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TAPOSSA

LAPOSRA!

LÉGY

VÁLOGATÓS!......

Ilyen és hasonló mondatok fogadták a kiállításra érkezıket… s hogy hol? Hódmezıvásárhelyen a Városi Sportuszoda területén megrendezett kiállításon, melynek témája a hulladékok újrahasznosítása, a környezet védelme volt. Az iskolánkban folyó Comenius projekt témája jelenleg a környezetvédelem, ezen belül is a hulladékok újrahasznosítása, ezért projektvezetı kollégánk Gulyás Katalin javaslatára kerestük fel ezt a különleges tárlatot. Nagyon
hasznosan tettük! Közel 50 gyerekkel indultunk el egy esıs, borongós péntek délután Hódmezıvásárhelyre. A gyerekek már az úton találgatták, hogy vajon mit látunk majd, és amikor
megérkeztünk izgatottan tódultak be a szép új létesítménybe, ahol már várt bennünket egy
hölgy, aki végigkalauzolt bennünket az újrahasznosított papírból készült paravánok között.
Mindenféle anyag újrafelhasználásáról tájékozódhattunk, legyen az mőanyag, papír, vagy
fém. Ékszert, bútort, órát, de még esernyıt vagy ruházati termékeket is készítenek újrahasznosított anyagokból, s ez a körforgás teszi lehetıvé, hogy a hulladék hasznos legyen és ne
szemét. Ehhez persze szükséges, hogy mi, emberek a hulladékot válogatva győjtsük, és juttassuk el azokra a helyekre, ahol ezt begyőjtik. Felelıs, környezettudatos magatartással mi is
sokat tehetünk környezetünk védelméért! Ennek felismerését célozta meg ez a kiállítás is,
melynek végén még egy érdekes filmet is megtekinthettünk a szelektív hulladékgyőjtésrıl.
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DROG

PREVENCIÓ

A „Csináld másképp! 2009”drog prevenciós pályázat keretében megvalósuló osztályfınöki órákon 3 alakalommal vehetett részt a 7. a osztály. Az alkalmanként 2X45 perces blokkok
tematikája a következı volt:
1.Blokk: A csoportlégkör kialakítása, a tanulók tudásának, gondolatainak megismerése a
témával kapcsolatban.
2.Blokk: A droghasználat védı és veszélyeztetı tényezıinek tudatosítása, készségfejlesztés
3.Blokk: A szenvedélybetegség fogalmának meghatározása, segítés lehetséges útjainak
körüljárása
A tanulók örömmel várták ezeket a foglalkozásokat. Felszabadultan tudtak beszélni a témákról és könnyen „megnyíltak” egymás, valamint az elıadók elıtt is.

November hónap
EGÉSZSÉGESEN

TÁPLÁLKOZNI

–

AVAGY JOGHURTOT ENNI….

Joghurtot kapnak a gyerekek az orosházi általános iskolákban és óvodákban az Orosházi
Gazdakör szervezésében, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából. Az egymillió forint értékő, több ezer darab tejterméket a gazdakör és a gazdasszony tagozat tagjai osztották
ki október elején ezekben a napokban az intézményekben a Diákélelmezés munkatársainak
segítségével.
Ezzel a kezdeményezéssel is szeretnék felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, a
tejtermékek fogyasztásának fontosságára, illetve a nehéz helyzetben lévı diákélelmezést is
segítik.
A gazdaköri akciók folytatódnak. Gızerıvel zajlik a tavaly nagy sikert aratott Iskola alma
program szervezése. A tervek szerint az orosházi diákok két héten át hazai terméső, kiváló
minıségő almát kapnak majd.
Czina Sándor Tagintézmény

