Egy szellı felsikolt, apró üvegre lép
s féllábon elszalad.
Ó április, ó április,
a nap se süt, nem bomlanak
a folyton nedvesorru kis rügyek se még
a füttyös ég alatt.

Radnóti Miklós, 1939 március 12.

Országos mezei futás
Az országos mezei futást 2009. április 16.-án Gödöllın rendezték meg a repülıtéren.
Elızménye, hogy az összevont csapat a megyei versenyen 1 ponttal a gyulai csapat mögött
2. helyezettként továbbjutott az országos versenyre. Ugyancsak továbbjutott Arany Viktória
Eötvös József Tagintézménybıl egyéniben.
A IV. korcsoportos fiú csapat országos 7. helyen végzett a 36 induló csapatból, és Viki a
225 induló lányból III. korcsoportban az 58. helyen ért célba.
IV. korcsoport csapat tagjai:
Tóth Dániel Eötvös József Tagintézmény
Kiss Imre Kardoskút
Polyák Ádám Székhelyintézmény
Törköly Márton Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Fehér Benjámin Vörösmarty Mihály Tagintézmény

265.évforduló
Orosháza alapításának 265. évfordulója alkalmából városunk nagyszabású ünnepségsorozatot rendezett. Meghívottak érkeztek testvérvárosainkból, kirakodó- és népmővészeti vásár volt az Árpád-kertben, 265 méteres rajz készült a város fıutcáján. Az ünnepségsorozatot
ünnepi testületi ülés nyitotta, mely elıtt a kultúrház lépcsıjén 265 tagú kórus énekelte
Selmeczi György Millenniumi ódáját és az Európa-himnuszt. A kórusban a város általános
iskolájának valamennyi tagintézménye képviseltette magát, és szerepelt az evangélikus iskola is. Igazán szép látvány volt a napsárga pólóba öltözött sok jókedvő diák és felnıtt.

Czina Sándor Tagintézmény
7. osztály pályaválasztás
Tagintézményünk hetedikesei a második félévben elkezdték a tudatos felkészülést a
majdani pályaválasztásra. A hónap elején osztályfınöki órán járt náluk Fekete Gabriella aszszony, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár pályaválasztási szakreferense, kinek segítségével a középfokú iskolatípusokkal ismerkedtek meg tanulóink. Egy áprilisi délután látogatást tettek az üveggyárban is, ahol a szakmák rejtelmeibe nyertek bepillantást. Pályát választani sosem könnyő, 14 éves korban talán a legnehezebb, ezért is fontos, hogy sokféle ismerettel rendelkezzenek diákjaink.

Környezetvédelmi délután 2009
A tavaszi nagytakarításra április 30-án került sor. A belsı udvarok, a Czina-park, az
iskola elıtti füves terület megszépült ezen a napon szorgos kezek munkájának köszönhetıen.
Lelkesen dolgozott ezért iskolánk apraja-nagyja. A gereblyézés, sepregetés után öröm volt
nézni a gondozott környezetet. Állandó vendégeink, a sokféle madár is jólesıen vette tudomásul, hogy megérkezett a tavasz, új ruhába öltözött a Czina iskola környéke.
A tavaszi napsütésben derősebb, otthonosabb látvány fogadott minden iskolába érkezıt.

Czina Sándor Tagintézmény
Orosháza-hét a Czinában
Az orosházi órák rendje 2009 áprilisában
Osztály
1. o.
2. o.

Idıpont
április 20.
április 23.

Formája
Szabadidıs foglalkozás keretében
Szabadidıs foglalkozás keretében

3. o.

április 15.
április 23.
április 23.
április 24.
április 20.
április 24.
április 24.
április 24.

Olvasásóra – a történelmi témakör befejezı órája
Múzeumlátogatás délután
Múzeumlátogatás délután
Osztályfınöki órán
Osztályfınöki órán
Osztályfınöki órán
Osztályfınöki órán
Osztályfınöki órán

4. o.
5. o.
6. o.
7. o.
8. a
8.b

Az osztályok programjain túl közös rendezvényeink is voltak az Orosháza-héten.
Április 16-tól interaktív falat alakítottunk ki a földszinti zsibongóban.
Témája: A zombaiak Orosházára települése
A témával kapcsolatos anyagokat – fotó, internetes anyag, újságcikk, saját élmény – helyezhettek el április 23-án 12 óráig tanulóink az adott felületen nevük és osztályuk feltüntetésével, osztályfınöki felügyelet mellett. A győjtımunkát önállóan és osztálykeretben is végezhették a tanulók. Itt találhattak anyagot a kiírt pályázatokhoz, TOTÓ-hoz is.
Alsó tagozat: Rajzkészítı pályázat „Zombai harang” címmel
Felsı tagozat:
Rajzkészítı pályázat „Fedezd fel Orosházát, és rajzolj!” címmel
TOTÓ városunk történetébıl
Április 23-án kiállítást rendeztünk az elkészült rajzokból.
Április 24-én került sor a programhét értékelésére, eredményhirdetésre. E napon látogatásával megtisztelte iskolánkat Kisné Bor Emília asszony, megbízott kulturális osztályvezetı
és Pleskó Pál úr, önkormányzat képviselı.

Eötvös József Tagintézmény
TT7 az Eötvösben
Természettudományi hetet rendeztek iskolánkban április 20 – 24 –ig, melynek keretében nemcsak a Föld Napjáról emlékeztek meg a diákok, hanem számos program hívat fel a
figyelmet arra: még nem késı, hogy mindent megtegyünk Földünk védelme érdekében. A
rendezvénysorozat nyitó eseményére még március végén kerül sor, amikor a csarnokba érkezett a Fizibusz. A TT7 keretében délutánonként rendezvénysorozat sokasága várta a diákokat. A rendezvény záróeseményekén április 24-én a Föld Napját ünnepelte az iskola. A megnyitót követı látványos és elgondolkodtató mősor után rajzpályázat eredményhirdetésére
került sor. A délelıtt folyamán elıadások, ásványkiállítás, virágvásár, bemutatók és különbözı szellemi vetélkedık színesítették a programot. A diákok érdekes elıadásokat hallgattak
Bulgáriáról, a dinoszauruszokról és Léna útjáról.

