újra lebeg, majd letelepszik a földre,
végül elolvad a hó:
csordul, utat váj.
Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.
S íme fehér hangján
rábéget a nyáj odakint,
tollát rázza felé s cserren már a veréb.
Radnóti Miklós: Február

Február

Czina Sándor Tagintézmény

Február 1-jén a tanév 3. diszkóját a 6.évfolyam bonyolította le.

Február 8-án a Petőfi Művelődési Központban, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár megrendezésében került
sor a Kazinczy Szép Magyar Beszéd Városi-területi versenyre.
Tagintézményünket Vandlik Csenge 6. és Szabó Klaudia 8. osztályos tanulók képviselték.

A matematika szépsége

A

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny Városi – területi versenyét február 13-án rendezte meg tagintézményünk humán munkaközössége.
Rendezvényünk vendége volt, s megnyitó beszédet mondott Pusztainé Szabó Margit igazgató asszony. E megmérettetésben 69 felső tagozatos tanuló vett részt.

Eredmények:
5. évfolyamon
I. Püski Gyöngyi Czina Sándor Tagintézmény
6. évfolyamon:
I. Zsikai Laura Csanádapáca Általános Iskola
Tagintézmény
7. évfolyamon:
I. Rési Zsófia
Vörösmarty Mihály Tagintézmény
8. évfolyamon:
I. Szántai Márk Eötvös József Tagintézmény

felkészítő tanára
Kiss Valéria
Molnár Lajos
Dávidné Bartha Szilvia
Kabódiné Bagi Zsuzsanna

Február 22-én a Zrínyi Ilona területi matematika versenyen vett részt 5 tanulónk a felső tagozatból
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Czina Sándor Tagintézmény
Megyei Simonyi-verseny
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei döntőjébe továbbjutott tanulók
/forrás: http://www.bmkir.hu/bmhuman/

A tanuló neve

évf.

iskolája

felkészítő tanára

Püski Gyöngyi

5.

Czina Sándor Tagintézmény

Kiss Valéria

Szántai Márk

8.

Eötvös József Tagintézmény

Kabódiné Bagi Zsuzsanna

Hetényi Alexandra

5.

Székhelyintézmény

Hódi Erika

Benkő Anita

8.

Székhelyintézmény

Víghné Pintér Lilla

Kovács Anett

5.

Vörösmarty Tagintézmény

Göblyös Miklósné

Farkas Réka

6.

Vörösmarty Tagintézmény

Palyov Pálné

Rési Zsófia

7.

Vörösmarty Tagintézmény

Dávidné Bartha Szilvia

Nemes Mercédesz

7.

Vörösmarty Tagintézmény

Dávidné Bartha Szilvia

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Csapatverseny, 2007/2008. tanév
/forrás: http://www.bmkir.hu/bmhuman/

helyezés

Iskola, település

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Össz.

15.

Czina Sándor Tagintézmény Orosháza

95,00

86,00

77,50

86,00

344,5

18.

József Attila Általános Iskola Orosháza

90,00

86,50

72,50

93,00

342,0

32.

Eötvös József Tagintézmény Orosháza

72,00

74,00

82,50

95,00

323,5

50.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Orosháza

90,00

91,00

90,00

0,00

271,0

Nyílt nap leendő 2. osztályos szülőknek

N

yílt napot tartottak a leendő 1. osztályos szülőknek Püski Gáborné (matematika) és Szatmáriné Kajári
Gabriella (olvasás) tanítónők.

Az Iskolába hívogató foglalkozássorozat keretében kézműves foglalkozást is tartottak, amelyen húsvéti nyuszit
készítettek az apróságokkal közösen.
Február 11-én került sor a Petőfi Művelődési Központban az összevont általános iskola tagintézményei és a
városi tagóvodák beiskolázási szülői értekezletére. A Forrás Református Óvoda szülői értekezletén a leendő 1.
osztályos tanítónők külön is részt vettek.
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Czina Sándor Tagintézmény
Közösen farsangoltunk