EGÉSZSÉGNEVELÉSI

HÓNAP A FELSİ TAGOZATON

Ha november, egészségnevelési hónap. Tudják ezt jól a Czina Tagintézmény diákjai. A
sokszínő rendezvénysorozatot a folyosókon kiállított természetfotók tárlata nyitotta meg,
melynek képeit a szegedi CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület tagjai fotózták. A hónap folyamán a felsısöket nagyobb részt vetélkedık várták, és egy különleges
program is, melyet idén elıször rendeztek meg, Teasuli címmel. Stílusosan egy teadélután
keretében az egészséges életmódról beszélgettek, különleges teákat készítettek és kóstoltak a
diákok. A délután helyszíne a teázóvá varázsolt zsibongó volt, a felszolgálók a 7. osztályosok. Az „itallapon” szereplı gyógyteák fantázianevet kaptak, s valóban megmozgatták a kisebbek és a nagyobbak képzeletét, természetesen úgy, hogy megkóstolhatták bármelyiket. A
teákkal, teázással kapcsolatos kérdéseket feltevı „automata” elıtt a rendezvény végéig nem
fogyó sor állt, hiszen ez valódi újdonság volt a „Czinások” számára, s nem utolsó sorban a jó
válaszért ajándék dukált. A dohányzás káros hatásairól az iskolaorvos, dr. Csányi Ágnes
elıadása keretében hallhattak. Vándorzászlóért versenghettek a Döngetı derbiben a csapatok, akadályverseny jellegő, interaktív délután volt az egészségnevelési vetélkedı. Az egészségnevelési TOTÓ egyéni megmérettetés volt, sok érdeklıdıvel. A rajzpályázat témáját az
egészségtelenül élı király adta, akinek egy kisegér változtatta meg az életét. A 7. évfolyam a
„Drogvilág” elnevezéső projekt részese volt osztályfınöki órákon. A hónap rendezvénysorozatát az alsó és felsı tagozat közös eredményhirdetése zárta, melyen minden diák és tanár
kapott egy-egy almát, s ki-ki eredménye, teljesítménye szerint egyéni jutalmat, oklevelet. Az
egész hónapos rendezvény jutalmazását a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatából ill. az Integrációs pedagógiai rendszer költségvetésébıl biztosította a tagintézmény.
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EGÉSZSÉGNEVELÉSI

HÓNAP AZ ALSÓ TAGOZATON

A projekt ez alkalommal az „Ép testben, ép lélek” elnevezést kapta. A négy hét alatt az
alsósokat a megszokott és újfajta foglalkozások is várták. Mézkóstolást, méhészeti bemutatót
tartottak hatalmas érdeklıdés mellett, ahol totót is tölthettek a gyerekek. Gyümölcssalátát
készítettek osztálykeretben, az elméleti vetélkedık során pedig az egészséges életmóddal
kapcsolatos ismereteikrıl adhattak számot. A helyes fogápolásról és az egészségnevelésrıl,
valamint, dr. Csányi Ágnes gyermekorvos jóvoltából, az egészséges táplálkozásról elıadást
hallgatva gyarapíthatták ismereteiket. A mozgás is fontos szerepet kapott ezekben a hetekben. A felsı tagozatos aerobicosok megmozgatták a kisebbeket egy délutánon. Egyéni verseny is volt – az egészséges táplálkozás jegyében joghurtos dobozok záró fóliáit lehetett
győjteni. A legaktívabb kisdiák 70-nél több cimkét adott be. A hónap rendezvénysorozatát
november 27-én délelıtt a felsı tagozattal közös eredményhirdetés zárta.

Czina Sándor Tagintézmény

AZ

EGÉSZSÉGNEVELÉSI HÓNAP ZÁRÓ NAPJA

Az integrációs pedagógiai program keretében a Czina Tagintézmény együttmőködési
megállapodást kötött a szegedi CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel.
Az egészségnevelési hónap november 27-én, a CSEMETE-aktivisták szervezésében, a tagintézményi integrációs pedagógiai rendszer anyagi támogatásával, interaktív délutánnal zárult.
A „Nulla hulladék – teljes élet” elnevezéső csapatverseny a tagintézmény 60 %-át megmozgatta. Az 5 fıs csapatok fantázianeve is e program jegyében született: „Kukamanó”,
„Hulladékirály”, „Szelektív ırök” stb. A közös megnyitó után a diákok elméleti és gyakorlati feladatok megoldásával az egészséges életmód mellett a környezetvédelemrıl – a szelektív
hulladékgyőjtésen keresztül a hulladékok újrahasznosításán át – gyarapíthatták ismereteiket.
Az utólag kitöltött kérdıívek szerint az „Ökomata” és a „Teke-pet” osztatlan sikert aratott a
kisebbek és a nagyobbak körében egyaránt. A legjobban teljesítı csapatokat a CSEMETE
aktivistái ajándékkal jutalmazták. Amíg a kicsik csapatai vetélkedtek, addig a felsı tagozatosok a környezetvédelem aktuális kérdéseirıl hallgathatták Bojtos Ferenc – az iskola volt diákja - érdekes elıadását. Majd fordult a kör, a nagyok ügyeskedtek, a kicsik pedig ismerkedtek a természet kincseivel, a nemzeti parkokkal. Az estébe nyúló délután nagy tetszést aratott
a gyerekek körében.
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PÁLYAVÁLASZTÁS 2009
A Czina Sándor Tagintézmény pályaválasztási hónapja sokféle programban bıvelkedett.
A sort Fekete Gabriella pályaválasztási szakreferens 7. osztályban tartott elıadása nyitotta. A
7. és a 8. osztály tanulói közül szép számmal vettek részt Békéscsabán a pályaválasztási börzén. A november közepén tartott pályaválasztási szülıi értekezleten a szülık mellett 7.-es és
8.-os diákjaink is megjelentek, s meghallgatták a továbbtanulási lehetıségeket, melyeket a
helyi középiskolák képviselıi ismertettek. A békéscsabai „Vízmő” és az orosházi Táncsics
gimnázium képviselıi is találkoztak végzıs diákjainkkal, bemutatták saját intézményüket. A
8.-osok ebben az idıszakban nyílt napokon is ismerkedhetnek egy-egy középiskola életével.
A sokféle információ, melynek birtokába jutottak, segíti az ilyenkor nem könnyő döntést,
merre tovább…

November 2—26.
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KÖRNYEZETVÉDELMI

PROJEKT A

2.