Eötvös József Tagintézmény
Orosháza Hét az Eötvös Tagintézményben
Az Orosháza Hét keretében ( április 20. -24. ) az osztályfınöki órákon a diákok városuk történetérıl, hagyományairól, nevezetességeirıl beszélgettek, győjtöttek adatokat, információkat.
A hét központi programja volt a 8. c osztály színi elıadása, Rózsa Sándor egyik környékünk beli betyárjáról szóló komédia bemutatása Bárdos Zsuzsa tanárnı rendezésében.
Ezután a 7. b osztály az iskola 7. 8.-os tanulói részére városismereti vetélkedıt szervezett. A résztvevı 6 csapat számot adott arról, mennyire ismeri városunk történetét, a volt
kisvasutat, a jeles személyiségeket és Gyopárosfürdıt. Lerajzolták Orosháza címerét, képeslapokat győjtöttek, megnevezték a városunkban található szobrokat.
Majd Papp Mihály tanár úrral- aki kiváló szakácsnak bizonyult-, a diákok orosházi
tányéros levest fıztek és fogyasztották el jóízően. Az Asztalos pékség kovásszal készült
orosházi cipójából kacsazsíros kenyeret lilahagymával falatoztak a résztvevık és vendégek.
Az Orosháza Hét egyik jeles programja volt még a városi általános iskolák nevelıi
részére szervezett hagyományırzı bemutató óra a Darvas ház udvarán. Bárdos Zsuzsa tanárnı és irodalomtörténész rendhagyó irodalom óráját láthatták a vendégek az Eötvös Iskola 6. c osztályának felkészülésével.

Német nyelvő vers- és prózamondó verseny
A Német Kisebbségi Önkormányzat az idén
is megrendezte a "Német nyelv hetét". Az idei évben Bajorország volt az események középpontjában. Április 6-án megrendezésre került a német
nyelvő vers- és prózamondó verseny, ahol bajor
költık verseit kellett a jelentkezı tanulóknak elıadni. Az Eötvös József Tagintézményt három tanuló képviselte ezen a megmérettetésen: JeszenszkyP. Bianka 8.c, Vígh Nelli és Bíró Bernadett 6.b
osztályos tanulók. Helyezést a tanulók nem értek
el, de dicsérendı felkészülésük és bátorságuk, különösen a két hatodik osztályos tanuló érdemel dicséretet, mert ık csak szakköri formában, heti egyalkalommal tanulják a nyelvet. Április 7én került sor a német nyagykövetasszony köszöntıjérea Táncsics Gimnázium aulájában,
ezen az eseményen több diák vett részt hallgatóként tagintézményükbıl.

Eötvös József Tagintézmény
Városismereti vetélkedı
Az idén harmadik alkalommal szervezett városismereti vetélkedıt 2009. április 18-án
az Oros-haza Baráti Kör Egyesület. Két korosztályban versenyezhettek a jelentkezı tanulók:
5-6. és 7-8. osztályos korcsoportban. Iskolánkat mindkét csoportban képviselte 1-1 öt fıs
csapat: 5.a osztály: Fekete Fruzsina, Tóth Nikolett, Kunerth László, Lóczi Attila és Szabó
Norbert. 8.a és c osztály vegyes csapata: "Fekete-sereg" - Albert Roland, Bucsek Richárd,
Farkas Gábor, Gyurcsik Dávid, Szijjártó József. A csapatok a Mővelıdési Ház elıl indulva,
10 helyszínen mérhették ösze tudásukat, ügyességüket és leleményességüket. A vetélkedı
elıtt a tanulóknak tájékozódniuk kellett a az Oros-haza Baráti Kör honlapján, mert ott is voltak elızetes feladatok feltéve. A vetélkedın résztvevı tanulók nagyon jól érezték magukat,
versenyzés közben hasznos információkat szereztek Orosháza történetéhez kapcsolódva. A
vetélkedı végén a legjobban teljesítı csapatok értékes jutalomban részesültek. A 7-8. évfolyamosok versenyét az Eötvös Tagintézmény "Fekete-sereg" csapata nyerte meg.

Eötvös József Tagintézmény
Természettudományi Hét és Föld Napja Rákóczitelepen

Az Eötvös József Tagintézménnyel egyszerre tartotta Természettudományos hetét a
rákóczitelepi telephely is.
Az április 20-ával kezdıdı héten a természeté és a természet védelméé lett a fı szerep
az iskolában. Az épület környékének rendbetétele, hulladékszobor-készítés és elméleti versenyek egyaránt szerepeltek a programok között, melyeken kreativitásukat és eddig megszerzett ismereteiket mérhették össze a tanulók.
A programok pénteken a Föld Napján is színesek voltak. Szó szerint, hiszen egy
aszfaltrajzverseny is szerepelt az elméleti elıadások és a hobbiállat-simogatás között.
Állóképességüket szintén tesztelhették a héten tanulóink, ugyanis a Soós-faiskolához
egy gyalogtúra keretében jutottak ki, ahonnan természetesen nem üres kézzel tértek haza. Az
itt vásárolt növényeket a hét zárásaként ültették el közösen az iskola udvarában.
A gyerekek által elıadott mősor pedig gyönyörően összefoglalta a hét mondanivalóját.
Az elgondolkodtató irodalmi idézetekkel rávilágítottak a Föld iránti felelısségünkre, a zenés-táncos betétek pedig az élet és a természet tarka vidámságát idézték.

