Ó, november, fűtött szobák szüretje!
Ó, bús szívem: novemberi vidék!
Ó, téli ablak ködös köntösében
ti ráncos vállú szőlővenyigék.
Ó, fehér kéz! húga orhideáknak,
ó, parfümterhes téli délután!
Ó, teaillat lomha gyöngyözése,
ó, mély utak, sötétek, kint Budán…
Vakító hó síkokra gondolok ma:
volt egy telem, szerelmes, szép telem.
Szívem ezüstös csendjének vizébe
e tél színeit belétördelem.
Hadd ússzanak rajt, mint az anyatejben,
az élet forró gyöngyei: a szók.
… Vakító hó síkokra hullva, fekszem,
mint szökő őz nyomában a bozót.
Somlyó Zoltán: November

I

Robotika verseny

dén először nyílt lehetőségünk az FLL versenyen való részvételre. Az FLL (First Lego Leauge) egy a LEGO cég által támogatott tanulást segítő program része, amelynek segítségével a gyerekeket
és a fiatalokat játékos formában vezeti be a tudomány és a technika világába. Alapja egy élvezetes és szórakoztató robotverseny,
amelyen a csapat résztvevőinek egy robot segítségével kell bonyolult feladatokat megoldaniuk. A felkészülés folyamán a gyerekeknek kellett megtervezniük, megépíteniük, programozniuk és tesztelniük a robotot.
Emellett kutatást kellett végezniük egy adott témában, ami az idei évben a „Power
Puzzle” címet kapta. Ennek során a csapattagok megismerkedtek az megújuló energiafajtákkal, és ötletes megoldásokat találtak arra, hogy hogyan lehetne egy adott épület
(jelen esetben a Vörösmarty Mihály Tagintézmény épülete) energiakorszerűsítését elvégezni.
A FIRST LEGO League-ben résztvevő csapatok a feladatmegoldás közben végigjárják
egy valóságos termékfejlesztés minden lépcsőfokát, amely itt már az első lépésnél magában hordozza az eszköz- és időhiány problémáját. Összesen nyolc hetünk volt a teljes
versenyfelkészülésre, az alapoktól kezdve, ami sokszor nagyon kevésnek tűnt.
A versenyen együtt dolgozó gyerekek megtanulták a csoportmunka szabályait, az
egymás és a közösség iránti felelősséget, a közös cél eléréshez szükséges, egymás iránti bizalom fontosságát, az egyéni teljesítmény közös produktumban való megjelenésének élményét, röviden az egyén és a mikroközösség közötti kapcsolatrendszer minden
fontos elemét. A csapatba több tagintézményből érkeztek a tanulók, közöttük a hasonló
érdeklődési kör miatt erős barátságok alakultak, ami a verseny utáni szakköri munkát is
nagyban elősegíteti.
A versenyfelkészülésbe vetett rengeteg energiát a gyerekek és a felkészítő felnőttek
legnagyobb örömére siker koronázta: a szegedi regionális versenyen 12 csapatból öszszesítésben a 3. helyet értük el, csapatversenyben elsők a robotversenyben pedig harmadikok lettünk.
Jövőre folytatjuk!

2007-es FLL csapat tagjai

Diákközgyűlések
Czina Sándor Tagintézmény: november 13.
Egy-egy osztályt 2-3 fős küldöttség képviselt.
A tagintézmény vezetője, Lipták Andrásné, az igazgatóhelyettes, Juhász Józsefné, Adamcsik Norbert korábbi DÖK-vezető, Kunstár Sándorné DÖK-vezető volt
jelen a nevelőtestületből.
A korábbi „örökzöld” témák nem kerültek elő, hiszen
szinte mindegyik a régi épület sajátosságaiból adódott.
A résztvevők közösen örültek a szép, felújított iskolánknak.

Eötvös József Tagintézmény
Komoly felkészülés előzte meg a sportcsarnokban
megtartott diákközgyűlést, ahol 4. osztálytól 8.
osztályig minden tanuló jelen volt. Az osztályfőnöki órákon megfogalmazott kérdéseket továbbították
az iskola vezetőségének. Leginkább a menza a büfé
és az ügyelet került előtérbe. A kérdésekre iskolánk
tagintézmény vezetője a válaszolt, s ezután hozzászólások következtek.

Orosháza Város Általános Iskolája: november 19
Diákok, intézményvezetők, pedagógusok, DÖK vezetők és az iskola más területén dolgozók is részt vettek.
Napirendi pontok a következők: Diákparlament, Diákönkormányzat tevékenysége, Iskolai élet kérdései, Sport,
Internetügyelet, Ügyeleti kérdések, Ebédeltetés, Menza,
Büfé Ezután hozzászólások következtek mind a diákság,
mind a pedagógusok részéről.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény: november 20.
Az iskola minden osztályából az osztályképviselők és
helyettesei mellett még 3 tanuló volt jelen a természettudományi előadóban, a többiek hangoson keresztül figyelték a
kéréseket és véleményeket.
Orosz László tagintézmény—vezető válaszolt a már beadott kérésekre és javaslatokra.
Jó érzés volt, hogy a diákok leginkábba pozitív dolgokat
említették, s elevenítették fel.