OSZTÁLYBAN

A 2. osztályos tanulók a projekt keretében megismerkedtek a szőkebb környezet jellemzıivel, s a tágabb társadalmi és természeti folyamatok törvényszerőségeivel. Gyakorlati példákon keresztül figyeltek fel a kedvezı-kedvezıtlen folyamatokra, a családok, munkahelyek
felelısségére a környezet védelmében. A mai kisiskolások környezettudatos felnıtté válását
is segítette ez a program. A három hetes idıszak alatt többek között ismeretterjesztı filmet
néztek meg a hulladékhasznosításról, megismerkedtek a szelektív hulladékgyőjtés fogalmával. Origamit hajtogattak, a kiállításhoz anyagot győjtöttek, tablót készítettek. A komposztáló telepen járva látták a hatalmas tömegő zöldhulladékot. Az ott dolgozók be is mutatták a
szükséges munkafolyamatokat. Majd megfigyelhették a végterméket. Így remélhetıen maradandó élmény lesz ez a környezetbarát eljárás azoknak a gyerekeknek is, akiknél otthon a
komposztálás nem szokás. A kutyamenhelyen is jártak, melynek „lakói” már messzirıl tudatták velük, hogy jó irányba haladnak. A másodikosok szeretettel vették körül az állatokat.
Elgondolkodtató volt számukra a látvány, s néhány kutya története, amit az állatvédık meséltek. A három hétig tartó projekt elérte célját: a gyerekekben megmozdult a felelısségérzet
az állattartással kapcsolatban. Ezt segítette az állatok világnapján elhangzott felhívás is, mely
madáretetı-készítésre buzdított minden osztályt a Czina Tagintézményben. A közös tevékenység, a sokféle ismeret hatására a gyerekek felszólítás nélkül is vigyáznak a tanterem
rendjére; takarékosan bánnak az energiával és a vízzel; a következı hulladékgyőjtésen is
eredményesek lesznek; folyamatosan győjtik a szárazelemet; télen
etetik a madarakat;
társaikat is környezettudatos magatartásra buzdítják.

November 5.
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KÖZLEKEDÉSI

VETÉLKEDİ

2009. november 5-én rendezte meg iskolánkban a Békés Megyei Közlekedésbiztonsági
Tanács az ötödik évfolyamosok számára a közlekedési napot.
E nap a biztonságos közlekedés jegyében telt. A délelıtt folyamán osztályfınöki óra
keretében ismerkedtek a tanulók a közlekedési szabályokkal. A gyalogos és kerékpáros közlekedés egyaránt nagy hangsúlyt kapott.
Nagyon tanulságos volt azoknak a felvételeknek az elemzése, amelyek az iskolába érkezés során elkövetett szabálytalanságokat ábrázolta. Sok olyan hibára fényt derített, amelyek
baleset forrásai is lehetnek.
A délutánt minden ötödikes egy kerékpáros ügyességi versennyel töltötte. Láthattunk
rutinosan kerékpározó gyerekeket, de sajnos voltak bizonytalankodók, sok hibával haladó
tanulók is. Az érdekes, változatos akadályok kipróbálásakor mindenki ráébredhetett, mit kellene még gyakorolni ahhoz, hogy a közúton lehetıleg ne érje váratlan meglepetés.
Minden tanuló a program végén ajándékban részesült. Az évfolyam legjobb három versenyzıje serleget, és egyéb közlekedésben felhasználható jutalommal tért haza.

November 6.
Eötvös József Tagintézmény

SZÓNOKLATMONDÓ

VERSENY AZ

EÖTVÖS TAGINTÉZMÉNYBEN

6. alkalommal, november 6-án rendezte meg az iskola „Tehetséges Tanulókért Alapítványa” a dél-alföldi régiós versenyt 13 – 14 éves tanulók számára, melynek célja a szép magyar beszéd, a kommunikációs kultúra fejlesztése, a történelem- és irodalomismeret elmélyítése, szélesítése, s a tehetséggondozás.
A vetélkedı témájában és szellemiségében kapcsolódott a „ Magyar nyelv éve 2009” , és
nyelvújítónk, Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójához.
A résztvevıknek egy kötelezı és egy szabadon választott szónoklatot kellett bemutatniuk, amelynek témája a magyar nyelv.
7 általános iskola nevezett a versenyre.

