Április 1.
Czina Sándor Tagintézmény

MŰVÉSZETI SZEMLE

GÁLAMŰSORA

A Művészeti Szemle után évente gálaműsort rendezünk a legjobb produkciókból, ez is
motiválja tanulóinkat a felkészülés során. A zsűri és a tantestület véleménye dönt abban,
hogy melyik osztályok, műsorszámok adják a gála programját. A Művészeti Szemlén bemutatott 26-ból 14 műsorszám kétórás szórakozást biztosított mindazoknak, akik megjelentek
április 1-jén tagintézményünkben. Örömmel állapítottuk meg, hogy a nézőtér zsúfolásig
megtelt ezen a délutánon. Az óvodások közül is elfogadták meghívásunkat jónéhányan, s
megismerkedhettek a nálunk folyó tehetséggondozással, művészeti neveléssel. Célunkat ismételten elértük, hiszen az eredetiség, ötletgazdagságra való törekvés mellett a gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv formálása látványos, szórakoztató formában jelent meg
ez alkalommal is. Ezzel a programmal lehetőséget kívánunk biztosítani tanulóink számára a
tanórákon, a tárgyi tudáson keresztül megszerzett, de azon túlmutató képességek, kompetenciák kibontakoztatásához. A közösségi nevelés terén is felbecsülhetetlen értéket képvisel e
rendezvényünk. Tagintézményünk címzetes igazgatója, Lipták Andrásné elfogadta meghívásunkat, és együtt örült velünk a sikeres műsorszámoknak.

Április 5.
Székhelyintézmény

NYÍLTNAP

ISKOLÁNKBAN

A LEO program keretében a leendő első osztályosok szüleinek tartott bemutató órákat
iskolánk, 2011. április 5-én.
Magas színvonalú felkészüléssel és szeretettel vártuk a szülőket és a nagycsoportos óvodásokat. A leendő osztályfőnökök ezen a délelőttön megmutatták az érdeklődő szülőknek és
a gyermekeknek azt, hogy hová juthat el egy kis óvodás 4. osztályos korára, ha kitartóan és
szorgalmasan tanul. Siposné Börcsök Éva a 4.a osztályosokkal magyar órát mutatott be,
Nászné Suszták Judit matematika órát, Gulyás Katalin az elsősökkel angol órát. Iskolánk
egyik profilját mutatta be Nagyné Rátódi Erika néptánc órán és Molnárné Németh Krisztina
ének/furulya órán. Öröm volt látni, ahogy az ovisok együtt táncoltak a népviseletbe öltözött
másodikosokkal. Kapuzást, csárdást, párnástáncot, játékfűzést táncoltak nagy lelkesedéssel.
A hagyományos módszertani elemek mellett az interaktív táblát, projektort és a mini PC-k
használatát ismertették meg a pedagógusok a szülőkkel és az óvodás gyerekekkel. A szülők
átfogó képet kaphattak az iskolában folyó pedagógiai munkáról (két tanítási nyelvű tagozat,
ÉKP), az induló első osztályokról.

Április 11.
Eötvös József Tagintézmény

A

NAGY VERSMONDÁS

A Költészet Napja alkalmából, és a 25. tanév tiszteletére, április 11-én az Eötvös térre
nagyszabású versmondást szervezett a magyar munkaközösség.
A város minden iskolája képviseltette magát, és hat magyar költő nyolc versét mondták el
előversmondók segítségével. Józsa Mihály előadóművész, és Almási Gyula, iskolánk egykori tanulója először elmondták a költeményeket, majd a diákokkal együtt újra mondták többek
között József Attila, Petőfi Sándor és Arany János sorait, valamint nemzeti imánkat, a Himnuszt. A gyerekek a verselés végére egészen belelkesültek, a náluk lévő szövegek segítségével valóban részesei lettek az eseménynek.

