November hónapban
Eötvös József Tagintézmény

EGÉSZSÉGNEVELÉSI

HÓNAP AZ

EÖTVÖS JÓZSEF TAGINTÉZMÉNYBEN

Sikeresen véget ért a „Mi lesz veled kisember?” mottójú egészségnevelési hónap. A programsorozatban több, az egészség-, és környezeti nevelést érintő gondolat került előtérbe, ezáltal a felnövekvő nemzedéknek kívánt hasznos intelmeket adni az elkövetkező időszakra.
Ennek apropójaként került megrendezésre Boros Béla a drogok veszélyeit bemutató karikatúra kiállításra, melyet a Megyei Rendőrkapitányságtól kaptunk meg erre az időszakra.
Tanulóink számtalan előadást hallhattak, s ezek egyikének keretében kérdéseket is tehettek
fel Óvári Juditnak, az iskola védőnőjének az őket érintő egészségi és mentális problémákról.
Antali Zoltán tánc- és illemtanár az illem kérdéseit, hogyanjait vitatta meg vidám, kellemes
hangulatban, de nem maradtak el a „Vészhelyzet” szereplői sem. Mentős – tűzoltó - rendőr
és mentőkutya izgalmas, érdekes és sok helyzetben vidám előadása okította a tanulókat a
vészhelyzetben szükséges és elvárható tennivalókra. Rétes Edina a Hip-Hop Tánccsapat vezetője egy látványos, felszabadult, mindenkit megmozgató délutánt adott számunkra. Ezt
követően az „a”-sok és a „b”-sek sorversennyel mérték össze ügyességüket és gyorsaságukat.
Természetesen nem maradhattak el a plakátkészítések, elemgyűjtési versenyek, az osztályok tisztasági versenyei, és a szellemi ismereteket is összemérő vetélkedők sem. A belső
harmónia kezelését önismereti foglalkozásokon és a jóga legfontosabb elemein keresztül
gyakorolhatták a nebulók.
Ezúttal sem feledkeztünk meg a szülőkről, hiszen a velük történő együttműködéssel válik
egésszé az iskola nevelő hatása. Így az érdeklődők részt vettek Pesics Zsuzsanna pszichológus – iskolánk volt diákja – fórumán, mely sok hasznos információt nyújtott a jelenlévőknek.
A hónap eredményes megvalósításához hozzájárult az a pályázati támogatás, melyet a Városi Önkormányzattól nyertünk. Külön köszönet a fent megnevezett előadóknak, a Táncsics
Mihály Gimnáziumnak a kiállítás létrejöttében nyújtott technikai segítségéért.

November 3 - 7.
Székhelyintézmény

ISKOLALÁTOGATÁS ANDALÚZIÁBAN
A Tempus Közalapítvány által kezelt Comenius iskolai együttműködések program lelkes résztvevője immár harmadik alkalommal a József Attila Székhelyintézmény. Az együttműködés most egy nyolc nemzetből álló projektben valósul meg, melynek címe „Mit látsz az
ablakodból?”. A spanyol partneriskola novemberben tartott projekttalálkozót, melyen iskolánk négy pedagógusa vett részt, hogy megvitassa a projekt munkát és előkészítse a következő tevékenységeket, melyek megszínesítik az iskolai munkát. A résztvevők szakmai betekintést nyertek a spanyol iskolarendszer működésébe. Megtekintették az iskolások táncos-zenés
műsorát, melyen még tipikus flamenkó táncot is jártak a tanulók. Lehetőségük nyílt egymás
kultúráinak átadására, mellyel a gyerekek ismeretei bővültek, nyitottabbá váltak más nemzetek sokszínűsége felé. A spanyol tanulók megismerkedtek a magyar néptánc alaplépéseivel,
népdalokkal és a magyar nemzet zászlajával egy foglakozás során. Iskolánk tanulói által készített kézműves termékek is gazdára találtak. A program izgalmas és életközeli betekintést
nyújtott, igazi szakmai feltöltődés volt a résztvevők számára. Az iskolai programok mellett
lehetőség nyílt Andalúzia látnivalóinak felfedezésére. A kiutazók kulturális látogatást tettek
Madridban és Sevillaban, melyet még egy tengerparti naplemente megtekintése tett még felejthetetlenebbé.

November 6.
Eötvös József Tagintézmény

AMATŐR

MŰVÉSZETI TÁNCFESZTIVÁL

A Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irodája által meghirdetett „II. Szülőföldünk Békés Megye” Amatőr Művészeti Fesztivál TÁNC kategóriájának versenyére került
sor 2010. november 6 –án az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban (Mezőberény).
Iskolánk Kaláris gyermeknéptánc csoportja bronz minősítésben részesült. 11 táncos
lábú diák Dunántúli üveges és botos táncot mutatott be.
A csoport tagjai voltak: Kolompár Eugénia, Kolompár Szonja, Szakálas Katalin,
Csanki Panna, Kanalas Georgina, Kolompár Tamás, Kökény Mihály, Gajdán Lili, Szokolai
Szvetlena, Rácz Nikolett, Albert Zsófia. Felkészítő tanáruk: Orbánné Kovács Ilona gyermek
néptánc oktató

November 8.
Eötvös József Tagintézmény

„NE

NYÍRD KI MAGAD!”

Boros Béla karikatúráiból nyílt kiállítással vette kezdetét iskolánkban az egészségnevelési hónap. A hatásos és súlyosan bíráló tárlat a drog, az alkohol, a dohányzás, és az AIDS
elleni küzdelemről szól. A „Ne nyírd ki magad!” címet viselő tárlat vándorkiállítás, melyet a
Békés megyei rendőrkapitányság indított útjára DADA programja keretében. Boros Béla
nem mindennapi, mégis közérthető rajzai magával ragadóak. A téma sajnos aktuális, a kivitelezés egyszerű, mégis szemléletes. A grafikus sajátos látásmódja a témában izgalmassá teszi az egész kiállítást.