November 7.
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MEGYEI TELC

ANGOL VERSENY

November 7-én rendezték meg a megyei TELC angol versenyt Békéscsabán, a Szabó Pál
téri Általános Iskolában.
Székhelyintézményünket 6 diák képviselte. A versenyen nemcsak írásban, hanem szóban
is felmérték a diákok tudását, hiszen a verseny a TELC nyelvvizsgára épül.
A tesztlap kitöltése után a versenyzık különbözı nyelvi helyzetekben kommunikáltak
egymással a zsőri elıtt.
Tanulóink szépen szerepeltek, hiszen a hetedikesek 5. és 6. helyen végeztek, míg a nyolcadikosok a 2. és a 4. hellyel büszkélkedhettek.
Jutalmuk, a megszerzett tudás mellett, hogy egy hetet tölthetnek el egy angol nyelvi táborban.
Eredmények: Bolla Viktória 7.c 5. hely
Barányi Bella 7.c 6. hely
Agud Angelika 8.c 2. hely
Kunos Norbert 8.c 4. hely

Székhely Intézmény

MEGYEI TERMÉSZETVÉDELMI

VETÉLKEDİ

Iskolánk négy tanulója - Bereczki Zoltán 7. b, Csete Vivien 8.a, Ferenczi Fanni 8.a, Szabó Dávid 8. b - megyei természetvédelmi vetélkedın vett részt Békéscsabán.
A versenyen 13 csapat képviseltette magát. A feladatok felölelték megyénk természetvédelmi értékeinek ismeretét, lakóhelyünk szépítéséért és értékesebbé tételéért való erıfeszítés
felismerését. Az elméleti tudás bizonyítása mellett gyakorlati feladatok megoldása, ill. versírás is szerepelt a programban.
Tanulóink 2. helyezése minden dicséretet megérdemel.

November 14.
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ROBOTIKA

VERSENY

Idén harmadjára nyílt lehetıségünk az FLL versenyen való részvételre. Az FLL (First
Lego Leauge) egy a LEGO cég által támogatott tanulást segítı program része, amelynek segítségével a gyerekeket és a fiatalokat játékos formában vezeti be a tudomány és a technika
világába. Alapja egy élvezetes és szórakoztató robotverseny, amelyen a csapat résztvevıinek
egy robot segítségével kell egy elıre megadott pályán bonyolult feladatokat megoldaniuk. A
felkészülés folyamán a gyerekeknek kellett megtervezniük, megépíteniük, programozniuk és
tesztelniük a robotot.
Emellett kutatást kellett végezniük egy adott témában, ami az idei évben a „Smart
Move” címet kapta. Ennek során a csapattagok szállítási, logisztikai témakörben kutakodtak.
5 perces prezentációban kellett a versenyen bemutatni a különbözı, általunk fellelt közlekedési és információáramlási problémákat, valamint az általuk javasolt megoldásokat. A tanulók az iskolai adatáramlás nehézségeit vizsgálták és ennek könnyítésére kerestek megoldásokat.
A versenyre való felkészülés eltér az átlagos iskolai versenyfelkészítésektıl, ugyanis a
körülmények messze vannak az ideálistól. A versenyzık a feladatmegoldás közben végigjárták egy valóságos ipari cégnél történı termékfejlesztés minden lépcsıfokát, amely itt már az
elsı lépésnél magában hordozza az eszköz- és idıhiány problémáját. A elızetesen kapott
minimális információ, a szőkös határidık és a feladatok számtalan megoldási lehetısége
mind a gyerekek problémamegoldását és döntési képességét fejleszteti. Meg kellett tanulniuk
nagyobb nyomás alatt is megfelelı teljesítményt hozni, ugyanis összesen nyolc hét áll rendelkezésre a teljes versenyfelkészülésre. Ez sokszor nagyon kevésnek tőnt.
A versenyen együtt dolgozó gyerekek megtanulták a csoportmunka szabályait, az egymás és a közösség iránti felelısséget, a közös cél eléréshez szükséges, egymás iránti bizalom
fontosságát, az egyéni teljesítmény közös produktumban való megjelenésének élményét, röviden az egyén és a mikroközösség közötti kapcsolatrendszer minden fontos elemét. A csapatba több tagintézménybıl érkeztek a tanulók, közöttük a hasonló érdeklıdési kör miatt
erıs barátságok alakultak, ami a verseny utáni szakköri munkát is nagyban elısegíti.
A szegedi regionális versenyen 10 csapatból összesítésben az 6. helyet értük el, csapatversenyben pedig harmadikok lettünk. Az eredményeinket még inkább minısíti az a tény,
hogy az ellenfelek nagyobb része nálunk idısebb, középiskolai diákok közül került ki.
Jövıre folytatjuk!