Eötvös József Tagintézmény
Bemutatóm óra

A rákóczitelepi iskolában mőködı hagyományırzı program révén immáron tizedik
esztendeje győjtögetjük és rendszerezzük mindazt, amelynek során diákjaink jobban megismerhetik múltunkat, hogy általa büszkék lehessenek jövıjükre itt, a Viharsarokban. Vidékünk irodalmi értékei szegényesek, ezért kell megbecsülnünk az apróbb mozzanatokat is.
A jelenlegi hatodik cések lelkesedése és kitartása meghozta gyümölcsét. Április 22-én
a gyermekek az általuk felfedezettekbıl mutattak be ízelítıt a város azon pedagógusainak,
akik elfogadták meghívásukat. Rendhagyó tánc-és drámajáték órán, rendhagyó helyen: a Békés Megyei Irodalmi Győjteményben. Ragyogó hangulatú játékkal, sziporkázó ötletekkel,
mély ismeretanyagra építve idézték Bárdos Zsuzsa tanárnı vezetésével hagyományainkat a
Gesta Hungarorumtól József Attiláig. Megyénk térképén jelképes emléktábláikat is elhelyezték, a maguk választotta szövegrészletekkel. Így kerültek a kétszáz esztendeje Orosházán
született Székács József neve mellé a következı sorok:
"Bezzeg hazánk ügye jobb karban volna, ha ıseink
Kissé bölcsebbek! Nemde?" - Mi gyáva panasz!
Hassatok és a jelent használjátok, nehogy éppen
Ezt mondja a huszadik század a mostaniról".

Székhelyintézmény
Haditornán jártunk

Szép napsütéses de kicsit hővös idıben
gyülekeztünk szombaton reggel az iskola elıtt kis
csapatunkkal, hogy az egészség jegyében kerékpárral tekerjünk ki Szentetornyára a volt általános
iskola most Közösségi Ház épületébe. Itt került
megrendezésre a Magyar Tartalékosok Szövetsége által a Lövészet és Haditorna elnevezéső verseny melyen négyfıs csapattal indultunk. A verseny célja a kiírás szerint a tanulóifjúság honvédelmi ismereteinek bıvítése, az egészséges életmódra nevelés, a fizikai, testi, szellemi erınlét
fejlesztése, a sport a természet iránti érdeklıdés
felkeltése, a csoportszellem erısítése volt.
A csapatok a menetlevél kitöltését követıen elindultak az akadálypályán. A feladato9k
közt szerepelt íjlövészet, puskalövészet, sífutás, terepgyakorlat és elméleti totó is. Mindenhol
ügyesen teljesítettek tanulóink s a verseny végén még mi kísérık is kipróbálhattuk, hogy milyen is volt az ısmagyaroknak íjjal lıni. Csapatunk pedig különdíjat kapott, mert ık lıttek a
legügyesebben!
Nagyon jól éreztük magunkat gyerekek, felnıttek egyaránt s elhatároztuk, jövıre is
indulunk ezen a megmérettetésen…

József Attila szavalóverseny
Mint minden évben, most is iskolánk, Orosháza Város Általános Iskolájának székhely
intézménye rendezte meg a József Attila szavalóverseny területi fordulóját 2009. április 6-án
14 órától a Petıfi Mővelıdési Kht-ban.
A versenyre három kategóriában lehetett jelentkezni:
- 3-4. osztályos korcsoport
- 5-6. osztályos korcsoport
- 7-8. osztályos korcsoport
Szép számmal érkeztek diákok a megmérettetésre. Csodálatos élményt nyújtott a versek
meghallgatása, mert a tanulók alapos szövegtudással és kellı átérzéssel szavalták el választott költeményeiket. Mindhárom korosztály életkori sajátosságaihoz igazodó verseket mondott el. Meghallgathattunk többek között a kisebb diákoktól Szösz néne kalandjait a
„porcicákkal”, a szilvalekvár és a zabpehely kalandjait, valamint az unalom versét is magáról az unalom témakörérıl. A nagyobb tanulók pedig már igen komoly témájú verseket választottak a szerelemtıl az édesanya elvesztéséig és a háborúig bezárólag. Úgy gondolom,
minden érdeklıdı megtalálhatta a számára legérdekesebb témájú verset, verseket.
Összességében elmondható, hogy a résztvevık egy csodálatos délutánt tölthettek el az
irodalom, a kultúra jegyében. Örvendetes, hogy ebben a mai rohanó világban is vannak még
gyerekek, akik a könyvekben, a versekben keresnek egy kis megnyugvást, kikapcsolódást.
Azt gondolom, hogy iskolánk és az egész társadalom feladata, hogy ébren tartsuk a kultúrát,
az olvasás szeretetét, és erre neveljük diákjainkat is.