F

ebruár 22-én rendeztük meg a farsangot az alsó és a felső tagozaton. Alsó tagozatunkon minden kisdiák beöltözött, s jelmezes felvonulásukat csodálhatták meg
a jelen lévő szülők.
Bemutatkozásukat a 8. osztály sikeres tánca zárta, amit Antali Zoltán táncpedagógus tanított be a 11 párnak.
Ezután osztálytermeikben folyt a mulatozás, ahol a szülők süteménnyel, üdítővel
vendégelték meg a legapróbbakat.
A felső tagozatos farsangot a 8.-osok nyitótánca kezdte. Farsang hercege és hercegnője is részese volt ennek az eseménynek.
Felsőseink körében a jelmezes felvonulást az osztályok különböző mulatságos produkciói helyettesítik,
természetesen igen nagy érdeklődés övezi ezeket a bemutatkozásokat is. Helyezés nincs, egymás kedvére, örömére mutatkoznak be a közönség előtt.
A legnagyobb sikert a 6. és a 7.b osztály műsorszáma aratta, így a február 29-i városi farsangon is ők képviselték tagintézményünket.
A farsangi kavalkád helyszíne a tornaterem volt, majd tombolahúzás következett. A fődíj kisorsolása után
az elmaradhatatlan diszkó következett a nagyobbaknak az iskola ebédlőjében. Ez alkalommal diákönkormányzatunkat szponzorálta a két diszkós azzal, hogy nem
kértek díjat fáradozásaikért. A jó hangulattal, táncos
kedvvel és egy kis tortával köszöntük meg segítségüket.
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I

Eötvös József Tagintézmény
Alsós farsang

skolánkban a hagyományoktól eltérően szerveztük meg alsós tanulóink farsangját. Egyéni jelmezversenyt
hirdettünk a gyerekek körében. Már hetekkel az esemény előtt nagy volt a titkolózás és az izgalom. Csütörtök reggelre farsangi dekorációt „varázsoltak” a tanító nénik az iskola aulájába. A délelőtti órák ólomlassúsággal teltek el… ,de aztán végre két órakor elkezdődött a mulatság! Megérkezett Pampanillácska bohóc
Fityfirittyfalváról. Az ő vezetésével az osztályok vidám zeneszóra felvonultak egy 5 főből álló pártatlan zsűri
előtt, akik mindenhonnan kiválasztották a három legötletesebb, legszebb jelmezt. Jutalmukat Pampanillától
kapták meg: egy-egy óriási tábla csokoládét.
A jelmezes felvonulás után következett a nagy eszem-iszom, dínom- dánom. A finomságok elfogyasztása után
az aulában táncolhattak a kisiskolásokká visszaváltozott Hófehérkék, mókusok, nindzsák, Herry Potterek…. Jó
volt ez a nap. Kár, hogy egy évet várni kell a követke-

Felsős farsang
„Tisztelt Vendégsereg! A farsangi bál udvarmestere vagyok. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Őfelsége:
gróf Almássy Gyula vagyok Azért jutott nékem e fényes rang, mert mint tudjátok, itt van a vidám farsang.”
Ezekkel a szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket Almási Gyula iskolánk volt tanulója. A köszöntő szavak
után megérkezett a hercegi pár és udvartartása, majd a József Attila Általános Iskola 8.c osztályos tanulóinak a
nyitótáncában gyönyörködhettünk. A szigorú és pártatlan zsűri is elfoglalta helyét, máris a 7.b osztály
„Micsodai női” következtek, kissé esetlen kivitelben. Ezt követte „Táncolj már, mozdulj már!” címmel a 6. a
osztályos lányok modern tánca. Farsang táján a börtönök kapui is megnyíltak, így a 7.a osztályos tanulók is
előadhatták a „Börtönrock” című produkciójukat. Megjelent a „Csimm-bumm” cirkusz is, az 5.b világraszóló
szenzációjával. A 8. b osztály vadmacskái is közénk merészkedtek, sokan láttuk már ezt a musicalt, és nagyon
élveztük az ismerős dallamokat. Ezután a 8. a osztály tanulói fordított szereposztású táncaikat mutatták be,
majd a 7. c osztályosok igazi vérbő romatánccal fokozták a hangulatot. A zsűri eredményhirdetése után kezdődhetett a várva várt disco.
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Eötvös József Tagintézmény
Farsang Rákóczitelepen
rákóczitelepi tanulók február 15-16-án Megkezdődött a szendvicskészítés, süteménycsomagoigyekeztek farsangolásukkal elűzni a telet. lás. 9 órára már megtelt a tornaterem, mindenki elfogHa ez nem sikerült maradéktalanul, az nem lalta helyét, izgatottan várt a megnyitóra. Kissné Tar-

