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Székhely Intézmény 

 

ADVENTI KOSZORÚ ÉS AJTÓDÍSZ KÉSZÍTİ VERSENY 
 

Iskolánk hagyománya szerint ebben az évben is megrendeztük az adventi kosztorú és ajtó-
dísz készítı versenyt. Az advent a karácsonyra készülés idıszaka. Mindenki szívét melegség 
tölti el, ha tudja, hogy hamarosan eljön újra a karácsony, és elkezdhet készülıdni rá. A gye-
rekek is lelkesen várják és készítik elı az év legszentebb ünnepét. Ennek egyik állomása is-
kolánk rendezvénye, versenye. Most is összegyőltünk délután 14 és 16 óra között, hogy egy 
kellemes délutánt tölthessünk el együtt. Fontosnak tartjuk az együtt szó kiemelését, hiszen a 
mai rohanó életünkben erre sajnos kevésszer adódik lehetıség. 

Minden osztály képviseltette magát a versenyen 4-5 tanulóval. Ebben az évben is nehéz 
volt a zsőri feladata, hiszen csodálatosabbnál csodálatosabb díszeket láthattunk, amelyek 
méltón lehetnek ünnepi asztalaink díszei. A verseny zsőrije, Tóthné Násztor Edit és Tarjánné 
Nagy Rita éppen ezért döntöttek úgy, hogy nem osztanak ki helyezéseket, hiszen minden 
osztály koszorúja és dísze lélegzetelállítóan szép volt. Gyermekeink kreatív ötleteivel most 
is bizonyították azt, hogy nem a drága pénzen megvásárolt dolgok, ajándékok a jók, hanem 
az együtt elkészített díszek. 

Az alsósok tanítónıjük segítségével készítettek pompás alkotásokat. A színek és az illatok 
alkotta összhangban csodálatosan olvadtak össze a meghittséget sugárzó gyertyalángok fé-
nyei. 

A felsısök osztályfınökük segítségével dolgoztak. Itt is csodálatosan szép ajtódíszek és 
koszorúk készültek. Az egyszerőség alkotta szépség, a kreativitás, a mézeskalácsok és a fa-
héj illata jellemezte az alkotásokat. Mindegyik osztály különbözı színvilágban alkotta meg 
díszeit, láthattunk lila, narancssárga és ezüst kompozíciókat is. 

Ezen a délutánon mindenki lelkileg feltöltıdve tért haza, hiszen a közösség varázsa, a gyö-
nyörő díszek, koszorúk a gyertyák fényével mindannyiunk szívébe melegséget hozott. A sze-
retet fénye ismét kigyulladt gyertyáink lángjában. 



Székhely Intézmény 

 

„TE NEM ÉLHETED ÁT – LÉGY MOST RÉSZE A DICSİ MÚLTNAK!” 
 

2009. december 3-án iskolánk tanulói közül 60 diák látogatást tett Békéscsabán a Békés 
Megyei Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol az „Ilyen tavasz csak egy volt az életemben” 
címmel kiállítás-sorozatot tekintett meg, az 1849-es tavaszi hadjárat emlékére. A diákok lát-
hatták többek között Knézić Károly letört markolatú szablyáját, szemügyre vehettek meg-
annyi korabeli mőtárgyat és emlékérmeket, tanulmányozhatták a magángyőjtık által kiállí-
tott fegyvereket, valamint megtekinthették Bem tábornok nagyszebeni gyızelmét bemutató 
hatalmas körképet. 

A kiállítás után a gyerekek szerepjátékokon vehettek részt, lehetıségük volt korhő visele-
tekben fényképeket készíteni és kézmőves foglalkozásokon kokárdákat összeállítani. 

A programok után egy rövid árnyjátékot tekintettek meg a tanulók a békéscsabai Napsu-
gár Bábszínház színészeinek elıadásában. A mősort követıen bepillantást nyerhettünk a da-
rabok elkészüléseinek mikéntjébe, s lehetıség volt a gyerekeknek egy rövid ideg kipróbálni 
milyen dolog is az, ha valaki a világot jelentı deszkák túloldalán áll. 

December 3. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 
 

RENDHAGYÓ NYELVÓRA 
 

A 7.a osztály a karácsony közeledtével rendhagyó angolórán vett részt. Timothy Lehman, 
a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola nyelvi lektora látogatott el hozzájuk. Az 
órán több karácsonyi dalt is megtanulhattak a gyerekek, nemcsak a jól ismert és mindenki 
által dúdoltakat, hanem goszpel jellegőeket is. A tanulók kérésére vendégünk megígérte, leg-
közelebb tavasszal is ellátogat hozzánk, hogy az angolszász húsvét hagyományairól beszél-
gessünk. 

