Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.
Kosztolányi Dezső: Karácsony
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Czina Sándor Tagintézmény

Az Advent időszakában a művelődési központ előtti téren a műsorban részt vett a 4. osztály.

A városi Karácsonyi hangversenyre is decemberben került sor a Petőfi Művelődési Központ
Koncerttermében. A zsúfolásig megtelt teremben többek között fellépett Orosháza Város Általános Iskolája pedagógus énekkara. A Czina Tagintézmény képviseletében Szabó Klaudia
és Szabó Melinda 8. osztályos tanulók verset mondtak.

Az óvodások Mikulás-napi köszöntése évtizedekre visszatekintő hagyomány tagintézményünkben. Ebben a tanévben is ajándékokkal kedveskedtek az alsó tagozatosok az Uzsoki
és az Ifjúság Úti Tagóvoda kis lakóinak.

A karácsonyi forgatag elmaradhatatlan rendezvénye volt a felső tagozaton a suli diszkó. A 7. évfolyam tanulói
színvonalas hangulatot teremtettek mindenki megelégedésére.

„Aranykapu” vásárt szervezett az 5. osztály az utolsó héten.
A szülők által készített ötletes, praktikus ajándékok találtak gazdára a lelkes ötödikesek
jóvoltából.

Ez az az időszak, amikor évek óta minden reggel halk karácsonyi zene várja az iskolába érkezőket. A mécsesek
lángja meghitté varázsolja ezeket a napokat karácsony előtt.
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Czina Sándor Tagintézmény
DÖK—karácsony 2007

A

városi karácsonyi ünnepségre érkező nézőket – egy–egy tagintézmény küldöttségét -szaloncukorral várták a diákönkormányzat képviselői.
A tagintézmények műsorszámait zömmel alsó tagozatosok adták elő. A Czina Sándor tagintézményből a 4.
osztály betlehemes műsorral, a 8. osztályos lányok versfüzérrel szerepeltek.

Az ünnepi készülődés lázában sem feledkeztünk meg azokról, akik a következő tanévtől már tagintézményünk
tanulói lehetnek. „Iskolába hívogató” programsorozatunk második állomásaként kézműves foglalkozásra hívtuk őket, ahol a leendő tanítónénikkel is megismerkedhettek.
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Czina Sándor Tagintézmény

A

lsósaink bensőséges ünnepe a fenyőünnep. Minden osztály készül valamilyen műsorral. Az apróságok
külön izgalommal ajándékozzák meg egymást versekkel, dalokkal, jelenetekkel.
Az ünnepélyes hangulat részesei az óvodások is.

A

Mikulás-ünnepségeket a felső tagozaton a téli szünet előtti utolsó tanítási napon rendezzük évek óta. A
meghitt közös ünneplés fénypontja egymás ajándékozása. Osztályonként változó, hogy előzőleg húzzák
ki, hogy osztálytársaik közül kinek készítenek csomagot, vagy az ünnep délutánján sorsolják ki, kié a csomag.
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Eötvös József Tagintézmény
Szakmai nap az Eötvösben (HEFOP 3.1.3.)

2007. december 12-én a programban résztvevő tanárok szakmai napot tartottak iskolánkban. Bemutatták,
hogyan alkalmazzák az új módszereket a tanítási órákon. Fésűné Bálint Gizella a 6. b osztályban tartott bemutató órát, ahol Kőműves Kelemenné balladáját dolgozták fel csoportmunkában a digitális tábla használatával.
Az együttműködés, egymásra figyelés, segítőkészség, döntések elfogadása igen nagy hangsúlyt kaptak a tanítási órán
Pappné Rózsa Judit 8.b osztályban év eleje óta bevezette a kémia tanításába a kooperatív tanulási módszereket, s ezekből a módszerekből szedtek össze egy kis csokrot a bemutató órára. A gyerekek csoportokban dolgoztak a „szakértői mozaik” módszerével. Az óra végén egy kisfilmet néztek meg a tanulók a cseppfolyós nitrogén tulajdonságairól.
Birkás Istvánné vezetésével az 5. a osztályban az „Élet a Földön” modult dolgozták fel. Jellemezniük kellett
az élőhelyeket közösen a csoporton belül, majd plakát készítése volt a feladat a legjellemzőbb növények felhasználásával.
A nap programját két előadás zárta, ahol Blahóné Gali Erzsébet és Schmidt Jenőné számolt be tapasztalatairól az érdeklődőknek.
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A