a lelkesedésükön múlott. Péntek délután a felső tago- ján Katalin rövidke népszokást idéző beszéde után az
zatos diákok teremtették meg a karneváli hangulatot. osztályok előadták műsoraikat. Az 3.c osztály tanulói
Elsőként a jelmezesek mérették meg kreativitásukat, a néphagyományokat, körjátékokat jelenítették meg,
nem kímélve a rongyos zsákot, sőt szüleik ruhatárát ezt követte az 1.c osztályosok fergeteges tánca, majd a
sem, majd a jelenetekkel készülő tanulók adták elő 2.c tanulóinak farsangi versei és a 4.c tanulóinak jeleprodukcióikat.

nete következett. A sort az alsósok Hipp Hopp cso-

A 6.c osztály Hófehérke modernizált változatával lé- portjának bemutatója és Lévai Brigitta, Tóth Szabina
pett a közönség elé. Ezt követte az ötödikesek Üveg- tánca zárta.
tigris paródiája, majd a 8. évfolyam Kőműves Kele- A műsorok után a vállalkozó szellemű nebulók egyéni
men adaptációját tekinthette meg a nagyérdemű, me- jelmezeket öltöttek, majd megkezdődött az álarcoslyet a közelmúlt meghatározó eseménye, a felvételi álruhás felvonulás. Nehéz dolga volt az 5 tagú zsűriihletett.

nek, hiszen jobbnál jobb ötletekkel álltak elő tanuló-

Az eredményhirdetés után tombolahúzás következett, ink. A díjkiosztás után mulatozás és tombolahúzás
végezetül

a

mulatozók

az

álarcosbálok

discosított változatában rophatták estig.

erősen következett. Sok apró tárgy talált gazdára, örvendeztetett meg több kisgyermeket.

Szombaton már korán reggel gyülekeztek az alsósok Tanulóink vidám hangulatú délelőttöt tölthettek együtt
szüleikkel karöltve.

ezen a napom.
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Eötvös József Tagintézmény
Nyílt nap Rákóczitelepen

2008. február 26-27-én az Eötvös József Tagintézmény Rákóczitelepi telephelyén is nyílt napot tartottak a leendő elsős tanító nénik a nagycsoportos óvodások szüleinek.
26-án, kedden testnevelés, matematika, magyar-olvasás órákat, míg 27-én magyar-olvasás, magyar-nyelvtan,
matematika órákat láthattak az érdeklődő anyukák, apukák. A szülők megismerkedhettek a tanító nénikkel, tanítási stílusukkal, egyéniségükkel. Bepillantást nyerhettek az iskolai élet mindennapjaiba. Örömmel megtapasztalhatták, hogy gyermekeiket barátságos,

I

Ovikupa
mmár 9. alkalommal került megrendezésre a anyukák és apukák is szerepeltek. Kolozsi Istvánné
városi Ovi Kupa, melyet tagintézményünk szer- tagintézmény vezető helyettes köszöntő szavai után
vez évről-évre. A feladatokat a testnevelés mun- óriási küzdelemre került sor. A csapatok tagjai ügyes-

kaközösség állította össze, melyeket a jelentkezési ségüket, gyorsaságukat és bátorságukat is próbára telappal együtt januárban eljuttattak a város óvodáiba. hették. A fej-fej melletti küzdelemben az utolsó pillaElérkezett a várva-várt nap. A lelátó zsúfolásig megtelt natig kérdéses volt, ki szerzi meg a kupát. A jól megszurkoló óvodásokkal, anyukákkal, apukákkal és roko- érdemelt győzelmet óriási küzdelemben a Forrás óvonokkal. Nyolc óvoda képviselte magát a színvonalas da szerezte meg. Tőlük alig lemaradva 2. helyen az
sportrendezvényen, így a versenyt két fordulót kellett Előd utcai óvoda, 3. helyen a Bajcsy utcai óvoda véglebonyolítani, ahol az időnek döntő szerep jutott. A zett. Elismerő oklevélben részesültek: Könd, Móricz,
csapatokban nemcsak gyerekek, hanem óvó nénik, Uzsoki, Bácska és a Mátyás király úti óvoda.
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Eötvös József Tagintézmény
Adidas gyermekbajnokság megyei döntő

