Február 5.
Eötvös József Tagintézmény

ISKOLÁNK

TANULÓJA A VÁLOGATOTT KERETBEN

Az ősszel Debrecenben megrendezett régiós válogató, majd a
december végi Budapest-kupa tapasztalatai alapján a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai stábja a közelmúltban összeállította a serdülő válogatott bő keretét, melyben orosházi lányok is szerepelnek.
Ballainé Szarka Éva és Pádár Ildikó szövetségi edzők több száz tehetséges kézilabdázó közül választották ki azt a társaságot, akikre a
későbbiekben a serdülő válogatottat építik majd. A két szakember a
Főnix-kupán is árgus szemmel figyelte az orosházi csapat játékát, az
ott látott egyéni teljesítmények alapján Kónya Kinga 8. b osztályos
tanuló a válogatott keret tagja lett. A közeljövőben részt vesz majd a
serdülő válogatott összetartásán, ahol az edzéseken, edzőmérkőzéseken nyújtott teljesítmény alapján további keretszűkítés történik.
Edzője Papp Mihály testnevelő.
Székhelyintézmény

MEGYEI

ANGOL SIKEREK

Február 5-én 14. alkalommal rendezték meg Békéscsabán a megyei angol szóbeli versenyt. A versenyen két kategóriában mérhették össze a diákok a tudásukat. Az A kategóriában a heti 3, míg a B kategóriában a heti 5 órában angolt tanuló diákok versenyeztek. Mivel
iskolánkban emelt szintű nyelvoktatás folyik, így minden tanulónk a B kategóriában indult.
A verseny szép eredménnyel zárult számunkra, hiszen a hét versenyzőnk közül hatan az első
hat hely valamelyikét szerezték meg, ami egy megyei szintű versenyen jelentős teljesítmény.
Nemcsak a versenyben, hanem a zsűri munkájában is részt vettünk. Benkő Erika tanárnő a hetedik évfolyam zsűrijében hallgatta meg és értékelte a diákok tudását egy békéscsabai
tanárnővel együtt.

Székhelyintézmény

BIZONYÍTVÁNY

AZ ÓVODÁSOKNAK

2011. február 5-én közel 60 óvodás vehette kezébe első bizonyítványát. A József Attila
Székhelyintézmény második alkalommal nyitotta ki szombaton kapuját. Délelőtt iskolába
készülő óvodásoktól volt hangos több tanterem is. Négy helyszínen játékos feladatokon keresztül ismerkedhetett kisdiák és szülő az iskolába lépés feltételeivel. A pedagógusok próbatételekbe rejtették az alapkészségek, finommotorika, taktilis érzékelést és vizuális észlelést
fejlesztő feladatokat. A gyerekek ellátogathattak Süsü a sárkány birodalmába, próbára tehették memóriájukat és hallásukat angol nyelven. A leendő első osztályosok kipróbálhattak egy
érdekes járművet a Bobo cart, mely nagymozgásukat fejlesztette.
A tanítók és az iskola célja az volt, hogy segítséget nyújtsanak a szülőknek az iskolaválasztás nehéz pillanataiban, hiszen legnagyobb kincsükről, gyermekükről van szó! Kire bízzák szeptembertől szárnypróbálgató csemetéjüket? Ez a délelőtt tökéletes alkalom volt arra,
hogy gyerek – szülő – tanító együtt tegye meg az első lépést azon a hosszú úton, mely lehet,
hogy több mint tíz évig tart majd. A vidám hangulatú délelőttön sok kitűnő bizonyítvány talált rá kicsi gazdájára.
A játékos munkával telt órák után, mosolygós leendő iskolások hagyták el a József Attila Székhelyintézményt, ahová visszavárják őket. A 3. Iskolanyitogatóra tavasszal kerül sor,
ahol újra együtt beszélgethet, játszhat, énekelhet és mozoghat kicsi és nagy! Irány a József
Attila!