Boros Béla
1942—2010

November 8 - 29.
Czina Sándor Tagintézmény

KÖRNYEZETVÉDELMI

PROJEKT A

2.

OSZTÁLYBAN

Tagintézményünkben a TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntartása folyik, melynek keretén belül
a 2. osztály a november 8-29-ig terjedő időszakban környezetvédelmi projektet valósított
meg.
A sikeres megvalósítás komoly előkészületeket és összehangolt munkát igényelt, melynek aktív részesei voltak a tanulók, kollégák és szülők egyaránt.
Igyekeztünk változatos tevékenységeket biztosítani nem csak a tanórákon, hanem a szabadidő hasznos eltöltésére is. A gyerekek érdeklődése elsősorban az állatvédelemre irányult,
ami életkori sajátosságaikkal is magyarázható. Természetesen a feldolgozás más területekre
is kiterjedt. Foglalkoztunk a levegő, a talaj, a vizek szennyezésével és ezek élőlényekre gyakorolt hatásaival. Megismerkedtünk a komposztálás jelentőségével és folyamatával. Oktatófilmet tekintettünk meg a szelektív hulladékgyűjtésről, a hulladékok újrahasznosításáról. Az
itt szerzett ismeretekből vetélkedőket szerveztünk. Az évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő környezetvédelmi délutánon szépítettük iskolánk környékét.
A tanulók az előkészítés és a megvalósítás során is nagyon lelkesek voltak, örömmel,
aktívan vettek részt a feladatokban. A projekt zárásaként a gyerekek az értékelésükben egyértelmű pozitívumként fogalmazták meg, hogy nagyon sok új ismerettel gazdagodtak közvetlen és tágabb környezetükkel kapcsolatban.
A gyerekek által készített alkotásokból, gyűjtőmunkából kiállítást szerveztünk iskolánk
aulájában, így biztosítva a nyilvánosságot.

November 10.
Czina Sándor Tagintézmény

AZ

ISKOLAI VÉDŐNŐ ELŐADÁSA A

CZINÁBAN

Az idei egészségnevelési hónap újdonsága volt, hogy az iskolai védőnőt meghívtuk az
egészséges életmóddal kapcsolatos előadás tartására. Az alsó és a felső tagozat külön foglalkozáson vett részt az életkori sajátosságokból adódóan. Fontos ismereteket hallhattak az
egészséges táplálkozással, a testápolással és a tisztálkodással kapcsolatban. A nagyobbak a
bőr- és hajápolás titkaival is megismerkedhettek. A felsősök a program zárásaként totót töltöttek ki. Anikó néni egy későbbi délutánon fogadta azokat, akik személyesebb kérdéseket
szerettek volna feltenni neki, vagy érdeklődtek a totó megoldásának eredményéről.

November 12.
Eötvös József Tagintézmény

BESZÉLJ

ÚGY, MINT

SZÉCHENYI

Hetedik alkalommal rendezte meg november 12-én iskolánk
„Tehetséges Tanulókért Alapítványa” a környékbeli diákoknak kiírt
szónoklatmondó versenyt 13–14 éves tanulók számára. 8 iskola 15 diákja állt a pulpitus mögé, hogy meggyőző beszédét bemutassa. A verseny célja a szép magyar beszéd, a kommunikációs kultúra fejlesztése,
a történelem- és irodalomismeret elmélyítése, szélesítése és a tehetséggondozás. A vetélkedő témájában és szellemiségében kapcsolódott a
Széchenyi emlékbizottság azon felhívásához, hogy a 2010. év Széchenyi emlékév legyen. Méltóan kívántak megemlékezni a magyar nemzet
történelmi ébredésében kiemelkedő szerepet játszó legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulójáról. A résztvevőknek egy szabadon választott Széchenyi szónoki beszédet kellett bemutatniuk. A szónoklatmondó verseny megvalósítást a TÁMOP 3.4.3 iskolai tehetséggondozó pályázat támogatta.

Székhelyintézmény

PÁLYAVÁLASZTÁSI

VÁSÁR

A 2010/2011-es tanévben is megrendezésre került Békéscsabán a Sportcsarnokban a
nyolcadikos diákok részére a pályaválasztási vásár, melyen megyénk és a környező települések iskolái mutatkoztak be. Az érdeklődő gyerekek végigsétálhattak a különböző standok
mellett, és megtekinthették a számukra fontos iskolákat, beszélgethettek az ott tanító nevelőkkel, és az adott iskola diákjaival is. A rendezvényen képviseltették magukat a különböző
iparágak is, így például láthatták a gyerekek a szövőipar termékeit, a kézművesek munkáit,
többek között kandallókat és vázákat is. Kipróbálhatták akár még a fodrászmesterséget is.
Láthattunk cukrászremekműveket, és még kolbászt, illetve különböző ínyencségeket is megkóstolhattunk. Aki már mindent megtekintett érdekes műsorszámokat láthatott az iskolák
diákjainak előadásában. Meghallgattunk néhány amatőr zenekart, hallhattunk szavalatokat,
és megnézhettünk színi előadásokat is. Iskolánkból 41 tanuló nézte meg a középiskolai intézmények jövő évi kínálatát két pedagógus kíséretében. A rendezvény 12 órától 17 óráig tartott. A gyerekek hasznosnak és érdekesnek találták az eseményt, mindenki megtudta azt,
amit akart, választ kapott a még esetlegesen felmerülő kérdéseire. Sok tapasztalattal és él-

