Május hónapban
Czina Sándor Tagintézmény

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK
A tanév végén minden osztályunk tervezett kirándulást. A kisebbek rövidebb, a nagyobbak hosszabb utat. A 2. osztály Gyopároson töltött egy vidám napot. Amikor az 1., 3. és 4.
osztály kirándulása következett, közbeszólt az ítéletidı, a sok esı szó szerint elmosta a lehetıséget arra, hogy az iskola falain kívül töltsenek el egy-egy napot. A játékos, vidám idıtöltés azonban az ı esetükben sem maradt el. A felsı tagozatosok szerencsésebbek voltak.
Mindegyik osztály eljutott az eltervezett helyre. Ötödikeseink Budapesten jártak a Szépmővészeti Múzeumban és a Millenáris Parkban, a 6.-osok Bugacon a CSEMETE Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület tanyáján töltöttek el négy napot úgy, hogy ellátogattak Kecelre,
a hadiparkba és Kecskemétre is. Végzıs diákjaink Gyula-Városerdın voltak két napot. A
hetedikesek Szegeden jártak a Vadasparkban, majd egy másik napot Gyopároson töltöttek.

Cuiona Sándor Tagintézmény

Iskolába hívogató programsorozat a Czina Tagintézményben
Az óvodából az iskolába az átmenetet megkönnyíti, ha az iskolába készülı ovisok ismerik azt az iskolát, ahová majd járni fognak; leendı tanítóikat, akik kézenfogva vezetik majd
ıket a tudás birodalmában. E felismerés vezetett oda, hogy évtizedek óta együttmőködési
megállapodásunk van az Ifjúság úti és az Uzsoki utcai tagóvodákkal. Ennek keretében hívjuk
tagintézményünkbe az óvónıket, akik tanítási órákon figyelhetik meg volt óvodás gyermekeiket. Iskolába hívogató foglalkozásaink is sokéves múltra tekintenek vissza. E rendezvénysorozat novembertıl májusig tart, melynek célja, hogy a nagycsoportos óvodások, óvó nénijeik
és a szülık is megismerkedjenek tagintézményünkkel, az itt folyó munkával. Fontos ez azért
is, mert a leendı tanítványokat a tanító nénik ismerısként köszöntik majd a szeptemberi tanévnyitón. Novemberben hívjuk elıször a nagycsoportosokat és szüleiket iskolánkba. Ilyenkor körbejárják az iskolát, ismerkednek a környezettel, játékos idegen nyelvi és informatikai
foglalkozásokon vesznek részt, majd az élményektıl elfáradt ovisok vendégeink teára és süteményre. A decemberi találkozáskor a téli ünnepkörhöz kapcsolódó kézmőves délutánt tartunk. A szülık segítségével karácsonyi díszeket készítenek, majd feldíszítik a fenyıfát. Januárban már a leendı 1. osztályos tanító nénikkel közösen ovitornával egybekötött játékos
sportfoglalkozáson vesznek részt a következı tanév elsısei. A farsang jegyében zajlik a februári kézmőves foglalkozás, ahol álarcokat, dekorációt készíthetnek az ovisok. Ebben a hónapban kerül sor a nyílt órákra is, melyeket a leendı 1. osztályos tanítók tartanak az érdeklıdı szülıknek. A rendezvénysorozat további foglalkozásain tavaszi játszóház várja márciusban az apóságokat, majd áprilisban aszfaltrajz-versenyt szervezünk számukra. Májusban az
óvónıkkel játékos tanítási órán vehetnek részt a hozzánk beíratott kicsik.

