Május 2 - 10.
Székhelyintézmény

SÁRKÁNYREPTETÉS
A József Attila székhelyintézmény Comenius iskolai együttműködése hat évre tekint
vissza, mely során több európai országgal hoztak létre projekttermékeket. Az iskola idén is
csatlakozott a május 2-9. között megrendezésre kerülő Comenius Hét nevet viselő országos
rendezvénysorozatra, melyet a Tempus Közalapítvány hirdetett meg. Az esemény keretében
a projektre jellemző elemekkel illusztrált Comenius papírsárkányt készítettek a tanulók barkácsolás órákon és szabadidőben. Az iskolaudvart mosolygós papírsárkányok lepték el, melyeket a gyerekek vidáman eresztettek a magasba. A tanulóknak nemcsak a sárkányok elkészítése jelentett sok örömet, hanem a reptetés is. Láthattunk csomagoló- és újságpapírból készült sárkányokat, melyeken a projekt címe, jellegzetességei és a résztvevő országok zászlaja
is megfigyelhető volt. A délutánt a sárkányreptetés tette emlékezetessé.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

COMENIUS

HÉT A

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

TAGINTÉZMÉNYBEN

Az Európai Bizottság által életre hívott Comenius
Hétre kétévente kerül sor. A Vörösmarty Mihály tagintézmény két műsorral kapcsolódott a nemzetközi programhoz.
Elsőként harmadik Comenius projektjük záró találkozójáról tartottak május 4-én ismertetőt az iskola diákjai, nevelői, a szülői szervezet képviselői és más orosházi közoktatási intézmények dolgozói számára. A zsúfolásig megtelt teremben a Kultúrdoboz című, török és olasz
együttműködésben megvalósuló projektjükről beszéltek
az érdeklődőknek, és a diákok beszámoltak arról, milyen élményekkel gazdagodtak egymás
hagyományainak, zenéjének, táncainak, ételeinek és népviseleteinek megismerése által.
A másik programra május 6-án került sor, amikor a Tempus Közalapítvány kérésére
Comenius sárkányt röptettek, melynek mintázata szimbolizálta az iskola pályázatának témáját. Ez a sárkány a május 10-én Budapesten szervezett országos konferencián is kiállításra
került.

Május 5.
Czina Sándor Tagintézmény

HULLADÉKGYŰJTÉS
A környezetvédelem igen fontos feladata a hulladékgyűjtés. Iskolánk tanulói évente
két alkalommal aktívan kiveszik részüket ebből a tevékenységből. Az osztályok közötti verseny jutalma alsó és felső tagozaton egy-egy torta és egy-egy vándorzsák, melyet minden
alkalommal a győztesek vehetnek át, és őriznek a következő papírgyűjtésig. Szorgos kezek
munkájának, illetve a szülők aktív segítő munkájának köszönhető, hogy minden alkalommal
tonnányi papír gyűlik össze. Nem volt ez másként május elején sem.

Május 6.
Székhelyintézmény

NE

GYÓGYÍTSUK A BETEGSÉGET, HANEM ELŐZZÜK MEG!