November 13.
Székhelyintézmény

SZÉKHELYINTÉZMÉNYÜNK MÁRTON

NAPI SIKEREI

A város főterén 2010. november 13-án délelőtt igazi vásári hangulatban került sor a
Márton napi vers-mese és mondóka verseny produkcióinak előadására. Nem kis bátorság
kellett a „világot jelentő deszkákra” fellépni, s elkápráztatni a sétálgató, szórakozni vágyó
embereket. Nagyon jól sikerült ez Kunos Diána 4.a osztályos tanulónak, aki I. helyezést ért
el Móra Ferenc: Nagy ebéd volt nálunk előadásával. Víg tapssal jutalmazták a második „c”
osztályos tanulók fellépését is, akik mondókákat és népi játékokat foglaltak énekes keretbe.
Produkciójukat különdíjjal értékelték. Büszkék lehettünk tanulóink ötletes kézműves munkáira is, melyek a PMK előterében voltak megtekinthetők. A 2.a osztályosok papír és fonalmunkái és a 2.c „libára varázsolt” használati tárgyai idézték fel a Márton napi mulatságokhoz tartozó hangulatot.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

OROSHÁZI

DIÁKOK SIKERE A

LEGO

ROBOTIKA VERSENYEN

November 13-án Orosháza Város Általános Iskolájának
tanulói negyedik alkalommal utaztak Szegedre, és vettek részt a
First LEGO Leauge nevű robotika verseny regionális döntőjében. Az FLL a LEGO cég által támogatott tanulást segítő program része, amelyben játékos formában ismerkednek meg a tudomány és a technika világával az érdeklődő fiatalok. Alapja
egy élvezetes és szórakoztató robotverseny: itt a csapat résztvevőinek egy robot segítségével kell egy előre megadott pályán
bonyolult feladatokat megoldaniuk. A felkészülés folyamán a
gyerekeknek kellett megtervezniük, megépíteniük, programozniuk és tesztelniük a robotot.
Emellett a gyerekeknek tudományos kutatást kellett végezniük egy megadott témában, amelyik az idei évben a „Body
Forward” címet kapta. A verseny szervezői arra keresték a választ, hogy a modern tudomány és technika hogyan és milyen
mértékben segíti az orvostudományt és ezzel az emberek életminőségének javulását. A csapatnak ki kellett választania az emberi test egyik szervrendszerét, azt jellemezni, majd az egy ma is létező problémára megoldási javaslatot készíteni. Az
orosházi csapat egy látványos prezentációval és egy önműködő robotkarral készült, amit a
gyerekek saját maguk építettek és programoztak be különböző feladatok végrehajtására.
A szegedi verseny nagyon nehéz volt, hisz az általános iskolásoknak javarészt középiskolásokból álló mezőnnyel szemben kellett teljesíteniük. A végeredmény azonban meghozta
a várt sikert: a 12 csapatból harmadikok lettek, éppen csak egy hellyel lemaradva a december
elején tartandó pozsonyi közép-európai döntő részvételi jogáról.
A gyerekek és felnőtt segítőik rengeteg munkája mellett a siker másik feltétele az anyagi
háttér megteremtése volt: az "Alföldi gyöngyszemek" (TÁMOP - 3.4.3 - 08/2-2009-0085) a
"Viharsarki talentumok" (TÁMOP 3.4.4/B-08/1-2009-0095) és a „LEGO Robotika
Klub” (NTP-OKA-III-081) pályázatok támogatásával érhette el az orosházi csapat ezt a
nagyszerű teljesítményt.

November 15.
Czina Sándor Tagintézmény

EGÉSZSÉGNEVELÉSI

VETÉLKEDŐK

Az egészségnevelési hónap elképzelhetetlen az elméleti ismeretek feldolgozása nélkül.
Iskolánk minden osztálya csapatokkal képviseltette magát az elméleti vetélkedőkön, melyeket korcsoporti bontásban bonyolítottunk le az életkori sajátosságokat figyelembe véve. Alsósaink az egészséges táplálkozással, a tisztálkodás tudnivalóival kapcsolatos feladatokat
oldottak meg. A legkisebbek puzzle játékot játszottak a fogápolás kellékeinek összeállításával. A felső tagozatosok feladatai között szerepelt az előzőeken túl kiemelten a dohányzás
élettani hatásaival kapcsolatos feladatsor is. Utóbbiak akadályverseny-szerű állomásokon
adhattak számot tudásukról.

Székhelyintézmény

DIÁKKÖZGYŰLÉS SZÉKHELYINTÉZMÉNYÜNKBEN
2010. november 15-én iskolánk tornatermében diákközgyűlést tartottunk. A közgyűlést
megtisztelte iskolánk főigazgató asszonya Pusztainé Szabó Margit, Víghné Pintér Lilla igazgatónő, Sitkei Anikó igazgatóhelyettes, továbbá a tantestület pedagógusai, a gazdasági ügyintéző és a büfé üzemeltetője.
Karsainé Kovács Mária DÖK vezető összesítette a diákok előzetesen összegyűjtött kérdéseit, észrevételeit. Víghné Pintér Lilla igazgatónő az előző tanévben megvalósult kérdéseket ismertette a jelenlévőkkel, majd válaszolt az érintett pedagógusokkal és technikai dolgozókkal együtt a diákokat foglalkoztató kérdésekre. A legnagyobb érdeklődést a számítástechnikai eszközök korszerűsítése váltotta ki.
Pusztainé Szabó Margit főigazgató asszony elismerően szólt a diákközgyűlésről.