Eötvös József Tagintézmény
Karácsonyi műsor a helyi nyugdíjas klubban
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Érdekvé-

2.c, Nagy Nikoletta 2.c, Szabó Alexandra 2.c,

delmi Egyesülete december 8-án tar-

Farkas Eszter 3.c - versmondás, Kovács

totta az idei év utolsó rendezvényét,

Alexandra7.d - szintetizátor, Kovács Brigitta 5.c

melyen közel 90 tag vett részt. A rákóczitelepi

- furulya. A nagymamák éa a nagypapák büsz-

kisiskolások Kissné Tarján Katalin és Lénárd

kén nézték fellépő unokáikat. Ezután megérke-

Lászlóné vezetésével felejthetetlen karácsonyi

zett a nagyszakállú Télapó, az elmaradhatatlan

zenés műsort adtak elő. A résztvevők: Sós Va-

krampusszal, és csomagot kapott minden jelen-

nessza 1.c, Rakonczai Kíra 1.c, Gyuris Renáta

lévő.

Városi betlehemkészítő pályázat nyertesei

A

város adventi koszorújának negyedik gyertyáját egy nappal karácsony előtt gyújtották
meg. Az Oros-haza Baráti Társaság által

meghirdetett betlehemkészítő verseny eredményét is
ezen a délutánon hirdették ki. Az internetes szavazáson az Eötvös József Tagintézmény Rákóczitelepi telephelyének 2. c osztálya lett az első. A Betlehemkészítő tanulók: Gyuris Renáta, Horváth Szabolcs, Juhász Karolina, Nagy Attila, Szél Piroska, Üveges Mónika voltak. Felkészítő tanáruk Lénárd Lászlóné. A
díjátadáson Gyuris Renáta képviselte a szorgos csapatot. A tanulók társasjátékot, díszoklevelet és édességet
kaptak, melyet örömmel mutattak meg társaiknak.
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Eötvös József Tagintézmény
Karácsonyi játszóház

2007. december 21-én nagy lelkesedéssel jöttek alsós tanulóink az iskolába. „Minden itt van?”, „Tudod?”,
„Juj, de izgulok!” hallatszott innen is, onnan is. Ez érthető is volt, hiszen ünneplőbe öltözött szülők és diákok
készülődtek a folyosókon és a tantermekben.
A napi program első felében az osztályok adták elő Karácsonyi műsoraikat szüleiknek, mely kölcsönös ajándékozással zárult. Ezt a sütemények, üdítők elfogyasztása követte, majd fél 10-kor beindult a már hagyománynak számító Karácsonyi Játszóház, melyen természetesen a diákok szülei is jelen voltak, aktívan közreműködtek, serényen kézműveskedtek.
A játszóházban sokféle kreatív technikát kipróbálhattak a vállalkozó szellemű gyermekek és felnőttek. Diós
Ignácné és Gyarmati Nóra előkontúrozott matricamintái hamarosan elfogytak, színesebbnél színesebb alkotások kerültek ki az ügyes kezek alól. Fabók Lászlóné vezetésével szépen díszített ünnepi szalvétatartót kreálhattak az érdeklődők. A karácsonyi csomagokra való üdvözlőlapokat Fehérné Lovas Erzsébet irányításával készíthette el mindenki. Lénárd Lászlóné vezetésével gyékényből készült angyalokat kötözhetett az, aki a természetes karácsonyfadísz iránt érdeklődött. Ügyes kezű szülők még ablakdíszt is készítettek ebből az egyszerű, de
manapság ritkán használt anyagból. Dél felé finom illatok szálltak a tankonyha felől, hiszen itt sütötték az ünnepi mézeskalácsot az anyukák. A receptek használhatóságáról vidáman majszoló tanulók győzték meg alkalmi
cukrászainkat. 12 órakor következtek a közös, iskolai karácsonyi műsorok.