Egészség. Milyen egyszerű szó, amely mindenkinek mást és mást jelent. Sok ember egyszerűen a különböző betegségek megnyilvánulásának hiányát érti alatta. A teljesen egészséges emberben és körülötte is kiegyensúlyozottan áramlanak a gondolatok, az energiák.
Ez a gondolat hívta életre iskolánkban a május 6-án péntek délután tartott rendezvényt,
melyet Egészségnap néven tartottunk. Nem először gyűlik össze alsós és felsős diák, szülő és
pedagógus, hogy tegyen valamit egészsége megóvása érdekében. A program pályázaton
nyert forrásból valósult, meg amelyet a Árkádia Kft. írt ki. A sokoldalúan, nagy gondossággal megszervezett délutánon számos egészséges étel kóstolója várta az érdeklődőket. Többek
között helyben sütött teljes kiőrlésű lisztből készült kenyeret, gyümölcs- és zöldségsalátákat
falatozhattak. Ajándékot is kaptak a gyerekek, allergiamentes zsebkendőt, gyógynövényes
cukorkát, fogkefét, fogkrémet, így hívva fel figyelmüket a helyes testápolásra, egészségük
megőrzésére. A felnőtt látogatók pedig egészséges, természetes zöldségekből készült fűszerrel ismerkedhettek meg. Közben a sportpályán kerékpáros ügyességi verseny zajlott a felső
tagozatosoknak, de láthattunk különböző tánc és sportbemutatókat is, sőt a rendőrség jóvoltából még az ún. „részeg” szemüveget is kipróbálhatták a 14 éven felüliek. A tornaterem az
alsós gyermekek zsivajától volt hangos, nekik szintén különböző sportversenyeket szerveztek pedagógusaik. Mindeközben a szülők és az érdeklődő felnőttek különféle szűrővizsgálatokon vehettek részt, volt vérnyomás és vércukorszint mérés, de komplex testsúlyvizsgálat is
zajlott ahol nem csak súlyukat mérethették az érdeklődők, de megtudhatták testtömeg indexüket valamint testzsír szintjüket. Az iskola egyik tantermében pedig előzetesen meghirdetett véradáson nyújthatták karjukat a segíteni szándékozók, akik jöttek is szép számmal.
Az immár második alkalommal megrendezett Egészségnap ismét sikeres volt, hagyománnyá vált iskolánkban, jövőre is megszervezzük.
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MADARAK

ÉS FÁK NAPJA

A Vörösmarty tagintézmény XXI. alkalommal szervezte meg madarak és fák napi rendezvényét. Az iskolában nagyon fontos a környezetvédelem, ezért a nap eseményeiben, előadásaiban kiemelten szerepeltek az ehhez kapcsolódó előadások. A programot Jakóné Mihály Brigitta tagintézmény-vezető nyitotta meg, majd az alsós színjátszók műsora után a
Comenius programhoz kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány kérésére Comenius sárkányt
röptettek, melynek mintázata szimbolizálta az iskola pályázatának témáját.
Ezen a napon a diákok részt vehettek a már hagyománynak tekinthető előadásokon:
Mihalik Csaba a nagypapagájok tenyésztéséről beszélt, az idősebb Mihalik Csaba pedig az
orosházi postagalambászat történetéről. Bogdán György a munkakutyák világát mutatta be,
Ilovszky Árpád hazánk tájaival ismertette meg hallgatóságát, Gál Zoltán pedig madarak védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet.
Új előadók is megjelentek, mint Bojtos Ferenc, aki a Dél-Alföld természetes és
természetközeli élőhelyeiről tartott ismertetőt. Gyevi-Nagy Tímea az alföldi túzokvédők
munkájáról számolt be, Nyíri Ferenc a kígyók tartásával ismertette meg a diákokat. A legkisebbnek a szegedi Tömörkény István Gimnázium környezetvédelmi szakos tanulói tartottak
előadást Farkas Réka vezetésével az erdők védelméről, hiszen 2011. az erdők éve. A palettát
tovább színesítette Illés Gábor védett halakról szóló ismertetője, és Tompa Máté
kisemlősőkről tartott beszámolója.
Az előadások mellett a diákok megtekinthették a díszmadarakat, a kaktuszkiállítást, láthattak ásványokat, tavaszi színekben pompázó egynyári növényeket. Közelebbről megismerhették a méhészetet, meg is kóstolhatták a különböző fajta mézeket.
Kiállítást rendezett az iskola az előzetesen meghirdetett rajzpályázat alkotásaiból, valamint az iskola tanulói által készített újrahasznosított tárgyakból. Az iskola udvarán a
„Napos-napok” Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesület sátrában további hasznos ismereteket szerezhettek az érdeklődők.
Évek óta egyik legsikeresebb program a fajtatiszta és keverékkutyák szépségversenye,
amit az idén is megtartottak a szervezők.
A sok érdekes program mellett több helyszínen is versenyek zajlottak: elméleti és gyakorlati ismereteikről adhattak számot a csapatok, madárodú-készítő verseny is volt, a mézkirálynő címért is ezen a napon történt a vetélkedés.
Minden évben ilyenkor tartják meg a körzeti rajzversenyt a felső tagozatos diákoknak, a
kistérségi mesemondó versenyt az óvodásoknak és az alsó tagozatos gyerekeknek, valamint
a városi természetismereti vetélkedőt.
Az ünnepélyes záráson tudták meg a versenyzők eredményeiket, átvehették megérdemelt
jutalmukat, és az idei év mézkirálynőjének a fejére is ekkor került a korona.
A rendkívül tartalmas napot hagyományosan a postagalambok szabadon engedése zárta.
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KISTÉRSÉGI