November 15 - 21.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

ÉSZTORSZÁGBAN

JÁRTAK

A Vörösmarty tagintézmény szeptemberben kezdett el egy újabb Comenius pályázatot
észt, osztrák és svéd partnerekkel. 2010 novemberében került sor az első projekttalálkozóra
Észtországban. A három vendég iskolából közel 30 tanár és diák érkezett Kiltsibe.
Az első napon az iskolával ismerkedtek a partnerek, órákon vehettek részt, és megcsodálhatták a épületet körülölelő parkot. Az idegenvezetést az intézmény nemrég nyugdíjba
vonult igazgatója vállalta magára. Hihetetlen élmény volt a 13. századi falak között sétálni és
a nemrég teljesen felújított 18. századbeli kúria ámulattal töltött el mindenkit.
A következő napok a projekt megvalósítása jegyében teltek. A résztvevők prezentációkban mutatták be egymásnak iskoláikat, majd kiállítást szerveztek a tanulóik által készített
meserajzokból. Vegyes csoportokban tervezték meg a projekt logóját és táskáját, bábfigurákat készítettek.
A nagy munka mellett jutott idő a környék nevezetességeinek megismerésére. Körüljárták a tiszta vizéről híres Antu tavat, felmentek a legmagasabb pontra épített kilátóba, és
egy pisztráng-telepen még fókát is láttak. Paidében Észtország történelmével ismerkedtek
meg egy időutazáson.
A záró vacsorán az észt nemzeti ételek kóstolása mellett lehetőségük nyílt egymás táncainak megtanulására.
Tallinn történelmi belvárosa, mely a világörökség része, lenyűgözött mindenkit.
Sajnos a hat nap gyorsan elszaladt és búcsút kellett venniük egymástól. A kiltsi iskola
csodálatos épületét, a vendéglátók meleg szeretetét szívükben őrzik tovább a tanárok és diákok.

November 16.
Czina Sándor Tagintézmény

AVARGYŰJTÉS

A

CZINÁBAN

Iskolánkat hatalmas területű füves tér övezi, hangulatos környezetet, jó szabadtéri játszóparkot adva diákjainknak. A sok fa énekes madaraknak ad otthont, ám lombhullatás után
mindent belep az avar. Az őszi tevékenységeink egyike az egészségnevelési hónap környezetvédelmi programja, hogy iskolánk apraja nagyja lehullott faleveleket gereblyéz, takarít
iskolánk zöldövezetében. Az elszáradt avart szülői segítséggel a helyi komposztáló telepre
szállítjuk. Ilyenkor helyezzük ki madáretetőinket is osztályonként, melyeket folyamatosan
ellátunk eleséggel az ősz és a tél folyamán. A kismadarak ezt azzal hálálják meg, hogy tavasztól őszig madárdaltól hangos iskolánk környéke, úgy érezzük magunkat, mintha erdőben
telnének mindennapjaink.

November 17.
Czina Sándor Tagintézmény

SPORTFOGLALKOZÁSOK

ALSÓ TAGOZATON

Az egészségnevelési hónap elképzelhetetlen mozgás, sportolás nélkül. Alsó tagozatosaink egész havi programjainak egyik kiemelt állomása volt, hogy aerobic foglalkozáson és
játékos sportversenyeken vettek részt. A közös táncos mozgást a felső tagozatosok irányítása
mellett végezték jó hangulatban. Minden alsó tagozatos gyermek részt vett ezen a foglalkozáson. A cél a közös mozgás örömének megtapasztalása volt. A játékos sportvetélkedőket
korcsoporti bontásban bonyolították le a tanító nénik. A legügyesebb csapatok oklevelet és
tárgyjutalmat kaptak.

November 18.
Székhelyintézmény

AZOK

A CSODÁLATOS HANGSZEREK

Tudták Önök, hogy a Hull a pelyhes fehér hó című kedves dal francia eredetű, és szerepel egy híres zeneszerző, Mozart művében is? Nos ezt a József Attila Székhelyintézmény
diákjai sem sejtették, de sok más kérdésre igen ügyesen válaszolgattak. S hogy hol? Iskolájuk tornatermében, ahol csütörtökön délelőtt rendhagyó órán ismerkedhettek meg - a BíBuCi
zenekar segítségével - a hangszerek csodálatos világával. Fantasztikus hangulatot teremtett
a háromtagú együttes, (akik mind a hárman zenetanárok és több hangszeren is játszanak)
volt hasznos ismeret, sok zene, tánc és fergeteges jókedv. Interaktív módon zajlott a másfél
óra, a több mint 300 gyerek részese volt az eseményeknek. Fa és rézfúvós hangszerek, híres
zeneszerzők szerepeltek a palettán, többek közt Beethoven és Mozart. Az óra végén még játékra is invitálták a gyerekeket, akiknek hangszereket kellett felismerni, és tették ezt sok sikerrel. Búcsúzóul a zenekar egyik tagját, és a mai napon szintén születésnapját ünneplő másodikos szőke kislányt köszöntötték egy kedves dallal. Már várjuk a következő alkalmat,
amely néhány hónap múlva lesz, hogy ismét eltölthessünk egy-két önfeledt és hasznos órát a
zenekarral, s mi felnőttek a gyerekekkel együtt érezhessük jól magunkat.

Székhelyintézmény

PÁLYAVÁLASZTÁSI

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

November közepén bemutatkoztak diákjaink szüleinek a város középiskolái: Táncsics
Mihály Gimnázium és Szakközépiskola /Makuláné Gulicska Valéria igazgatóhelyettes/,
Ügyviteli Szakképző Iskola /Brachna Judit igazgatónő/, Harruckern János Közoktatási Intézmény /Kovács Zsuzsanna telephelyvezető-helyettes/, Székács József Evangélikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium /Csicsely Szilvia igazgatóhelyettes/. Az iskolák képviselői
elmondták, hogy mindenkinek lehetősége, hogy a városban tanuljon. Orosháza biztosítja
mind a szakiskolai, mind a szakközépiskolai és a gimnáziumi oktatást egyaránt. A szülők
számára fontos a tájékoztatás, mert bizonytalanok, hogy merre küldjék a gyerekeiket továbbtanulni. Részletes információt adtak az iskolák, rengeteg szóróanyaghoz jutottak a jelenlévők. Kérdéseket tehettek fel az iskolák képviselőinek és azonnali választ kaphattak rá. Fekete Gabriella pályaválasztási tanácsadó is széleskörű tájékoztatást nyújtott a résztvevőknek.
Jó hangulatú és értékes tájékoztatást hallhattak a szülők.