Decemberben 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

JÓ GYAKORLAT 
 

December 3-án folytatódott a Vörösmarty tagintézményben az „Orosháza – az innováció 
háza” TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078 sz. projekt keretében a jó gyakorlatok átadását szolgá-
ló szakmai találkozó, amely a kompetencia alapú oktatás módszertanának elterjesztését szol-
gálja. 

A résztvevık a szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia fejlesztésének lehetıségei-
bıl kaptak ízelítıt a 6. a osztályban Palyov Pálné vezetésével. A tananyag feldolgozását inte-
raktív tábla és mini PC is segítette. A kooperatív technikák alkalmazása, a csoportban vég-
zett feladatmegoldás lehetıséget nyújtott arra, hogy a tanulók aktívan kivegyék részüket az 
új anyag elsajátítását szolgáló munkából. Mára már szinte természetes, hogy egy-egy órán 
más tantárgyak is „megjelennek”. Ebben az esetben a földrajzi nevek írásmódja kapcsán a 
térképen bolyonghattak a tanulók. Bár a helyesírás nem tartozik a legkedveltebb tárgyak kö-
zé, egy játékos fejlesztı szoftver segítségével könnyebbé, érdekesebbé tehetı ez a feladat is. 

Szeriné Magda Erzsébet kémia órán mutatta be a 8. a osztályban az interaktív tábla hasz-
nálatának lehetıségét kooperatív technikát alkalmazva , melyben aktív szerepet kaptak a mi-
ni PC-k is. A csoportok az interneten keresték meg a szén és vegyületei témakörhöz kapcso-
lódó információkat, amelyeket kivetítettek az interaktív táblára. 

A nap zárásaként Tompa Lajos mutatta be az interaktív tábla használatának lehetıségét 
tantárgyaktól függetlenül. Ez a modern technikai eszköz minden tanítási órát változatosabbá, 
szemléletesebbé tesz. A résztvevık kipróbálhatták a már korábban látott mini PC-ket és ma-
gát a táblát is. 

A jó gyakorlatok közreadásával segítik a pedagógusok egymás munkáját, hiszen jól tud-
ják, eredményt, sikereket elérni összefogással, együttmőködéssel, kooperatív munkával le-
het. A rendezvényt támogatta a Maros-Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egye-
sület. 



December 4. 

Székhely Intézmény 

 

IKT MENTOR TOVÁBBKÉPZÉS 
 

A továbbképzés a TÁMOP 3.1.1.21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció – 6.4.4. 
Az olvasás, szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása pályázat keretében 
tartatott meg Budapesten a Belvárosi Irodaház multimédia tárgyalójában 10 órától 14 óráig. 

A továbbképzésen tájékoztatást adtunk az iskola informatikai eszköz ellátottságáról, a kol-
légák internetes felkészültségérıl. 

Szó volt az olvasás kutatást segítı internetes feladatok adásának módszertani kérdéseirıl. 
Szempontokat kaptunk az olvasást fejlesztı feladatok készítéséhez, jellemzéséhez és érté-

keléséhez. 
Linkgyőjteményt készítettünk közösen, amelyben hasznos információkat találhatunk az 

olvasás kutatáshoz. 
Összességében sok hasznos információhoz jutottunk ezen a továbbképzésen. 

Székhely Intézmény 
 

MIKULÁSÜNNEPSÉG ÓVODÁSOKNAK  
 

December 4-én csütörtökön délelıtt a József Attila székhelyintézmény 3. osztályos tanu-
lói Mikulásünnepséggel ajándékozták meg a város óvodásait. Nagy sikert arattak a Csinn-
bumm cirkusz Télapóra várakozó bohócai, akik vidám jelenetükkel és táncukkal megnevet-
tették és megtapsoltatták kis közönségüket. Manó anyó és táncos csapata is nagy vastapsot 
kapott A furfangos kandúr, a hópihék tánca, az angol nyelvő jelenet és a 4.a osztály néptán-
cos produkciója is nagy sikert aratott. A 8. osztályos Télapó alakítása lenyőgözte a lelkes kis 
közönséget, akik nagyon örültek a negyedikesek által készített csodás üdvözlılapoknak is. 
Közös énekléssel zárult a mősor és a vidám óvodáscsapat élményekben gazdagon köszönt el 
iskolánktól. 
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SZAKSZERVEZETI MIKULÁS MŐSOR KOLLÉGÁINK GYERMEKEINEK 
 