MESEMONDÓ VERSENY

2010. május 6-án rendezte meg a Vörösmarty tagintézmény a
Kistérségi mesemondó versenyt óvodások és alsó tagozatos diákok
részére. A verseny kiírása szerint állatmesékkel lehetett nevezni
három korcsoportban. A verseny célja minden évben az, hogy
ápoljuk hagyományainkat, minél több gyermekkel megszerettessük a népmeséket.
A verseny az iskolai Madarak és fák napja rendezvény keretein
belül történik évek óta, ezzel is színesítve a nap programjait.
A megmérettetés 9 órakor kezdődött ünnepélyes megnyitóval,
majd korcsoportonként hallgatta meg a háromtagú zsűri a gyerekeket. A kis versenyzők nagyon felkészültek, hatalmas átéléssel adták elő meséiket. Külön színfoltja volt a versenynek egy erdélyi
népviseletbe öltözött kislány, aki öltözékével is hangsúlyozta meséjének mondanivalóját. A zsűri a mesék meghallgatása után gondos mérlegelés alapján hozta meg döntését: a legjobbak különdíjat kaptak, melyeket Bregesbauer Károlyné ajánlott fel:
ezek kézzel készített plüssfigurák voltak. Természetesen ezen a versenyen mindenki győztes
volt, hiszen ajándék nélkül senki sem maradt, de ennél is fontosabb, hogy a gyerekek a megtanult mesék által lelkiviláguk is gazdagodott. A program a TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0085
"Alföldi gyöngyszemek" projekt szakmai megvalósítása részeként történt.

Május 7.
Székhelyintézmény

MINI

GALÉRIA A

JÓZSEF ATTILÁBAN

Nagyon sok tehetséges és ügyes gyermek tanul iskolánkban és számos szintén tehetséges
pedagógus tanítja őket. S hogy ezt a tehetséget meg is mutassák diákjaiknak, kollégáiknak és
az érdeklődőknek egy hangulatos kis tárlatot rendeztek be az iskola egyik tantermében. Van
a kiállított alkotások között gyönyörű keresztszemes hímzés, csodaszép festett üveg, gyöngy
ékszer, bájos gobelin, színes és érdekes patchwork munka, valamint csodálatos tűzzománc
remekek. A terembe belépve jól esik a szemnek a sok szép kézműves munka látványa, melynek elkészítésébe szívét-lelkét beleadta minden kolléga. S hogy kik ők, és mit remekeltek?
Kristóf Edit tanítónő: keresztszemes terítők, könyvjelzők
Pásztor Csilla tanítónő: gobelin
Sitkei Anikó igazgatóhelyettes: üvegfestés, gyöngyfűzés
Szepesiné Kiss Gabriella tanítónő: patchwork, keresztszemes hímzés
Szemenyeiné Vasadi Valéria tanítónő: tűzzománc
Büszkék vagyunk rájuk!