November 19.
Czina Sándor Tagintézmény

DÖNGETŐ

DERBI A FELSŐ TAGOZATON

Sok-sok éves hagyomány iskolánkban, hogy a felső tagozatosok évente egy alkalommal
a „Döngető” nevű labdajátékban mérik össze erejüket. Az egészségnevelési hónap igen népszerű, nagy érdeklődésre számot tartó versengése az egy évig őrizhető vándorzászlóért zajlik
korcsoporti bontásban. Az idei november sportfoglalkozása is nagy izgalommal kezdődött:
vajon kié lesz vagy marad a zászló? Sportszerű, nemes küzdelem jellemezte az ötödikhatodik és a hetedik-nyolcadik évfolyamosok játékát. A dobogós helyezettek az eredményhirdetéskor oklevelet illetve a legeredményesebbek a vándorzászlót vehették át.

November 20.
Eötvös József Tagintézmény

UTÁNPÓTLÁS

LABDARÚGÓ TORNA

A Táncsics gimnázium sportcsarnokában november 20-án délelőtt labdarugó tornát rendeztek. A Mátrai Sándor emléktornára négy általános iskola csapatát hívták meg. Az apropót
Mátrai Sándor, 81-szeres válogatott labdarúgó születésének évfordulója adta. A megnyitón
Zalai Mihály alpolgármester köszöntötte a gyerekeket, és arra biztatta őket, legyenek olyan
kitartók és sikeresek, mint Mátrai Sándor. Blahó János, a Táncsics iskola igazgatója büszkén
mondta el, hogy az iskola egykori tanulója volt a remek labdarúgó, aki példakép is lehet a
mai generációknak. Elmondta, remek kezdeményezésnek tartja ezt a focitornát, mely reményei szerint pár év múlva már nemzetközivé növi ki magát. A torna egyik szervezője, Szűcs
Ferenc személyes emlékeket is őriz Mátrairól. Elmondta, legjobban azt sajnálja, hogy aktív
korukban nem tudtak egy csapatban játszani. A diákok parázs összecsapásokon bizonyították: sok tehetséges focista van a környéken. A mérkőzések után a gimnázium aulájában mutatták be a Mátrai Sándorról készült DVD-t. A legjobb játékos címet Kukovecz Dániel 8. b
osztályos tanuló nyerte, iskolánk csapata pedig első helyezést ért el.

Eötvös József Tagintézmény

Tehetségkutatón jártak
Több orosházi kézilabdás fiatal is esélyes a régiós válogatottságra.
Debrecenben, a Kelet-Magyarország három megyéjét lefedő Sterbinszky Amália Kézilabda Utánpótlás Régió központjában november 20-án, szombaton várták az 1996-ban és
később született lányokat. A tehetségkutató kiválasztót Ballainé Szarka Éva és Pádár Ildikó
szövetségi edzők vezették, munkájukat a debreceni Márián Blanka és az orosházi Papp Mihály régióválogatott edzők segítették.
Papp Mihály az eseményről elmondta, hogy már tíz éve működik ez a fajta kiválasztási rendszer a serdülő válogatott keret összeállításának segítésére. A szombati válogatón a
megjelent 40 leány atlétikai képességeit, játékintelligenciáját, technikai és taktikai tudását
mérték fel, majd az adatok értékelése után került kiválasztásra az a 22 gyerek – köztük hét
orosházi sportoló –, akik a következő rostán is megmérettetnek majd.
A folytatásban december 16-án és 17-én Orosházán edzőtáboroznak a szűkített keret
tagjai, az itt végzett munka alapján közülük 16 fő képviselheti majd Kelet-Magyarországot
december végén a “Budapest Cup” régióválogatottak tornáján.

November 22.
Czina Sándor Tagintézmény

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
A CZINA TAGINTÉZMÉNYBEN
November az egészségnevelés mellett a pályaválasztás hónapja is tagintézményünkben. A 7. és 8. osztályos tanulók és szüleik információkat kaphatnak a középiskolák felvételi
kínálatából. Végzőseink részt vettek a békéscsabai „Álmodtam egy világot magamnak…”
elnevezésű pályaválasztási vásáron, nyílt napokon ismerkedtek a választott középiskolával.
A helyi középiskolákat választók november 22-én – igen szép számban - rendhagyó szülői
értekezleten vettek részt, ahol a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, a
Harruckern Közoktatási Intézmény, az Evangélikus Közoktatási Intézmény ill. az Ügyviteli
Szakképző Iskola képviseltették magukat. A közel egy órás tájékoztatás végén a felmerült
kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődő tanulók és szüleik. A legidősebbek döntése hamarosan végleges lesz, hiszen jelentkezniük kell az egységes írásbeli felvételi vizsgára december elején. Hetedikeseink támpontot kaptak ahhoz, hogy a számukra következő tanévben
esedékes pályaválasztási döntés kellően megalapozott lehessen: vendégünk volt Fekete Gabriella megyei szaktanácsadó, pályaválasztási szakreferens, aki osztályfőnöki órán kalauzolta
őket a pályaválasztás rejtelmeiben.

Székhelyintézmény

FLOORBALL

HÁZIBAJNOKSÁG

Novemberben floorball házibajnokságot hirdettünk iskolánk felső tagozatos tanulóinak.
Első feladat a csapatok megalakítása volt. Ebben a versenyben az a különleges, hogy lányok
és fiúk vegyesen játszhatnak. Néhány osztálynak komoly szurkoló tábora is van, akik minden mérkőzésre elkísérik társaikat és lankadatlanul biztatják őket.
Kezdésként az évfolyamokon belüli meccseket bonyolítottuk le. Ezek után következtek
az alsóbb és felsőbb osztályok közötti mérkőzések. Természetesen itt nagyobb esélye van az
idősebbeknek, de sok esetben a lelkesedés pótolja a hiányosságokat. A faliújságon tudják
nyomon követni az eredmények alakulását. Eredményhirdetésre a téli szünet előtt kerül majd
sor. Addigra minden osztály 10-10 mérkőzést játszik.
Öröm tapasztalni azt a lelkesedést, amit a mérkőzéseken látunk folyamatosan.