Székhelyintézmény
Projekttalálkozó Orosházán
Orosháza Város Általános Iskolája Székhely-intézménye az EU által támogatott
Comenius iskolai együttmőködés projekthez kapcsolódóan találkozót rendezett április 24-29.
között. A rendezvényre 14 francia, lengyel és spanyol pedagógus érkezett. A projekttalálkozó lehetıséget biztosított a vendégeknek, hogy megismerkedjenek a magyar látnivalókkal és
kultúrával. A külföldiek megcsodálták Budapest, Szeged és Ópusztaszer nevezetességeit.
Pihentek a gyopárosi strandon, megismerték városunkat és részt vettek a kulturális eseményeken. A kommunikáció során az angol nyelvet használták, mely kiváló alkalom volt a tanulóknak a nyelv használatára. A külföldiek a projekt víz témaköréhez kapcsolódóan órát
tartottak az alsós gyerekeknek. Így készültek origami halak és békák a lengyelek óráján. A
francia tanárok halat és sirályt hajtogattak. A spanyolok a víz és a víz állatainak mozdulatait
utánozták zenére a tanulókkal. Ezek az órák még közelebb hozták a gyerekeket és külföldi
pedagógusokat egymáshoz, amellett, hogy nagy élményben részesültek egyaránt. A delegáció megismerte a magyar oktatási rendszer sajátosságait is. A pedagógusok bemutatták az
intézményükben folyó projektmunkát: átadták az állatalbum oldalait, ismertették a vízzel
végzett kísérleteket, módszertani ismereteket cseréltek a témakörben. A részt vevık megtapasztalták az oktatás sokszínőségét, valamint felkészültek a következı félév projektfeladataira. A találkozó zárásaként, az iskola tanulói néptánccal, furulya- és énekes elıadással, modern tánccal és két angol nyelvő jelenettel búcsúzott a külföldiektıl. Az elıadás felemelı
pillanata volt, mikor a 4. c osztályos tanulók, az aznap tanult lengyel népdalt énekelték el a
színpadon. A találkozó jó hangulatban telt el a vendéglátó gyerekek és tanárok részérıl, valamint a delegáció is sok élménnyel gazdagon tért haza.

Székhelyintézmény
Bábtalálkozó

2009. április 25-én Budapesten Országos bábtalálkozón vett részt a József Attila
Székhelyintézmény.
A bábtalálkozón részt vettek neves bábmővészek, dramaturgok és rendezık, felnıtt és
gyermek bábcsoportok. Iskolánk ÉKP programot tanuló 2. a osztálya is meghívást kapott
erre a rangos eseményre. A gyerekek tanítóik irányításával, nagy szorgalommal és kitartással
készültek az elıadásra. Céljuk nemcsak a bábjáték, hanem a lakóhelyünk irodalmának és
nevezetességének megelevenítése volt. Ezért dolgoztuk fel Károlyi Fülöp Béla: Gyopárka
Tündér címő meséjét. A gyerekek nagy sikert arattak szép tiszta beszédükkel, ügyes bábmozgatásukkal és csodálatos bábjaikkal, díszletekkel. Az elıadást megálmodta és betanította
Siposné Börcsök Éva és Molnárné Németh Krisztina tanítónık.
A napi programban 16 elıadást láttak, melyek között voltak gyermekelıadások, és
híres bábmővészek is elkápráztatták a közönséget olyan bábjelenetekkel, amelyekben hagyományos meséket dolgoztak át.
/A Piroska és a farkas „Vega farkasára” szeretettel emlékeznek vissza a gyerekek/.
Az egész napos programot építı és segítı jellegő szakmai konferencia zárta. Iskolánk
„ifjú mővészei” sok dicséretet, oklevelet és ajándékokat kaptak.
Köszönjük a sok szép élményt és a mővésztanárok és bábpedagógusok elismerı szavait!

Székhelyintézmény
A „Föld napja” a József Attila Székhelyintézményben
Iskolánk a Föld napja alkalmából Ásvány és kızettani kiállítást szervezett április 20-23ig. Rendhagyórák keretében – bemutatóval egybekötött – elıadást hallgathattak az esztergomi Ásványmúzeum munkatársától, Balogh Magdolnától.
A tankönyvi anyaghoz kapcsolódóan kiegészítettük tanulóink ásvány és kızettani ismereteit. Rácsodálkozhattak a természet ásvány és kızettani ritkaságaira. Mindenki kezébe vehette, megtapinthatta, közelrıl megvizsgálhatta a szebbnél szebb ásványokat. Sıt vásárolhattak is házigyőjteményükbe ezekbıl, a természeti kincsekbıl.
Érdeklıdı kérdéseket intézhettek az elıadó felé. Nagy izgalommal figyelték az Evolúció
kialakulását a földön majd annak kipusztulását 65 millió évvel ezelıttig.
Meglepı volt számunkra a növény és állatfajok gazdagsága, melyek hatalmas méreteikkel és hozzájuk főzıdı történetekkel lenyőgözték a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Székhelyintézmény
Húsvéti játszóház
Alig múlt el a farsang és máris itt a tavasz, ragyogó jó idıvel köszöntve ránk az idén.
Iskolánkban minden évben hagyományosan megrendezzük húsvét alkalmából a tojásfestı és díszkészítı délutánunkat. A felsı tagozatosok osztályonként ültek össze egy-egy kis
csapatba, hogy különbözı technikákkal fessék meg a tojásokat és készítsenek belıle ízléses,
szép asztali díszeket. A felsısök önállóan vagy kisebb tanári segítséggel készítették a szebbnél szebb hímes tojásokat. Az alsó tagozatosaink pedig évfolyamonként négy pedagógus vezetésével papírvirág koszorút, nyuszi alakú szalvétatartót, tojásból kibújó sárkányt és üvegfestékkel készített tojást barkácsoltak.
Öröm volt nézni a kicsik és a nagyok arcát az elmélyült munka közben és a végén, amikor boldogan szemlélték saját és egymás jól sikerült mővét. A jól megérdemelt oklevelek
kiosztása után pedig a szervezık egy kis édességgel kedveskedtek a gyerekeknek.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Jelölés nemzetközi nívódíjra
A Tempus Közalapítvány 2008-ban hozta létre
a ,.Nemzetközi Együttmőködési Kultúráért" elnevezéső nívódíjat, melynek célja az Egész életen át tartó tanulás program keretében kiemelkedı színvonalú nemzetközi projekttevékenységet
végzı pályázók munkájának elismerése, a jó példák felmutatása,
a minıségi megközelítés erısítése, illetve annak biztosítása,
hogy a díjjal jutalmazott intézmények szakmai közönség elıtt
bemutathassák megszerzett ismereteiket, valamint megoszthassák tapasztalataikat a program más résztvevıivel.
A Vörösmarty tagintézmény "Joo,-Jó-Joo" Similarities
and Differencies Between Finnish, Hungarian and Estonian
Cultures and Languages" címő projektjét a záróbeszámoló bírálatát követıen a Tempus Közalapítvány jelölte a Nemzetközi
Együttmőködési Kultúráért Nívódíjra. A jelölés önmagában is elismerése az elvégzett projektmunkának, hiszen a jelöltek közé csak a legjobb beszámolót beküldött pályázók kerülhettek be.
A Nemzetközi Együttmőködési Kultúráért Nívódíjat elnyert, valamint az arra jelölt
projektek összefoglalóiból egy kiadványt állítottak össze, amit az alapítvány valorizációs
konferenciáján jelentetnek meg.