November

Czina Sándor Tagintézmény

November hónapban sok és változatos program volt a Czina Sándor Tagintézményben.
Egészségneveléssel kapcsolatos rendezvények jellemezték elsősorban ezt az időszakot:

A

A

z alsó tagozatosok a tisztálkodással és a környefelső tagozatosok egészségnevelési 3 fordulós
zetvédelemmel kapcsolatos plakátokat készítettotót töltöttek ki, gyógynövények ismeretéről adtek, kóstolóval egybekötött előadást hallgattak meg a tak számot, vetélkedőn bizonyíthatták tudásukat, s
gyógynövényekről, elméleti vetélkedőn mérték össze hagyományosan nagy sikere volt a Döngető derbinek
tudásukat az egészséges élettel kapcsolatosan, játékos is.
sportvetélkedőn vettek részt.

Mindkét tagozaton a hónap végén került sor az eredményhirdetésre. Az oklevelek mellé a helyezettek egészséges gyümölcsöt, kiwit is kaptak.
Az alsó tagozatosok és néhány érdeklődő felsős tanuló Kunstár Sándorné tanító néni vezetésével töklámpást ,
majd csuhéból ajándékokat készítettek.

November

Czina Sándor Tagintézmény
Emlékeztetők

A

tanév első sulibuliját a 8. osztály rendezte november 16-án. Az új körülmények miatt át kellett
gondolnunk a szervezés és a lebonyolítás szinte minden mozzanatát. Régen fordult elő az, hogy ilyen sok
vendégünk volt: régi diákjaink közül sokan eljöttek.
A hangulat és a lebonyolítás is mintaszerű volt.

N

ovember 20-án az „ISKOLÁBA HÍVOGATÓ” című programsorozat 1. állomásaként játékos idegen
nyelvi és számítástechnikai foglalkozásokon vehettek részt az iskolába készülő óvodások szüleik kíséretében. A képek tanúsága szerint is jól érezték magukat az apróságok szüleikkel együtt.

Jól esett a tea és a süti

Angol nyelvi játék

Játék számítógéppel

A

hónap végén pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk a 7. és 8. osztályos tanulók szüleinek. Meghívtuk a helyi középiskolák képviselőit a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolából, a Kossuth Lajos Közoktatási Intézményből, az Evangélikus Általános Iskola és Gimnáziumból, az Ügyviteli Szakképző
Iskolából. A szép számmal megjelent szülők színes, érdekes tájékoztatókat hallhattak és láthattak adatokat,
képeket is a középiskolákról.

November

Czina Sándor Tagintézmény

„Arany

dobókocka” városi-térségi matematikaversenyt rendeztünk
immár 2. alkalommal.
Az iskola különdíját, az arany dobókockát minden évben a legjobb
eredményt elért tanuló kapja. A dobókocka idei tulajdonosa: Popon
Dorina 6. évfolyamos tanuló a Vörösmarty Mihály Tagintézményből.
A város iskolái mellett négy környező település 69 diákja mérte öszsze tudását.
Az idei legjobb eredmények a következők:
helyezés

A tanuló neve

iskolája

felkészítő tanára

5. évfolyam
I.

Silye Erik

II.

Püski Gyöngyi

III.

Kabai Vivien

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola
Czina Sándor Tagintézmény

Csányi László

Némann Valéria Általános Iskola Gádoros

Blaskó Attila

Belláné Keresztes Mária

6. évfolyam
I.

Popon Dorina

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

Bella Gábor

II.

Balogh Patrícia

Magola Helga

III.

Ceglédi Sándor

Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola
Eötvös József Tagintézmény

Blahóné Gali Erzsébet

7. évfolyam
I.

Lengyel Erik

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

Oroszné Vass Ildikó

II.

Gulyás Dávid

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

Tompa Lajos

III.

Rácz Tímea

Eötvös József Tagintézmény

Blahóné Gali Erzsébet

8. évfolyam
I.

Vizi Klaudia

Eötvös József Tagintézmény

Makóné Csicsely Anikó

II.

Berta Endre

József Attila Tagintézmény

Benkő Zoltánné

III.