Szép sikereket értek el kézilabdásaink, a gyermek 5. korcsoportban (1996-ban születettek).
I. forduló

II. forduló

Orosháza-Gyula 21:10

Orosháza-Gyula 12:7

Orosháza-Békéscsaba14:7

Orosháza-Békéscsaba11:10

Orosháza-Újkígyós 16:4

Orosháza-Újkígyós 11:14

Végeredmény
I. hely Orosháza

12 pont

Iskolánk tanulói:
Kónya Kinga

19 gól

Kránitz Gréta

12 gól

Ravasz Mariann

10 gól

Kránitz Réka

6 gól

Horváth Dorina

2 gól

Szokolai Krisztina

2 gól

Gratulálunk! Így tovább!

A

Tiszta hangok
város és a kistérség általános is- bizottságot. A kisebbeknél tízen, a nagyobkoláiból összesen tizenkilenc ta- baknál kilencen olvasták fel előbb a kötelező,
nuló nevezett idén a Kazinczy Fe- majd a szabadon választott szövegrészeket.

rencről elnevezett Szép Magyar Beszéd ver- Idén a kötelező szöveg az 5-6. évfolyamnak
seny városi, körzeti fordulójára, melyet szo- Wass Albert Mire a fák megnőnek című rekás szerint a könyvtárunkban rendeztünk gényéből volt egy részlet, a 7-8. osztályosokmeg. Az Orosháza Város Önkormányzata és nak pedig Babits Mihály A stílus gazdagsága
a könyvtár által rendezett versenyen a két című munkájából ugyancsak egy részlet. Iskorosztály tanulói két zsűri előtt adhattak kolánk tanulója Horváth Dorina 1. helyen
számot tudásukról: az 5-6. osztályosoknál végzett az 5-6. osztályos kategóriában. FelkéBrachna Judit, Buchalter Ibolya és Tengerics szítő tanár: Makádiné Aranyos Rózsa
Éva, a 7-8. osztályosoknál pedig Vetésiné
Petrányi Erzsébet, Lukovicsné Ramasz Edit
és Csányiné Kádár Tünde alkották a bíráló
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Eötvös József Tagintézmény

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny területi döntője
2008. február 13-án délután került megrendezésre Orosháza Város Általános Iskolája
Czina Sándor Tagintézményében az immár 11 éves múltra visszatekintő Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei helyesírási verseny területi döntője. A verseny 14 éve indult „Aranytoll”
helyesíró versenyként, majd az 1997-ben indult Kárpát-medencei helyesírási versenybe
bekapcsolódva az iskola a területi döntő szervezője lett. A résztvevő diákok évfolyamonként
mérhették össze felkészültségüket a magyar helyesírás szabályainak ismeretében.
Tollbamondásszövegek írása után valamennyi versenyzőnek 45 perce volt a feladatlap
kitöltésére. A szoros versenyt és a nagy felkészültséget mutatja, hogy minden évfolyamban a
3 legjobb eredményt elért tanuló mind 90% feletti eredményt ért el. Iskolánkból Szántai Márk
8. b. osztályos tanuló 95%-os teljesítménnyel I. helyezést ért el, ezzel továbbjutva a megyei
döntőre, amely idén Békésszentandráson kerül megrendezésre. Felkészítő tanára Kabódiné
Bagi Zsuzsanna volt. Minden évben a négy évfolyam versenyzői közül a tollbamondást és a
feladatlapot legkevesebb hibával megoldó tanuló kapja az iskola különdíját, az Aranytollat.
Az Aranytoll idei nyertese Szántai Márk, iskolánk 8. évfolyamos tanulója.
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Székhelyintézmény
Gyulai Vár megtekintése