Április 14 - 20.
Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

OROSHÁZA

HETE

A 2011-es orosházi héten is változatos tevékenységre biztatták a szervezők a gyerekeket, segítő felnőtteket. A nyitó rendezvényen az orosházi általános iskola kiadványsorozata
harmadik kötetét mutatták be. A Magunk hídja. Iskolai hagyományőrzés Orosházán című
könyvben helyet kaptak az I. OROSHÁZI HONISMERETI HÉT anyagai mellett a 2010-es
pedagógiai konferencia előadásai is. A rákóczitelepi iskolások Kőmíves Kelemen balladáját
idézték, hangsúlyozva: „Alkotni születtünk erre a földre, / S nem csak megélni szép napokat.” Dr. Pukánszky Béla, a Magyar Tudományos Akadémia doktora iskolatörténeti, Dr. Dénes György történész helyismereti előadása adott rangot az eseménynek. Az idei pályázatok
közül az Eötvös Tagintézmény pedagógusa, Dr. Némethné Roszik Zsuzsanna gondozta PowerPoint témája: jeles orosházi vagy Orosházán megfordult, Orosházához kötődő személy.
Ahogyan a pályázatok eredményhirdetésének háziasszonya, Kissné Tarján Katalin is hangsúlyozta, ennek nyomán csaknem három tucatnyi, remek összeállítással gazdagodtunk. A
Korponai Tünde által összefogott rajzpályázatra az ügyes kezűek orosházi mondákat illusztráltak, száznál is többen készítettek cégér- és címerterveket, logókat. Minden tagintézményből érkeztek osztály- és iskolatörténetet bemutató újságok. Bárdos Zsuzsa felhívására 37
tollforgató gondolta tovább a Harangos kút legendáját. Pirer Katalin ösztönzésére 15 beszédes fotó született orosházi szép korúakról. 2011-ben valamennyi felső évfolyamos diák írt
egy rövid fogalmazást Justh Zsigmond, Darvas József, Eötvös József vagy Csizmadia Imre
művei alapján, Fésűné Bálint Gizella és Holecska Mirjam rávezető kérdéseivel. Másfél száznyi érdeklődőt vonzott a Végváriné Rehák Gizella szervezte Műemléki játék, a hozzá kapcsolódó, Lénárd Lászlóné által összefogott aszfaltrajzversennyel, az Orbánné Kovács Ilona
vezette néptánc- és népdaltanulással. A tudományos munkák, pályaművek bemutatása során
16 dolgozat készítőjét hallgathattuk végig, színvonalas szemléltető anyagaikra is rácsodálkozva. Hazafias versek tolmácsolásával tizennégyen álltak dobogóra, közöttük a mi diákjaink is. A város általános iskolásai közül mintegy százötvenen bizonyíthatták be felkészültségüket ének- és hangszeres kategóriában. A mozgás- és tánc műfaj művelői közül kétszáz előadó kápráztatta el az érdeklődőket. A Mucsi Ágnes által megnyitott Büszkeségünk, Orosháza
játékban tagintézményünk csapatai környékünkhöz kötődő irodalmi szemelvényeket feldolgozva báboztak, dramatizáltak. Bemutattuk 25 éves Eötvös, és a 81. esztendős rákóczitelepi
iskola rövid történetét. A felnőtteket is elgondolkodtathatták sajátos hangulatú idegenvezetéseink. Nagyszerű hangulatban elevenítettünk fel számos orosházi szokást. A Marosvölgyiné
Rideg Ágnes segítségével kiállított helyi jellegzetes épületek makettjei, és a Bartolák Andrea
által bemutatott, tagintézmények készítette helyi finomságok koronázták a hét programjait.
Mindezzel az eötvösös és rákóczitelepi gyerekek, felnőttek is egymásra figyelve erősítették a szándékot: tanulni a múltból a jelenünkben formált jövőnkért.