November 20.
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RENDHAGYÓ

IRODALOM ÓRA

A városi általános iskola Vörösmarty Mihály Tagintézménye november 20.-án – immár
negyedik alkalommal - rendhagyó irodalomórát tartott, melynek keretében a második és negyedik évfolyam tanulói léptek színpadra népmesei és népi játékokat bemutató produkcióikkal.
Rendkívül színvonalas elıadásaikkal a délelıtt folyamán tanulótársaikat és a vendégként
meghívott óvodás gyermekeket örvendeztették meg. A délutáni fellépés pedig igazi meglepetésként várta a szülıket, nagyszülıket. A mősort a Kicsinyek kórusa nyitotta meg
Kardosné Bánhidi Éva vezénylésével és Pintér Vilmos közremőködésével. Elsıként a 2. a
osztály lépett színpadra „A kiskondás” címő mesejátékkal, melyet népdalokkal és néptánccal
színesítve adtak elı. A gyermekeket Lırinczné Bálint Judit és Bánffy Babett osztálytanítók
készítették fel az elıadásra. A 2.b – c osztály közös produkcióval készült, melyben együtt
indulhattunk útra a szegénylegényekkel gyermekversek és gyermekdalok ösvényén vándorolva, hogy megtaláljuk a „Tarkaszirmú csodarózsát”. A színdarab és a látványos díszletek
Szabó Sándorné, Tóth László, Kupeczkiné Szenczi Erzsébet és Dr. Majzingerné Hagymási
Lilla osztálytanítók segítségével készült el.
Végül a negyedik évfolyam egy vásári komédiára invitálta a nézıket „Ludas Matyi”
címő elıadásukkal. Az ı mősorukból sem hiányozhatott a népdal, a népi kikiáltások és a humor sem. A szövegkönyvet Farkas Attiláné írta át, a darabot Tompáné Barabás Edit,
Monostoriné Hrabovszky Éva és Betkó Tamás állította színpadra.
Az elıadások gazdag zenei anyagát Göblyös Miklósné és Dávidné Bartha Szilvia tanította be.
Gyermekek és felnıttek egyaránt élvezték a fergeteges produkciókat, melyet viharos
tapssal jutalmaztak. Az elıadások szereplıi, a felkészítı pedagógusok pedig együtt örülhettek a sikernek, hisz fáradtságos munkájuk megérlelte gyümölcsét. Az est zárásaként a gyermekek közösen énekeltek tanítóikkal a nézık tapskísérete mellett, felejthetetlen élményt szerezve mindannyiunknak.

November 23.
Eötvös József Tagintézmény

Egészségnevelési hét
Gazdag program várta a diákokat a hét folyamán. Tanulhattak többek között az egészséges
táplálkozásról, a környezettudatos magatartásról, az elsısegélynyújtás módjairól és tőzvédelemrıl is. Az elsı napon önismereti játékokon, jógaórán, drogellenes elıadáson vehettek
részt a gyerekek, majd kedden a sporté volta fıszerep. A sorozat következı napján egy védını és egy szülésznı segítette a tanulókat a serdülıkori problémák megértésében. A hét zárásaként egészségnevelési napot tartottunk. A megnyitó és a mősor után az osztályok egészséges ételeket készítettek, s a sajátkészítési finomságok elfogyasztása után akadálypályán kellett a csapatoknak áthaladniuk. Az alsó tagozatosok a beteg kedvenceiket elvihették a
TEDDY MACI kórházba, ahol megvizsgálták, meggyógyították, esetleg megmőtötték ıket
a SZOTE orvostanhallgatói segítségével.
A napot a NUPI sportiskolai indulójának közös éneklésével fejeztük be.

Eötvös József Tagintézmény

EÖTVÖS NAP
A hagyománnyá vált Eötvös-napon iskolánk tanulóit az aulában tagintézményünk igazgatója köszöntötte, majd Eötvös József életét és munkásságát méltatták a felsı tagozatosok. Az
iskolatörténet dióhéjban sok új ismeretet nyújtott a diákoknak.
Míg az alsósok meseillusztrációt készítettek Benedek Elek Csodakantár meséje alapján, és
a 3. és 4. osztályosok vetélkedtek a könyvtárban a nagy meseíró életének ismeretébıl, addig
a nagyok szellemi vetélkedıkön mérték össze tudásukat, amely az Aradi vértanuk és Eötvös
József munkásságát dolgozta fel.
Vidám hangulatban töltötték az osztályonkénti programokat felsıs tanulóink, ahol volt csapatépítı játék, kérdezz- felelek, önismereti játékok…
A kisebbek „Forgószínpad a mesék világában” programban találtak vidám percekre. Volt
ott tánc, színészkedés, origami, kobaktörı, mesekeresés az interneten…
A napot a 7.b osztályosok népi játéka zárta, ami nagy sikert aratott a felsıs diákok körében.

