Március 4.
Eötvös József Tagintézmény

RENDKÍVÜLI „TERMÉSZETTUDOMÁNYI

ÓRA” AZ

EÖTVÖSBEN

Március 4 –én és 5 –én iskolánk vendége volt Szabó László, aki Debrecenbıl érkezett
hozzánk és hozta el csodálatos ásványait.
Rendkívüli órák keretében tanulóink megismerkedhettek az ásványok szerepével az ember életében. Magával ragadó gondolataival rávilágított a kvarc mindennapjainkban betöltött
szerepére, a kén bırgyógyászati – étkezési – és lıpor elıállításában foglalt szerepére. De
megtudhattuk, hogy az achát hogyan nyeli el a számítógép monitorjának rezgéseit, a citrin
gyógyító hatását, a galemit szerepét az egyiptomi kultúrától napjainkig. Hallhattunk 2000
éves indián mesét is, mely az ametiszten keresztül Tissé mosolyával a „a szerelem és boldogság” ásványaként vált ismertté számunkra. Nagy sikerő elıadásai egyaránt tetszett kicsiknek és nagyoknak, órái a kompetencia alapú oktatást erısítették, s újszerőségével vált
kerek egésszé az iskolai természettudományos oktatás. Bízunk abban, hogy az elkövetkezı
években ismét vendégünk lesz.

Március 7.
Székhely Intézmény

„NAGY VAGY”
József Attila Székhelyintézmény jelentkezett a Tv2 „Nagy Vagy” játékos sportvetélkedıjére. Lázas izgalommal vártunk a kedvezı döntésre, amely egy hónappal ezelıtt megérkezett. Így lehetıségünk adódott összemérni erınket, ügyességünket az ország másik 47 csapatával.
Víghné Pintér Lilla Székhelyintézmény vezetı a felkészüléshez és az utazáshoz szükséges
feltételek megteremtésével nagy segítséget nyújtott iskolánk testnevelı tanárainak. Csapatunk vállalkozó szellemő és sportszeretı felnıtt tagjai mellé jól sportoló alsós és felsıs tanulók kerültek. Folyamatosan érkeztek a várható feladatok, amelyek néha komoly fejtörést és
szervezımunkát igényeltek. Meg kellett mutatnunk, hogyan tudunk égı mécsessel úszni,
labdák és lufik között csukott szemmel pénzt keresni, tapadós puskával célba lıni, kötelet
húzni, 15m magasból kötélen lógva madarat menteni. Mindezek gyakorlásához segítséget
kaptunk a városi tőzoltóságtól, a Czina Sándor Tagintézménytıl, a hódmezıvásárhelyi uszodától.
Március 7-én kora reggel 50 fıs szurkolótáborral indultunk Budapestre. A verseny helyszíne a Sportmax csarnoka volt. Egész napunk csapatunk lázas biztatásával telt. Szurkolótáborunk hangereje és lelkesedése kiemelkedett a többi csapat közül. Szükség is volt erre, annál is inkább, mert többször elıre nem látható akadályok nehezítették a feladatok végrehajtását. Szoros versenyben negyedik helyezést értünk el, amivel egy hellyel maradtunk el a továbbjutástól. Mind a csapattagok, mind a szurkolók maradandó élménnyel tértünk haza éjjel
egy órakor. Csapatunk, melyben diákok, szülık, pedagógusok együtt készültek és küzdöttek,
szívesen megmérettetné magát újabb erıpróbán.
Köszönjük a csapattagoknak (Muntyán Luca 4.a, Szıke Krisztián 3.c, Szél Balázs 6.a, Zsiga Bence 7.c, Makai Katalin 8.c, Nagyné Rátódi Erika pedagógus, Szél Attila, Zsigáné Mezei Beáta, Zsiga Zsolt szülık, Ada -celeb) a sokszor megerıltetı és fárasztó felkészülést.