December 4-én, pénteken délután 4 órakor vidám karácsonyi zene csendült fel iskolánk 
tanári szobájában, ahová iskolánk szakszervezeti képviselıje Tóthné Násztor Edit tanárnı 
hívta meg a gyerekeket. Sok kis csillogó szemő apróság és nagyobbacska gyermek várta a 
fehérszakállú kedves Mikulás megérkezését. Egyszerre csak felcsendült egy kellemes muzsi-
ka és a bábparavánok mögül csodaszép bábok emelkedtek a magasba. A 3.a osztály Siposné 
Börcsök Éva tanító néni vezetésével egy történetet bábozott el Gyopárka tündérrıl a kicsi-
nyeknek. Ezt furulyaszó, majd közös éneklés követte és végre megérkezett a várva várt Mi-
kulás is! A gyerekek örömmel sereglettek köré, és énekeltek neki dalokat. A jól sikerült nap 
végén pedig sok finom sütemény, gyümölcs várt mindenkit. 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

A VÖRÖSMARTYMIKULÁSA 



December 7. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

MEGMÉRETTETETT A NYELVTUDÁS 
 

A Vörösmarty tagintézményben tízedik alkalommal került sor az idegen nyelvi versenyre 
angolból és németbıl. Nagy örömünkre megyénkben egyre népszerőbb ez az esemény, idén 
két új iskola is nevezett. 

Az ünnepélyes megnyitó után az 5-8. évfolyamos tanulók hat témakörben adtak számot 
szóbeli kommunikációs készségükrıl. A nyelvszakos tanárokból álló zsőrik egyöntetően di-
csérték a versenyzık lelkesedését és felkészültségét. Mindenki emléklappal térhetett haza, a 
legjobbak pedig értékes könyvjutalomban részesültek. 



December 9. 

Székhely Intézmény 

 

BEMUTATÓ ÓRÁK 
 

2009. december 9-én az OVÁI és PSZI József Attila Székhelyintézményében rendhagyó 
történelem órán vettek részt városunk és a környezı települések pedagógusai. Az iskolában 
negyedik éve folyik a tanulás a HEFOP 3.1.3. kompetencia-alapú oktatás keretei között, 
melynek célja, hogy a tanulók szövegértési - és szövegalkotási képessége kimagasló legyen, 
leküzdve a mai generációs problémákat, s megnövelje a középiskolákba való bejutás esélyeit 
a nyolcadik évfolyam után. 

A tanterem színültig megtelt érdeklıdıkkel, akik az 5.c osztály tanulóinak tevékenységét 
figyelhették Kinyó Péter tanár úr vezetésével. A diákok modern módszertani gyakorlatok 
segítségével, interaktív tábla bevonásával, az ókori olimpiák történetével ismerkedhettek 
meg. 

A tanóra célja volt bemutatni, hogyan tudnak a gyerekek csoportokban, önállóan egy szá-
mukra ismeretlen szöveget feldolgozni a szaktanár irányításával. A „NAVA-program” lehe-
tıvé tette, hogy felelevenítsék a diákok, a mindenki számára oly kedves 2008-as pekingi 
olimpia legsikeresebb magyar vonatkozású eseményeit is. A résztvevık hallhattak érveket és 
ellenérveket a tanulóktól a sport és a küzdeni tudás fontosságáról, melyeket a mai mindenna-
pi élethelyzetekkel állítottak párhuzamba. 

A foglalkozásról elmondható, hogy a XXI. századi technikai újításokat is alkalmazni tudó 
diákok, ötletekkel teli, módszertani feladatok sokaságát felvonultató tanórákon hatékonyabb 
tanulásra lesznek képesek. Az iskolában folyó több kompetenciaterületet is érintı oktatási 
forma lehetıvé teszi a gyerekek formálódó készségeinek és képességeinek növelését, melyre 
majdani középiskolai tanulmányaikat alapozhatják, s a felnıtt élet nehézségeivel is könnyeb-
ben boldogulni tudjanak.  



December 11. 

Eötvös József Tagintézmény 

 

„ERİSZAKMENTES, EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA”  
AZ EÖTVÖS JÓZSEF TAGINTÉZMÉNY 

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet (OFI) és az Oktatási és Kulturális Minisztérium pá-
lyázatán az az Eötvös Tagintézmény  elnyerte az „Erıszakmentes, egészségtudatos iskola” 
kitüntetı címet. 

Nyertes pályázatában azt bizonyította, hogy az iskola légköre biztonságos, nevelık és diá-
kok tudatosan tevékenykednek az egészség megırzése érdekében. Megfogalmazta az erı-
szakmentesség és az egészségtudatos nevelés terén a küldetését, és ehhez igazodó jövıképet 
vázolt fel. 