Május 3.
Székhely Intézmény

EGÉSZSÉGNAP

PROJECT

2010. május 3-án rendeztük meg Egészségnap projectünket.
Az Arcadia- reklám Kft. által elıírt kötelezı programok a következık voltak: 5 funkciós mérleggel való szőrés felnıtteknek, teljes kiırléső Graham lisztbıl helyszínen sütött kenyér, zöldséges valamint gyümölcsös ízesítéső helyben fızött Abomill rizs kóstolása, Elmex
fogkrémek ajándékozása gyermekeknek, Eurovit C- vitamin pezsgıtabletta felnıtteknek,
szóróanyagok a helyes fogápolásról, a 40 év felettieket veszélyeztetı betegségekrıl. Kiegészítésként zöldség, gyümölcskóstolást, vérnyomás és vércukorszint mérést is szerveztünk.
Elızetesen levélben értesítettük a szülıket, nagyszülıket az ingyenes szőrés lehetıségérıl, és felmértük igényeiket.
Projectünk a megnyitó után közös mozgással indult, ahol az iskola apraja- nagyja zenés
bemelegítéssel hangolódott rá az egészség jegyében szervezett délutánra.
A kóstolásra szánt termékek igen gyorsan fogytak, a frissen sült kenyér illata járta be az
iskola folyosóját. Sokan életükben elıször ettek ilyen termékeket, ezért fogalmuk sem volt
arról, hogy milyen ízletesek.
A kóstolás és szőrés mellett aerobic, hip-hop, birkózó bemutatók szórakoztatták a jelenlévıket, majd a mentıszolgálat két munkatársa rögtönzött bemutatót tartott, különbözı balesetek azonnali ellátásáról.
A délután befejezı programja a mindig nagy érdeklıdéssel kísért tanár- diák focimeccs
volt, amely a szurkolók hangos biztatásával, és a tanárok gyızelmével végzıdött. Örömünkre, nagyon sokan éltek az ingyenes szőrés lehetıségével, emellett felnıtt és diák egyaránt
egy egész délutánt fordított az egészség megırzésére.

Május 5—9.
Székhely Intézmény

COMENIUSSZAL LENGYELORSZÁGBAN
Az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézményének nyolc
pedagógusa utazott el május 5-9. között a lengyelországi Katowiceben található koordináló
iskolába, melyen jelen voltak a francia és a spanyol partneriskolák képviselıi is. Az „Együtt
a Földünkért!” néven mőködı projekt 4. félévéhez ért, mely a befejezı félévében az egészséges életmódot dolgozta fel a tanulókkal. A találkozó során a pedagógusok bemutatták, hogy
intézményeikben, hogyan valósult meg a projekt, szemléltették érdekes projekttermékeiket.
Készültek receptgyőjtemények, egészséges ételek, kézmőves munkák, társasjátékok és poszterek. A magyar iskola elkészítette a projekt bábfigurájának, Claudiának az utazásáról szóló
könyvet, melyben ismerteti a résztvevı országok kultúráját „Utazz velem Európába!” címen.
A „felhılány” öt nyelven közli az országokban tapasztalt élményeit, melyet tanulóink kreatív
rajzai tesznek ötletessé. A francia intézmény egy képet készített a projekttermékekrıl, a spanyolok egy ötnyelvő szótárt mutattak be a projekt négy témaköréhez kapcsolódóan. A lengyel iskola egy útmutató könyvet készített Claudia tanácsaival, melyet érdemes megfogadni
a tanulóknak. A találkozó emlékezetes marad a résztvevık számára, hiszen sok színvonalas
programban vettek részt, amellett, hogy ez volt az utolsó találkozó a projekt életében. A pedagógusok betekintést szereztek a lengyel oktatási rendszerrıl, megcsodálták a jól felszerelt
szaktantermeket, színvonalas tanulói táncos-zenés mősort láttak, melyen még egy magyar
népdal a „Tokaji szılıhegyen” is elhangzott magyar nyelven. A Chopin évre emlékezve a
lengyel gyerekek hangszeres elıadással lepték meg a jelenlevıket. A munka mellett jutott
arra is idı, hogy megismerjék Szilézia régió látnivalóit. Megtekintették a pszcynai várat,
Krakkó történelmi városában sétáltak, elutaztak a wieliczkai sóbányába és Auschwitzba.