Angolul verseltek

A tótkomlósi Jankó János Általános
Iskola és Gimnázium 2009. április 23-án
harmadik alkalommal rendezte meg angol
nyelvő vers- és prózamondó versenyét. A
Vörösmarty Tagintézményt 13 tanuló képviselte a megmérettetésen. A szervezık
köszöntıi után három helyszínen zajlott a
vetélkedı. Szabadon választott mővet kellett elıadni, a zsőri a szövegtudáson túlmenıen értékelte a kiejtést és az elıadásmódot is. A több mint 70 fıs mezınybıl a
következı eredményeket sikerült elérnünk: 2. helyezett: Tar Judit; 3. helyezett:
Zsigovits Petra, Lengyel Erik és Bene
Viktória; 4. helyezett: Abonyi Balázs,
Vági Dóra, Nagy Mercédesz, Zanócz
Anett; 6. helyezett: Vidákovics Alíz;
7.helyezett: Tóth Borbála és Czuth Vivien.
Felkészítı tanáraik Aminné Móricz Márta,
Melis Zsuzsanna és Szalók József tanárok
voltak.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Környezetismereti és természetvédelmi verseny
Április a tavasz, a természet megújulásának legszebb idıszaka. Ebben a hónapban kerül megrendezésre az alsósok területi környezetismereti és természetvédelmi versenye a Vörösmarty Tagintézményben.
Iskolánk és alsó tagozatos oktatásunk egyik legfontosabb feladata a környezettudatos
nevelés. A gyerekek ebben a korban a legfogékonyabbak arra, hogy megismerjék és megszeressék a körülöttünk élı növény- és állatvilágot, természeti kincseinket, értékeinket. A feladatunk továbbá az is, hogy ráébresszük ıket arra, hogy ezen értékek megırzéséért mindenkinek sokat kell tennie. Több tanórán kívüli programunk is segít a céljaink elérésében, ide
tartozik e versenyünk is.
A megmérettetés idén 11. alkalommal lett kiírva Orosháza és a környezı települések
harmadik-negyedik osztályosai számára. Az elızetes iskolai fordulók lebonyolítása után iskolánként és korosztályonként két-két tanuló vehetett részt az április 3-ai döntıben. Igen
szép számban, több mint 30-an érkeztek, hogy próbára tegyék felkészültségüket. A verseny
során tesztlapot kellett kitöltenie a gyerekeknek. Ez nem csak a tárgyi tudásukat, de problémamegoldó képességüket, természethez való viszonyukat és környezettudatos gondolkodásuk fejlettségét is próbára tette. A megoldásokat neves szakmai zsőri értékelte, és amíg ık
dolgoztak, addig a gyerekek és az ıket kísérı felkészítı nevelık sem unatkoztak: a rendezvény hagyományai szerint megvendégelés, majd játszóház és a számítógépes terem várta
ıket.
Az eredményhirdetés után senki sem távozott üres kézzel, minden versenyzı vihetett
haza egy kis jelképes ajándékot. Az igazi nyereség azonban a felkészülés és a verseny során
szerzett tudás és tapasztalat, ami segítheti majd tanulóinkat tudatosan élı és tudatosan gondolkodó felnıttekké válni.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Iskolai városismereti vetélkedı
Városunk iskolái Orosháza-hét keretében emlékeztek meg városunk alapításának 265.
évfordulójáról. Iskolánkban történelem, magyar és osztályfınöki órákon került sor az úgynevezett Orosháza-óra megtartására, ahol tanulóink megismerkedhettek településünk múltjával
és jelenével, jeles épületeivel, híres szülötteivel. A program zárásaként április 23-án délután
városismereti vetélkedıt rendeztünk, ahol minden osztály képviseltette magát egy öt fıs csapattal. A vetélkedı feladatait Oroszné Vass Ildikó és Jankó Béláné állították össze az Orosháza-órák anyaga alapján. A változatos feladatokat nagy lelkesedéssel oldották meg tanulóink, különösen a képfelismerı játék tetszett nekik. A jó hangulatú vetélkedı végén minden
csapat jutalomban részesült.