A

z Orosháza város Általános Iskolája harmadik éve vesz részt egy spanyol és egy német iskolával közösen az EU által támogatott Comenius Iskolai együttműködés projektben. Projektünk címe: „Hagyomány,

zene és színjátszás: változatosság és gazdagság”, mely a 2007/08-as tanévben a várak témakörre helyezi a
hangsúlyt. A tanulók könyvtárban és interneten ismereteket gyűjtenek a régiójukban található várról. Megismerkednek a történelmi korral, az uralkodókkal, a zenével, a várhoz kapcsolódó mondákkal és harcokkal. A
három nemzet tanulói közös vár rajzot készítenek, egy álomvárat, melyben egy tanuló által megkezdett gondolat vonul végig a többi két nemzet diákja számára. A várakról és a három ország kultúrájáról szóló angol nyelvű színdarabhoz várdíszletet és kellékeket készítenek a diákok. A projekthez kapcsolódóan február 16-án, a
tanulók gyulai várlátogatáson és reneszánsz karneválon vettek részt. A várban a kézműves foglalkozáson farsangi gipszfigurákat festettek, találkoztak mohácsi busókkal és kenyérlángost is kóstoltak a várudvarban.

Nyílt nap a leendő elsősöknek
2008. február 14-én csütörtökön a leendő első osztályos gyermekek szüleinek nyílt napot rendeztünk.
Az 1. óra magyar nyelv- és irodalom Nácsa Judit tanító vezetésével a 4.a osztályban.
A 2. óra matematika Szigetiné Krecz Mária irányításával a 4.b-ben.
A 3. óra angol óra Nemesné Dénes Annamária tanításával a 4.c osztályban.
A 4. óra ének-furulya és néptánc: Sitkei Anikó és Felföldi Lászlóné vezetésével zajlott.
Örömünkre nagy érdeklődés kísérte rendezvényünket, számos leendő szülő látogatott el iskolánkba.
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V

Székhelyintézmény
Fergeteges farsang

égre felvirradt a nagy nap! 2008. február 7-e az idei tanév farsangi ünnepe. Rengeteg felkészülés, próba,
izgalom előzte meg ezt a napot. A jó hangulat már reggel belengte az iskola minden szegletét, a folyo-

són hatalmas, süteményekkel és szendvicsekkel megrakott tálcát cipelő szülők és gyerekek jöttek-mentek. A
délelőtt gyorsan telt, és ebéd után már igazi farsangi vidámság uralkodott mindenhol. A szülők gyülekeztek, az
alsós gyermekek jelmezbe öltöztek, számtalan kis Batman, Superman, hercegnő, pillangó és egyéb különleges
figura lepte el az iskolát. Később a város utcáin hömpölygött át ez a különleges menet az Eötvös sportcsarnok
felé. Ott már zsongott a hatalmas tér, tömött sorokban ültek a kíváncsi hozzátartozók a lelátón. Pontosan kettőkor megkezdődött a várva várt esemény, Stefi néni felkonferálta a nyitótáncot….és egyszer csak egy duhaj társaság lepte el a színpadot, egy rövid ideig hangoskodtak majd jött egy határozott fellépésű szigorú rendőr és
kitessékelte őket! Persze ez is a show része volt… Ezt követően pedig tényleg elkezdődött a valódi nyitótánc,
jöttek, suhogtak a gyönyörű báli ruhák és a nyolcadikos fiúk,lányok, arcukon ragyogó büszke mosollyal táncolták végig. Szép volt, nagyon szép… A bálkirály, oldalán szépséges párjával megnyitotta a mulatságot következetek a fergeteges műsorok és a helyes, jelmezes aprónép felvonulása. A műsorszámok profi koreográfiája,
hangulatos zenéje és a jól kitalált jelmezek nagy sikert arattak a nézők között, akik minden produkciót nagy
tapssal jutalmaztak. Elhangzott többek között Gedeon bácsi a híres fodrász nótája, de volt még karácsonyi hangulatot idéző tánc, részlet a Hair c. musicalból, és természetesen nem maradhatott el a különböző együttesek,
népszerű televíziós műsorok paródiája sem. A műsorszámok között igazán vidám jelenség volt az elsős, másodikos, harmadikos osztályok jelmezes felvonulása.
A kipirult arcú kis jelmezesek vidáman és büszkén integettek szüleiknek, társaiknak és profi módon vonultak
végig szebbnél szebb és ötletes öltözeteikben.
A hab a tortán (vagy stílusosan a finom baracklekvár a farsangi fánkon) a tanári produkció volt a műsor végén.
Elvis nagyszerű zenéjére összeállított vidám koreográfiát adtak elő a gyerekek és a szülők nagy örömére, különböző színű csinos csíkos pizsamában. A hangulatos, színvonalas műsort a nyolcadikosok zárótánca koronázta meg. De ezzel még nem ért véget a nap, hiszen az iskolába visszatérve kezdődött az igazi fergeteges farsang…lakomával, tánccal, zenével. Az izgalmakat pedig a tetőfokra emelte a tombolahúzás, a nyertesek sok
szép ajándékkel, finom tortával gazdagodtak.
Este 9 után fokozatosan elcsendesedett az iskola, a zene elhalkult, mindenki hazatért a boldog, jókedvű nap
kellemes izgalmával.
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Székhelyintézmény