Március 10.
Székely Intézmény

NYÍLTNAP

ISKOLÁKBAN

A LEO program második eseményére, a leendı elsı osztályosok szülıinek tartott bemutató órákra került sor 2010. március 10-én iskolánkban.
Komoly felkészüléssel és szeretettel vártuk a szülıket és a leendı elsısöket. A leendı
osztályfınökök ezen a délelıttön megmutatták az érdeklıdı szülıknek és gyermekeknek azt,
hogy hová juthat el egy kis óvodás 4. osztályos korára, ha kitartóan és szorgalmasan tanul.
Minden pedagógus igyekezett különlegeset becsempészni tanítási órájába. Karsainé
Kovács Mária a 4.b osztályosokkal olyan matematika órát mutatott be, melyen a mini-PC-k
használatát láthatták a matematikaoktatásba illesztve. Erdei Gabriella környezetismeret óráján megismerkedhettünk régi orosházi hagyományokkal. Az órát többhetes elıkészítı idıszak elızte meg. Az órán a gyerekek csoportmunkában dolgoztak. Gulyás Katalin a 4.c osztályban csodálatos angol órát tartott, melyen szerepelt a játékosság, szakszerőség, kreativitás
és meggyızıdhettünk az angol tagozatos gyerekek elmélyült nyelvismeretérıl. Pásztor Csilla a 4.a osztályban tartott matematika óráját áthatotta az ÉKP pedagógiája. A hagyományos
módszertani elemek mellett az interaktív táblát és annak használatát ismertette meg a szülıkkel és a pedagógusokkal.
Átfogó képet kaphattak a szülık az iskolában zajló pedagógiai munkáról, az induló
elsı osztályokról. (ÉKP, angol tagozat és általános tantervő osztály) Este beiskolázási szülıi
értekezleten találkoztak a szülık, pedagógusok és az iskolavezetés, mely hasznos tanácskozás volt.

Március 12.
Czina Sándor Tagintézmény

ÜNNEPI

ISKOLAGYŐLÉS, MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS

15-RİL,

TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYHIRDETÉSE

A 2009/2010. tanév elsı tanítás nélküli munkanapján a 8. osztályosok szívet melengetı mősorral köszöntötték március 15-ét. A Himnusz közös éneklése
után az ünnepélyes iskolagyőlés résztvevıi zenei bejátszásokkal színesített elıadásban hallhatták az 1848.
március 15-én történt eseményeket, a szereplıkkel
együtt jelen lehettek a Pilvax kávéházban, hallhatták
Petıfi szavait…az alsó tagozatosok néptáncukkal
gazdagították a megemlékezést.
Ezután került sor a felsı tagozaton lezajlott tanulmányi versenyek értékelésére, az oklevelek és a jutalmak átadására.

Czina Sándor Tagintézmény

MŐVÉSZETI SZEMLE
Több évtizeddel ezelıtt kezdıdött az a hagyomány tagintézményünkben, hogy tanulóink
Mővészeti Szemle keretében mutatkoznak be egymásnak a legkülönbözıbb kategóriákban.
Diákjaink a farsang elmúltával rögtön erre a nagyszabású rendezvényre készülnek. Minden
nap tanítás elıtt és után nagy a nyüzsgés az iskolában, a termekben készülnek a gyerekek,
pedagógusok mősoraikkal. Sokat jelent ez számukra, hiszen megmutathatják miben a legjobbak. Idén a színes mősort vers- és prózamondás, énekes produkciók, színpadi jelenetek, tánc,
zenés mozgás, aerobic adta, és az idén elıször angol nyelvő jelenet is szerepelt a mősorrendben. Iskolánkban e megmérettetés során a tehetségek bemutatkozás és felfedezése, a
vidám együttlét játssza a fıszerepet. Fontos az is, hogy mindennapjaink színesebbé, mozgalmasabbá válnak a nagy érdeklıdésre számot tartó esemény kapcsán.