Május 7.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

MADARAK

ÉS FÁK NAPJA

-

HUSZADSZOR A

VÖRÖSMARTYBAN

A Vörösmarty Tagintézmény életében minden május elsı péntekje izgalommal várt nap.
Tompa Lajos tanár úr és segítıi rutinosan szervezik meg és állítják össze a programot. Bemutatók,versenyek elıadások sora várja a versenyzıket és az érdeklıdıket a város és környékének iskoláiból, sıt óvodáiból is. Évek óta visszatérı elıadók tartanak élvezetes beszámolókat a természet témakörben.
Bordás Imre:Fecskegyőrőzés, Mihalik Csaba: Nagypapagájok tenyésztése és Orosházi
postagalambászat, Illés Gábor: Európa kétéltői és hüllıi İsmaradványok és kövületek Magyarországon, Bogdán György: Munkakutyákról, Nyíri Ferenc és ifj. Nyíri Ferenc: Kígyók a
lakásban, Horváth Antal:Orosháza énekesmadarai, Ilovszky Árpád:Gyopárosfürdı környezetvédelmi problémái, Hegedős Csilla: Bionika- az élıvilág találmányai és a nemrég az országos Curie Természetismereti Versenyen szép eredménnyel szerepelt 4.c és 5.b osztályos
csapatok tartottak elıadásokat.
Az alsó tagozat irodalmi színpadának és az Orosházi Munkakutyások Egyesületének
bemutatója, terep csapatverseny, elméleti csapatverseny, madáretetı készítı verseny, fajtatiszta és keverék kutyák szépségversenye, díszmadár és galambkiállítás, kaktuszkiállítás,
méhészkiállítás és mézkóstoló, egynyári növény kiállítás és vásár, ásványkiállítás és vásár, a
beküldött pályamunkák kiállítása és tombolahúzás tették még színesebbé és élvezetesebbé
ezt a jeles napot.
A tagintézmény tanulói közül sokan tették próbára ismereteiket különbözı versenyeken.
Külön öröm, hogy a város más tagintézményeibıl és a környezı településekrıl is jöttek versenyzı gyerekek.
A Városi-körzeti természetismereti versenyt nyolcadik alkalommal rendezte meg a Vörösmarty Tagintézmény. Tizenegy, 5. és 6. osztályosokból álló csapat vett részt Orosházáról
és a környezı településekrıl.
Szintén 11. alkalommal zajlott le a Városi-körzeti rajzverseny felsı tagozatosok számára. Kilenc iskolából 37 rajzolni szeretı kisdiák érkezett. A hagyományoknak megfelelıen az
5. és 6. osztályosok versillusztrációt készítettek,a 7. és 8. évfolyamosok pedig ragadozó madárról készítettek tanulmányt.
A Városi mesemondó verseny résztvevıi egy állatmesét adtak elı.
A tagintézmény az idén is meghirdette rajzpályázatát az alsó tagozatosok számára. A
téma a „Kirándulás a mesebeli erdıbe” volt az 1. és 2. osztályosoknak. A 3-4.évfolyamosok
kedvenc madarukról vagy fájukról rajzoltak.
A nap egyik legkiemelkedıbb eseménye az idei diák Mézkirálynı személyének bejelentése és felavatása volt. Ezt megelızte a válogató, amelyen a jelölteknek számot kellett adni
ismereteikrıl a méz és méhészet témában.
2010-ben Hunya Réka gyomaendrıdi 6. osztályos tanulót választotta a zsőri a méz diák
nagykövetének, ki a következı egy évben különféle rendezvényeken népszerősíti a kiváló
magyar mézet.

Május 13.
Eötvös József Tagintézmény

GYUSZI

NYUSZI KALANDJAI AZ

EÖTVÖSBEN

Az iskola 1. b osztályos tanulói a TÁMOP 3.1.3. pályázati program Tavaszi ünnepkör,
húsvéti népszokások, hagyományok projektzáró rendezvényén „ Nyusziéknál szép a világ”
címő jelenetet mutatták be a szülıknek, pedagógusoknak, az érdeklıdı diákoknak.
A több héten át tartó felkészülés Tóthné Somogyi Mária osztályfınök, drámatanár vezetésével közös csapatmunka volt; a kis elsısök örömmel, vidám hangulatban próbáltak, lelkesen várták a bemutatkozást. Az osztály minden tanulója szerepet kapott; még a díszleteket, a fákat, virágokat is látványos jelmezekkel a gyerekek keltették életre.
Az elıadáson fény-és hangeffektusokkal színesítve igazi színházi hangulatban, élményben volt részük a nézıknek A kis elsısök azt mutatták be, hogy tojásfestı versenyre
készül a nyuszicsalád. A fıszereplı, Gyuszi nyuszi, a szájhıs nyúl bizony lekicsinyli munkájukat, csúnyán beszél tyúkanyóval és a mackóval. Jól megleckéztetik, végül Gyuszi nyuszi
megjavul, s a versenyt sikerül megnyerni.
A 6 fıszereplı kisdiák bár nemrégen tanult meg olvasni, írni, mégis hibátlanul beszélt
és játszott, mintha a színészi mesterségre készülne.
Az osztály szülıi munkaközössége is köszönetet érdemel, mert aktívan bekapcsolódtak az elıkészületekbe, önzetlenül segítettek a jelmezek, díszletek elkészítésében.

