Január hónapban
Eötvös József Tagintézmény

SPORTISKOLÁS

DIÁK SIKERE!

2010. januárjában került megrendezésre az úszás diákolimpia megyei fordulója. Az
OVÁI és PDSZ. Eötvös József Tagintézményének kisdiákja, Kiss Annamária 3.b osztályos sportiskolás, két úszásnemben-50 m hát és 50 m mellúszásban- is aranyérmet nyert,
amivel kivívta a szereplés jogát az országos versenyen. 2010. február 7.-én Hajdúszoboszlón állhatott rajtkıre az úszólány, ahol mellúszásban megközelítve legjobb idıeredményét,
háton pedig megjavítva azt mindkét esetben az elıkelı 9. helyet szerezte meg, dicsıséget
szerezve ezzel az iskolájának és a városának. Teljesítménye a jövıre nézve is szép reményeket táplál, hiszen e két úszásnem mellett a többi versenyszámban is, fıként a hosszabb távokon a Magyar Úszó Szövetség évjáratos ranglistáján az elsı tíz között láthatjuk a nevét.
Edzıje: Schmidt Jenı.
További szép eredményeket kívánunk nekik!

Január 10.
Székhely Intézmény

INFORMATIKA –BEMUTATÓ ÓRA
2010. január 10-én tartott nem szakrendszerő informatika bemutató órát Dienes István, a
József Attila Székhelyintézmény 5.b osztályában. Részt vettek az intézmény pedagógusai és
vezetısége.
A nem szakrendszerő oktatás célja, hogy a tanulókat az összefüggésekben és rendszerben
való gondolkodásra neveljük, és megteremtsük az egyes mőveltségterületek közötti kapcsolatokat. Fejlesszük a tanulók önálló problémamegoldó képességét és kreativitását. Fontos
pedagógiai eszköz a játékosság, fıleg az alapozó szakaszban. A tanulókat képessé kell tenni
az információ megszerzésére és feldolgozására, arra, hogy alakuljon ki bennük az önálló
gondolkodás, az önkifejezés képessége.
Ennek mintájára épült fel az ötödikes informatika óra. A tanulók érdeklıdését rejtvények,
gyorsolvasási gyakorlatok, hibakeresı, jelkeresı feladatok keltették fel.
Az új anyag feldolgozását, csoportokban végezték, különbözı feladatokkal, eltérı megfigyelési szempontokkal. Mindezek célja az ismeretterjesztı szövegekbıl a lényegkiemelés
technikájának elsajátítása, vázlatírás, ezek felhasználásának gyakorlása volt.
A differenciálás lehetıséget teremtett minden diák számára, hogy egyéni ütemben haladjon. Az órán példát láthattunk a tantárgyak közötti koncentrációra is. (informatika, matematika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, történelem)
Az óra végén sor került az összefoglalásra, a vélemények szóbeli megfogalmazására, a
szöveg tartalmával kapcsolatban projektor segítségével.

Január 12.
Székhely Intézmény

BEMUTATÓ

ÓRÁK

Iskolánk 2010. január 12-én, kedden nyílt napot szervezett a negyedik osztályos diákok
szüleinek. Az órákat a leendı osztályfınökök tartották.
5.a : Benkı Zoltánné
5.b : Hódi Erika
5.c : Benkı Erika
Színvonalas órákat láthattak a kedves szülık, ezen órák sorához csatlakozott Pörneki Attila is.
1 óra: Matematika órát tartott Pörneki Attila a 7.a osztályban. Attila bácsi a tıle megszokott könnyed stílusban vezette be gyermekeit az algebrai kifejezések világába. Érzékeltette
mind a szülık, mind a gyerekek számára, hogy a saját, önállóan megszerzett tudást részesíti
elınyben.
2 óra: Kémia órát láthattunk Benkı Zoltánné vezetésével szintén a 7. a osztályban. Kiselıadások, elızetes információkeresések sorozatát tekinthettük meg a kötések témakörében.
Változatos óravezetés mellett látványos és hasznos feladatokat oldottak meg a diákok az aktív táblánál. A munka természetesen csoportbontásban történt. Láthattunk érdekes kísérleteket a kivetítı segítségével, és a gyerekek közvetlenül hozzá is nyúlhattak a különbözı kémiai anyagok üvegcséihez.
3 óra: Magyar nyelv és irodalom órát tartott Hódi Erika a 6.c osztályban. Téma: Petıfi
Sándor: Szeptember végén címő verse volt. A költeményt a gyerekek csoportmunkában dolgozták fel az aktív tábla segítségével. Ezen az órán megérkezett a sajtó és a média is. A diákokkal és az igazgatónıvel, Víghné Pintér Lillával óra elıtt interjút készítettek, majd az óra
egy részét rögzítették is az Orosháza Városi Televízió részére, valamint fényképek is készültek az Orosházi Élet címő lapnak.
4 óra: Benkı Erika tanárnı angol órát mutatott be a 8.c osztály emelt angol csoportjával.
Erika néni lendületes stílusa végigkísérte az órát, változatos feladatokkal kötötte le a gyerekeket, természetesen itt is használták az aktív táblát. Az óra nagy része angol nyelven folyt.
Megbizonyosodhattak a szülık arról, hogy igen színvonalas, kemény és eredményes oktatás
történik iskolánkban az idegen nyelvi órákon.
5 óra: Az órákat kötetlen beszélgetés követte a leendı osztályfınökök, az igazgatónı, a
fıigazgatónı asszony és a szülık között. A megjelent anyukák, apukák kielégítı választ kaptak feltett kérdéseikre.
Azt gondolom, hogy összességében sikeresen zárult nyílt napunk. A szülık megbizonyosodhattak arról, hogy intézményünkben színvonalas, oktató-nevelı munka folyik, ezért nyugodt szívvel engedik tovább gyermekeiket a felsı tagozatra is.