Március 14.
Eötvös József Tagintézmény

ÜNNEPI

MŐSOR AZ

EÖTVÖSBEN

Iskolánk színjátszó csoportja színvonalas, tartalmas és érzelmekben gazdag ünnepi mősort mutatott be nemzeti ünnepünkre, az 1848. március 15-ei eseményekre emlékezve.
A kivételes nap történéseit a márciusi ifjak elevenítették fel. A zene, a dalok hangjai is
méltóképpen kapcsolódtak az ünnep hangulatához.
A megemlékezés az iskolazászló bevonulásával, majd a Himnusz közös éneklésével kezdıdött.
A nevelık és a tanulóifjúság ünnepélyes megjelenéssel, kokárdával adott tiszteletet; nagy
érdeklıdéssel, csendben figyelve a színjátszók különlegesen szép mősorát.
Az iskolazászló kivonulásával és a Szózat eléneklésével zárult a nemzeti ünnepünkre való
emlékezés.
Az Orosházi Televízió is bemutatta iskolánk ünnepi mősorát.
A megvalósítást köszönjük Tóthné Somogyi Mária tanítónınek, a színjátszó csoport vezetıjének.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

FORRADALOM

DIÓHÉJBAN

A Vörösmarty Mihály Tagintézményben a március 15-i ünnepi mősort pénteken, az órák közötti szünetekben mutatták be a
gyerekek társaiknak. Az iskola színjátszó szakkörének 55 tagjából
26 fınek nyílt lehetısége részt venni a törtélelmi darabban. A színészcsemeték már január közepe óta gyakorolták szerepüket. A
felkészülés azonban nagyon nehéz hiszen csak heti egyszer 45 perc
volt a próbákra. A diákok azonban nagyon lelkesek, és ami fontos,
hogy imádnak szerepelni.
Ez azonban nem egy mese, nem egy könnyed darab, hanem
egy igen komoly történelmi eseményt bemutató mősor, így a cselekmény és jellemek hő visszaadása sem egyszerő feladat.
A nyolcadikosoknak könnyő, mert ık már tisztában vannak az
1848-49-es fejleményekkel. A hetedikesek rácsodálkoznak néhány
jelenetre, ismerıs számukra az irodalom- vagy a történelemkönyvbıl. A kisebbek azonban nem biztos, hogy képesek mindent megérteni. Megpróbáljuk a nap eseményeit dióhéjban bemutatni három
helyszínen, az egyetemen, a nyomdában, majd a múzeum elıtt. Utána egy pici utálással áttértek a szabadságharcra, hogy a gyerekek lássák, hogy a harc nem egy nap alatt zajlott le,
hanem tovább folytatódott. Majd röviden bemutatták a végkifejletet, a szabadságharc bukását is. A darab egyik része egy rövidke történet, melyben a kis béres a nehezen összegyőjtött
pénzét odaadja azoknak a lányoknak, akik Kossuth felhívására pénzt győjtenek az ágyúkészítéshez.
Az elıadás végére egy olyan dalt választottak, ami a gyerekeket megérinti, ami a hazaszeretetrıl szól
A cél az volt, hogy az események legalább egy szeletét megértsék a diákok. Talán a
gyerekek megértették a szerepükön keresztül a hazaszeretet fogalmát. Ha mást nem is, de
annyit mindenképp, hogy voltak olyan emberek, akik számára a szabadság és a haza fontos
volt, és ezért képesek is voltak harcolni, valamint azt, hogy mi március 15-én azért emlékezünk meg errıl az eseményrıl, mert ez viszi elırébb a világot.