Május 14.
Eötvös József Tagintézmény

EÖTVÖS-MAJÁLIS
Május 14-én, pénteken rendezte meg hagyományos gyermeknapi majálisát az Eötvös József Tagintézmény a
rákóczitelepi sportpályán, ahol az ott tanuló diákokkal együtt
szórakozhattak, versenghettek a gyerekek. Nagy várokozással
tekintett mindenki a nap elé, hiszen reggel sötét felhık gyülekeztek az égen. Az idıjárás azonban kegyes volt hozzánk, s így
gyönyörő napsütésben, a szabadban, sok mozgással egybekötve
tölthették el a gyerekek ezt a tartalmas napot. A megnyitó után
a 2.b osztály mókás produkciójával indult a bemutatók sora,
amit még számos fellépı követett: aerobic, karate és birkózás
sportágból láthattunk ízelítıt. A diákok között nagyon népszerő
volt a Ki mit tud?, szép számmal mutatták be tánc- és ének tudásukat, s minden fellépı jutalomban részesült. A délelıtt során folyamatos programok szórakoztatták a gyerekeket:
lovaskocsikázás, tőzoltóautó, körhinta, illetve barkácsoló játszóház, amit a békéscsabai Diáktanya munkatársai valósítottak
meg. Itt a logikai játékok mellett természetes anyagokból és papírból gyönyörő emlékeket
készíthettek a gyerekek: virágkompozíciót, papírsárkányt és színes forgót, illatos kispárnát
és origamiképeslapot. A Mi-Értünk Egyesület drogprevenciós és életmód témában várta a
felsı tagozatos diákokat beszélgetésre. Nem hiányozhattak a nap folyamán a sportvetélkedık
sem, ahol minden évfolyam összemérte erejét kötélhúzásból és fociból. A váltóversenyen
nagyon sportszerő küzdelem zajlott az a, b és c osztályok között, s jutalomként mindenki
értékes ajándékokat kapott: füzettartót, fülhallgatót, DVD lemezt illetve fagyi-, pizza- és
körhintajegyeket. A nap végét a rákóczitelepi kisdiákok modern tánc bemutatója zárta, ami a
gyerekekhez nagyon közel állt és nagy tetszést aratott.

Május 14.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

VERSENY A

VÖRÖSMARTYBAN

2010. május 15-én szombaton került megrendezésre Orosházán a XIII. Megyei Számítástechnika Verseny. Mint az utóbbi öt évben minden alkalommal, idén is a Vörösmarty
Tagintézmény volt a megyei döntı házigazdája. A verseny célja a tehetséggondozás, versenylehetıség teremtése az informatika tantárgyban kiemelkedıen teljesítı tanulóknak, másrészt az informatikai eszközök használatában jeleskedı iskolások kapnak itt lehetıséget az
általuk készített munkák bemutatására.
Az indulók külön a normál és külön az emelt szinten, két korcsoportban (5-6. osztályosok és 7-8. osztályosok) és három kategóriában versenyeztek: számítógép-használat, alkalmazások használata, információkeresı verseny. Az idei versenyen használták elıször az a
tanévben bevezetett minipc-ket a feladatok megoldására. A megyei versenyt egy körzeti forduló elızte meg, ami megye nagyobb településein, Békéscsabán, Békésen, Sarkodon, Gyulán és Orosházán került megrendezésre.
Az orosházi diákok idén kiválóan helytálltak a versenyen: négy kategóriában is megszerezték az elsı helyet, emellett számos dobogós helyezést is sikerült elérni.