Lődi Izabel

Eötvös József Tagintézmény

Makóné Csicsely Anikó

November

Eötvös József Tagintézmény
Egészségnevelési nap az Eötvösben

E

seményekben bővelkedő nap részesei
lehettek az Eötvös József Tagintézmény
diákjai. Hosszú évek hagyományait folytatva ismét megrendezésre került az Egészség nevelési nap.
A megnyitó ünnepségen Mucsi Ágnes tagintézmény vezető köszöntötte a megjelent vendégeket,
tanárokat és az iskola tanulóit. Ezután Kerekes
István, Mike Gábor, Petneházi Márk és Blaskó
Péter labdarúgókat, az iskola négy volt diákját
Makádiné Arany Rózsa kérdezgette az elmúlt évek
legkedvesebb emlékeiről, küzdelmeiről és sikereiről.
A birkózó szakosztály bemutatója után a rajzpá-

lyázat eredmény hirdetése következett.
A következő órákban nem volt idejük unatkozni
a nebulóknak. Orvosok és védőnők előadásaiból
hasznos ismereteket szerezhettek az őket legjobban érdeklő problémákról és az egészséges életmódról. A tízórai is rendkívüli volt, hisz salátákat
készítettek a diákok. A nap második részében vetélkedőkön adtak számot a megszerzett tudásukról,
majd a sporté lett a főszerep. A kisebbek akadály
pályákon, még a nagyobbak váltó versenyen mérték össze erejüket és ügyességüket. Bár nem hagyományos iskolai nap volt ez a nap, de ezt a
résztvevők valahogy nem bánták.

November

N

Eötvös József Tagintézmény
ovember 23-án került megrendezés-

emberek különösen odafigyelnek. A másik fontos do-

re a rákóczitelepi iskolában a már

log az udvariasság, ami még követendő példát jelente-

hagyománnyá vált Egészségnevelé-

ne a többi ország lakosságának.
Az előadás után egy aerobic bemutatóval moz-

si nap.

Kissné Tarján Katalin tagintézményvezető

gatták meg az alsósokat. A gyerekek bizonyíthatták

megnyitója és rövid programismertetője után egy

kreativitásukat a gyümölcstál készítő versenyben,

látványos karate bemutató következett Szilasi László

melyben végül a zsűri alig tudott választani a szebb-

vezetésével. A gyerekek bepillanthattak e küzdő-

nél szebb alkotásokból. Sor került Dupsi Rita védő-

sport rejtelmeibe. A délelőtt során különböző méz-

nő filmvetítéssel egybekötött előadására is, az

fajtákból válogathattak az érdeklődők az aulában, sőt

egészséges életmódról. Ezek után, az alsós osztá-

vásárolhattak is a finomabbnál finomabb termékek-

lyok tagjait különböző vetélkedők várták, melyeken

ből, de még mézkóstolásra is lehetőségük volt. Bele-

megcsillogtathatták tudásukat és rajzkészségüket. A

fért a délelőttbe Szilasi László élménybeszámolója

felsősök plakátokat készítettek, egészséges ízeket

is, aki az elmúlt időszakban Tokioban járt az oroshá-

alkottak, elborzadtak az általuk összeeszkábált

zi karate csapattal. Diavetítéssel egybekötött hangu-

„cigarettagép” látványos hatásától. A délelőtt zárá-

latos előadásának nagy sikere volt a „hallgatóság”

saként a gyerekek elfogyasztották az egészséges

körében. A számtalan közönségkérdés után mi is

ételeiket, italaikat.

érdeklődtünk a tapasztalatairól:

Szülőkkel, kisebb-nagyobb testvérrel együtt

- Mi volt az Ön számára a legérdekesebb, amit
Tokioban látott?

egészségünk megőrzése jegyében!

- Az ott élő emberek társadalma teljes mértékben különbözik az

igen hangulatos és érdekes délelőttöt töltöttünk az

európai

emberekétől.

Az iskola tanulói és dolgozói ezúton mondanak

Ők

köszönetet támogatóiknak, akik hozzájárultak a

„hangyákként” élnek, egyedül nem képesek megáll-

sikeres program lebonyolításához: Dr Herczegfalvi

ni a helyüket a világban. A saját képességeikre nem

Lászlóné, Dupsi Rita védőnő, Sléger Tünde egész-

alapoznak, inkább más országok tudását részesítik

ségügyi dolgozó, Tóthné Török Klára vállalkozó,

előnyben.

Törökné Orbán Katalin vállalkozó, Jankuy László

- Mit tartana az életükből követendő példának?

zöldséges, Bere Szabolcs méhész, Sóki Dóra gim-

- Megemlíteném a tisztaságot, amelyre a tokio-i

náziumi tanuló.
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Eötvös József Tagintézmény

Nyíltnap

2007. november 21-22-én Nyílt napot rendeztünk

Harmadik osztályban matematika órán tananyag

az Orosháza Város Általános Iskolája Eötvös József

volt az összeg becslése tízesekre, százasokra kere-

Tagintézményben Rákóczitelepen. Első osztálytól

kítve. A tanítónő a tanulók ismereteit fejben szá-

negyedik osztályig a tanulók munkáját több órán át

molással, valamint számkártyák segítségével idézte

nyomon követhették a kíváncsi érdeklődők. Sok

fel. Mindenki nagyon lelkesen dolgozott az órán.