Március 16.
Czina Sándor Tagintézmény

TAGINTÉZMÉNYÜNKBEN

JÁRT

LÉNÁRT FERENC

Élménybeszámolót tartott tanulóinknak a Pekingig tartó kerékpáros útjáról. Az alábbi
sorokat Püski Gyöngyi, 7. osztályos tanuló vetette papírra:
„…majd az idı eldönti, mikor fogom a kerékpárt hintaszékre cserélni.”
Az orosházi Lénárt Ferenc huszonegy évig dolgozott a Mol Rt-nél, illetve jogelıdjénél.
Blues- és rocktörténeti elıadásokat is tartott a városi könyvtárban és az orosházi Blues
Caféban. Az állatok elkötelezett védelmezıje: alapító tagja az állatvédı egyesületnek, és néhány társával kutyamenhelyet tart fenn Orosházán. Életének mindig része volt a mozgás.
Gyaloglással kezdte a sportolást. Nagyobb távokat is megtett, útközben stoppolt. Amióta romlott a közbiztonság, s így nem lehet idegen autókba bekéredzkedni, kerékpárral járja a
világot. Kezdetben a szomszédos országokba látogatott, késıbb Európa távolabbi tájaira is.
Franciaországi útján egy ünnep alkalmából felemelı élményben volt része. Így mesélt róla:
Torokszorító érzés volt a franciák hazaszeretete, ahogy az a sok ember szívbıl énekelte
a nemzeti himnuszt.
2008-ban, az olimpia évében azonban hosszabb útra is vállalkozott. Megkérték, vigye a
zászlót Pekingbe, az olimpia helyszínére. Természetesen kerékpárral. Budapestrıl indult el
társával, Berta Istvánnal, 2008. március 8-án. Erdélyben sok barátságos emberrel találkoztak.
Mikor orosz nyelvterületre értek, Berta István orosz nyelvtudása segítségével megértették
magukat az ottaniakkal. Az orosz vízumot nem kapták meg, így kénytelenek voltak repülıvel utazni Kazahsztánig. Itt kaptak szállást. A legérdekesebb az volt számukra, hogy a muzulmán vallású kazahoknál nincs az asztalnak lába, így a földön ülve étkeznek. A kazahmongol határon repülıvel keltek át, mert a magas hegyek akadályt jelentettek a kerékpárosok számára. Mongóliában szegénységben élnek. Sok helyütt csak földúton lehet közlekedni.
Itt a GPS-nek nem vehették hasznát. Hatszemélyes buszba ültek, amiben tizenketten utaztak.
Az ajtót nem lehetett becsukni, ezért a felverıdı por beszállt az utazókhoz.
Késıbb Lénárt Ferenc megjegyezte: -Mégis jobb lett volna biciklivel menni.
Többször nem is szálltak más jármőre, csak a kerékpárjukon utaztak tovább. Mongóliában is élvezték a helyiek vendégszeretetét. Megismerték a mongolok szokásait: jurtákban
laknak, nomád állattartó, vándorló életmódot folytatnak. Kínába érve ugyancsak barátságos
emberekkel találkoztak. Egy érdekes játékot, kínai sakkot is játszottak az itteniekkel. Pekingben sokan beszélik az angol nyelvet, amit Lénárt Ferenc is tanult. Így a társalgás sem jelentett problémát. A pekingi polgármester fogadta Lénát és társát. Véget ért küldetésük: elvitték
Orosháza és Magyarország zászlóját Pekingbe.
Minderrıl Lénárt Ferenc beszélt nekem. Eljött az iskolánkba elıadást tartani, és kérdéseinkre szívesen válaszolt. Elmondta, azért döntött a gyaloglás, majd a kerékpározás mellett,
mert így lassabban jut el céljához.
Útja közben megismeri a falusi ember életét, ugyanis a nagyvárosok mind egyformák,
de a falvakban még ırzik az ısi kultúrát, ez adja különlegességüket. Ez az igazi érték, nem a
több száz méter hosszú tengerpart. Kerékpárral tett útja során megismeri az egyszerő embert,
s érzi igaz szeretetüket.