Január 20.
Czina Sándor Tagintézmény

TISZTA,

RENDES OSZTÁLY A

CZINÁBAN

A 2007-ben felújított iskolánk tisztaságát, belsı rendjét a „Tiszta, rendes osztály” cím odaítélésével igyekszünk megırizni. Heti rendszerességgel zajlik az osztálytermek rendjének
ellenırzése. Félévente a gyıztesek jutalma egy-egy torta. Az alsó és a felsı tagozatos osztályok külön versenyben vesznek részt. A 2009/2010. tanév I. félévében a felsı tagozaton a 7.
osztályosok, az alsó tagozaton a 4. osztály érdemelte ki a tortát az összegyőjtött pontok
alapján. Az értékeléskor elhangzott az is, hogy szoros versengés van az osztályok között,
hiszen a II. és a III. helyezett, dobogós osztályok csupán minimális különbséggel maradtak
el a nyertesektıl. Megnyugtató az, hogy fontos diákjainknak a külsı környezet ápolása, rendezettsége mellett a belsı miliı kulturáltsága is.

Czina Sándor Tagintézmény

OROSHÁZI

DIÁKOK TAROLTAK AZ ORSZÁGOS

KRESZ

VERSENYEN

A Magyar Autóklub Ifjúsági Bizottsága szervezésében az Autósélet címő havi képeslap általános iskolások részére hirdette meg országos
KRESZ totó vetélkedıjét. Összesen 450 diák
jelentkezett a megmérettetésre az országból.
A Czina Sándor iskola három nyolcadikos
tanulója – Banyó Renáta, Pócsik Tamás és Rafael Bence – szabályosan lelépte a mezınyt, így
mindhárom dobogós helyezés városunkba, tagintézményünkbe került. Sikerük nem véletlen,
hiszen az iskolában mőködik egy közlekedési szakkör, melyet Jósné Kiss Erzsébet KRESZ
szakreferens vezet. A totó nem volt egyszerő, bizony egy felnıttnek is könnyen beletört volna a bicskája: elsıbbségadás útkeresztezıdésben, táblaismeret és a kerékpárosokra vonatkozó vezetéselméleti kérdések voltak a tesztlapon, melyek nehézségi foka igen magas volt.

Január 29.
Eötvös József Tagintézmény

TEHETSÉGKUTATÓ

VERSENY

BÉKÉSCSABÁN

2009. szeptemberében az iskolánk együttmőködési megállapodást írt alá a BUDA-CASH
Békéscsabai Atlétikai Klub vezetıivel, melynek értelmében a sportiskolai atlétikai képzés
egyesületi hátterét biztosítják. Eddig is részt vettünk az általuk szervezett versenyeken és az
idei tanévben sem történt ez másképp. Eddig 4 versenyen szerepeltünk eredményesen, 2-2
verseny volt a 99.-98.-97-es születésőeknek és a 2000-es illetve késıbb születettek részére.
Nagyon sok szép helyezést értünk el minden versenyszámban,( 40m futás, gátfutás, távolugrás, kislabdahajítás, hosszútáv futás).Mind a két csoportban lett különdíjasunk, a legjobb
eredményeket elért atléták személyében:
Tóth Nikolett 6.a
Balogh Vanessza 6.b
Nagy Zsolt 2.b- két alkalommal is
Jónás Zoltán 3.b
Még 3 alkalommal bizonyíthatják felkészültségüket ebben a versenysorozatban diákjaink.

