Késın kel a nap, teli van még
csordultig az ég sőrő sötéttel.
Oly feketén teli még,
szinte lecseppen.
Roppan a jégen a hajnal
lépte a szürke hidegben.
Radnóti Miklós, 1941. február 5.

Czina Sándor Tagintézmény
A falu élete, projekthét a Czinában
Tagintézményünk történetében elıször került sor – a nem szakrendszerő oktatás keretében – projekthét lebonyolítására 2009. január 19-23.
Az 5. osztály és az ott tanító pedagógusok nagy várakozással és izgalommal kezdték el a
munkát. Elsı állomás a tervezés volt. Ekkor döntöttük el, hogy a falusi ház alapos megismerését a Darvas-házban kezdjük. A téli szünet utáni elsı héten jártunk ott.
A gyerekek megfigyelı lapot kaptak, s annak segítségével párokban „térképezték” fel a
híres író valamikori lakhelyét. A lelkesedés óriási volt. Az újszerő múzeumlátogatás izgalmas volt szerintük a hideg, zord idı ellenére.
Ekkortól már győjtés indult, régi használati tárgyakat, eszközöket hoztak be az iskolába.
A témahéten lázas munka folyt az 5.-ben.
Sorra készültek a tablók a győjtımunkák alapján.
Az iskolai könyvtár gyakori látogatói voltak az 5.-esek.
Az ének- és a rajzórák kivételével minden órán a faluval, a falu életével foglalkoztak a
gyerekek.
Csoportonként feldolgozták a falusi lakóház építését, berendezési és használati tárgyait,
az illemet, a táplálkozást és az akkori oktatást. Régies szavak magyarázatát keresték ki és
írták le nyelvtanórán, közmondásokkal, szólásokkal ismerkedtek csoportonként aszerint,
hogy kik melyik témát dolgozták fel. Matematikaórán nevet adtak Kukorica Jancsi falujának,
„Jánosfalva”, majd elkészítették egy falu térképét, a mezıgazdasághoz kapcsolódó adatokat
elemeztek, s ábrázoltak grafikonon. A falu kialakulásának története, az ehhez kapcsolódó
életmódbeli ismeretek sem maradhattak el történelemórákon. Angol- és németórákon a falu
állatainak nevét, hangját tanulták meg és dolgozták fel képes tablón. Testnevelésórán népi
játékokat győjtöttek és tanultak meg. A számítógépen a falurajzokat élvezettel – és már kellı
szakértelemmel készítették. Technikaórán lovas kocsi készült nagy buzgalommal.
A témahetet többek között úgy értékelték, hogy „sokat játszottunk, de közben rengeteget
tanultunk.” Az elkészült tablók az emeleti folyosón kaptak nyilvánosságot. A győjtött tárgyakat az osztályteremben tekinthetik meg az érdeklıdık.

Czina Sándor Tagintézmény
Iskolába hívogató
Játékos sportfoglalkozás

Az „Iskolába hívogató” foglalkozássorozat 3. állomása volt a játékos sportdélután januárban.
Sok jövendı iskolás elfogadta a meghívásunkat ezen a napon. Örömmel és nagy-nagy
figyelemmel vettek részt a feladatokban. A legérdekesebb talán az volt számukra, hogy hatalmas helyen, a tornateremben tehették próbára erejüket, kitartásukat. Szabad volt kúszni,
mászni, a bordásfalat kipróbálni. A foglalkozás végén kipirult, boldog arccal, újabb élményekkel tértek haza jövendı iskolájukból.

Eötvös József Tagintézmény
Játékos vetélkedı
Január 22-én gyerekzsivajjal népesült be az Eötvös-csarnok. Ezen a napon került sor a
városi-körzeti játékos sportvetélkedıre. Orosháza Város Általános Iskolája öt tagintézménye
és a tótkomlósi Jankó János Általános Iskola kisiskolásai mérték össze tudásukat és ügyességüket. Társhordás karikával, nyusziugrás, labdavezetı-váltó szerepelt a feladatok között. A
vetélkedıt iskolánk csapata nyerte. Pappné Horváth Zsuzsanna testnevelı által felkészített
csapat képviseli Orosházát a Békésen megrendezendı megyei döntıben.

Székhelyintézmény
Comenius projektismertetı

Az OVÁI PSZI tanulói és pedagógusai számára már ismerıs név a Comenius, hiszen
ez a nemzetközi iskolai együttmőködést jelenti. 2008-2010 között „Együtt a Földünkért!”
címen dolgoznak közösen egy spanyol, egy lengyel és egy francia iskolával a téma kidolgozásáért. A kiutazó pedagógusok nagy élményekkel számoltak be a franciaországi projekttalálkozó eseményeirıl 2009. január 8-án. Az elıadásukat a sok szép látnivalóról készült fénykép és egy rövid DVD film tette még színesebbé. Az elıadók felosztották maguk között a
hatnapos út eseményeit és kulturális látnivalóit. A projekt koordinátora, Gulyás Katalin ismertette az iskolában folyó projektmunkát és az elsı félév közös projekttermékeit. Pedagógusaink a francia iskolarendszert, Ecole Saint Yves partneriskolát, St Malo, Rennes, Mont
Saint Michel és a breton kisvárosok világába kalauzolta el az elıadáson megjelent szülıket,
tanulókat, tanárokat és a tagintézmények pedagógusait.

Óvónık meglátogatták elsıseinket
2008. január 28-án az elsı osztályosaink óvó nénieit vártuk az iskolánkba. Három elsı
osztályban láthattak magyar és matematika órát. A gyerekek ügyesen dolgoztak, tanultak.
Vidáman, felszabadultan mutatták, hogyan olvasnak, írnak és számolnak.
Az elsısök lázasan készültek a nagy napra, hiszen régen találkoztak velük. Ajándékkal
és szép szóval kedveskedtek egymásnak.
Óvónık elégedetten mosolyogtak „tanítványaikra”, pedagógusainkra.
Kellemes délelıtt volt mindannyiunk számára.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Sportdélután a Vörösmartyban

Január 29-én került megrendezésre iskolánkban a GYIÖK rendezvény sorozatán belül a
ping-pong és atlétika est. Ezen a délutánon az iskola tornaterme tárt kapukkal várta a mozogni, sportolni szeretı diákokat. A gyerekek mozgásos délutánja 5 –tıl kezdıdött és este fél
kilencig tartott. Ezen több mint 30 gyerek vett részt.
Természetesen nagy szeretettel várta a jelen lévıket egy kis frissítı gyümölcs és ásványvíz. Így sportolás közben további energiát győjtöttek a játékhoz. Sajnos a többi intézménybıl nem volt érdeklıdı, de mi akik ott voltunk remekül éreztük magunkat. Nagy mérkızéseket játszottunk, tét nélkül, önfeledten. Az ping-pong asztal körüli forgónak nagy sikere volt és jókat nevettünk ha néha mellé trafáltunk. Ennek az estének a sikerén felbuzdulva
az iskolai DÖK szervezésében hetente egyszer egy órára találkozunk a tornateremben és játszunk egy jót.