Február 9.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

BARTÓK ANIKÓ

KIÁLLÍTÁSA

A Vörösmarty tagintézmény pedagógusának, Bartók Anikónak nyílt kiállítása 2011. február 9-én az intézmény földszinti galériájában.
Bartók Anikó gyermekkora óta szeret rajzolni, azonban csak az utóbbi tíz évben kezdett
komolyabban foglalkozni a különböző technikákkal. Kezdetben akvarelleket festett, majd
érdeklődése a grafika felé fordult, képeit tussal készíti. Leginkább tájképeket szeret rajzolni.
Mint autodidakta, nem tartozik semmilyen művészeti csoporthoz, a lehetőségekhez képest
igyekszik minél többet tanulni, új technikákat kipróbálni.
Bartók Anikó képeit már megmutatta a nagyközönség számára is, hisz az Orosházi Nyugdíjas Pedagógus Egyesület és a művelődési központ által rendezett amatőr alkotók kiállításán
kétszer szerepelt műveivel. Azonban első önálló tárlatának a Vörösmarty tagintézmény földszinti galériája adott otthont.

Február 10.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

NYÍLT

NAP A

VÖRÖSMARTYBAN

Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek nyílt napunkat - 2011.február 10-én 8-12 óráig. A gyerekek szüleikkel szétnézhettek az
épületben, megkereshették ismerőseiket, barátaikat és beszélgethettek a leendő első osztályos tanítókkal is. Első órában angol, német, matematika és magyar órákon vehettek részt a
gyerekek. Második órában matematika és magyar órák voltak. Több órán láthatták a vendégek, hogy a gyerekek milyen önállóan és ügyesen használják a mini pc-ket tanulásukhoz. Az
interaktív táblák sem pihentek! A hagyományos és a legújabb módszerek egyaránt helyet
kaptak az órákon. Harmadik órában ének órán közösen énekelhettek, zenélhettek és játszhattak az óvodás és iskolás gyerekek, illetve az informatika világába is bepillanthattak a 2. osztályosok segítségével. 4. órában ismét informatika órán voltak vendégeink a negyedikeseknél - itt a játék mellett a robotika titkaiba is bevezették a kicsiket a nagyok. A pedagógusok
az órákon igyekeztek bevonni az ovisokat is a feladatokba. Sok vidám közös percet töltöttek
együtt óvodások és iskolások.
Búcsúzásul apró ajándékokkal kedveskedtek az iskolások a kisebbeknek. A tavalyinál is
nagyobb érdeklődés mellett, igen jó hangulatú délelőttöt töltöttünk együtt! Reméljük sok kisgyerekkel találkozunk majd ősztől iskolánkban!

SZÜLŐI

FÓRUM

Még ezen a napon - 2011.február 10-én 17 órától az iskolánk iránt érdeklődő szülők részére szülői fórumot tartottunk. A találkozót a 2.a osztályosok kis műsora nyitotta meg, majd
Jakóné Mihály Brigitta, iskolánk igazgatója bemutatta a nálunk folyó pedagógiai munkát,
tagozatainkat és a leendő első osztályban tanító pedagógusokat/tanárokat is:
1.a Bartók Anikó, Selmeczi Edit; ének: Dávidné Bartha Szilvia
1.b: Csernainé Gabnai Sára, Csányi Judit
1.c: Olajosné Farkas Ágnes, Tóthné Németh Anikó; informatika: Bartók Anikó, Bordásné
Nyiregyházki Mária.
Justyákné Kiss Ágnes - igazgatóhelyettes - képekkel illusztrálva beszélt iskolánk programokban gazdag életéről. Ezt követően Csányi Judit, alsós munkaközösség-vezető mesélt
prezentációval illusztrálva az óvodából iskolába beilleszkedést segítő Csodavilág programról, illetve a Meixner módszerről is szólt.
Ezután az este kötetlen beszélgetéssel folytatódott: megkezdődött az ismerkedés pedagógusok és szülők között. Nagyon gyorsan feloldódott az elfogódottság: tanítók és szülők élénk
beszélgetést folytattak a gyermekek jövőjéről, lehetőségeiről illetve tanácsokat is adtak a bizonytalan szülők számára. Sokan gondolták úgy, hogy meglátogatnak a délelőtt után még az
esti programon is bennünket, köszönet érte!

Február 12.
Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

TÉLBÚCSÚZTATÓ

VIGALOM

Február 12-én a Szántó Kovács Múzeumban farsangoltak mindazok, akik elfogadták a
meghívást a télbúcsúztató vigalomra. Csokonai Dorottyájának részletével a dámák bajos állapotát a rákóczitelepi iskolások idézték. Várva azokat a gyerekeket, házasulandókat, a párjukat megtaláltakat, akik nem restek álarcot, jelmezt ölteni, s elfogadták a szívesen kínált
farsangi fánkot. A remek hangulatú délutánon „Kiki elővette legcifrább köntösét, Hogy fitogtathassa magát, pénzét, ősét. Vezette mindenik osztályt egy oly nemes, / Ki gavallér s
ilyen fő rangra érdemes.” Mindehhez azonban felhőtlen kacagás, fel-felcsattanó taps társult,
elismerve az ötödikesek mókázását. A jelmezesek felvonulásának szünetében a 8. c osztályosok rövidfilmje fokozta a nagyszámú közönség hangulatát.