November 24.
Czina Sándor Tagintézmény

GYŰJTŐMUNKA,

PONTSZERZŐ VERSENYEK,

TEASULI

A novemberi egészségnevelési hónap minden tanulót megmozgató, aktivizáló feladata
volt felső tagozaton a teafilterek, alsó tagozaton a müzlis papírok gyűjtése. A felsősök ezzel
járultak hozzá a 8. osztály Teasuli elnevezésű rendezvényéhez, illetve az osztályok között
zajló pontgyűjtő versenyhez. Az alsó tagozatosok az osztályonként összegyűjtött müzlis papírokból kompozíciókat készítettek, melyeket az iskolánkba látogatók is megtekinthettek.
Újdonság volt a felső tagozaton a „Pontbazár” elnevezésű versengés. A hónap folyamán
gyűjtött pontokat az osztályok javára szerezhették meg a tanulók. Szünetekben, váratlan időpontokban feladatokat kellett megoldaniuk – játékos mozgásos gyakorlatokat végeztek,
egészséges életmóddal kapcsolatos kérdésekre adtak választ, közmondásokat, szólásokat
egészítettek ki a pontszerzés reményében. A gyűjtött teafilterek és a pontbazárban szerzett
pontok számát átlagolva hirdettünk végeredményt korcsoporti bontásban. Az előző tanévben
lezajlott nagy sikerű Teasulit ebben a tanévben is megrendeztük. Különböző gyümölcs- és
gyógyteákat kóstolhattak diákjaink és az iskolába ezen a napon ellátogató óvodások. Az
utolsó héten egy a teákról, teázásról szóló totót is kitöltöttek osztályaink.

Czina Sándor Tagintézmény

Vendégek a Czinában
Ismét elkezdődött a Czina iskolában az Iskolába hívogató foglalkozássorozat, melynek
célja, hogy az ovis szülők és a nagycsoportos gyerekek bepillantást nyerhessenek az iskola
életébe. Az egész tanévet átölelő program novemberben kezdődik.
Az érdeklődők megismerkedtek az iskola épületével, játékos idegen nyelvi és informatika foglalkozáson vettek részt. Ezután az egészségnevelési hónap keretében zajló teaház rendezvényen finom teákat kóstolhattak meg. Ugyanezen a napon az óvó nénik látogatták meg
volt tanítványaikat, a mostani elsősöket. Az első osztályban két tanítási órán – magyar és
matematika - vettek részt, ahol megfigyelhették, hogyan illeszkedtek be a kicsik az iskolai
életbe. Az órákat tapasztalatcsere követte.

Czina Sándor Tagintézmény

GYÜMÖLCSSALÁTA

KÉSZÍTÉSE

Az egészséges táplálkozás megismertetése fontos feladatunk. Az egészségnevelési hónap során iskolánk minden tanulója részt vett a gyümölcssaláta készítésében. E programunkat részben a szülői munkaközösségek, részben a városi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
támogatta. A sokféle egészséges hazai és déligyümölcs, méz, csonthéjasok alkották az osztályok gyümölcssalátáit. A kisebbek és a nagyobbak is csoportokban dolgoztak. Voltak osztályok, ahol annyi csoport volt, ahány alkotórészt kellett megtisztítani és összedarabolni. A
nagyobbak csoportonként más és más salátát készítettek. Ezzel a tevékenységgel nem a versengésre, hanem az egészséges táplálkozásra hívtuk fel a gyerekek figyelmét.

Eötvös József Tagintézmény

KÖSZÖNTÖTTÉK BÉKÉS

MEGYE DIÁKOLIMPIAI BAJNOKAIT

A Békés Megyei Diáksport Tanács november 24-én a Csaba Centerben tartotta az országos diákolimpiai bajnokokat köszöntő ünnepségét.
Békés megye a 2009 - 2010-es tanévben az elért eredmények alapján, a megyék versenyében a hetedik lett. Kónya István, a Békés megyei önkormányzat alelnöke köszöntötte a
megye országos diákolimpia bajnokait és edzőiket, testnevelőiket, akik ezt követően ajándékokat vettek át. Szlatényi György, a Magyar Diáksport Szövetség főtitkára gratulált az elért
eredményekhez.
A Békés megye „Jó tanulója, jó sportolója” címet az általános iskolásoknál 8. a osztályos tanulónk, Arany Viktória úszó kapta. Iskolánk diákja az elismerő címet 2009 - 2010-es
tanévi kitűnő tanulmányi eredményéért és a „B” kategóriás országos úszóbajnokságon elért
bajnoki címekért, valamint több nemzetközi versenyen nyújtott teljesítményéért kapta. Viktória osztályfőnöke Makóné Csicsely Anikó.

November 26.
Czina Sándor Tagintézmény

A

MENTŐSÖK JÁRTAK NÁLUNK

Az egészségnevelési hónap egyik fontos állomása volt, hogy az integrációs pedagógiai
rendszer anyagi támogatásával meghívtuk az orosházi „Gyors, Korszerű Életmentésért Alapítvány” munkatársait, tartsanak előadásokat gyermekeinknek a balesetvédelemmel, a balesetek megelőzésével, ellátásával kapcsolatban. A péntek délutáni programon az alsó és a
felső tagozat tanulói vettek részt. Bemutatással szemléltetett előadást hallgattak meg a balesetek elkerüléséről, a baleseti sérültek ellátásáról. A törések, a ficamok kiemelt hangsúlyt
kaptak. A program második részében az áramütés elkerülése kapott kiemelt szerepet. Meghallgathatták, hogyan kell az áramütést szenvedett sérültet ellátni, melyek a tünetek. A tanulók aktív részvételével zajlott ez a délután, ahol fontos, a hétköznapokban jól használható
ismeretekkel - tevékenykedtetés közben - gazdagodhattak tanulóink.