szülő /anyukák, apukák/, óvó nénik, ovisok, kaptak

Negyedik osztályban 15 fős létszámból 10 szülő

betekintést az iskolai élet "rejtelmeibe". Az óvó né-

vett részt az órákon. Matematika órán a 2. sz. tu-

nik jó érzéssel, megnyugodva tapasztalták, sokat

dásszintmérő javítása volt az anyag. A tanítónő

fejlődtek, okosodtak "igazi kisiskolásokká" váltak

elmondása szerint ez nagyon szerencsés, mert ha

"múltbéli" óvodásaik.

otthon nincs rá idő, vagy mód, megtapasztalhatta a

Első osztályban testnevelés órán látták a szülők

szülő a gyermeke eredményét, összehasonlíthatta

csemetéik állóképességét, hogy milyen ügyesen

tudását a társakéval. Mivel közösen a táblánál tör-

vesznek részt a labdás feladatokban, játékokban.

tént a munka, így amit eddig nem értettek az is

Matematika órán ötös számkörben játékos feladatok-

világossá vált. Ez derült ki az óra végi - szüneti -

kal - pl.: "Kelj fel Jancsi", "Számkirály" - gyakorol-

megbeszéléseken.

ták a tanulók az összeadás, kivonás műveletét. A

Fogalmazás órán a szókincs bővítésének fontos-

gyerekek az órákon fegyelmezetten és szépen dol-

ságáról volt szó. Ez sok beszélgetéssel, olvasással

goztak.

érhető el.

Nagyon sok látogató volt a második osztályban,

A negyedikes gyerekek elmondása szerint a szü-

többek között óvodások is, akik aktívan részt vettek

lőknek nagyon tetszettek az órák, a kevésbé szor-

az olvasás órán, báboztak, szituációs játékot játszot-

galmasakat otthoni gyakorlásra ösztönzi azóta is.

tak. A leendő elsősök szülei érdeklődtek az iskolai

Hasznos a Nyílt nap, mert a szülők megláthat-

életről, a magyartanítás módszeréről, a lehetőségek-

ták, átérezhették az iskolai élet családiasságát, saját

ről. Matematika órán a tanulók százas számkörben

gyerekük helyét az osztályközösségben, valamint a

számoltak, a gyerekek sok csillagot kaptak. Logikai

tananyag hangsúlyozottságát és az egyes eddig

feladatok is voltak, amelyek megoldását eljátszhat-

nem ismert módszereket is. Mindenképp folytatan-

ták. A csoportmunkák jól sikerültek.

dónak tartjuk ezt a hagyományt.
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Eötvös József Tagintézmény
Történelem az élőktől

A

z orosházi tagintézménynek, a rákóczitelepi
általános iskolának a pedagógusait leginkább az
vezérelte a világháborús emlékek gyűjtésére,

hogy ezzel is szerették volna tanítványaikat segíteni. Tervük bevált. - Gyermekeink sokszor éppen egy-egy ilyen, néha suttogósra
fogott, olykor töredékes, máskor csapongó beszélgetés révén döbbennek rá: a történelem nem csak a könyvek lapjain olvasható.
Apáink, nagyapáink, de a mi hétköznapjaink is formálták, formálják azt, magunk is alakíthatjuk, bennünket is sodorhat - indokolta
a visszaemlékezések fontosságát és aktualitását Bárdos Zsuzsa
tanár, aki tanítványaival látott munkához. A végeredmény a Honismeret című folyóiratban olvasható. Rákóczitelepen az idős emberek vállalták a visszaemlékezések kockázatát, azt, hogy kétségek, megnyugvások kiszámíthatatlan változásai közepette olyasmiről is szót ejtsenek, amiről a legszívesebben
elfeledkeznének. A világégést ki így, ki úgy élte át helyben, s ki távolabbra szakadva. Ki fegyverrel a kezében,
ki saját félelmével harcolva. Most mégis mindannyian szeretnék: tapasztalatuk segítse az utánuk jövőket.
A rákóczitelepi általános iskolában egyébként nyolc éve működik a hagyományőrző program. Nem csak
tanórák, modulok, szakkörök, ünnepségek és a helyi rendezvények keretében, de helytörténeti kutatások formájában is. Az ott tanuló diákok a múzeumi anyag megismerésén túl évről évre faggatják az idősebbeket az általuk átéltekről.
A gyerekek sokat tanultak az önéletíró parasztoktól, a zsidóüldözés résztvevőitől, falujuk és az iskolájuk
történetét formálókról. Legutóbb a II. világháborút megélteket bírták szóra. A rákóczitelepi nyugdíjasok közösségéhez kopogtattak be. A hajdani, fonóbeli hangulatot árasztva csütörtökönként találkoztak a tanulók a nyugdíjasklub tagjaival, akik még a modern technika, a diktafon jelenlététől sem ijedtek meg - sorolta Bárdos Zsuzsa.
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Eötvös József Tagintézmény
Sulinyitogató

A

rákóczitelepi tagiskolában évek óta hagyomány a „Sulinyitogató” oviprogram. Minden hónapban
van valamilyen közös program, foglalkozás a szomszédos óvoda nagycsoportos gyermekeivel. Ezeken, az alkalmakon az óvodások betekinthetnek az iskolai élet mindennapjaiba.