Május 8 - 13.
Székhelyintézmény

KAPCSOLATOK

ÉPÍTÉSE HATÁRAINKON TÚL

2011. május 8 - 13. között, hat tanuló és két tanár részvételével nagyszerű lehetőség nyílt
arra, hogy a négy európai ország polgárai kulturális és baráti kapcsolatokat építsenek és erősítsenek egymás között. Az OVAI és PSZI Székhelyintézménye már több projektben is bizonyította, mennyire fontos, hogy a gyerekek angol nyelvi képességeit fejlesszük és látókörüket szélesítsük.
A hatnapos csehországi utazás során lehetőségünk nyílott bepillantani egy sokolovi iskola
életébe. A kezdeti félénkség ellenére hamar összebarátkoztak mind a négy nemzet diákjai.
Közös program keretében a polgármester köszöntője után megismertük Sokolovot. Másnap
kötélpályán mérhették össze ügyességüket, majd ellátogattunk a csodálatos fürdővárosba,
Marienské Lázně-ba. Izgalmas vadvízi evezés vezetett Loket várához a harmadik napon. A
sportokban és evezésben járatos tanároknak köszönhetően biztonságosan és legfőképpen szárazon vettük az akadályokat. Az utolsó napot Csehország festői szépségű városában, Karlovy
Vary-ban töltöttük, mely színes épületeivel ékszerdobozként tündökölt.
A Csehországban töltött napok nem csak szép élményt jelentettek a gyerekeknek, hanem
átélhették annak örömét is, hogy az idegen nyelv tanulására fordított energia sokszorosan
kamatoztatható.

Május 13.
Eötvös József Tagintézmény

„VENDÉGEK”

AZ

EÖTVÖSBEN

2011. május 13-ig különleges „vendégeket” fogadtak az Eötvös iskola németet tanuló
gyerekei. A Goethe Intézet szervezésében három hétig vendégül láthatták a gyerekek Fabiánt
és Lottát, a két óriásbábot, akik „egyenesen” Hamburgból érkeztek, hogy a tanulókkal mini
projekt megvalósításában vegyenek részt.
A babák a 3. és az 5. osztályosok óráin vendégeskedtek, s közben segítettek németül
tanulni. A projekt témája a sport és az emberi test volt. A gyerekek lelkesen dolgoztak a bábok felügyelete mellett, játszottak velük, párbeszédeket készítettek, verseket, dalokat tanultak.
A három hét gyorsan elszállt s a babák – a diákok legnagyobb szomorúságára - továbbutaztak, de magukkal vitték a tanulókról készített vidám képeket és az órák jó hangulatát. A programot Végváriné Rehák Gizella német nyelvtanár szervezte.

Május 14.
Eötvös József Tagintézmény

PÜNKÖSDÖLŐ

HATODSZOR

Kicsik és nagyok, fiúk, de főleg lányok öltöttek szép ünneplőt,
népviseletet és koruknak megfelelően táncot mutattak be, vagy népi
gyermekjátékokat, amelyek megalapozzák azokat. Hatodik alkalommal szervezte meg iskolánk a Tavaszváró Pünkösdölő néptánc találkozót az Eötvös téren május 14-én.
Kilenc csoport vett részt a találkozón, a bemutatott táncok a felkészítő pedagógusok és jó ritmusérzékkel rendelkező gyerekek közös
munkáját dicsérték. Ebben az évben a rendezvényt egy pályázat is
segítette, amely a tehetséggondozást hivatott segíteni.
A főszervező Orbánné Kovács Ilona szerint a városban már minden intézményben van olyan kollégája, aki felvállalta a néptánc oktatást. Ez annál is inkább fontos, hiszen mára a hagyományápolás feladatát a családoktól az
intézmények vették át: gyermekkorban az óvodák, iskolák, később más fórumok.
Orosházán a felnőtt néptánc oktatás is feléledőben van, a Harangos Néptáncegyüttes is
bemutatkozott a program végén. Emellett az Ifjúság úti és az Uzsoki óvoda, a József Attila
iskola 2.a, 3.a és 6.a osztályai, a Székács iskola 3.a osztálya, valamint a vendéglátó Eötvös
iskola csoportjai: a Kiskaláris és a Kaláris. Emellett Székkutasról érkezett kis néptáncosoknak is tapsolt a közönség.
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XV. BÉKÉS MEGYEI SZÁMÍTÁSTECHNIKA VERSENY
Az idei tanévben is Orosházán, a Vörösmarty tagintézményben került megrendezésre a
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár által szervezett Békés Megyei Számítástechnika Verseny. Az idei megmérettetés jubileumi, hiszen a versenyt 15 évvel ezelőtt rendezték meg első alkalommal az akkor még hármas iskola pedagógusai, Orosz László és Tompa Lajos.
A versenyzők három kategóriában és két korcsoportban mérhették össze tudásukat társaikkal: az első kategóriában a számítógép használatával kapcsolatos feladatokat kellett elvégezniük a tanulóknak, a második kategóriában multimédiás anyagok (weblap, prezentáció, videó) készítésével nevezhettek, a harmadik kategóriában pedig az információk internetes keresése volt a feladat. Az informatikát emelt óraszámban tanuló diákok és a normál tanterv
szerint haladók külön-külön versenyezhettek. Az idei évben második alkalommal az elméleti
feladatsor kérdéseire a tanulói laptopokon válaszolhattak a diákok. A „minipc”-ken lévő
program a válaszokat egyből ki is javította, így gyorsan megszülethettek az eredmények.
A vörösmartys diákok idén is jól szerepeltek a versenyen: az első kategóriában a hatodikosok tagozatos versenyét Borbély Dávid nyerte, a második Csordás Dániel lett. A nyolcadikosok közt Lustyik Jenő első helyezést szerzett. A normál tanterv szerint haladók versenyében
a hatodikosok között Kardos Gergely második lett, a nyolcadikosoknál pedig Bacsur Péter
második, Orosz Anna Boglárka pedig ötödik helyezést ért el. A második kategóriában a beküldött prezentációk közül a legjobbnak Tóth Krisztián munkáját találta a szakmai zsűri, második lett megosztva Tóth Tamás és Sztvorecz Milán.