M

Karácsony

íg az alsósok az egész délelőttöt a karácsony jegyében töltötték Rákóczitelepen,
addig a felső tagozatosok csak délben, a
tanítási órák után kezdték az ünneplést. Akkor viszont rögtön két műsort is megtekinthettek. Elsőként
az 5. c osztály előadásában Saint-Exupéry soha el
nem avuló műve, A KISHERCEG került színre. Ezt
követte a Művelődési Központ előtt advent első vasárnapján óriási sikerrel bemutatott műsor, mellyel a
rákóczitelepi tanulók az Eötvös tagintézményt képviselték a városi ünnepségsorozaton. Az ottani fergeteges szereplésüket az iskolai Karácsony keretein belül
is megismételték. Mind a két előadás Bárdos Zsuzsa
tanárnő kreativitásának és energiájának köszönhetően
valósult meg, aki megoldhatatlan problémát nem ismerve vitte színre a két darabot.
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Eötvös József Tagintézmény
Eötvös—karácsony

S

zínvonalas karácsonyi műsort tartottak az
utolsó tanítási napon az Eötvös József
Tagintézményben.

A

sportcsarnokban

szülők és tanulók gyülekeztek, hogy megnézzék a
kicsik és a nagyobbacskák előadását. Az alsó és
felső tagozatos diákok egyaránt szerepeltek a rendezvényen. A népviseletbe öltözött lányok és fiúk
megjelenése, az előadott népi körjátékok, az
üvegestánc kellemes hangulatot teremtett. Hagyományos módon verseket és dalokat adtak elő a gyerekek, ám meghittebbé, bensőségesebbé tették azáltal, hogy körben ültek és a gyertyák fénye ölelte
körül őket. A program utolsó perceiben az összes
szereplő visszatért a képzeletbeli színpadra, ahol a
terem közepén egy gyertyákból kirakott ragyogó
szív tündökölt, majd közös énekléssel, kezükben
csillagszóróval zárták a műsort.
Színvonalas karácsonyi műsort tartottak az utolsó
tanítási napon az Eötvös József Tagintézményben.
A sportcsarnokban szülők és tanulók gyülekeztek,
hogy megnézzék a kicsik és a nagyobbacskák előadását. Az alsó és felső tagozatos diákok egyaránt
szerepeltek a rendezvényen. A népviseletbe öltözött lányok és fiúk megjelenése, az előadott népi körjátékok, az üvegestánc kellemes hangulatot teremtett.
Hagyományos módon verseket és dalokat adtak elő a gyerekek, ám meghittebbé, bensőségesebbé tették azáltal, hogy körben ültek és a gyertyák fénye ölelte körül őket. A program utolsó perceiben az összes szereplő
visszatért a képzeletbeli színpadra, ahol a terem közepén egy gyertyákból kirakott ragyogó szív tündökölt,
majd közös énekléssel, kezükben csillagszóróval zárták a műsort.
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Székhelyintézmény
Óvodások az iskolában

H

agyományainknak megfelelően láttuk vendégül városunkban lévő óvodák óvónőit és nagycsoportos
óvodásait. A szervezési és lebonyolítási feladatokat részarányosan osztottuk fel: negyedik évfolyamosok tanulói és tanítói apró és ízléses ajándékot készítettek, a harmadik osztályosok műsort állítottak
össze, a többiek a vendéglátásban, teremdíszítésben foglalatoskodtak. Igazi csapatmunka volt Újításként állandó hátteret (alapként hosszú időtávra használható) készítettünk és olyan műsorlapot, amely tartalmazta az öszszes szereplő gyermek nevét. (Jelzés ez az óvodai munka továbbfolytatásának értékelésére!)
A műsorra érkezők fogadása illendő és pontos volt, a tájékoztatás udvarias. Az óvodások ültetése jó és kényelmes, a műsor áttekinthető, érdekes, életkornak megfelelő, élvezetes, az óvónők vendéglátása maradéktalan volt.
Ennek köszönhető, hogy a szóbeli visszajelzések alapján (szülők, pedagógusok) jól szervezett, jó hangulatú,
időben és térben megfelelő szervezettségűnek tartották vendéglátásunkat.