2007. november 19-én délután fél 3-kor tartottuk meg a szokásos foglalkozásunkat, mely az ősz témaköréhez

kötődött. A téma „Barkácsolás természetes anyagokból” volt.
A bevezető részben a nagycsoportosok számot adtak ismereteikről: az őszi időjárásról, az őszi mezőgazdasági munkálatokról, a termesztett növények betakarításáról, azok felhasználásáról. Néhány mondatban megismerkedhettek a régi paraszti élet szokásaival: a kukoricatöréssel, csuhéfosztással. Ezután kezdődött a barkácsolás,
babakészítés csutkából, csuhéból. Matematikai tudásukra is szükség volt, amikor a szükséges csuhéleveleket
nekik kellett kiválogatni, megszámolni. Ezután következett a tervezés, majd a kivitelezés. Bár a félkész munkadarabok még repülőként funkcionáltak, a foglalkozás végére mindenki gazdagodhatott egy maga készítette
csutkababával. Ezt szerepjáték követte, ahol elnevezték babáikat, majd azok „beszélgettek” is egymással.
A foglalkozás előkészítésében, megtartásában nagy segítséget jelentettek a „Játszóház” szakkör tagjai, hiszen
hagyomány az is, hogy a nagyobb tanulókat bevonjuk a munkálatokba, így együtt dolgozhatnak testvérek,
szomszédok, ismerős gyerekek.
Az óvodások egy vidám, jó hangulatú, kellemes délutánt tölthettek nálunk.
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Eötvös József Tagintézmény
„Jó tanuló, jó sportoló” az Eötvösben

B

ékéscsabán, a Csaba Centerben tartotta kedden az országos diákolimpiai bajnokok köszöntését a Békés Megyei Diáksport Tanács. Kováts Tibor, a megyei diáksport tanács titkára köszöntője után Farkas Zoltán a megyei önkormányzat alelnöke méltatta a diákolimpiai bajnokokat, azok testnevelőit,

edzőit.

Szlatényi György, a Magyar Diáksport Tanács főtitkára kiemelte, Békés megye a 2006-2007-es tanévben
a megyék versenyében Budapest mögött a második lett, harmincnyolc egyéni bajnoki címmel és tizennyolc
csapatbajnoki aranyéremmel. Az ünnepségen a diákolimpiai bajnokok és edzőik, testnevelőik ajándékot vettek
át. Békés megye "Jó tanulója, jó sportolója" címet Károlyi Szabolcs búvárúszó (Orosháza, Vörösmarty Mihály
Általános Iskola), Sóti Csaba atléta, kézilabdázó (Orosháza, Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium) és
Gyenge Andrea röplabdázó (Békéscsaba, Rózsa Ferenc Gimnázium) vette át. "Békés Megye Diáksportjáért"
kitüntetésben részesült Bárdos Tibor és Orosi Pál a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium testnevelői. Gyulay
Zsolt olimpiai bajnok kajakos az ünnepség díszvendége elmondta, számára is nagy örömet jelentettek gyerekkorában a hasonló kedves rendezvények.
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Székhelyintézmény
ÉKP-s továbbképzés
november 6– 8.

Z

alabéren tantárgypedagógiai továbbképzésen vett részt iskolánk két pedagógusa, Nemesné Dénes Annamária és Benkő Zoltánné.

A tantárgypedagógiai továbbképzésen az „Ember és természet” műveltségterület keretén belül a természetismeret, biológia, földrajz, fizika, kémia, számítástechnika tantárgyak témakörei szerepeltek. A továbbképzés első
napján rész vett Dr. Zsolnai József is, aki előadást tartott a tudománypedagógiai elméleti és gyakorlati alapjairól.
A második és harmadik napon a pedagógusok bemutató órákon vettek rész, amelyeket szekcióülések követtek.
A továbbképzés tapasztalatait a mindennapi tanítás gyakorlatában tudják pedagógusaink hasznosítani.
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Székhelyintézmény
Munkaértekezlet

z értekezleten jelen volt Kisné Bor Emília igazgatóhelyettes asszony Víghné Pintér Lilla tagintézményvezető Sitkei Anikó igazgatóhelyettes, tantestület pedagógusai jelenléti ív szerint.
A tagintézmény-vezető ismertette az elmúlt időszak történéseit, a Helyi tanterv módosításának sürgetését. A
NAT szerint és a nem szakrendszerű oktatás szerint kell átdolgozni a helyi tantervet!
Felkérte DÖK-öt hirdesse meg, és szervezze meg tavaszra a papírhulladék-gyűjtést.
Meghallgattuk a Munkaközösség-vezetők, diákönkormányzat, közalkalmazotti tanács, szakszervezet,
HEFOP beszámolóit.