Május 18.
Czina Sándor Tagintézmény

SZALAGTŰZÉS
„Fényt nem lehet adni - csak meg lehet gyújtani (...) A szikrát át lehet adni - de lángolni magadnak kell. Azt magadból kell megteremtened!” – Müller Péter gondolataival köszöntek el a hetedikesek a ballagó diákoktól. A Czina Tagintézményben diákönkormányzati
program minden májusban a szalagtűzés. Ezen a napon megállunk egy pillanatra emlékezni,
a múltat felidézni. E nap emléke az a szalag, melyen két évszám állt: 2003 – 2011. A ballagók jelképes stafétát adnak át ilyenkor a hetedikeseknek, megkérve őket arra, hogy öregbítsék iskolánk hírnevét, ápolják hagyományainkat, példát adva a fiatalabb diákoknak. Ünnepségünkön jelen volt tagintézményünk címzetes igazgatója, Lipták Andrásné is.
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SVÉDORSZÁGBAN

JÁRTUNK

Iskolánk három diákból és hat tanárból álló csoportja Comenius
projekttalálkozón vett részt május közepén.
A vendéglátó iskola a Svédország déli részén fekvő Höör kisváros
egyik oktatási intézménye volt. Az iskolai együttműködés, amely egy
osztrák, egy észt, egy svéd és a mi iskolánk között zajlik, két évre
szól. A pályázat fő eleme egy közös mese, amelyet az iskolák tanulói
együtt hoznak létre, és a 2012. májusi záró találkozón bábjáték formájában fognak előadni.
Észt és osztrák partnereinkkel együtt megismerkedtünk a svéd iskola életével és szokásaival. A diákok tanítási órákon vehettek részt,
és egy verseny keretében a Lego Mindstorms nevű oktató csomag segítségével robotot készíthettek, amelyet saját maguk programoztak egy feladat végrehajtására. A svéd iskola koordinátora előadást tartott egy, az iskolájukban folyó környezetvédelmi
programról, amelyet Lund város egyeteme indított. Ez egy internet alapú távoktató program,
amely a fenntartható fejlődést szolgáló környezetvédelmi stratégiákra és a megelőző tevékenységekre épül. A vendéglátóink elvittek minket a közeli Vadasparkba, ahol ÉszakEurópa őshonos állatai élnek gyönyörű természeti környezetben. Eljutottunk Malmőbe, a
kikötővárosba és Lundba, amelynek egyetemén hetvenezer diák tanul. A házigazdák egy hagyományos svéd vacsorával és piknikkel is kedveskedtek a vendég tanároknak és diákoknak.
A visszautazás napján maradt annyi időnk, hogy felfedezzük a dán főváros, Koppenhága
nevezetességeit.