Április 15.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

KISTÉRSÉGI

KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VERSENY

Nevelőtestületünk kiemelten foglalkozik a tanulók természettudományi nevelésével, a
természet védelme és szeretete képességének elsajátíttatásával.
Fontos feladat, hogy az elemi természettudományos műveltség megalapozása után, a
problémamegoldó gondolkodást és a kreativitást fejlesszük annak érdekében, hogy a tanulóknak az új ismeretek megszerzéséhez, feldolgozásához, azok rendszerezéséhez, rögzítéséhez, és a mindennapi életben való alkalmazásához szükséges készségeit, képességeit és szokásait folyamatosan és rendszeresen képességeihez mérten fejlessze.
A verseny célja, hogy a gyermekek minél közelebb kerüljenek a természeti környezethez, és környezettudatos magatartásra, önálló ismeretszerzésre neveljük őket. Felkeltsük az
érdeklődésüket természettudományi tantárgyak iránt.
A versenyt 1998 óta rendezi meg iskolánk alsó tagozatos munkaközössége. Regisztrálás után a 3. osztályosok növénynevet, a 4 osztályosok állatnevet viseltek ezen a délutánon.
Az írásbeli feladatsor kitöltése után míg a zsűri javított, addig a gyerekek a játszóházban különféle kézműves tevékenységekben vehetnek részt, és játszhattak a számítástechnika teremben a gépeken. Ez a másfél óra is nagyon tartalmas, nagyon szeretik a versenyző gyerekek.
A versenyen elindult minden résztvevő tanuló kapott emléklapot, egy játékos feladatokat tartalmazó kiskönyvet, tollat és az iskolánk gyerekei által elkészített ajándéktárgyat, a
helyezettek pedig könyvjutalmat kaptak, oklevéllel.
Nagyon nagy örömünkre sikeres, eredményes délutánon vehettek rész a meghívott tanulók. Mindenki elégedetten távozhatott tagintézményünkből.

Április 15 - 16.
Eötvös József Tagintézmény

MARATONI

SPORTPROGRAM AZ

EÖTVÖSBEN

Április 15-én és 16-án iskolánk fennállásának 25. évfordulója alkalmából 25 órás sportprogramot szervezett a testnevelés munkaközösség a csarnokban és a sportudvaron.
25 év, 25 óra – ezzel a címmel hirdették meg azt a sportmaratont, mely pénteken 13 órakor startolt. A diákok, érdeklődők már a megnyitó után lelkesen próbálták ki a különböző
sportágakat. Ismerkedtek a sakklépésekkel, vagy éppen a kaucsuklabda rejtelmeivel. Aki a
mozgáshoz még nem volt elég bátor, foci és kézilabda-mérkőzéseket nézhetett meg a csarnokban és a kinti pályán. Lehetett futni, kapura lőni, és csatlakozni a 25 kilométeres kerékpártúra résztvevőihez is. A folytatásban volt többek közt TRX, diák-szülő kézilabdagála és
számos bemutató.
A rendezvényen mindenki megtalálhatta a kedvére való sportágat, és gyakorolhatta a már
eddig is űzött sportot vagy próbálhatott ki újdonságokat. A maratoni sportprogram közös
aerobikkal és egy különleges élőképpel zárult szombat délután.