Adventi koszorú és ajtódísz készítő verseny

I

skolánk hagyománya szerint ebben az évben is megrendeztük. Az advent a karácsonyra készülés időszaka.
Mindenki szívét melegség tölti el, ha tudja, hogy hamarosan eljön újra a karácsony, és elkezdhet készülődni
rá. Délután 14 és 16 óra között , hogy egy kellemes délutánt tölthessünk el együtt.
Minden osztály képviseltette magát a versenyen 4-5 tanulóval. A verseny zsűrije nem osztottak ki helyezéseket, hiszen minden osztály koszorúja és dísze lélegzetelállítóan szép volt. Gyermekeink kreatív ötleteivel most
is bebizonyították azt, hogy nem a drága pénzen megvásárolt dolgok, ajándékok a jók, hanem az együtt elkészített díszek.
Az alsósok tanítónőjük segítségével készítettek pompás alkotásokat. A színek és az illatok alkotta összhangban csodálatosan olvadtak össze a meghittséget sugárzó gyertyalángok fényei.
A felsősök munkáit az egyszerűség alkotta szépség, a kreativitás, a mézeskalács és a fahéj illata jellemezte.
Ezen a délutánon mindenki lelkileg feltöltődve tért haza, hiszen a közösség varázsa, a gyönyörű díszek, koszorúk a gyertyák fényével mindannyiunk szívébe melegséget hozott. A szeretet fénye ismét kigyulladt gyertyáink lángjában.

Pályaválasztási szülői értekezlet

A

8. osztályos tanulók, a szülők, tagintézmény-vezetőnk, a 8-os osztályfőnökök, illetve a meghívott vendégeink vettek részt. Képviseltette magát Orosháza Városi Önkormányzat Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény, Orosháza Város Önkormányzat Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolája, Orosházai Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium, illetve Ügyviteli Szakképző Iskola.
Felvételivel kapcsolatos jogszabályok, határidőkkel kapcsolatos tudnivalók után a meghívott vendégeink bemutatták iskoláikat.
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Székhelyintézmény
Szakmai napok
november 20—21.

Iskolánk HEFOP 2 napos szakmai tartott Sitkei Anikó igazgatóhelyettes lelkiismeretes irányításával.
Programok:
XII. 20. 1. Megnyitó
2. Szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése történelemórán
(Bemutató tanítás: Kinyó Péter)
3. TDK a kompetenciák tükrében
(Előadás: Dr. Kincses Istvánné)
4. Óramegbeszélés, konzultáció
XII. 21.

Matematika-logikai kompetencia fejlesztése matematika órán
(Bemutató tanítás: Benkő Zoltánné)
Szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése osztályfőnöki órán
(Bemutató tanítás: Fehérné Kiss Katalin)
Órák megbeszélése, konzultáció
Zárás

Büszkék voltunk Kinyó Péter, Benkő Zoltánné, Fehérné Kiss Katalin kollegákra és tanítványaikra a bemutató órákon.
Magasfokú bemutatókat láthattunk a kompetencia alapú oktatás terén.
TDK-ról szóló színvonalas előadást hallhattunk Dr. Kincses Istvánné pedagógusunktól.
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Rendhagyó irodalom óra

ovemberben az elmúlt évekhez hasonlóan ellátogatott tagintézményünkbe a
Békés Megyei Jókai Színház két neves
színművésze, Tomanek Gábor és Nagy
Erika. Tavaly az alsó tagozatosoknak adtak elő fergeteges hangulatú műsort, az idén komolyabb hangvételű előadással érkeztek a felső tagozatosokhoz.
Ady Endréről készült összeállítást hallhattunk „Séta
a bölcsőhely körül” címmel. Sok érdekes részletet
ismerhettek meg a költő életéről a hetedikes és
nyolcadikos tanulók, s élvezhették Ady Endre verseit a művészek előadásában. Külön öröm volt a
gyerekeknek, hogy most tanult verseket is hallhattak. A műsor végén nem csak a gyerekek mondtak
köszönetet, hanem a színművészek is megköszönték
a komoly figyelmet.

„Serkenj fel, kegyes nép…”