Székhelyintézmény

KISCSIZMÁK,

CSENGETTYŰK ÉS FENYŐFÁK FILCBŐL…

Iskolánk pedagógusai meghívást kaptak péntek délutánra a Petőfi Művelődési Központba ahol a Bp.-i székhelyű Kreatív Hobby elnevezésű bolthálózat munkatársai tartottak
az érdeklődők számára kézműves foglalkozást. Céljuk, hogy a jövőben, ebben a régióban is
minél több pedagógus ismerkedjen meg termékeikkel, technikáikkal. Délután kettőkor érkezett a helyszínre kis csapatunk (nyolc tanító néni) ahol már sok érdeklődő várta a foglalkozást. Egy kis frissítő kávé és sütemény elfogyasztása után megérkeztek a szervezők, és kezdetét vette az alkotás. A csoport egyik fele filcből készített karácsonyfadíszeket, a másik fele
pedig apró ajándékdobozokat díszített decoupage technikával. Gyorsan telt az idő és nagyon
jó hangulatban. Egymás után készültek el a tetszetős filcdíszek melyeket gondolatban már
fenyőfákon láttunk. A foglalkozás végén a szervezők azt is elmondták, hogy akkreditált képzéseket is szerveznek, melyeken mi is szívesen részt vennénk és az ott tanultakkal színesíthetnénk a barkácsolás, a technika órák és kézműves foglalkozások kínálatát.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

RENDHAGYÓ

IRODALOMÓRA

"A színház játék. A játékhoz sok munka kell, de ha ez a munka a játék örömét adja,
nem is érezzük többé munkának."
Ez volt a mottója a 2010. november 26-án megtartott rendhagyó irodalom órának,
melynek keretében délelőtt az alsó tagozat és a meghívott óvodások, este pedig a szülők és
társintézmények vezetői tekinthették meg a 2. és 4. évfolyam színpadi produkcióit. Az idén
már 5. alkalommal mutathatták meg ügyességüket a gyerekek. A pedagógusok célja az, hogy
egy-egy színdarabra való felkészülés során a tanulók szép, kifejező beszédét fejlesszék, az
irodalmat, ezen belül is a meséket, verseket jobban megszerettessék. A felkészülés nagyon
sok munkát igényelt mind a gyerekektől, mind a tanítóktól. Hónapok óta készülnek ezekre a
produkciókra, a tanítás, tanulás mellett napi szinten próbáltak az osztályok, közben készítették a kellékeket, jelmezeket. Elsőként egy dramatizált magyar népmesét mutattak be a másodikos tanulók, melynek címe: a Sündisznó. A mesét színpadra állította Bartók Anikó, a
dalokat és a furulyaszólókat betanította Makó Ildikó. A 4. b és 4. c osztályos tanulók előadásának címe: A királykisasszony cipője. A mesét betanította Bartáné Hosszu Erika és Tornyi-Molnárné Budácsik Anita. A 4. A osztály önálló produkcióval mutatkozott be, mert remek énekhangjuk lehetővé tette, hogy Farkas Attiláné segítségével egy zenés mesejátékot
vigyenek színre, melynek címe a Kék csodatorta. Dávidné Bartha Szilvia, az osztály énektanára lelkesen vett részt a darabban hallható dalok betanításában.
A rendezvény nagyon jól sikerült, mindegyik előadás színvonalas volt, a résztvevő
gyerekek dicséretre méltón szerepeltek, amit a közönség hatalmas tapssal jutalmazott.

November 27.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

SZAKISKOLÁSOK

MEGYEI INFORMATIKA VERSENYE

A TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0085 és a A TÁMOP 3.4.4/B-08/1-2009-0095 projekt
szakmai megvalósítása részeként 2010. november 27-én szombaton informatika versenyt
szervezett intézményünk Vörösmarty Mihály Tagintézménye
Intézményünk immár hatodik alkalommal teremti meg a lehetőséget a szakiskolás fiatalok számára, hogy a már elsajátított informatikai tudásukat a megye szakiskoláiban tanuló
más fiatalokkal összemérjék, s ezáltal saját tudásukat igazolják, tanulságot vonjanak le, hogy
miben kell még fejlődniük. A verseny elsősorban gyakorlatorientált.
Az előző évhez képest a leadott nevezések száma 25 %-kal nőtt. Örömmel nyugtáztuk,
hogy nem csak fiúk, de szép számmal jelentkeztek leány tanulók is, s ők is határozottan
ügyesek voltak. A versenyt Jakóné Mihály Brigitta, az iskola igazgatója nyitotta meg, majd
Orosz László stratégiai főigazgató-helyettes ismertette azt a tehetséggondozó pályázatot,
amelynek keretében a verseny létrejöhetett: "Alföldi gyöngyszemek TÁMOP 3.4.3".
A verseny gyakorlati feladatsor megoldásával vette kezdetét. A számítógépen megoldandó témakörök: operációs rendszer, szövegszerkesztés, táblázatkezelés ismeretet tartalmazott. A feladat megoldását rövid szünet követte, amikor üdítő, sütemények, szendvicsek elfogyasztásával gyűjthettek erőt a tanulók a következő fordulóra. Az érdeklődők számára, a robotika szakkör tagjai tartottak bemutatót. A robotok kipróbálására is volt lehetőség. Az elméleti feladatsort tesztes formában tanulói laptopokon oldották meg a versenyzők. Természetesen eredményhirdetéssel fejeződött be a szombat délelőtt, minden résztvevő értékes
ajándékkal térhetett haza.