Beiskolázási szülői értekezlet és nyílt nap

2008. február 5-én beiskolázási szülői értekezletet tartottunk a leendő első osztályos szülők számára. Nagy volt
az érdeklődés, kb. 60-70 óvodás szülője volt kíváncsi az iskolánkra, az itt folyó munkára.
Az összejövetelt Pusztainé Szabó Margit, Orosháza Város Általános Iskolája igazgatónője nyitotta meg. Köszöntötte a megjelent szülőket, bemutatta a tagintézmény vezetőjét és helyettesét, illetve a leendő első osztályos
tanító néniket.
Vígné Pintér Lilla a tagintézmény vezetője színvonalas Power Point-os bemutatót tartott iskolánk múltjáról,
jelenéről, eredményeinkről, tanórán kívüli, szabadidős tevékenységekről.
Nácsa Judit az Értékközvetítő és képességfejlesztő programról beszélt. Szigetiné Krecz Mária az általános tantervű és az emelt óraszámú matematika osztályról tájékoztatta a szülőket. Nemesné Dénes Annamária az emelt
óraszámú angolos osztályt mutatta be, és az iskolaérettségről szólt.
Az előadások után a szülők kérdezhettek, lehetőségük volt a tanító nénikkel személyes beszélgetésre is.
A szülői értekezlet után az érdeklődő szülők megtekintették az iskola könyvtárát, a számítástechnika tantermet
és a leendő első osztályos termeket.

Rendhagyó magyar óra

A Petőfi Művelődési Központ Piruett csoportja február 14-én délelőtt Csillaggyerekek címmel zenés összeállítással lépett színpadra. A műsorban ismert rajzfilmekből csendültek fel a gyermekek számára kedves dalok,
amelyeket a csoport tagjai énekeltek, és hozzá vidám játékokat, táncokat mutattak be.
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Itt a farsang

A

Vörösmarty Mihály Tagintézményben külön délutánt szerveztek az alsó és a felső tagozatos tanulóknak a farsangi hagyományok megtartására.
2008. február 22. a felső tagozatosok délutánja volt. A farsangi szezon vége felé az iskola tanulóit
töretlen jókedv és vidámság jellemezte. Az iskola tornaterme adott helyszínt a rendezvénynek, melyet
az alkalomhoz illően lufikkal és lampionokkal díszítettek ki. Az iskola díszített tornaterme zsúfolásig megtelt
érdeklődőkkel.
A farsang történetének rövid ismertetése után a humor vette át az irányítást. Az első műsorszámban szigorú
zsűri pontozta a verseny résztvevőinek változatos produkcióit. A döntés azonban a nagyérdemű közönségre
hárult, a legnagyobb tapssal jutalmazott előadók végeztek az első helyen, mégpedig azok, „akik megirigyelték
a nőket”. Az előadásban három vállalkozó szellemű srác próbálta hastáncos mutatványokkal meghódítani a
közönséget, sikerrel. Nyelvleckét is kaphattunk, érdekes történetnek, és látványos táncprodukcióknak is részesei lehettünk. A sok móka és kacagás bizonyította, hogy az idei farsang is emlékezetes marad.
A műsorok után akik a farsangi bál fáradalmai között fellendülésre vágytak, erőt meríthettek az ízletes
szendvics– és süteményválasztékból melyet a hetedik évfolyamosok árultak.
A kis pihenő után pedig kezdetét vette a késő estébe nyúló és nagy hanggal járó farsangi disco.
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Alsós farsang a Vörösmartyban