Küldj egy képeslapot Comeniusnak
Az Európai Bizottság Comenius közoktatási programja a cseh tanár, tudós, író, pedagógus és püspök Jan Amos Komensky (1592-1670) után kapta a nevét. İt tartják a modern oktatás atyjának, és a nemzetek tanítójaként lett híres. Születésnapján (március 28.) ünneplik a
pedagógusok napját Csehországban.
A Cseh Nemzeti iroda pályázatot hirdetett Comenius születésének évfordulója alkalmából. Feladatunk az volt, hogy küldjünk egy képeslapot Comeniusnak egy rövid üzenettel az
iskolánk projektjérıl a cseh nemzeti iroda címére. Mit szeretünk a projektben? Mit tanultunk
a partner országokról? Megváltozott valami az iskolánk életében?
Hosszas tervezés után megszületett az ötlet: a tanulók testükkel megformázott betőkkel
fejezik ki az üzenetet: „Working together is fun.”, azaz együtt dolgozni öröm. A képek felvételére április elején került sor, majd a technikai kivitelezés következett. Köszönjük a segítséget Orosz Lászlónak, Tompa Lajosnak, Szalók Józsefnek és Kovács Zoltánnak. A Comenius
logó elkészítésében Bordásné Nyíregyházki Mária, Jankó Béláné, Csöntörné Szántó Zsuzsanna, Aminné Móricz Márta és Szalók József nyújtott segítséget.
A képeslap videó változata megtekinthetı az iskola honlapján. Az elküldött képeslapokat
a május 6-7-én Prágában tartandó Egész életen át tartó tanulás konferencián fogják kiállítani,
a legkreatívabbak megtekinthetıek lesznek az Interneten, illetve felhasználják kiadványokban is.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Játszva tanultak
Közlekedési játszóház várta a gyerekeket április 17-én a Vörösmarty tagintézményben.
Az iskola minden hónapban rendez játszóházat, de idén áprilisban a hagyományokkal szakítva húsvéti helyett közlekedési játszóház várta az alsó tagozatosokat.
A közlekedési szabályok megtanulása és a biztonságos közlekedés elsajátítása érdekében
egy úgynevezett városi szabályossági pályát hoztak létre az udvaron (ezt a késıbbiekben is
használják majd), közlekedési lámpákkal, táblákkal. Egy szakaszán két rendır irányította a
forgalmat, sıt gyalogosok is voltak, hogy még életszerőbbé tegyék az egészet. Ez utóbbi feladatot azok a nagycsoportos ovisok látták el, akiket szintén meghívtak a közlekedési játszóházba, hiszen szeptemberben ık is iskolába indulnak és jó, ha már most ismerkednek a közlekedési szabályokkal.
A kerékpáros ügyességi pálya mellett színezık, közlekedési társasjátékok, puzzle és
KRESZ memóriajátékok, valamint a klasszikus Közlekedj okosan! oktató rajzfilmsorozat
néhány részének levetítésével segítették azt, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék a
fontos és elengedhetetlen közlekedési szabályokat. A játszóház egyben nagyszerő alkalom
volt arra, hogy a gyerekek az itt tanultakat a nyári szünetben is alkalmazhassák, hiszen alig
két hónap múlva véget ér a tanév, és megkezdıdik a vakáció. A nagyszerő délutánt Tóth
Lászlónak és Monostoriné Hrabovszky Évának köszönhetjük, hisz a szervezés jó része az ı
vállukon volt. Segítıként az alsós közösség szintén részt vett a lebonyolításban. A gyerekek
nagy örömmel és büszkeséggel mutogatták a játék végén jutalmul kapott „jogosítványaikat”mellyel a gyalogos közlekedési szabályok ismeretét bizonyíthatták.
Reméljük, hogy a játékosan szerzett ismeretek hasznukra lesznek a mindennapokban is!

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Számítástechnikusok versenye
Az idei tanévben XII. alkalommal rendezte meg az Orosháza Város Általános Iskolája Pedagógiai Szolgáltató Intézmény Vörösmarty Mihály Tagintézménye és a Békés Megyei
Tudásház és Könyvtár a megyei számítástechnika versenyét. A helyszín az elızı évekhez
hasonlóan az orosházi, Vörösmarty Mihály Tagintézmény volt. A megyei fordulót megelızte
a körzeti, melyet öt helyszínen rendeztek meg: Békés, Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Sarkad.
A körzeti forduló legjobbjai mérhették össze tudásukat 2009. április 25-én a megyei verseny
keretei közt, mintegy 67 fı részvételével. A diákok számítógép használói /5-6.évfolyam, 7-8.
évfolyam tagozatos és nem tagozatos /, prezentáció, honlap készítés, információkeresés kategóriában indulhattak. A rendezvény szervezıi gondos elıkészítı munkával tették gördülékennyé a vetélkedést.
Már kora reggel benépesült az iskola. A vendégeket, diákokat, kísérı pedagógusokat
barátságos segítı diákok kalauzolták. A regisztráció után kellemes környezetben tölthették
az idıt a hozzánk érkezık. A verseny tisztaságát biztosította, hogy kódszámot húztak a diákok, és verseny ideje alatt a kódszám azonosította ıket. A versenyt Orosz László fıigazgató
helyettes nyitotta meg, majd a szervezı ismertette a verseny helyszíneit. Korcsoportonként,
tagozatonként más-más helyszínen folyt a vetélkedés. A felhasználói ismeretek kategória
résztvevıi gyakorlati és elméleti feladatokat hajtottak végre. A gyakorlati feladatok között
szerepelt operációs rendszer használatával, szövegszerkesztéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis kezeléssel kapcsolatos feladat egyaránt. A gyakorlatot rövid szünet szakította meg, majd
a számítógépen elméleti tesztet oldottak meg a tanulók, mely teljesítményt azonnal ki is értékelte a program.
A multimédiás programokat (prezentáció, weblap, lapoda) igen látványosan, ötletesen
készítették el a tanulók. A beküldött pályamunkákat a zsőri elızetesen értékelte, s csak a legjobbakat mutathatták be e helyen, amit a jelenlevık is megtekinthettek. Az információkeresı
versenyt több forduló elızte meg, ahol fordulónként feladatlap megoldását kellett beküldeni.
A legeredményesebb diákok jutottak be a megyei fordulóra. A döntıben bizonyítaniuk kellett, tudásukat a könyvtárhasználatban, jártasságukat az Internet használatában.
Minden diák alapos felkészültségrıl tett bizonyságot. Az eredményességet jelezte,
hogy a helyezettek között kevés pontkülönbség volt. A szép teljesítmény csakis a pedagógus
és a diákok együttes erıfeszítésének köszönhetık. A befektetett munka meghozta gyümölcsét. A versenyt ünnepélyes eredményhirdetés zárta, ahol mindenki gazdag ajándékot vehetett át. Köszönjük minden pedagógus felkészítı munkáját, s további eredményes versenyzést
kívánunk.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
„ a Földet csak kölcsönkaptuk…..”
Környezetvédelem a Vörösmartyban