Május 20.
Székhelyintézmény

SÁTORALJAÚJHELYI

TAPASZTALATSZERZÉS

Iskolánk ősztől két tanítási nyelvű iskola lesz, ezért aztán minden alkalmat megragadunk
a tapasztalatszerzésre. Ezért utaztunk el egy május végi pénteki napon Sátoraljaújhelyre a
Kazinczy Ferenc Általános Iskolába. Nagy szeretettel fogadtak bennünket ottani kollégáink
és a köszöntés után, megtekinthettünk egy alsó és egy felső tagozatos tanórát majd lehetőségünk volt kérdéseket feltenni, beszélgetni. Hasznosan telt a délelőtt, kora délután indultunk
vissza a gyönyörű tokaji borvidéken keresztül, útba ejtve a tállyai pincészetet egy finom
ebédre. Festői kilátás nyílt a teraszról ahol ebédeltünk és megbeszéltük látogatásunk tapasztalatait. Jó hangulatban érkeztünk haza erről a hasznos, tanulságos kirándulásról.

Május 21.
Eötvös József Tagintézmény

EÖTVÖS

MAJÁLIS

Gyerekek és felnőttek sokaságával telt meg május 21-én, szombat délelőtt a rákóczitelepi sportpálya. Gyereknapi rendezvényt tartott iskolánk.
Az Eötvös majálist 12 évvel ezelőtt indította útjára az iskola, a gyereknap alkalmából szerettek volna kedveskedni e rendezvénnyel a diákoknak. A rákóczitelepi sportpályát választották fő helyszínnek, hiszen ott
sokkal nyitottabbá válhat a rendezvény, és szélesebb programválasztékkal készülhetnek, mint az iskola falain belül. A szervezők arra törekedtek, hogy az alsósok és felsősök, valamint a kilátogató szülők is megtalálják a kedvükre való programokat. Ugrálóvár, bemutatók (íjász, modellező, karate stb.), játszóház, ügyességi versenyek, focibajnokság, extrém
sportjátékok – csak néhány a számtalan lehetőségek közül. A szervező
munka hónapokkal ezelőtt elkezdődött, az ingyenes rendezvényt a farsangi mulatság bevételéből és a József bálon befolyt összegből finanszírozták. Az Eötvös majális elérte célját, hiszen ez a nap valóban a gyerekekről szólt. Mindenhol önfeledten szórakozó diákokat és mosolygó gyermekarcokat láthattunk.

Eötvös József Tagintézmény

CSATLAKOZTUNK A "TESZEDD! ÖNKÉNTESEN A
MAGYARORSZÁGÉRT” MOZGALOMHOZ

TISZTA

A mozgalom azt tűzte ki maga elé, hogy önkéntesek bevonásával május 21-én minél több
szemetet gyűjt össze az országban. Nem véletlen, hogy az akciót idén rendezték, hiszen 2011
az Önkéntesség Európai Éve. Az Eötvös iskola 80 diákja és tanára kompletten kitakarította
az Eötvös teret és környékét. Megdöbbentő volt látni, hogy a gyerekek 2 óra alatt 3 zsáknyi
(!) cigarettacsikket szedtek össze a térről. A diákok kitépkedték a gazt és felseperték a teljes
teret, szép munkát végeztek.

Május 25 - 30.
Székhelyintézmény

MAGYAR

JELLEGZETESSÉGEK

ROMÁNIÁBAN

A József Attila Székhelyintézmény küldöttsége május
végén Constantába utazott, ahol ötnapos Comenius projekttalálkozót szervezett a román partneriskola. A kétéves iskolai együttműködés a Tempus Közalapítány támogatásával
valósul meg. A résztvevők a „Mit látsz az ablakból?” (What’s outside your window?) projekt címen dolgoznak együtt román, olasz, török, angol, spanyol, görög és lengyel iskolák tanulóival és tanáraival.
Régi ismerősként köszöntötték egymást a kiutazók, hiszen márciusban Orosházán volt a találkozó. A magyar tanárok kézműves foglalkozás keretében átadták a népi jellegzetességeket a román gyerekeknek – kékfestő anyagba öltöztetet babát készítettek. Bemutatták a projekttermékeket,
mely tipikus virág és falevélből álló európai növénygyűjtemény lesz az iskolafalon. Mint mindig, most is fontos része
volt a találkozónak a projektmegbeszélés, ahol megvitatták az elvégzett munkát és felkészültek a következő évre. Az iskolában megtekintették az együttműködés projekttermékeit, mely
nyolc nemzet tanulói által valósultak meg, mint például az Ablak könyv rajzai és az angol
nyelvű tanulói turista prospektusok. A diákok a román népművészet elemeivel kápráztatták
el a vendégeket: néptáncot jártak és népdalokat énekeltek. A román kollegák sokoldalú programot állítottak össze, hogy megmutassák Constanta kulturális szépségét, melyhez az időjárás is kedvezett.