Székhely Intézmény

GYIÖK

VÁLASZTÁS

2009. november 23-án GYIÖK választás volt városunkban. Székhelyintézményünkbıl
három képviselı jelölt indult: Csete Vivien 8.a, Bereczki Zoltán 7.b, Gazsó Tímea Réka 7.b
osztályos tanuló. Mindhárom tanuló elegendı érvényes szavazatot kapott, így a bekerült az
OHGYIÖK-be.
Az ifjúsági polgármester Mórocz Gyızı lett.

November 24.
Székhely Intézmény

COMENIUS PROJEKTISMERTETİ ÉS ÚTI ÉLMÉNY BESZÁMOLÓ
A barcelonai projekttalálkozóra kiutazó kollegák ismertetıt tartottak november 24-én, melyen tanulók, szülık, kollegák és a tagintézmények pedagógusai is részt vettek. A beszámoló
projektismertetéssel kezdıdött, a képes kivetítés során a résztvevık betekintést kaptak az
iskolában folyó munkáról. Megtekintették a tanulók által elkészített projekttermékeket, valamint a négy nemzet által létrehozott közös produktumokat. Készültek a víz színét ábrázoló
poszterek, fotópályázatok a vízrıl és a környezetvédelemrıl készített tanulói munkák. A kollegák képekben bemutatták a barcelonai, CEIP Monserda-Santapau partneriskolát, valamint
a találkozó alkalmával elıadott tanulói mősort. Az érdeklıdık megcsodálták Barcelona látnivalóit, melyet Gaudi, spanyol építész mővei gazdagítottak. A résztvevık megismerték a
katalán konyha specialitását is, melyet kóstolni is lehetett, tapas, azaz, falatka megízlelésekor. Az este kiállítással és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Székhely Intézmény

TOVÁBBTANULÁSI

TÁJÉKOZTATÓ A

8.

ÉVFOLYAM TANULÓINAK

Fekete Gabriella elıadó november 24-én Székhelyintézményünkben tájékoztatót tartott a
továbbtanulásról a 8. osztályos tanulóknak. Az elıadás jó hangulatban, játékosan telt el. Az
elıadó néhány ötletes kvíz feladattal mérte fel a diákok tudását: milyen típusú középiskolát
ismernek, kell-e felvételizni, milyen vizsgával zárul az adott középiskola, mik a további lehetıségek stb. Ezután pedig elmondta, azt, amit a tanulók nem vagy nem jól tudtak. A tájékoztató sokat segített abban, hogy a nyolcadikosok tisztán lássák az elıttük álló lehetıségeket és jól döntsenek a továbbtanulást illetıen

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

BEMUTATÓ

ÓRÁK A

VÖRÖSMARTYBAN

„Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen
tenger iránt!” (Saint-Exupéry)
A Vörösmarty Tagintézmény pedagógusai mindig nyitottak az oktatás terén az új kezdeményezésekre. Évek óta folyik iskolánkban a kompetencia alapú oktatás és a nem szakrendszerő oktatási forma. Az életre kell készíteni tanítványainkat: a folyamatosan változó elvárásokhoz minél könnyebben tudjanak majd az életük során alkalmazkodni. Kell egy jó alap
természetesen a tudáshoz, de aztán nagyon sokféle készségre, képességre van szükség, hogy
bátran tudjanak majd helyt állni a váratlan helyzetekben is. Sok játékkal, szinte észrevétlenül
tanulhatók meg ezek a dolgok. A pedagógusoktól nagyon sok ötletre, kitartásra van szükség,
hogy az új módszereket használva változatos, érdekes órákon adhassák át tudásukat.
Az idei tanévtıl a TÁMOP 3.1.4 pályázatnak köszönhetıen a környék több iskolájának,
tagintézményének is be kell vezetni az oktatásba ezeket az újításokat. Nekik szerveztek az
ısz folyamán többször is bemutató órát, tapasztalatcserét. Az elsı óra még október végén
volt, ahol Bartáné Hosszu Erika mutatta meg egy 3. osztályos matematika óra keretében, hogyan lehet a számolást minél inkább készségszintővé tenni. A gyerekek csoportmunkában
dolgoztak, és mindenki megkapta a képességeinek megfelelı feladatot, mellyel tovább tud
lépni.
November 24-én Farkas Attiláné szövegértés-szövegalkotás kompetenciás óráját láthattuk.
A 3.a osztályosok még versírással is megpróbálkozhattak, igazán sikeresen! Az órát nem
csak az új módszer, hanem a digitális tábla használata is érdekessé tette. A gyerekek képeket-szómagyarázatokat- szavakat párosítottak össze. Az interaktív tábla segíti a feladatok
ellenırzését is, szemléletesebbé teszi az oktatást a képek, zenék segítségével. A gyerekeknek
nagyon tetszett a csoportmunkás óra - a tanítási óra végére már dúdolgatták a megismert verset, melyet a Kaláka együttes zenéje tett még szebbé.
Selmeczi Edit szociális életviteli kompetenciás órája a tornateremben, egy testnevelés foglalkozás keretében zajlott. Ezen az órán több tantárgy során szerzett ismereteiket kellett a 3.
c osztályosoknak mozgósítaniuk. Láthattuk, hogy nagyon jól beépültek már a környezetismeretbıl tanultak. A zenei betétek segítették a ráhangolódást és megszabták a feladatvégzés
idejét is.
Ami nagyon érdekes volt az órában, hogy termést, levelet felhasználva tudtak sorversenyezni, játszani, célba dobni papír gombócokkal. Vagyis igazi torna- eszközök nélkül is
megoldható a mozgás, csak egy jó ötlet kell hozzá. Az óra végi játékban a gyerekek egymást
segítették, hogy minél többen bent legyenek a karikában. A hangulat nagyon jó volt, de e
mellett a gyerekek igen fegyelmezettek is voltak.
Tompáné Barabás Edit órája a 4. osztályban szintén matematikai kompetenciás óra volt.
Nagyon sokféle módszert láthattunk arra is, melyekkel a kolléganı a gyerekeket készíti az év
végi Országos Kompetencia Mérésre. Itt is több tantárgy során szerzett ismereteiket kellett
mozgósítaniuk. Használták az interaktív táblát is. Új, érdekes része volt a tanításnak, amikor
a gyerekek önállóan dolgoztak a mini pc-ken: remek alkalmat biztosít ez az eszköz a differenciált fejlesztésre és ami nagyon fontos: a gyerekek rögtön visszajelzést kaphatnak munkájukról, mert a program azonnali értékelést is ad számukra.
A vendégek, és a kollégák sok jó ötletet meríthettek ezekbıl az órákból.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