Április 16.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

XX. WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ
TALÁLKOZÓ
2011. április 16-án volt a XX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
megyei döntője Gyulán, melyen a Vörösmarty tagintézmény színjátszói vettek részt VM
színpad néven Farkas Attiláné vezetésével.
Az iskola színjátszóinak összlétszáma 60 fő, de a találkozóra csak 14 fő érkezett, közülük legtöbben a legrégebbi tagoknak számítanak. A csoportnak heti 1 szakköri foglalkozása
van, ami nagyon kevés, hiszen minden iskolai és nemzeti
ünnepre ők készülnek produkcióval.
A Weöres Sándor Színjátszó Találkozóra az interneten
találtunk egy színdarabot, aminek a „Hófehérke mese –
másképpen” címet adták. A csoportban a lányok létszáma a
nagyobb, ezért úgy gondoltuk, megfordítjuk a szerepeket,
így a lányok voltak a törpék, Hófehérke helyett pedig Hófehér lett a címszereplő. A gyerekek reklámokat írtak a meséhez, hogy teljesen korszerű legyen. Nagyon nehéz volt a darabot színre vinni, hiszen a csoport tagjai nyitottak, jó tanulók, éppen ezért a heti egy próba számtalanszor úgy zajlott, hogy a szereplők közben más
versenyeken vettek részt, hozzá kell tenni, nagyon szép eredményekkel. A sok elfoglaltság
mellett ezt a darabot a reggeli órákban tudták próbálni, minden reggel negyed 8-kor kezdték
a gyakorlást heteken keresztül. A korai kelést senki nem szereti, de a lelkesedés hajtotta
őket. A nehéz körülmények ellenére döntött úgy a csoport, hogy megmérettetik magukat a
versenyen. A próbák sok nevetéssel, mulatsággal teltek, a nagy csoporton belül ez a kisebb
csapat nagyon összekovácsolódott. Élénk fantáziával képzelték a darabot a színpadra a tantermi próbák alatt, a színpadi körülményeket prózai beszólásokkal pótolták: pl. függöny öszsze.
A versenyen azonos szempontok alapján ítélik meg az alapfokú művészeti iskolákból
érkezőket, akik egész évben 1-2 darabot próbálnak olyan pedagógus irányításával, akinek
ezen kívül nincs más dolga, és az olyan csoportok produkcióit, akik a VM színpadhoz hasonló körülmények között tudnak készülni a megmérettetésre.
A VM színpad produkciója jól sikerült, a közönség harsány nevetéssel jutalmazta a poénokat. A csoport tagjai kitettek magukért, összeszokottan, egymásra figyelve, tiszta és szép
beszéddel előadva játszották a darabot. A zsűri bronzminősítéssel díjazta a csapat munkáját.

Április 18.
Székhelyintézmény

HÚSVÉTI

JÁTSZÓHÁZ

2011. április 18-án rendezte meg Diákönkormányzatunk hagyományos húsvéti játszóházát, és tojásfestő versenyét.
Ezen a napon rangos városi rendezvénynek is helyt adott iskolánk, ezért rendhagyó
helyszínen az I. emelet két tantermében várta tartalmas és színvonalas kikapcsolódás az érdeklődő tanulókat.
Az alsó évfolyamon gyapjúból készült húsvéti bárány, színes, röpködő pillangók, kollázs technikával készült képeslapok, valamint virágos asztalkoszorúk töltötték meg vidám
hangulattal az osztálytermet.
A felsős tanulók hagyományos tojásfestéssel, ötletes terítékkel hangolódtak a közelgő
ünnepre.
Diákjaink ebben a tanévben is gazdagodtak ötlettel, élménnyel, s örömmel vitték haza
alkotásaikat.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

KÖZLEKEDÉSI

JÁTSZÓHÁZ

Hagyományainkhoz híven ezen a tavaszon is megrendezte iskolánk alsó tagozatos közössége a közlekedési játszóházat nagycsoportos óvodások számára. Az iskola egyik udvara
erre a délutánra átváltozott forgalmas közlekedési helyszínné: a gyerekek egy része gyalogosan, más része kerékpárral közlekedett a kihelyezett közlekedési táblák, működő közlekedési
jelzőlámpák és a zebrazsaruk (iskolánk felső tagozatos tanulói) segítségével.
Az iskola másik udvarán ügyességi akadálypályán juthattak át a gyerekek Tamás bácsi
segítségével. Még két helyszínen vártuk a gyerekeket: közlekedési puzzle kirakásában versenghettek egymással, illetve Anita néni és Anikó néni segítségével közelebbről is megismerkedhettek a gyerekek a közlekedést segítő táblákkal: melyek a tiltók, melyek a tájékoztatók, és melyek a szabad utat jelzők. Akinek kedve volt, el is készíthetett magának egy-egy
választott kis táblát.
Reméljük, hogy a jó idő megérkeztével az egyre többet szabadban tartózkodó gyerekek
még inkább nyitott szemmel járnak az utcákon, és a közlekedési szabályokra is figyelve közlekednek majd!