December 11-én Budapesten a címátadó ünnepségen az OFI fıigazgatója ünnepélyes kere-
tek között nyújtotta át az intézmény képviselıjének az oklevelet és azt a táblát, amit az isko-
la falára is kihelyeznek.  

Czina Sándor Tagintézmény 

 

„ARANY DOBÓKOCKA” 2009 
 

A Czina Sándor Tagintézményben hagyomány szerint, immár ötödik alkalommal, de-
cember 11-én rendezték meg az Arany Dobókocka Térségi Matematika Versenyt. A város 
iskolái mellett négy környezı település 75 diákja mérte össze tudását. 

Az iskola különdíját, az ”arany dobókockát” minden évben a legjobb eredményt elért ta-
nuló kapja. A dobókocka idei tulajdonosa 96%-os teljesítménnyel Liska Tamás 5. évfolya-
mos tanuló, a nagyszénási Czabán Samu Általános Iskolából. Felkészítı tanára Trnyik 
Gyöngyi volt. 



Eötvös József Tagintézmény 

 

SZÁMÍTÁSTECHNIKA VERSENY AZ EÖTVÖSBEN 
 

2009. december 12-én 11. alkalommal rendezte meg az Eötvös Alapítvány városi számítás-
technika versenyét 7.-8. osztályos tanulók részvételével. A verseny megvalósítását önkor-
mányzati támogatás segítette. 

Nevezési feladat volt film, weblap vagy bemutató készítése a globális környezeti problé-
mákról. A döntıbe 24 tanuló jutott. Internet és hálózati ismeretek témában elméleti és gya-
korlati feladatsor megoldásával bizonyították a diákok felkészültségüket. 

December 12. 

December 16. 
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„MŐSZAKI INNOVÁCIÓ DÍJ 2009” 
 

2009 októberében a Békés Megye Mőszaki Haladásért Alap Alapítványa pályázatot hirde-
tett a „Mőszaki Innováció Díj 2009” címen. Pályamunkát készített Haklik Dorottya 7.c, 
Agud Angelika 8.c és Tömösközi Roland 8.c osztályos tanuló. Felkészítı tanáruk dr. Kin-
cses Istvánné volt. Sikeres pályamunkát készített továbbá Szabó Dávid 8.b osztályos tanuló 
Fehérné Kiss Katalin tanárnı tanítványa, és Cseh Gabriella 8.c osztályos tanuló, akit munká-
jában Benkı Zoltánné segítette. Az innovációs díjak átadására 2009. december 16-án került 
sor, a felsorolt tanulók vásárlási utalványban részesültek. 



Czina Sándor Tagintézmény 

 

ÜNNEPVÁRÁS 2009 
 

Iskolánkban a téli szünet elıtti hét az ünnepvárás jegyében telt, karácsonyi díszbe öltöztek 
a tantermek. Az iskolai fenyıfát a legkisebbek, az elsısök – karácsonyi témahetük zárása-
ként – díszítették fel az ünnepre. December 22-én a felsısök osztálykeretben, míg az alsó 
tagozat közösen ünnepelte meg a karácsonyt. A kicsik mősorán versek, dalok hangzottak el, 
majd a 4. osztály Mikulás ajándéka címmel egy jelenetet adott elı. A felsıs tanulók egymást 
ajándékozták meg, osztálykeretben közösségépítı, az ünnephez illı játékokkal köszöntek el 
egymástól a téli szünetre. 

Az alsó tagozaton az osztályok szülıi közössége lepte meg ajándékkal a tanulókat. 

A nevelıtestületet az iskolai szülıi közösség köszöntötte karácsony alkalmából. 

December 22. 



Eötvös József Tagintézmény 

 

EGY MOZDULAT, ÉS NYERTEK 
 

A Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium által meghirdetett „Egy mozdulat” környe-
zetvédı és energiatakarékossági országos iskolai program és nyereményjáték keretében az 
Eötvös Tagintézmény 8. b osztályos tanulói megnyerték a fıdíjat, a 400 ezer forintot, ame-
lyet osztálykirándulás támogatására kaptak. 

Az új kezdeményezés célja volt, hogy környezetbarát gondolkodásra tanítsa a fiatalokat . 
A diákok a környezeti terhelés, az éghajlatváltozás okozta negatív hatások és a klímatudatos-
sággal nyerhetı elınyök (anyagi és egészségi) témákban versenyeztek  egymással. A fıdíj 
lehetıvé teszi, hogy a 8. b osztály tanulói tanév végén – a szülık anyagi hozzájárulása nélkül 

December 28. 