2009. április 22-én –a Föld napján- Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai
Szolgáltató Intézménye Vörösmarty Mihály Tagintézményében tartottuk a tavaszi szakmai
napunkat. Ezen a napon mi is lehetett volna a téma, mint a környezetvédelem? Nem lehet
elég korán elkezdeni a nevelést ezen a területen. Kevés olyan dolog van manapság, ami ennél fontosabb lenne! Iskolánk mindig megkülönböztetett figyelmet fordított a környezeti nevelésre: ezt mutatja az a sok színvonalas pályázat, elıadás, verseny is, Madarak és fák napja,
amin a tanév során részt szoktunk venni.
A meghívottak között nemcsak tanítók, de óvoda pedagógusok is voltak, hiszen a gyermek már 3-6 éves korában kezd ismerkedni irányítottan környezetével-az iskola ezt a nevelést folytatja. Természetesen játékos formában, a gyermekek életkorának megfelelı módszerekkel tanulják, hogy mit tehetnek a környezetük megóvásáért? Ahhoz, hogy évek múlva is
madárdalos legyen az erdı,mi mindent tehetnek a gyerekek?-ezt figyelték meg. A bemutató
órát Betkó Tamás tartotta a 3.a osztályos gyerekekkel. Az óra egy szép tavaszi dallal indult,
majd beszélgettek egy kicsit, hogy mit is tudnak a gyerekek a Föld napjáról? A kompetencia
alapú oktatás számos elemét használta a pedagógus az óráján. A gyerekek csoportokban dolgoztak, a szelektív győjtı edények színei szerint 4 csoportot alakítottak. A szelektív hulladékgyőjtés fontosságával foglalkozott a Fehér csoport: gyakorlati feladatként hulladékokat is
csoportosítottak a szerint, hogy mit melyik győjtıbe kellene elhelyezniük?
A Kék csoport az energiatakarékosság fontosságáról készült beszámolóval-ehhez az
internetrıl győjtöttek adatokat. Elızetes feladatként megfigyelték, hogy egy kisgyerek egy
nap alatt hány liter vizet használ el?
A Sárga csoport a víz, a levegı, és a talaj szennyezıdésekkel foglalkozott. Kísérletet is
végeztek, és elızetes feladataikról is beszámoltak: környezetszennyezésrıl szóló cikket mutattak be. A gyakorlatban szerzett ismeretek sokkal maradandóbbak a gyerekek számára,
ezért igyekszünk minél több mindent megtapasztaltatni velük.
A Zöld csoport a nemzeti parkokat kereste meg vaktérképen, és a logókat ragasztották
megfelelı helyre. Közülük a Körös-Maros Nemzeti Parkot mutatták be közelebbrıl-kis dramatikus játékkal, képekkel illusztrálva. A képeket a tanító bácsi készítette Kardoskúton. A
személyes példamutatás a környezet szeretetére, védelmére a legjobb eszköze a tanításnak!
Az órát az Internet, az interaktív tábla használata tette még érdekesebbé, látványosabbá.
Az óra végén dallal búcsúztak a gyerekek a vendégektıl.
2.órában a pedagógusok kerekasztal beszélgetést folytattak. Selmeczi Edit tanítónı a
kompetencia alapú oktatás elméleti hátterérıl és kiemelten a csoportalakítási módszerekrıl
tartott kiselıadást. Ezt egészítette ki Tompáné Barabás Edit gyakorlati tanácsokkal, ötletekkel, melyeket a tantárgy megszerettetéséért, magas szintő elsajátításáért alkalmaz. Fontos,
hogy a város pedagógusai idınként megálljanak, egymást segítı ötletekkel segítsenek.
Biztos, hogy a sok érdekes és változatos feladat megoldása hozzásegíti a gyerekeket
környezetük alaposabb megértéséhez,megismeréséhez! Amit szeretünk, arra pedig igyekszünk vigyázni is, hiszen szeretnénk, ha mindig ilyen szép vagy még szebb lenne!
„A Földet csak kölcsönkaptuk gyermekeinktıl, unokáinktól!”