BEMUTATÓ

ÓRÁK A

VÖRÖSMARTYBAN

KÉPEKBEN

November 26.
Czina Sándor Tagintézmény

LÁTOGATÁS

A

GYERMEKEK HÁZÁBAN BUDAPESTEN

Tagintézményünk integrációs pedagógiai rendszerének vezetısége november 26-án ellátogatott Budapestre, a Gyermekek Háza alternatív tantervvel dolgozó nyolcosztályos általános iskolába. A délelıtt során 2. osztályban matematika-, 4. osztályban magyarórán vettek
részt. Megtapasztalhatták a z egyéni differenciálás sokféle módozatát, a tantárgytömbös oktatás változatos, gyermekközpontú megvalósítását, az integrált nevelés magas szintjét. Az
óralátogatásokat beszélgetés követte, melyen további értékes információ birtokába jutottak.
Ez a nap valódi élményt jelentett.

Székhely Intézmény

A SZABADKÍGYÓSI KÖZÉPISKOLA

ÉS

SZAKKÉPZİ ISKOLA

SZAKMAI

NYÍLT NAPJÁN VALÓ RÉSZVÉTEL

2009. november 26-án a Harruckern János Közoktatási Intézmény telephelyeként mőködı
Szabadkígyósi Középiskola és Szakképzı Iskola szakmai nyílt napot rendezett, amelyre
meghívták az érdeklıdı nyolcadikos és hetedikes tanulókat.
Iskolánkat ezen a rendezvényen az osztályok nevében 38 nyolcadikos és hetedikes tanuló
képviselte, a tanulókat Víghné Pintér Lilla igazgatónı és Benkı Zoltánné nyolcadikos osztályfınök kísérte el.
A pályaválasztás elıtt álló tanulók megismerhették az iskolában folyó képzéseket, bemutatót láthattak a középiskolások által készített termékekbıl, megismerkedtek a csodálatos
környezetben fekvı kastélyban kialakított iskola és kollégiumi épülettel, ízelítıt kaptak az
intézményben folyó oktatás mindennapjaiból. A házigazdák érdekes kulturális programmal
is szórakoztatták a vendégeket.
A szakmai napon nemcsak a Szabadkígyóson mőködı tagintézmény életébe nyerhettek
bepillantást tanulóink, hanem a Harrukern Közoktatási Intézmény többi telephelye is képviseltette magát a rendezvényen.
A nyílt napon való részvétel hasznos ismeretekkel segítette tanulóink pályaválasztási elképzeléseinek realizálódását.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

EGÉSZSÉGES

NAP A

VÖRÖSMARTYBAN

FELSİ TAGOZATOSOKNAK

Tagintézményünk november 26-án a felsısöknek és 27-én az alsósoknak rendezte meg az
immáron hagyományos egészséges napot.
A felsısök egy-egy elıadáson ismerkedhettek meg az elsısegélynyújtás lépéseivel, a televízió által sugárzott agresszió gyermekekre gyakorolt hatásával, illetve a párkapcsolatok kialakításával. A meghívott vendégek elıadásaira sokan voltak kíváncsiak.
Mindeközben ötfıs csapatok mérhették össze tudásukat egy négyfordulós vetélkedın. Elıször totót töltöttek ki a gyerekek, majd puzzlet raktak össze és titkosírást fejtettek meg. Az
utolsó feladatban különbözı zöldségeket és gyümölcsöket kellett ízükrıl felismerniük.
Jutalomként a jelenlévık almát kaptak ajándékba.
Ezúton köszönjük az elıadók és a segítık munkáját.