Május 18.
Czina Sándor Tagintézmény

SZALAGTŐZÉS
A ballagáshoz közeledve kedves hagyományunk, hogy
nyolcadikosaink szalagot kapnak a hetedikesektıl. Ezzel is
jelzik számukra, hogy közeledik általános iskolai tanulmányaik befejezése, lezárul életük igen fontos szakasza. Így történt ez ebben a tanévben is. A szalag mellé ajándékkal is kedveskedtek a 7. osztályosok. Jelképesen stafétát nyújtottak át
végzıseink a következı tanév legidısebbjeinek, akiktıl azt
várják, hogy méltó módon képviseljék továbbra is iskolánkat,
példát adva a kisebbeknek.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

COMENIUS

PROJEKT ZÁRÁSA

TÖRÖKORSZÁGBAN

2010. május 18-án iskolánk, az Orosháza Város Általános Iskolája és PSZI Vörösmarty
Mihály Tagintézményének néhány tanulója és pedagógusa Törökországba látogatott.
Iskolánk évek óta részt vesz a Comenius pályázaton, ahol ez alkalommal partnereink
Lengyelország és Törökország voltak. A projekt zárása zajlott látogatásunk során. A törökországi Corluban a partneriskola nevelıi és diákjai nagy szeretettel, gazdag programmal vártak.
Megérkezésünkkor szívélyes fogadtatásban volt részünk. A diákokat kedves családok
látták vendégül e néhány napon. Az elsı napon ellátogattunk a török nemzeti ünnep tiszteletére rendezett sportünnepélyre. A város középiskolásai gyönyörő élıképet alkottak, látványos formákat alakítottak, melyet a közönség nagy tetszéssel fogadott.
Másnap a partneriskola diákjainak színvonalas kultúrmősorát tekinthettük meg, s lehetıségünk volt bepillantani a török oktatási rendszer gyakorlatába is óralátogatás keretében. Érdekes volt látni, hogy milyen sok a hasonlóság a török és magyar oktatási módszerek között.
Az iskolában töltött idıben sor került a projekttel kapcsolatos konzultációra is. Tapasztalatainkat kicseréltük, s ennek felhasználásával tervezzük a következı projektet.
A hét folyamán a szabadidınkben a városka történelmi nevezetességeivel ismerkedtünk.
Ottlétünk alatt ellátogattunk a tengerpartra, ahol sok érdekes tengeri élılényt is láthattunk, de az idıjárás nem kedvezett a fürdızésnek. Hajóztunk a Boszporuszon, s megcsodáltuk a part menti tájat.
Vendéglátóink Isztambul látványosságait is bemutatták számunkra. Igazán ámulatba
ejtı volt látni azokat a mőemlékeket, amelyeket eddig csak képeslapon, vagy filmeken láthattunk, s olvashattunk róluk. Megemlíteném a csodálatos Ayasofia-t, vagy a Kék Mecsetet,
melyek lenyőgöztek, s ámulatba ejtettek szépségükkel.
A Törökországban töltött egy hét mindannyiunk számára felejthetetlen élményt nyújtott.

Május 22.
Eötvös József Tagintézmény

Pünkösdölı néptáncfesztivál
Egy tucat néptánc csoport ropta az Eötvös téren május 22-én, szombaton délelıtt, az
ötödik alkalommal megrendezett Tavaszváró Pünkösdölı fesztiválon, ez az esemény is bizonyítja: iskolánk élen jár a hagyományırzésben. A felkészítı nevelıkön kívül sok pedagógus vette ki részét a szervezésbıl. Talán ennek is tudható be, hogy egyre több csoport vesz
részt a találkozón, és tartja fontosnak, hogy pünkösdi hagyományainkat ápolja, megırizze,
illetve továbbadja népi értékeink zenés, táncos elemeit. Nagyszalontáról egy uniós pályázati
kapcsolatfelvétel folytán érkeztek iskolások a pünkösdölıre. A vendégek örömmel jöttek, és
a jövıben azt tervezik, hogy vendégül látják az orosháziakat is, hogy szorosabbra főzhessék
a kulturális kapcsolatokat. A felújítás alatt álló Eötvös iskola elıtti téren a délelıtt során népi
kézmővesek is bemutatkoztak, kürtıskalács illata csábította a nézıket.