K

Kárpát – medencei Kodály vetélkedő

odály Zoltán születésének 125., halálának 40. évfordulója alkalmából a Magyar Zenei Tanács és az
Ifjú Zenebarátok Magyarországi Egyesülete zenei vetélkedőt hirdetett általános és középiskolás
diákoknak.
A versenyre 106 csapat jelentkezett. A Vörösmarty Mihály Tagintézmény zenei tagozatának 8.
osztályos tanulói is beneveztek a versenyre. A csapat tagjai: Borbély Henrietta, Molnár Nikolett, Nagy Vivien,
Olajos Zsuzsanna, Tornyi – Molnár Alexandra és Varga Bernadett. A vetélkedőre a tanulókat Tóth Margit tanárnő készítette fel. A felkészülés már a nyári szünetben elkezdődött; hiszen tudni kellett Kodály életének fontos eseményeit, műveinek keletkezési dátumát. Fel kellett ismerni kórusműveit, színpadi alkotásait, zenekari
darabjait, szolmizálni, énekelni is kellett.
2007. október 06-án, Orosházán tartották meg a verseny elődöntőjét, ahol a csapat egy ponttal maradt le az
I. helyről. De búslakodásra nem volt okuk, hiszen magas pontszámuk alapján meghívást kaptak a középdöntőbe.
A lelkes csapat nagyon készült erre a jeles napra: 2007. november 16-ra.
Budapesten, a Kodály – Emlékházban került sor a középdöntőre. A csaknem 3 órás verseny rendkívül izgalmas volt.
Az elgondolkodtató, becsapós, játékos, ismeretet számonkérő feladatokat a 6 csapat fej fej mellett haladva
oldotta meg. Örömteli, elkeseredett, lelkesítő, lemondó, izgalmas pillanatokat élt meg a „SÁRKÁNYFEJ” csapat. A győzelem reménye az utolsó feladatnál tűnt el. Kicsit csalódottan, de tapasztalatokban, tudásban, élményekben gazdagodva fejezték be a versenyt.
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Sok nyelven egy célért

A

Vörösmarty Mihály Tagintézményben

tünk észt recept alapján készült gyömbéres mézeska-

harmadik éve folytatjuk a Comenius

lácsot. Kék és fehér színű gyertyát gyújtva emlékez-

iskolai projektet. E tevékenység kap-

tünk meg a finnek közelgő nemzeti ünnepéről.

csán 2007. novemberének végén im-

A program másik célja, hogy egymás kultúrá-

már második alakalommal nyílt lehetőségünk arra,

ját jobban megismerjük. Ehhez kapcsolódóan ün-

hogy meglátogassuk észt partneriskolánkat. Intézmé-

nepi műsort szerveztünk, melyen az észtek népdal-

nyünket 10 fős, tanárokból és tanulókból álló cso-

okkal, finn partnereink pedig Luca napjához kap-

port képviselte a kiltsi találkozón. Itt a harmadik

csolódó előadásokkal léptek fel. A mi csoportunk

társunk, egy finn iskola nevelőinek és diákjainak egy

betlehemest adott elő.

csoportjával együtt megvitattuk az eddig elért ered-

Szabadidőnkben elkészíthettünk egy észt gye-

ményeinket, megbeszéltük a következő lépéseket,

rekjátékot fából, illetve erdei sétán vettünk részt. Az

hogy programunkat minél sikeresebben megvalósít-

iskola egy XVII. századi kastélyban van, s így fan-

hassuk. Bár a projekt hivatalos nyelve az angol,

tasztikus élmény volt ragyogó napsütésben a frissen

gyakran használhattuk orosz és német nyelvtudásun-

hullott hóban bejárni a parkot, közben pedig megis-

kat is. Programunkban egy szótár segítségével bizo-

merkedhettünk az épülethez és a környékéhez kap-

nyítjuk az észt, finn és magyar nyelv közös finn-

csolódó mondákkal.

ugor eredetét. A mostani találkozón bemutattuk az
iskolánk által készített szótárprogramot és a gyűjtött
szóanyagot.

Programunk zárásaként Tallinnban megtekintettük az óvárost, mely a világörökség része.
A tanév végén egy orosházi találkozóval záró-

Karácsony közeledtével megajándékoztuk egy-

dik a projekt, de reméljük, az intézmények közötti

mást tanulóink által készített meglepetésekkel. Han-

kapcsolatok úgy megerősödnek, hogy tovább élnek

gulatos vacsorán mutattuk be legjellemzőbb karácso-

majd más keretek között.

nyi süteményeinket, illetve süthettünk és díszíthet-
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Szakiskolások Megyei Számítástechnika Versenye

E

bben a tanévben 2007. november 17-én rendezte meg harmadik alkalommal tagintézményünk a szakiskolás tanulóknak szóló számítástechnikai versenyt.
A versenyre a megye szakiskolás tanulói jelentkezhettek azzal a céllal, hogy az országos verseny előtt felmérjék tudásukat. A verseny azzal a céllal jött létre három évvel ezelőtt, hogy lehetőséget biztosítsunk a szakiskolában tanulók informatikai tudásuk kamatoztatására. E hiánypótló verseny nagy érdeklődéssel tartott számot,
melyen a megye több iskolája vett részt.
Két kategóriában versenyeztek a tanulók, a 9. és 10. évfolyamról. Mind a két korosztálynak egy elméleti
tesztlapot és egy gyakorlati feladatlapot kellett megoldani. Az elméletet írásban a gyakorlatot számítógépen
végezték el.
Mind a két kategóriában számot kellett adni a tanulóknak hardverismereteikről, operációs rendszerről, szövegszerkesztésről, bemutató készítésről, táblázatkezelésről és internet használatról.
Amíg a diákok tudásukat, a tanult és a szerzett ismereteik alapján mutatták be, addig felkészítő tanáruknak
egy kis ismertetőt tartottunk a digitális tábla világából. A kollégák nagy figyelemmel kísérték, majd kicsit félénken, de a végén nagy bátorsággal próbálták is ki a gyakorlatban az interaktív táblát. A tábla használatát a
versenyzők is megtekinthették és ki is próbálhatták.
Az egész napos verseny igen jó hangulatban telt, s a versenyzők nagyon sok szép ajándékkal térhettek haza a
verseny támogatója jóvoltából.