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Országos versenyt nyertek a Vörösmarty-sok
13. alkalommal rendezték meg a hétvégén/2009.április 24-26./ a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyt. Az országos döntınek otthont adó Pálfy János Mőszeripari és Vegyipari
Tagintézményben 5 korcsoportban, csaknem 300 diák mérte össze tudását.
Hulladékgazdálkodás és feldolgozás, no meg a tudatos vásárlás. Ezek voltak a fıbb témái az idei Curie Környezetvédelmi Emlékversenynek. Szolnokra a tavaly szeptemberben
kezdıdött, többfordulós levelezıs feladatok megoldásán és a területi döntıkön keresztül vezetett az út.
Az ország minden részébıl, de még határainkon túlról, Erdélybıl és a Vajdaságból is
érkeztek csapatok a végsı döntıre. Nem elég azonban a lexikális tudás, szóban is tudni kell
elıadni az ismereteket, sıt az évközbeni kutató- és győjtımunka eredményét is ekkor kell
bemutatniuk az idáig eljutott 91, egyenként háromfıs csapatoknak. A verseny célja a tantárgy megszerettetésén, az ismeretek elmélyítésén túl a környezettudatos szemlélet kialakítása is. Hiszen, mint oly sokan vallják, ezt sem lehet elég korán elkezdeni./Szolnoktv.hu így
adott hírt róla/
Iskolánk tanulói minden évben részt vesznek számos természetvédelemmel kapcsolatos
versenyen. Ezek sorába tartozik a szolnoki Curie Környezetvédelmivédelmi Emlékverseny
is.
A tanév során a gyerekek levelezıs formában, négy fordulón keresztül oldottak meg feladatokat, melyek Magyarország nemzeti parkjaival, azok nevezetességeivel, természeti értékeivel, hazánk mőemlékeivel voltak kapcsolatosak. A kérdések megválaszolásához sok
könyvet kellett átlapozni, átolvasni, melyek során rengeteg hasznos és értékes információval
gyarapodhatott tudásuk. Mind a 3., mind a 4. évfolyamon több csapatunk is részt vett a verseny levelezıs részén. A területi döntıre Szarvason került sor, ahol az elsı 3 helyezést elhoztuk és közülük az országos versenyre is bejutott egy csapatunk. A csapat tagjai: Csányi
Petra, Sin Boglárka és Szilassi Krisztina voltak, felkészítı tanáruk: Tornyi-Molnárné
Budácsik Anita. Az országos döntıre Szolnokon került sor. A versenyre elızetes feladatok is
voltak:Dokumentációként: készíteni kellett egy játékot, mely csupa természetes anyagból
készült, és szóbeli feladatul azt kapták, hogy készüljenek fel 5 perces terjedelemben egy kiselıadásra (prezentációra), mely azt mutatja meg, hogy hogyan lehetünk tudatos vásárlók?
Mivel a Föld Napja április 22-én volt, adódott a lehetıség, hogy rendezzünk szülinapot bolygónknak! Legyen mesés, de közöljön hasznos tudnivalókat is. Ezt a feladatot a versenyen a
mi kis csapatunk oldotta meg a legügyesebben, így különdíjat adott érte a zsőri. Az elméleti
rész megoldásában is jól helyt álltak a gyerekek, így az összesítés során országos elsık lettek!
Ez a sikeres szereplés a sok szorgalmas tanulásnak, felkészítésnek, az ötletes prezentációnak valamint a színvonalas elıadásmódnak volt köszönhetı.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Erdei iskola
„Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!”
2009. április 20-tól 24-ig Gyula városerdın erdei iskolában volt a 6. évfolyam 49 tanulója. Horváth Antal tanár úr 5. alkalommal tudta pályázat útján elnyert pénzbıl erdei iskolába vinni diákjait.
Az új az ismeretlen mindig vonzza az embert, különösen a gyerekeket. Itt aztán volt
részük mindenféle különlegességben!
A vadász bácsi érdekes túrára vitt el bennünket a közeli erdıbe. Megmutatták, megnevezték az ott ıshonos fákat, növényeket, állatokat. Közben jegyzeteltünk, hiszen az 5. nap
tesztet kellett kitölteni az itt tanultakról. Soha nem unatkoztunk!
Volt bagolyköpet-vizsgálat! El sem tudtam képzelni, hogy az a barna-szürke valami,
mit tartalmaz. De most fény derült! A leletekbıl csoportnak plakátot kellett készíteni. A mikroszkóp alatti világ is csodálatos! A madarak megismerése, megfigyelése, egy kis ornitológiai ismerettel is gazdagított minket.
A bátorságpróba felettébb izgalmas volt, hiszen csak zseblámpa világította meg az
éjszakát. A szalonnasütés hangulata, a halk beszélgetések emlékezetesek maradnak.
Köszönjük a sok-sok élményt Tóni bácsinak és Göblyös Miklósné, Ildikó néninek, a
vadász bácsinak és Erzsike néninek.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Angolul, egy kicsit másképp
2009. április 17-én az Oxford University Press kiadó munkatársai rendhagyó angolórát
tartottak tagintézményünkben a 6.a osztállyal. Mivel a következı tanévtıl a kiadó Project
címő tankönyvcsaládját fogjuk használni, ezért az óra egyik célkitőzése volt a könyv bemutatása. Ez a tananyagcsomag többféle segédanyaggal is támogatott, így például tanulói CDvel és a tankönyvhöz kapcsolódó interaktív anyaggal. Ezekkel is megismerkedhettek a bemutató látogatói és a tanulók. A diákok örömmel alkalmazták az újszerő eszközöket. Az óra
után kötetlen beszélgetésen ismertették a vendégek a kiadó iskolasegítı programját és válaszoltak a felmerülı kérdésekre.

Városismereti vetélkedı
Az elızı évek hagyományaihoz hasonlóan az OROS-HAZA baráti kör idén is megrendezte városismereti vetélkedıjét Orosháza alapításának 265. évfordulója alkalmából. A vetélkedıre április 18-án szombaton került sor. A gyerekek két kategóriában – 5-6. évfolyam
illetve 7-8. évfolyam – vetélkedtek. A tanulók az elızetesen kiadott anyag segítségével készülhettek fel a megmérettetésre. Az egyes állomásokat a városközpont jeles épületeinél alakították. A játékos feladatokat nagy lelkesedéssel oldották meg diákjaink. Fontos volt a csapatszellem és az együttmőködés. Iskolánkat két csapat képviselte. A hatodikosok elsı, a hetedikesek második helyezést értek el. Jutalmuk helyi kiadású könyvek, strandbelépı illetve
pizza utalvány. A jó hangulatú vetélkedı kellemes idıtöltést jelentett a gyerekek és kísérı
tanáraik számára egyaránt.