Május 26.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

VIHARSARKI TALENTUMOK
I. OROSHÁZI TEHETSÉGNAP
"Európa nem arra kíváncsi, hogyan utánozzuk őket, hanem mit hoztunk magunkkal." Kodály Zoltán szavainak jelentősége ma érte el igazán célját, amikor az iskolai felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás is kiemelkedő feladattá vált.
Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye a „Viharsarki
talentumok” TÁMOP – 3.4.4/B-08/1-2009-0095 projekt keretében rendezett nagyszabású
tehetségnapot 2011. május 26-án.
A program célja az volt, hogy bemutatkozzanak a város iskoláinak tanulói – általános- és
középiskolás korosztály -, valamint a makói, a körösladányi és a kisiratosi (DorobantiRománia) gyerekek és tehetséggondozó tanáraik.
Egy időben több helyszínen folytak a bemutatók, így ki-ki érdeklődésének megfelelően
választhatott a programok közül.
A természettudományokat felvonultató programok között például az Eötvös József tagintézményben kis fizikusok kísérleteztek, a József Attilában a KGYTK pályamunkáival lehetett megismerkedni, míg a Vörösmartyban a gyerekek által fejlesztett robotokat próbálhatták
ki az érdeklődők.
A Petőfi Művelődési Központban az óvodások is bemutatkoztak egy jelenettel és néptánccal. A kisiratosiak Petőfi-verseket szavaltak, és népdalokat énekeltek citerakísérettel, ami
még a vendéglátókat is dalra inspirálta.
A gyermekkönyvtárban spatulabábok készítésében lehetett ügyeskedni, a felnőtt könyvtárban pedig egy tudományos igényű dolgozat elkészítésének lépéseivel, az ahhoz szükséges
elektronikus adatbázisok használatával ismerkedhettek az érdeklődők.
A máltai játszótéren a testi ügyességet próbálhatták ki a kisebbek, a Diáktanyán pedig tanulók által készített filmeket nézhetett meg a közönség, találkozhatott a készítőkkel.
Nem maradtak ki a zene és az idegen nyelv képviselői sem, hiszen fuvolaszó, ének és gitárzene csendült fel a színházteremben, énekkarral szerepelt a Harruckern iskola, míg az
emeleten angol és német nyelven előadott verseket hallhattunk.

Május 31.
Székhelyintézmény

TAPASZTALATCSERE

A

JANKAYBAN

Tantestületünk egy meleg napon buszra szállt és elutazott Békéscsabára. Utazásunk célja
a tapasztalatszerzés volt, méghozzá a két tannyelvű iskolában folyó képzésről. Ennek szép
példáját kaptuk, láttuk a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Meleg szeretettel fogadtak bennünket ottani kollégáink, s egy rövid köszöntő után először alsós órákat
tekinthettünk meg több csoportban, ének, matematika, rajz illetve testnevelés órákat. Ezt követően átmentünk az iskola másik épületébe ahol a felső tagozat munkájával ismerkedhettünk meg, matematika, történelem és civilizáció órák keretein belül. Élvezetes, érdekes és
tanulságos órák voltak melyeket követően arra is lehetőségünk nyílt, hogy konzultáljunk a
pedagógusokkal és az iskola vezetésével. Továbbá betekintést nyertünk az iskola kerámia
műhelyébe ahol szebbnél szebb remekművek kerülnek ki a gyerekek kezei alól s nem egy
közülük már rangos elismerést is nyert.
Hasznos, tartalmas délelőtt volt ez számunkra, hiszen iskolánk is két tannyelvű működésbe kezd és békéscsabai kollégáinktól nagyon sok biztatást kaptunk útravalóul.