November 27.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

EGÉSZSÉGES

NAP A

VÖRÖSMARTYBAN

ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

Minden évben, ilyenkor novemberben rendezik meg a Vörösmarty Tagintézményben az
egészséges napot. Idén november 27-én, pénteken egy játszóház feladataiban mutatták be az
iskola pedagógusai az egészséges életmód legfontosabb elemeit.
A tantestületet alaposan kivette a részét a sokrétő feladatok megtervezésében. Mindannyian tudjuk, hogy azok az ismeretek jobban elsajátíthatók, amelyeket tevékenységhez kapcsolódnak. Így tehettek szert új ismeretre, ill. bemutathatták tudásukat a gyerekek pl. a plakát,
táplálékpiramis tervezésénél. Az egészséges ételeket az interaktív tábla használata közben
választhatták ki. A tisztálkodás, öltözködés, terítés, valamint a helyes napirend kialakítása is
feladat volt. Az eszközök kiválasztását „kakukktojásokkal” lettek nehezítve. A tanulók felfrissíthették ismereteiket a helyes fogápolásról – egy elıadás keretében – és nem maradhatott
el a mozgás sem ezen a délutánon.
A programokra meghívást kaptak Orosháza óvodásai is, hogy a leendı iskolások bepillanthassanak az intézmény életébe.
Az ı tevékenységük is az egészséges életmódhoz kapcsolódott. Kipróbálhattak különbözı
tornaeszközöket, iskolások segítségével válogathattak az évszaknak megfelelı ruhadarabokból. A naposok megterítettek egy ünnepi asztalt, szalvétát hajtogattak, kirakózhattak, és nem
maradt el a mesefilm és közös éneklés sem. Csillogó szemekkel és nagyon aktívan vettek
részt a programokban az óvodások, és megígérték, hogy jövıre is eljönnek.
A nap zárásaként minden gyermek egy-egy almát és matricát kapott a próbák teljesítéséért.
Köszönjük minden résztvevınek a közremőködést!

November 29.
Czina Sándor Tagintézmény

ADVENT

ELSİ VASÁRNAPJA

Tagintézményünk negyedikesei és egy nyolcadikos szerepeltek ezen a városi ünnepen.
Az advent történetét idézték fel úgy, hogy megformálták az adventi koszorút. A koraesti sötétben impozáns látványt nyújtottak az élı gyertyák. A mősor a szeretetrıl, a lelki békérıl
szólt. A mécsesek lángja felizzott, ezután került sor a városi adventi koszorú elsı gyertyájának meggyújtására.

November 30.
Czina Sándor Tagintézmény

GYERMEKJOGI

ELİADÁS

A Jótékonysági Nıegylet Egyesület szervezésében tartott elıadás az iskolai erıszakról és
annak következményeirıl szólt. Korbelyné dr. Nagy Erika gyermekjogász és Kiss Rozália
rendırhadnagy beszélgetett a gyerekekkel november 30-án. Kiss Rozália véleménye szerint
a témáról mindenképpen beszélni kell, hiszen a híradások is egyre többször szólnak az iskolai erıszakról. Beszélgetni kell a gyermekkel, már egészen kicsi korában arról, hogy társaival szembeni nehézségeit, konfliktusait ne verekedéssel oldja meg, hanem törekedjen kompromisszumra. Az iskolai erıszakról szóló elıadásokat az egyesület pályázati pénzbıl, az
orosházi önkormányzat jóvoltából valósította meg.

Székhely Intézmény

PÁLYAVÁLASZTÁSI

SZÜLİI ÉRTEKEZLET

November 30-án tartottuk meg a pályaválasztási szülıi értekezletet a Székhelyintézményben. Már ár hagyománnyá vált, hogy a város középiskoláinak képviselıi eljönnek intézményünkbe és bemutatják iskolájukat az érdeklıdı szülıknek. Az érdekes elıadások után a
szülık kérdéseket intéztek az elıadókhoz. Jó hangulatban és eredményesen zárult ez az egy
óra; a pályaválasztási döntésükben még nem biztos szülık sok fontos információt kaptak,
hogy könnyebben dönthessenek. A tájékoztatást a szülık 1-1 csokor virággal köszönték
meg.