Április 19.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

MESSZE ÁZSIÁBAN
A Vörösmarty Mihály Tagintézmény 10 tagú küldöttsége Törökországban járt, hogy
lezárják a 2009-11-es Comenius pályázatukat. A találkozóra április 19 és 25-e között került
sor Trabzonban, ahol a három partneriskola - az olasz, a magyar és a török - képviselői bemutatták kultúrájuk egy-egy szeletét. A résztvevők megismerkedtek a hagyományos török
népviselettel és táncokkal, az olaszok konyha-specialitásaival és magyar népi játékokkal. A
projektmunka mellett jutott idő a város és környéke nevezetességeinek megismerésére is.
Eljutottak a Trabzontól délre fekvő Sümela kolostorba, melyet a 4. században alapítottak,
jártak a helyi Hagia Szophia mecsetben, Atatürk villájában, de nem hagyhatták ki a trabzoni
bazárt, vagy a TrabzonSpor focicsapat stadionját sem. Különleges élmény volt a hófödte
hegycsúcson található étteremben eltöltött vacsora vagy a reggeli séta a Fekete-tenger partján. Az ötnapos találkozó ideje alatt a gyerekek között szoros barátság alakult ki, és a pedagógusok is jobban megismerték külföldi kollégáikat, kultúrájukat, oktatási rendszerüket. Habár a pályázat a nyáron lezárul, a kapcsolatokat tovább ápolják.

Április 21.
Czina Sándor Tagintézmény

ISKOLÁBA

HÍVOGATÓ

–

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ

Az óvoda iskola átmenet megkönnyítésére évtizedes programsorozatunk minden tanévben
az Iskolába hívogató. A tanév során több alkalommal meghívjuk az óvodásokat iskolánkba.
Januártól ezeket a foglalkozásokat a leendő elsős tanító nénik, Kunstár Sándorné és Szépné
Demkó Ildikó vezetik. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon húsvéti játszóházba vártuk jövendő elsőseinket. Húsvéti tojást dekoráltak szüleik, tanítóik segítségével. A képek
tanúsága szerint jó hangulatban zajlott le ez a programunk is.

Április 22.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

MEGEMLÉKEZÉS

A

FÖLD NAPJÁRÓL

A Vörösmarty tagintézményben mindig is nagy hagyománya volt a környezettudatos
nevelésnek. A tavasz folyamán már megemlékeztek az iskola tanulói a Víz Világnapjáról,
aminek keretében fotó- és prezentációkészítő pályázatot hirdettek meg.
Igen nagy bajban van a Földünk, a környezetkárosítás egyre nagyobb mértékű. Ezért
mindenkinek tenni kell a bolygónk védelméért. A gyerekek körében sokféle színes tevékenységgel lehet felhívni a figyelmet a környezetünk védelmére.
Április 22-e az egyik legjelentősebb „zöld napunk”, a Föld Napja. A Vörösmarty tagintézményben is megemlékeztek erről az ünnepnapról. Az iskola tanulói évfolyamonként készítettek egy-egy hajót. Minden hajó egy-egy felkiáltójel, hogy mi mindent kell megvédenünk a Földön. A hajókban helyet kaptak a növények, állatok, nemzeti parkok, hogy csak
néhányat megemlítsünk. A hajók a tengereken, óceánokon utaznak a földrészek között. A
földrészek pedig a környezetért évek óta tevékenykedő gyerekek fényképeiből lettek kirakva. Az ötlet Tompáné Barabás Edit kolléganőtől származik, de a megvalósításban az iskola
minden tanulója és dolgozója részt vett.
A tavaszi szünet előtti utolsó napon, április 20-án ünnepélyes keretek között mutatták
meg az a hatalmas földgömböt az iskola tanulóinak. Azóta állandó helyére, az iskola kapubejárójába került, ahol mindenki megtekintheti az elkészült bemutatót. Bízunk benne, hogy
szülők és gyerekek megcsodálják, és még jobban vigyáznak Földünkre!