November 29.
Székhelyintézmény

KARÁCSONYI

JÁTSZÓHÁZ

Közeledik az év vége, így a hagyományokhoz híven Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye József Attila Székhelyintézményében az idei évben
is megrendezésre került a karácsonyi játszóház, ünnepi hangulatú kézműves foglalkozás.
A gyerekek több tevékenység közül választhattak korosztályuknak megfelelően, a foglalkozások pedagógusok irányításával és segítségnyújtással történtek.
Karácsony hangulatához hozzátartozik az Adventi koszorú készítése alsó és felső osztályban is. A gyerekek hullámkartonból és színes papírból készítették az igen látványos koszorúkat. Minta után vágták ki a megfelelő formákat, és ragasztással állították össze a kész
koszorúkat, majd a kreativitásukra volt bízva, hogy milyen mintával díszítik alkotásaikat. A
foglalkozás végére számtalan egyedi alkotás készült el megemlékezve advent első vasárnapjára, amely ünnep jelentését a résztvevő tanáraikkal beszélték meg.
Az ünnepi körből nem maradhatott el a mikulásvirágból készített ajtódísz, az csillogó
angyallá varázsolt írószertartó és a télapókészítés sem. A gyerekek lépésről- lépésre kaptak
útmutatást az origami télapók elkészítéséhez, amely igazi kihívást jelentett a harmadik osztályos korosztály számára. A munka nagy odafigyelést és koncentrációt igényelt, mivel köztudott, hogy elég egy rossz hajtás vagy vágás és kezdhetjük előröl az alkotást. A kitartó és
szorgos munka a foglalkozás végére tucatnyi piros mikulás megszületését eredményezte.
Nagyon népszerű volt a függődíszek készítése, amely varrással került összeállításra. A
munka során 5 darab filc karikát kellett kivágni, majd egy szalag beillesztése után összevarrni. Amikor ezzel elkészültek a gyerekek, utána jött az igazi kihívás, a szeletek különböző
ponton történő összeöltésével. Természetesen nem okozott nehézséget a varrás a fiúk körében sem, akik aktívan és lelkesen varrogattak. Az elkészült munkadarabokat a gyerekek hazavihették és az itt szerzett ötleteket az otthoni díszek készítéséhez hasznosíthatják.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

KISTÉRSÉGI SZÓBELI IDEGEN NYELVI VERSENY
Immár tizenegyedik alkalommal rendezte meg iskolánk a Kistérségi Szóbeli Idegen
Nyelvi Versenyt 2010. november 29-én. Versenyünkre ebben a tanévben 74 tanuló nevezett
Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye tagintézményeiből,
az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolából, az orosházi Székács József
Általános Iskola és Gimnáziumból, Tótkomlósról a Jankó János Általános Iskola és Gimnáziumból és a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából, a gádorosi Némann Valéria
Általános Iskolából és a békéssámsoni Általános Iskolából. A versenyre 30 kísérő kolléga
érkezett, akik közül 17-en a zsűri munkájában is részt vettek. Rajtuk kívül még Bencsikné
Kiss Edit, Szokolai Szilvia és Szokodi László vállalt zsűrizést. Angol nyelvből 3, német
nyelvből 2 tagú zsűri értékelte a versenyzők teljesítményét.
Az ünnepélyes megnyitó után a tanulók nyolc kategóriában mérték össze tudásukat,
évfolyamonként külön angol illetve német nyelvből.
A tanulók a család, lakás, napirend, iskola, szabadidő, barát témák közül húztak egyet,
amelyről beszéltek, majd a zsűri tagjai a többi témához kapcsolódóan is tettek fel kérdéseket.
A beszélgetés során értékelték a versenyző kommunikációs készségét, szókincsét, a nyelvhelyességet és a kiejtést. A megállapított pontszám alapján rangsorolták a tanulókat. Minden
kategória első három helyezettje értékes könyvjutalomban részesült. Versenyünket ebben a
tanévben Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye "Alföldi
gyöngyszemek" TÁMOP 3.4.3 08/2-2009-0085 projektje is támogatta, a jutalmazáshoz e
pályázat által nyújtott támogatásból vásároltunk angol és német nyelvű könyveket. A nap az
ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult.

November 30.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

EGÉSZSÉGES

JÁTSZÓHÁZ

A Vörösmarty Tagintézményben 2010. november 30-án tartottuk az egészséges játszóházat. A gyerekeket a résztvevő szülők és pedagógusok, szervezők változatos programokkal
várták. A harmadik negyedikeseknek tornával indult a délután.
Kora délután a 3-4. osztályosok részt vehettek egy érdekes előadáson, melyet
Csordásné Szél Angelika tartott színes képekkel illusztrálva a mai technikai vívmányoknak
köszönhetően interaktív tábla segítségével. Az 1-2. évfolyamosok részére pedig a fogápolás
fontosságáról beszélt a védő néni. A Fognyűvő manócska meséje minden kisgyereket nagyon elgondolkodtatott. Megláthatták a kicsik, milyen következményekkel jár a helytelen
táplálkozás, és a mozgásszegény életmód. A védőnő felhívta a figyelmet, hogy hogyan tudjuk megőrizni testi és lelki egészségünket.
A kisdiákok ezen kívül különböző gyakorlati állomásokon vettek részt, ahol megcsillanthatták tudásukat keresztrejtvényekben, interaktív táblai Puzzle-ben, egészséges tesztben,
egészséges menü készítésében, az évszaknak megfelelő öltözködésben, ki-ki a maga életkorának megfelelő játékokban, melyet roppant mód élveztek.
Végül Németh László tűzoltótiszt, Szilaj Izabella mentőtiszt és kutyájuk Hektor részvételével látványos bemutatót tartottak a gyerekeknek. A végén ki is bírta volna ki Hektor
kutyus megsimogatása nélkül?
Mi is lehetett volna nagyobb öröm a gyermekek örömét látva? S jutalmul a program
zárásaként az egészség titka mellé mindenki kapott egy- egy mandarint a szervezők jóvoltából.