Február 14 - 23.
Eötvös József Tagintézmény

TERMÉSZETTUDOMÁNYI
AZ

VETÉLKEDŐ ÉS ELŐADÁS SOROZAT

EÖTVÖSBEN

Intézményünkben 2011. február 23-án ért véget az az előadás sorozat, amely a Természet
Búvárai Alapítvány szervezésében, de az OVÁI és PSZI által, a TÁMOP-3.4.3.-08/2-20090085 „Alföldi Gyöngyszemek” Iskolai tehetséggondozás pályázattal támogatott természettudományi vetélkedőre hívta a város 7-8. osztályos tanulóit. A vetélkedőt és az ehhez kapcsolódó előkészítő feladatokat Varga Lászlóné tanárnő végezte.
A vetélkedő anyaga három februári előadáshoz kapcsolódik.
Ezer Ádám a Körös-Maros Nemzeti Park osztályvezetője nemzeti parkjainkról, természetvédelmi területeinkről, azok növény-és állatvilágáról beszélt gazdag képanyaggal szemléltetve.
A Fődi Andrásné vezette nagyszénási MIRA csillagászati szakkör tagjainak előadása a
világegyetem kialakulásáról, a Naprendszer létrejöttéről, üstökösökről és meteorokról szólt.
Csillagászati megfigyelés aktív részesei is lehettek az érdeklődők. Láthatták a telihold csodálatosan fénylő krátereit, a Jupitert és kísérő két holdját.
Balogh Magdolna a Természettudományi Múzeum munkatársa látványos előadást tartott a
Föld kialakulásáról, a négymilliárd év alatt bolygónkon végbement evolúciós fejlődésről.
Ritka kőzet- és ásvány különlegességek kerültek szemközelbe.
A 150 tanuló és nevelő részvétele a téma iránti elkötelezett érdeklődést jelezte.

Február 16.
Czina Sándor Tagintézmény

ARANYTOLL
Az OVÁI és PSZI Czina Sándor Tagintézmény rendezte meg 2011. február 16-án 17.
alkalommal a helyesíró verseny városi-területi fordulóját. A verseny Aranytoll elnevezéssel
indult útjára, amely 2001-től átalakult Simonyi Zsigmond Kárpát-Medencei Helyesírási Versennyé.
A cél anyanyelvünk ápolása, a magyar nyelv iránt érzett felelősségtudat és szeretet
erősítése, valamint a továbbtanuláshoz, az informatikai eszközök használatához, a munkavégzéshez szükséges helyesírási képesség mérése, erősítése.
A verseny tananyaga, ismeretanyaga a Nemzeti alaptantervnek az évfolyamonként
meghatározott követelményeire épül. A felkészülésben a tantervi követelményeknek megfelelő magyar nyelvi tankönyvek, valamint A magyar helyesírás szabályai 11. kiadása nyújt
segítséget.
A város általános iskolái mellett 3 környező település 63 diákja évfolyamonként mérte
össze tudását tollbamondásban és feladatmegoldásban.
A megmérettetés a szokásos jó hangulatban zajlott. Köszönet érte az iskola dolgozóinak, a szülői közösségnek, a felkészítő és javításban segítő minden iskola pedagógusának és
nem utolsó sorban a versenyt támogatóknak.

Február 16; 23.
Czina Sándor Tagintézmény

ISKOLÁBA

HÍVOGATÓ PROGRAMOK A

CZINÁBAN

A november óta tartó iskolába hívogató programsorozat újabb rendezvényeit tartottuk
meg februárban az óvodás gyermekek és szüleik részére. 16-án délelőtt matematika- és magyarórákon vettek részt az érdeklődők a negyedik osztályban. Azokkal a tanító nénikkel ismerkedtek, akikkel szeptembertől az első osztályban találkoznak majd. A tanítási órák után
személyes beszélgetésre is sor került, ahol a szülők rövid tájékoztatást kaptak az iskolánkban
folyó munkáról. 23-án farsangi kézműves foglalkozásra invitáltuk jövendő elsőseinket és
szüleiket. A jó hangulatú délutáni rendezvényen álarcot és a tavaszt idéző hóvirágot készíthettek a kicsik a tanító nénik és szüleik segítségével. A programot közös játékkal zárták.