F

ebruár 27-én került megrendezésre az alsósok
farsangi mulatsága az intézmény tornatermében. A műsor hagyományaink szerint a ne-

gyedik osztályosok előadásával kezdődött, amelyben az
évfolyam mindhárom osztálya megmutatta előadói képességeit. Ezután az osztályok jelmezes tanulóinak
felvonulásával folytatódott a program. Ez egyben verseny is volt: a legötletesebb, legviccesebb jelmezek
tulajdonosai a műsor végén értékes ajándékokat vehettek át.

A jelmezverseny nyertese: Simon Boldizsár 4. a
A felvonulás után az osztályok visszavonultak a termeikbe, ahol finom sütemények és szendvicsek várták
őket. Az evés-ivás után visszamentünk a tornaterembe,
és csak ekkor kezdődött el az igazi mulatság: a zenéről
a nyolcadikosok, a táncról és a jókedvről pedig a résztvevő gyerekek gondoskodtak.
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Szegedre kirándult az énekkar

agyon színvonalas színházi előadáson vehettek részt a Vörösmarty tagintézmény két kórusának tagjai. A
sok szép szereplés után ajándékként nézhették meg a diákok Kodály: Háry János című daljátékát a Szegedi Nemzeti Színházban. A nagyobbak 2008. február 16-án este, a kisebbek 17-én délután. Külön öröm volt
számunkra, hogy Örzse szerepét iskolánk egykori diákja, Simon Krisztina alakította.
Sok diák számára újdonság volt a színház gyönyörű épületének látványa, hisz most jártak itt először. Előadás
előtt és a szünetekben körbejárhatták a színház minden pontját, a díszpáholyt is beleértve. Bár sok diák tanul
hangszeren, a zenekari árokba pillantva közelről láthattak egy teljes szimfonikus zenekart
Mindenki jókedvűen, élményekkel telve ért haza.„Ezt kár lett volna kihagyni!” - mondták többen.
Szeretnénk máskor is ilyen szép kirándulást szervezni!

Megismertetjük iskolánkat a leendő elsős szülőkkel

A

február minden évben komoly fejtörést okoz a leendő elsősök szüleinek. Melyik tagintézményben fogja
jól érezni magát gyermekük? Ki fogja tanítani? Ki lesz az a tanító néni, vagy tanító bácsi, akire rábízhatják
gyermeküket? Mi is szeretnénk segíteni a szülőknek, hogy választani tudjanak.
Az alsós munkaközösség minden évben betekintést enged a mindennapok munkájában. Februárban kinyitjuk iskolánk kapuját Zenei tagozatunkra ilyenkor tarjuk a képességvizsgálatot, ahol a gyerekek énekhangját,
ritmusérzékét nézzük. A várakozást igyekszünk érdekessé tenni, játszóházzal várjuk őket. A sok-sok játék, színező jó időtöltésnek bizonyul, örömmel látjuk, hogy a gyerekek jól érzik ilyenkor magukat és nem is akarnak
hazamenni. Bemutató tanítások alkalmával vendégeink, megismerhetik az iskolánkban folyó pedagógiai munkát. A leendő elsős tanítóink szívesen fogadják az óvódás gyerekeket, akiket az órai munkába is bevonnak.
Beülhetnek az iskolások mellé a padokba, és bár csak még egy napra ,de ők is kis nebulók lehetnek. Így talán
még nagyobb kedvvel várják a szeptemberi csengetést. Minden órán sok az érdeklődő, de a legkedveltebb az
informatika óra. A számítástechnika világa már az óvodások érdeklődését is felkelti.
Ezeket, a foglalkozásokat „Szülők fórumával” zárjuk, ahol kötetlen beszélgetés alkalmával még több információt szerezhetnek iskolánkról és a nevelőtestület munkájáról, elképzeléseiről, programjainkról.