A mikulás

I

skolánkban már évek óta hagyomány, hogy az alsó tagozatos gyerekeknek a harmadik évfolyam tanulói
Mikulás- és Karácsonyi műsort adnak elő. Színvonalas jelenetet, bábelőadást, éneklést, táncolást és angolnémet dalokat láthatunk és hallhatunk.
Több éves hagyomány iskolánkban, hogy Pedagógus Szakszervezetünk megvendégelje a szakszervezeti tagok
gyermekeit december 6-án Mikuláscsomaggal. Iskolánk harmadikos tanulói bábelőadással kedveskedtek, ami
nagy sikert aratott.

Tiniparlament

I

skolánk tanulói Tiniparlamenten vettek részt Mórahalmon. Szél Dávid 8.b osztályos, Polyák Ádám 7.b
osztályos tanuló és Karsainé Kovács Mária DÖK-vezető képviselte megyénket régiónkból. A parlament
mottója: ” Aki (és ami) a szívedet nyomja!”
A színvonalas programot a bűnmegelőzés és az esélyegyenlőség köré csoportosultak. Sztárvendég volt az
európai élmezőnyhöz tartozó mórahalmi ugróköteles-csapat. A plenáris előadások és szekcióbeszélgetések
során szép élményekkel gazdagodtunk.
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Székhelyintézmény

Óév búcsúztató

V

íghné Pintér Lilla tagintézmény-vezetőnk megható szavakkal emlékezett advent ünnepére, és búcsúztatta az évet. Iskolánk „jó hangú” pedagógusai énekkel kápráztatták el a tantestületet.
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény

Kommunikálás idegen nyelven egész délután

A

z Orosháza Város Általános Iskola Vörösmarty Mihály Tagintézményének idegen nyelvi munkaközössége 2007. december 10-én 9. alkalommal rendezte meg a városi – körzeti angol és
német nyelvű szóbeli versenyét az általános iskolák felső tagozatosai számára.
A versenyre az 500 fő feletti általános iskolák / tagintézményi létszám esetén egy – egy tanuló

nevezhető mindkét nyelvből iskolánként és évfolyamonként. Amennyiben a nevezett tanulók száma egyes évfolyamonként nem érte el a keretlétszámot, a nevezett iskolából azt a tanulólétszám arányában feltöltöttük. A
versenyen külön kategóriában indulhatnak az esetlegesen nyelvvizsgával rendelkező, illetve a német vagy angol anyanyelvű tanulók – követve az országos idegen nyelvű versenykiírás szabályait. A verseny lehetőséget
nyújt a tanulóknak, hogy angol illetve német nyelven kommunikáljanak a nyelvórákon, nyelvtanáraikon kívül
más tanárokkal is. Jó edzésnek tűnik a nyelvvizsgára is. A tanulók zöme lelkiismeretesen készül fel az adott
témákból, öröm hallgatni őket és kommunikálni velük.
Az idén 8 iskola / tagintézmény 80 tanulója versenyzett. A témáink: család, napirend, iskola, ház / lakás, szabadidő / időjárás, barát / barátnő / emberi külső.
A zsűrizést a kollégák ingyen, bérmentve vállalták ebben az évben is. Lelkiismeretes munkájukért, szabadidejük feláldozásáért köszönet illeti őket. Pontot kapnak a tanulók a kommunikációs kézségükre, lexikális és a
nyelvtani tudásukra. A korrekt elbírálás miatt nem osztjuk be a nevelőt a saját tanítványához zsűrizni.
Évek óta támogatóink: Az Iskola Tanulóiért Alapítvány, Német Kisebbségi Önkormányzat és a Proviant Bt.
Köszönjük a segítségüket.
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény
A Mikulás