Május 27.
Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

FINÁLÉ 80
A rákóczitelepi iskola a 80. tanévét múltidézéssel töltötte. A tanítványok kutatásaik során megtapasztalhatták, az idısebbekkel való beszélgetések alatt megérezhették, különleges
feldolgozásaik révén megélhették, mik az idıt álló értékek. Az összegyőlt anyagok csodálatos csokrával lepték meg azokat, akik elfogadták a meghívásukat május 27. délutánjára.
Sinkával együtt vágyva: „Úgy kéne már: lassan élni, a múltammal szembenézni”. A színes
kavalkád egységét adta, hogy itt mindenki ismer mindenkit, a tegnap hitelessége mai bizalmuk záloga. Zenével, tánccal, szóval, mozgással elevenedett meg mindaz, ami fontos, s ezzel a hite annak, hogy „Nem süllyed el semmi, ha nem felejtjük el”

Május 29.
Eötvös József Tagintézmény

BALLAGÁS
Az Eötvös József Tagintézménybıl már május 29-én elballagtak a nyolcadikosok. Az
épület felújítása miatt az itt tanuló diákok hamarabb befejezték tanulmányaikat, ezért a két
nyolcadik osztály számára korábban kerül megrendezésre a ballagási ünnepély. Kora reggel
az intézmény hetedikes tanulói feldíszítették a tantermeket, a folyosót, majd átadták a tarisznyákat a ballagóknak. A sportcsarnokban került sor a végzısök búcsúztatására. A hetedikesek felelevenítették az elmúlt nyolc év meghatározó élményeit, emlékeit , majd búcsút vettek
a ballagóktól. A nyolcadikosok idézetekkel köszöntek el iskolájuktól, tanáraiktól, barátaiktól, megköszönve a segítséget, türelmet, szeretet, amelyet szüleiktıl társaiktól és a pedagógusoktól kaptak. Volt, aki saját versében fogalmazta meg érzéseit, gondolatait. Az ünnepségen a megjelentek láthatták a kivetítın azokat a ballagó diákokat, akikre az iskola igazán
büszkén tekint. A két nyolcadikos osztályról egy kisfilmet is készített három tanuló, mely
segítségével megismerhette a közönség a gyerekek felszabadultabb oldalát is.

Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

ELBALLAGTAK

A NYOLCVANÉVESEK

A rákóczitelepi iskola 80. tanévében végzettek május utolsó szombatján vettek búcsút alma materüktıl. „Ne kérdezd, hol
kel fel a Nap, gondold, hogy ott, ahol te vagy” – biztatták ıket
az alsóbb évesek. A nyolcadikosok nemcsak tanáraikra, szüleikre, szeretteikre, fiatalabb társaikra gondoltak, de koszorút fontak azokért is, akik velük ünnepeltek az égben, akiknek szellemét ırizgetik, akik elzárkóznak a jótól, s nem is értenének a
szóból, s azokért is, akik egyedül ülnek a járdán, kikre család,
gyermek rég nem vár már.
Minden ballagó megszólalt; hol könnyeket elıcsalogatván, hol nevetést fakasztva szavaival. Borbély Renáta, Csıke Pál, Éliás Viktória, Farkas Krisztián, Héjja Pál, Kolompár
Angéla, Mucsi Nikolett, Papp Zsanett, Piti Rebeka, Tobak Myrtill, Török Márk számára utoljára szólalt meg az általános iskola csengıje. Szép emlékeik közé sorjázott a hetedikesek útravalója a nagy változás elıtt. Kívánva, hogy minden reggelüknek meglegyen az öröme, estéiknek a biztatása, hogy késıbb is találják meg a helyet, ahová hazamehetnek, ahol érkezésük ünnep. Miként a helybélieknek is az lesz, amikor visszalátogatnak iskolájukba, a csupa
nagybetős RÁKÓCZITELEPRE.

