 

elnyerte azt és az egyetlen olyan ember, aki két különböző 

tudományágban is megkaphatta az elismerést. A párizsi 

egyetem első női professzora volt. 24 évesen kezdett el tanulni Párizsban, ahol a 

tudományos munkáját is elkezdte. 1903-ban férjével, valamint Henri Becquerelel megosztva 
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kapta első Nobel díját, és 1911-ben egy kémiai Nobel díjjal is gazdagodott. Franciaországban 

halt meg 1934-ben egy szanatóriumban.  

3. Érdekességek, amiket eddig nem tudtál …3 

 Örményországban, Mongóliában és Kazahsztánban a Nemzetközi Nőnapot 

ünnepnapnak tekintik, és a dolgozók számára munkaszüneti nap 

 A lila a Nemzetközi Nőnap hivatalos színe, mert a méltóságot és az igazságosságot 

jelképezi 

 Az Erzsébet a legdrágább nevünk. Ugyanis, az „Erzsébet nevű” közterületeken lévő 

ingatlanok kelnek el a legdrágábban a az egyik ismert, ingatlanokkal foglalkozó vállalat 

beszámolója szerint. 

 Egy felmérés szerint a magyar nők naponta átlagosan 46 perccel tévéztek többet tavaly, 

mint a férfiak. 

 Egyre több a női mérnök hazánkban, ugyanakkor még mindig csak harmadannyi nő 

választja a mérnöki hivatást, mint férfi. A magyar mérnöknők kis létszámuk ellenére 

jelentős nemzetközi sikereket tudhatnak magukénak, tevékenyen részt vesznek 

űrkutatási projektekben, vegyészként többek között kozmetikai-, ruházati, élelmiszer- 

és olajcégeknek, mérnök-informatikusként pedig olyan nagyvállalatoknak dolgoznak, 

mint a Morgan & Stanley vagy az Ericsson. 

 

4. Bónusz: 8 inspiráló idézet nőktől nőknek, nem csak nőnapra4 

 „Előfordulhat, hogy egy csatát többször is meg kell vívnunk ahhoz, hogy megnyerjük.” 

– Margaret Thatcher 

 „A döntéseinkben, nem pedig a képességeinkben mutatkozik meg, hogy kik is vagyunk 

valójában.” –  J.K. Rowling 

 „Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha 

hajlandó vagy érte tenni.” – Oprah Winfrey 

 „Hiszek az egyenlőségben. Hiszek abban, hogy férfiak és nők között nincsen 

különbség.” – Malala Juszufzai 

                                                           
3 Forrás: Ne érd be a virággal, ünnepeld meg magad Nőnapon! - 7 tipp egy emlékezetes Nőnaphoz in: 

https://jateksziget.hu/blogs/blog/ne-erd-be-a-viraggal-unnepeld-meg-magad-nonapon-7-tipp-egy-emlekezetes-

nonaphoz (letöltés dátuma: 2021.03.04) 

Tíz meghökkentő dolog, amit nem tudtál a magyar nőkről in:  https://privatbankar.hu/cikkek/makro/tiz-

meghokkento-dolog-amit-nem-tudtal-a-magyar-nokrol-316876.html (letöltés dátuma: 2021.03.04) 
4 8 inspiráló idézet nőktől nőknek, nem csak nőnapra in: https://www.noklapja.hu/psziche/2016/03/08/8-

inspiralo-idezet-noktol-noknek-nem-csak-nonapra/ (letöltés dátuma:2021.03.04.)   

  

https://www.noklapja.hu/test-es-lelek/2015/11/10/leckek-legendaktol-oprah-winfrey/
https://jateksziget.hu/blogs/blog/ne-erd-be-a-viraggal-unnepeld-meg-magad-nonapon-7-tipp-egy-emlekezetes-nonaphoz
https://jateksziget.hu/blogs/blog/ne-erd-be-a-viraggal-unnepeld-meg-magad-nonapon-7-tipp-egy-emlekezetes-nonaphoz
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/tiz-meghokkento-dolog-amit-nem-tudtal-a-magyar-nokrol-316876.html
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/tiz-meghokkento-dolog-amit-nem-tudtal-a-magyar-nokrol-316876.html
https://www.noklapja.hu/psziche/2016/03/08/8-inspiralo-idezet-noktol-noknek-nem-csak-nonapra/
https://www.noklapja.hu/psziche/2016/03/08/8-inspiralo-idezet-noktol-noknek-nem-csak-nonapra/
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 „Úgy gondolom, hogy a nők félnek erősek és bátrak lenni néha. Semmi baj nincs azzal, 

ha félünk. Nem a félelem hiánya a bátorság, hanem az, hogy felülkerekedünk rajta. 

Néha csak túl kell lenni az egészen, és kész.” – Emma Watson 

 „A veszteség is lehet néha nyereség.” – Jane Austen 

 „Ahhoz, hogy lássuk valaminek az okát, a hatását kell tanulmányoznunk.” – Agatha 

Christie 

 „Ha olyan dolgot akarsz birtokolni, amid soha nem volt, olyan dolgokat kell megtenned 

érte, amiket sosem tettél.” – Coco Chanel 

 

5. Feladat: 

 
1) Nézzetek utána és gondolkodjatok el rajta, hogy szerintetek kik a jelen korunk 

meghatározó nőalakjai. Fogalmazzátok meg, hogy miért választottátok őket! 

2) Gyűjtsetek ti is további, a 3. részben található érdekességekhez hasonlókat a témában! 

3) Töltsétek ki a hivatkozás alatt található nőnapi kvízt, aminek a megoldása során további 

ismeretekkel gazdagodhattok!  

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/jatek/nonapi-kviz-13-no-aki-megvaltoztatta-

a-vilagot/ 

 

A megoldásokat és a kvízjátékban elért eredményeket küldjétek el a megszokott módon! 

 

Jó munkát és kellemes időtöltést kívánok mindenkinek!  

 

 

https://www.noklapja.hu/test-es-lelek/2015/09/18/leckek-legendaktol-agatha-christie/
https://www.noklapja.hu/test-es-lelek/2015/09/18/leckek-legendaktol-agatha-christie/
https://www.noklapja.hu/noklapja/2016/03/08/meghatarozo-momentumok-a-noi-divat-tortenelmebol/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/jatek/nonapi-kviz-13-no-aki-megvaltoztatta-a-vilagot/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/jatek/nonapi-kviz-13-no-aki-megvaltoztatta-a-vilagot/