Március 19.
Czina Sándor Tagintézmény

SZÜLİI GÁLAMŐSOR

A

CZINÁBAN

A március elején megtartott Mővészeti Szemlét minden évben a szülıknek összeállított gálamősor követi a legsikeresebb mősorszámokból. Ez a tény még több erıt, lelkesedést
ad a készülı gyerekseregnek. A közel kétórás mősor keretében volt tánc, vers, ének és próza,
de inkább a jelenetek voltak a jellemzıek. A gálamősorra zsúfolásig megtelt a színpad elıtti
tér, sok szülı eljött, hogy láthassa csemetéjének produkcióját. A Szılı városrészt életében is
fontos eseményt jelent ez a rendezvény.

Március 23.
Székhely Intézmény

„Fİ

AZ EGÉSZSÉG!” DÉLUTÁN

Iskolánk tanulói számára már ismerıs névként hangzik a Comenius projekt, hiszen ez
egy nemzetközi együttmőködést jelent, mely során lengyel, francia és spanyol tanulókkal
közösen dolgoznak fel egy témát. A negyedik, egyben utolsó téma az egészséges életmód. A
„Fı az egészség” délután egy ismertetıvel kezdıdött, melyen a tanulók egy általuk választott
gyümölcsöt mutattak be ötletes formában. A résztvevı osztályok között volt jelmezben és
fejdíszben beöltözött kivi, gránátalma, mangó, lime és eper, a tanulók ruházata is jelezte a
gyümölcs színét. Voltak osztályok, akik verset írtak a gyümölcsrıl, találós kérdést fogalmaztak meg vagy énekeltek és mozgásokkal kísérték azt. Ismereteik bıvítésére egy oktatófilmet
néztek meg az egészséges táplálkozásról. Sokféle zöldséget és gyümölcsöt használtak fel a
nap folyamán és azt is megismerték, hogy miért szükséges ezen ételek fogyasztása. A tanulók egészséges ételeket készítettek tanítóik irányításával. Készült majonézes és „Ezersziget”
saláta, gyümölcsjoghurt, zöldséges és tonhalkrémes szendvics valamint tejturmix. A tanulók
szorgalmasan pucolták, szeletelték és keverték a zöldségeket és gyümölcsöket. Megismerték
az étel elkészítését, hogy otthon is el tudják azt készíteni családjuknak.
A „fızıcskét” kézmőves foglalkozás követte, melyen készültek origami gyümölcsök,
szılıfürtök papírból, táplálékpiramis és csendélet textilanyagból. A nap egészségesen és jókedvben telt el.

Székhely Intézmény

HÚSVÉTI

JÁTSZÓHÁZ

Húsvéti játszóházat szervezett a József Attila Székhelyintézmény Diákönkormányzata.
Kicsik és nagyok együtt festettek, ragasztottak kedd délután az iskola ebédlıjében. A hagyományos piros tojások festése mellett strucctojásokat is dekoráltak a diákok. Készültek még
továbbá vidám ajtódíszek, asztaldíszek és praktikus tojástartók. A gyerekek már nagyon várták ezt a délutánt. A vidám húsvéti készülıdés ugyanis teret ad a kreativitásnak és jelzi a tavaszi szünet közeledtét.

Március 23—26.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

SZLOVÁKIÁBAN

JÁRTAK

A Vörösmarty tagintézmény egy diákja és egy pedagógusa utazott március végén
Senecbe az aces pályázat záró találkozójára. Salzburg után ismét összegyőlt 15 középeurópai ország több mint száz iskolájának képviselıje, hogy beszámoljanak pályázataik
megvalósításának hét hónapja alatt milyen eredményeket értek el. A néhány napos találkozó
során az orosházi delegáció különbözı elıadásokon és csapatépítı programokon vett részt,
találkozott az egyes országok oktatási minisztériumainak képviselıivel. A záró vacsorán pedig átvehették Simonyi András, volt washingtoni nagykövettıl a pályázat emlékplakettjét.
Az utolsó nap pozsonyi városnézéssel zárult. A Vörösmarty tagintézmény második projekttalálkozóra május végén kerül sor Orosházán, ahol nyolc diák és osztályfınökük képviseli
ausztriai városukat Leobent.