Rendhagyó Eötvös – nap

November

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Egészségnevelési vetélkedő

N

ovember az egészségvédelem hava. Tagintézményünkben minden évben a hagyomány szerint ebben az
időszakban kerül megrendezésre az egészségnevelési vetélkedő az alsó tagozat harmadik és negyedik osztályosai számára. A jó hangulatú erőpróbán az osztályok legjobbjai játékos feladatok megoldásával bizonyíthatták
tudásukat a témáról. Szóba került az egészséges életmód, a napirend fontossága, higiénia otthon és az iskolában, a fogmosás szükségessége és annak helyes módozatai. A versenyző csapatok keresztrejtvények, TOTÓ,
igaz-hamis állítások eldöntésével gyűjtögették pontjaikat a jó helyezésekért. A legnépszerűbb játék az almaevő
verseny volt: az a csapat nyerte a versenyszámot, akinek a versenyzője utolsónak végzett az almájával, hiszen a
helyes táplálkozás legfontosabb szabálya hogy minden falatot jól rágjunk meg…
Nagy meglepetésre a versenyt a 3. c osztály nyerte meg, maga mögé utasítva az összes negyedikes csapatot. A
jó hangulatú eseményt senki nem hagyhatta el ajándékok nélkül, a egészséges életmódhoz kapcsolódó eszközök (fogkefe, fogkrém, fésű) és egy-egy alma került kiosztásra.

A

z alsósok után természetesen nem maradhatott el a felsős egészségvédelmi vetélkedő sem. Az iskola mind
a tizenkét felsős osztálya képviseltette magát a megmérettetésen. A 3-3 fős csapatok két korcsoportban (5-6. és
7-8. osztály) versenyeztek. A tanulóknak keményen meg kellett küzdeniük az igen nehéz feladatokkal: utasítások alapján készítettek rajzot, TOTÓ-t töltöttek ki, meghatározások alapján ismertek fel különböző egészséges
élelmiszereket, zöldségeket és gyümölcsöket, majd egy szétvágott képet raktak ki a lehető leggyorsabban. Nem
maradhatott ki az alsósoknál oly nagy sikert aratott almaevő verseny sem: a felsősök is úgy gondolták, hogy a
verseny megnyerése céljából félreteszik a helyes étkezés szabályait. Ezért aztán volt nagy meglepetés, amikor
kihirdették a verseny eredményét, és a leglassabb csapat nyert.
Jó hangulatban telt a délután, mindenki elégedetten, ajándékokkal tért haza. A versennyel a szervezők elérték a
céljukat: rávilágítani az egészséges életmód, a higiénia, a helyes táplálkozás fontosságára.
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Alsós szakmai nap
November 13—15.

A

szakmai napokat az alsós munkaközösség rendezte azzal a céllal, hogy iskolán belül és iskolán kívül is
megmutassa a kompetenciaalapú oktatás milyenségét.

Az első napon két magyar órát láthattak a 3.c osztályban az érdeklődők. Bár az óra 11-kor kezdődött, a
késői időpont és a szokatlan körülmények ellenére a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Felszabadultan vettek részt a drámajátékokban, fegyelmezetten dolgoztak a csoportokban. A feladatok ellenőrzésénél felhasználták az interaktív tábla nyújtotta lehetőséget is, hiszen a feladatok megoldásait power pointban nézhették meg.
Mindegyik csoport hatékonyan dolgozott, ezért a második óra végén mindegyik megkapta a jutalmat, a

puzz-

le kirakót, mely természetesen a feldolgozott Lázár Ervin : Négyszögletű kerek erdő modulhoz tartozott. Az
órán résztvevő látogatók tapasztalatokkal gazdagabban távoztak, többen elmondták, hogy ez a két óra tette világossá számukra a kompetencia alapú oktatás mibenlétét, hasznosságát.
Második napon Bartáné Hosszu Erika tartott szintén a 3. c osztályban matematika bemutatót, harmadik
napon Selmeczi Edit tartott a 3. a osztályban testnevelés órát, hogy ezzel is bemutassa a szociális-életvitel modulok taníthatóságát. Az utóbbi két órát is a látogatók nagy száma határozta meg, melyeken már részt vettek az
intézmény vezetői is, igen pozitívan szólva a látottakról.