Február 18; 25.
Czina Sándor Tagintézmény

TÉLŰZŐ

MULATOZÁS A

CZINÁBAN

Iskolánkban a hagyományok szerint februárban a farsang jegyében zajlik a munka. A tél
végi vidám mulatságot az idén az alsósok 18-án, míg a felsősök 25-én rendezték meg. A kicsik nagy izgalommal várták ezt a délutánt. A közös jelmezes felvonulás igen színes volt,
boszorkányok, bohócok, vámpírok, de gyümölcsök, virágok és tündérek is igyekeztek elűzni
a telet. A felvonulás után a Dilidal együttes húzta a talpalávalót. A délután programjából
nem maradhatott el az eszem-iszom, dínom-dánom sem, hiszen farsangi fánk a szülők jóvoltából minden osztály asztalára jutott bőven. A felső tagozatosok télűző mulatsága a 8. osztály nyitó táncával és a farsang hercegének megnyitójával vette kezdetét. Vendégeink voltak
ezen a napon Lipták Andrásné, iskolánk címzetes igazgatója, Antali Zoltán, a nyitótáncot
betanító táncpedagógus, és Burka László, a városrész önkormányzati képviselője. A felső
tagozatos osztályok közös produkciókkal készültek a farsangra. Láthattunk 6.-os afrikai törzsi táncot, az álmukból felébredő 8.-osokat, a country-t előadó 7.-eseket, az aerobic csoport
két produkcióját és az 5.-esek „Törpék a diszkóban” előadását. A tombolahúzást jó hangulatú diszkó követte.

Február 18.
Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

FARSANGOLÁS RÁKÓCZITELEPEN
A diákönkormányzat által február 18-ára szervezett felsős és a 19-én tartott alsós farsang
is a tanév várva várt és remek hangulatú eseményeinek sorát gazdagította. A felsős osztályok
mindegyike tapsorkán közepette mutatta be az addig szigorúan titkolt jelenetét.
A nyolcadikosok a Grimm-testvérek Piroska és a farkas című klasszikusát modernizálták
fergeteges sikerrel, a hatodik évfolyam pedig a Hullócsillag Születik tehetségtelenségkutató
versennyel nyerte meg magának a közönséget. Az alsósok kedves, télűző jeleneteit szombaton délelőtt élvezhette a nézősereg.
A hálás nagyérdeműt jelmezesek sora is elkápráztatta. A szülők készítette ételremekekből
ugyan morzsa sem maradt, ám a nagy esemény emlékeit bizonyára sokáig őrzi az iskola apraja-nagyja.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

„ITT

A FARSANG ÁLL A BÁL”

A hagyományainkhoz méltón jó hangulatban vigadoztunk február 18-án a felső tagozatos
diákjainkkal. Délután jókedvűen feldíszítették a tornatermet a 7. c osztály tanulói, majd lassan megtelt a terem.
A felsős tanulókat idén második alkalommal invitáltuk egy közös karaoke versenyre.
Minden osztály képviseltette magát. Néha kicsit falsul ugyan, de nagy lelkesedéssel énekelt
a legtöbb részvevő. Ezután kezdődött a diszkó, ahol a profi fény- és hangtechnikát, valamint
a zenét is iskolánk jelenlegi és volt tanulói szolgáltatták. A rendezvény nagyon vidáman és
kulturáltan zajlott le, mindenki nagy megelégedettséggel zárta ezt a hosszúra nyúlt péntek
délutánt.