A

zt hiszem nincs olyan gyerek, aki ne ismerné
az ősz szakállú, piros ruhás, teli puttonyos
Mikulást, aki december 6-án reggelre megtölti a szépen kitisztított, ablakba kitett csizmákat, cipőket. De
vajon ki is ő valójában?
Miklós püspök a Krisztus utáni IV. században élt a
kis-ázsiai Mira városában. A legenda szerint egy szegény ember nagy ínségében nem tudván mi tévő legyen, három leányát akarta áruba bocsátani. Szent
Miklós három egymást követő éjszaka az ablakon át
egy-egy pénzes zacskót dobott az alvó lányok szobájába, ezzel mentette meg becsületüket, és tisztes hozományhoz is juttatta őket. (Ezért jön a Mikulás éjszaka és titokban.)
A szent halála után is „ügyelt” arra, hogy emléknapját méltóképpen ünnepelhessék meg a keresztény
hívek. Egy kolostor rendfőnöke igencsak pórul járt,
amikor nem akarta megengedni a szerzeteseknek,
hogy zsolozsmát énekeljenek Szent Miklós felmagasztalására. A szent ugyanis éjjel megjelent és virgáccsal jól elpáholta a rendfőnököt. (A rossz gyerekek ezért kapnak virgácsot a Mikulástól.)
December 6-a a gyerekek békés, ajándékváró ünnepe. A Mikulás jöttét halk csengettyűszó jelzi
(eredetileg a szent püspök szamarának csengettyűje
volt), a jóságos Mikulás puttonyából pedig előkerülnek az ajándékok, főleg édesség és gyümölcs. Az
ajándékosztó Mikulás hű kísérője Krampusz, aki
virgáccsal bünteti meg a rossz gyerekeket.
Iskolánkban is minden évben megünnepeljük a Mikulást. Az elsősök különösen izgatottan várják, hiszen hagyományosan a Mikulás hozza számukra a
radírengedélyt. A nagyobbak is hegyezik a fülüket,
mikor hallják meg a csengettyű hangját, és ugyanolyan lelkesen fogadják „házi” Mikulásunk és a
krampuszok ajándékait, mint a kisebbek.
1927-ben a finn rádió egy szenzációs hírt jelentett
be: kiderítették a nagy titkot, hol lakik a Mikulás! Lappföldön van egy kis falu, ahol a Mikulás irányításával
manók egész hada készíti az ajándékokat a világ összes gyereke számára. A Mikulásországnak nevezett helység egész évben látogatható, rénszarvas istállók, posta működik, és persze mindenki találkozhat a Mikulással is.
Ha szeretnél írni a Mikulásnak, akkor az angol vagy német nyelvű leveledet a következő címre küldd:
Joulupukki
Santa Claus’ Post Office
Arctic Circle

96930
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény

Karácsonyi ünnepségek

T

agintézményünkben több évtizedes hagyománya van annak, hogy az utolsó
tanítási napon az osztályok átmennek a
Petőfi Művelődési Házba, és megnézik

az iskolai színpadok műsorát, meghallgatják az énekkarokat.
Ebben a tanévben újításként külön ünnepelt az alsó
és a felső tagozat az előbbit Kissné Bor Emília, míg az
utóbbit Pusztainé Szabó Margit nyitotta meg.
Az alsósok Farkasné Iványi Edit tanítónő vezetésével az irodalmi szakkör betlehemes jelenetét nézhették
meg az érdeklődők. Kardosné Bánhidi Éva tanárnő
vezényelte a Kicsinyek Kórusát, akik karácsonyi dalokat énekeltek.

A

felső tagozat irodalmi színpadát Jakóné
Mihály Brigitta vezeti. A színjátszók
karácsonyi népszokásokat elevenítettek
fel. Az ünnepséget a Kodály Zoltán

Gyermekkórus műsora zárta.
Délután, már gyerekek nélkül folytatódott az évbúcsúztató. Orosz László tagintézmény – vezető köszöntötte a nyugdíjas kollégákat, és felolvasta azoknak a
jókívánságait, akik betegségük miatt nem tudtak megjelenni a karácsonyi délutánon.
Vidám beszélgetéssel, múltidézéssel, anekdóták mesélésével telt el a kellemes délután.