Február 21.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ETWINNING PROGRAMRÓL

A Vörösmarty tagintézmény idegen nyelvi munkaközössége előadásra hívta a város és a
kistérség nyelvtanárait. Az összejövetel témája az eTwinning program bemutatása volt,
amely a Comenius iskolai együttműködési projektek mellett egyre népszerűbb a magyar iskolák körében.
Tóth Virág, az Educatio Kft. munkatársa tájékoztatta a résztvevőket erről a közösségépítő
módszerről. Az eTwinning lényege, hogy az iskolák nemzetközi párokat alkotva közösen
dolgoznak ki projekteket az információs és kommunikációs technológia eszközeit használva,
és ezáltal új szemszögből ismerik meg Európát. A program minden oktatási intézmény számára nyitott, a részvétel teljesen ingyenes és egyszerű, nem jár adminisztrációs kötelezettségekkel. A projektet létrehozó csapatok hazai és nemzetközi versenyen mérhetik össze teljesítményüket.
Magyarországon körülbelül ezer iskola került kapcsolatba ezzel a módszerrel. Köztük van
a Táncsics gimnázium is. Az előadás második részében Csányi László a középiskola tanára
mutatta be az ő irányításával zajló projektmunkájukat.
Az eTwinning program legfontosabb célja, hogy a diákok számukra élvezetes módon, de
mégis szervezett keretek között ismerkedhessenek meg az európai kultúrával, miközben egyaránt természetessé válik számukra a csoportmunka, és az IKT eszközök használata.

Február 24.
Eötvös József Tagintézmény

ALSÓS

FARSANG

2011.

Február 24-én az alsó tagozatosok farsangján szórakoztak az egybegyűltek az Eötvös iskolában. Két tanítónő bohócnak öltözve egy képzeletbeli cirkuszban nevettette a kicsiket, s
szólította a porondra a látványos produkciókat bemutató osztályokat, akik színes esernyőkkel, zászlókkal, labdákkal táncoltak hangulatos dallamok ritmusára.

Február 25.
Eötvös József Tagintézmény

FELSŐS

FARSANG

A felső tagozatosok karneválja a hercegi pár és udvartartásának bevonulásával vette kezdetét. Bohóctánc, vidám, zenés osztályfőnöki óra, hawai tánc, s egy eredeti cigánytánc pezsdítette jókedvre a közönséget. Az orosházi birkózóegyesület birkózói bemutatták, hogyan
lehet tréfásan küzdeni a szőnyegen. A legnagyobb sikert a tanárok farsangja aratta. Jelmezekbe bújtak, alig felismerhetően, táncoltak, énekeltek, mókáztak. Egyszeri, különleges, nem
mindennapi mulatság volt.
A diákok óriási lelkesedése és nagy tapsa jelezte az elismerést.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

FARSANG

A

VÖRÖSMARTYBAN

Eljött a farsang napja, 2011. február 25. Végre! A Vörösmarty Tagintézményben az alsósok egész héten ezt várták. Igaz, az időjárás nem éppen télbúcsúztató hangulatában volt, hiszen olyan nagy pelyhekben esett a hó, hogy a hagyományosnak mondható kisze baba égetés
programunkat majdnem meghiúsította, de végül Tompáné Editke néni megoldotta a problémát és a Havancsák Erika (Tarócz Zoltán 2.c osztályos tanuló anyukája) által készített kisze
baba lángra kapott. Reméljük, tényleg elűzte a telet, hisz a gyerekek kipirult arccal, tiszta
erőből kántálták a jól ismert tavaszcsalogató-télbúcsúztató versikét. Aztán gyors öltözködés,
sminkelés, frizuracsinálás és némi körömrágás után végre elkezdődött a műsor. Elsőként a
3.a osztályosok táncos lányait láthattuk, majd a 3.b osztály pom-pom csapata bűvölte el a
közönséget. A 3.c-sek focis rajongói varázsolták táncukkal pecsenye pirosra a tenyerünket,
aztán ismét a 3.b Csók királya és „rajongói”, végül ismét a 3.a nemzetiségi táncai (spanyol,
country, német, orosz, magyar) és az általuk írt dalszöveggel elénekelt zeneszám adott szép
keretet a műsornak, elérve azt, hogy mindenfelé vidám kis arcocskák és csillogó gyermekszemek tekintettek vissza ránk
A hangulatot fokozta, hogy kezdődött a jelmezes felvonulás, ahol az 1-2. osztályosok bemutatták jelmezeiket, a 3-4. osztályosok pedig sorszámmal a kezükben versenyezhettek is.
Befejezésül mindenki megelégedésére kezdetét vette az eszem-iszom, dínom-dánom és a
tornatermünk vidám gyermekzsivajjal telt meg ismét.
Hazainduláskor egyesek már azon törték a fejüket, hogy jövőre ugyanekkor, ugyanitt milyen jelmezben tündököljenek és közben észre sem vettük, hogy elállt a hóesés…

