December 1.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

SZAKMAI

NAP A

VÖRÖSMARTYBAN

Az alsós munkaközösség minden évben két alkalommal szervez szakmai továbbképzést kollégák számára. Az idei évben első alkalommal a Mozaik Kiadóval közös programot
tartottunk 2010. december 1-jén. Alsós közösségünk a Mozaik Kiadó integrált tankönyvcsaládjából tanít több tantárgyat. Integrált azért, mert egy témát több oldalról közelítünk meg,
így biztos, hogy valamelyik módszerrel minden kisgyermek érdeklődéséhez eljutunk. Van,
aki szívesen olvas róla, más inkább lerajzolja vagy éppen elénekli, amit az őszről tudnia kell.
Mindegyikre ad lehetőséget ez a tankönyvcsalád. Igen megkedveltük ezeket a könyveket, és
szerettük volna megmutatni, hogy óráinkon hogyan tudjuk használni ezeket az eszközöket.
Bemutató tanítást a 4.c osztályban Tornyi-Molnárné Budácsik Anita vállalt.
A tanítónő az alsó tagozat egyik legnehezebb területét választotta: a fogalmazás tanítását mutatta meg nekünk. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk más tantárgyak tanulása során, nem
csak a szóbeli kifejező készségünknek kell nagyon jónak lenni, hanem választékos írásbeli
kifejezőkészségre is szükségünk lesz. Ehhez kell jó szövegértés, gazdag szókincs, tudnunk
kell helyesen írni, tehát minden ismeretet együttesen kell alkalmaznunk. Az órán fokozatosan nehezedő feladatokat láttunk: először szóbeli készségeiket fejlesztették, majd a hír, hirdetés, értesítés műfajokról tanultakat ismételték át. Volt sok játékos megoldás, illetve nagyon komoly figyelmet, munkát igénylő feladat. A könnyebb megértést segítette az interaktív táblán használt Mozabook program, ami a tankönyvben található feladatokat dolgozza fel
interaktív számítógépes környezetben. Sokat dolgoztak, igen fegyelmezetten a gyerekek, így
jutalmuk sem maradt el: egy vicces kis télapós mesével zárták az órát.
A tanítási óra után egy tartalmas előadáson vettek részt a pedagógusok, melyet a magyar tankönyvek szerzője, Földvári Erika tartott. Sok gyakorlati ötletet, tanácsot, módszertani fogást kaptunk tőle. Az elhangzottak megerősítettek bennünket abban az elhatározásunkban, hogy ezt a nehéz, de igen fontos területet helyes úton közelítjük meg. A tanítás során
érdemes használni sok játékos dolgot, mert így a gyermekek aktívabban vesznek részt a tudás megszerzésében, így sokkal inkább sajátjukká válik az!

December 1 - 21.
Eötvös József Tagintézmény

KARÁCSONYVÁRÁS

AZ

EÖTVÖSBEN

A Támop 3.1.4 pályázat fenntartási időszakában intézményünk ismét megvalósította
karácsonyi projektjét december 1. és december 21-e között.
Az alsó és felső tagozat egyaránt részt vett a programokban. Tanítási órákon, szabadidős tevékenységek során a karácsonyi ünnepkör hagyományaival, népszokásaival ismerkedtek meg a tanulók.
Karácsonyi képeslapokat, az iskolai karácsonyfára csillogó díszeket készítettek a tanulók, mellyel az aulában lévő fenyőfát díszítették fel. A karácsony előtti napokban különleges
látványt nyújtott mindenki számára.
Az alsó tagozatosok minden osztálya megnézte a Művelődési Központ melletti téren
díszlő adventi koszorút, hogy közösen átéljék a karácsonyvárás hangulatát. Megtanulhatták a
diákok a karácsonyi mézeskalács receptjét és elkészítési módját.
Az osztályonkénti karácsonyi ünnepi asztalterítés színfoltja volt egy délutánnak. Láthatták, megismerhették, milyen sokféle, ízlésesen megterített asztal mellett ünnepelhet a család.
A nagycsoportos óvodások számára rendezett karácsonyi műsoron az alsó tagozatosok
verseket, jelenetet adtak elő. A város óvodásai az általuk készített ajándékkal térhettek haza.
A projekt zárásaként elengedhetetlen egy igazi, „projekttermék” bemutatása. December 21-én az iskolai karácsonyi műsoron a 2.b osztály és a színjátszó csoport Morcogi vitéz
című karácsonyi játékát mutatta be az iskola diákjainak Tóthné Somogyi Mária drámatanár
rendezésében.

December 2 - 14.
Székhelyintézmény

MÁTYÁS

KIRÁLY AZ ÓVODÁBAN

Régmúlt idők meséinek, mondáinak hangulatát idézték fel december első heteiben a
József Attila Székhelyintézmény 6. a osztályos tanulói a város óvodáiban. Jelenetük címe:
Mátyás király dologra taníttatja a húgát.
Már hónapokkal előbb elkezdték festeni a díszletet, összeállítani a szereplők ruházatát.
Az 5. a és 2. a osztályból két tanuló furulyajátékával varázsolt reneszánsz hangulatot. A kis
óvodások óvó nénijeikkel bepillanthattak abba, hogy mennyi érdekes, hasznos és képességeiket fejlesztő segítséget kaptak a Székhelyintézmény tanulói az iskolában. Akár zenélni, táncolni vagy színjátszást tanulni szeretnének a gyerekek, mindezt megtehetik az intézmény
falai között. A négy - öt éves csöppségek csillogó szemmel nézték, ahogy a szegény béreslegény szánt ökreivel, és amikor a lusta királykisasszony ráébred arra, mennyi örömet és elégedettséget adhat a jól végzett munka.
A finomságok mellett énekszót, szeretetet és odafigyelést kaptak az iskolások a kicsiktől. S ez a gesztus - így Karácsony előtt - az ünnepvárás meghittségét csempészte bele a kis
gyerekszívekbe.

December 4.
Eötvös József Tagintézmény

Számítástechnika verseny az Eötvösben
2010. december 4-én 12. alkalommal rendezte meg az Eötvös József Alapítvány városi számítástechnika versenyét 7 - 8. osztályos tanulók részvételével. A verseny megvalósítását ebben a tanévben az önkormányzati támogatás mellett a "Alföldi gyöngyszemek"
TÁMOP - 3.4.3 - 08/2-2009-0085 pályázat is segítette. Ezeknek a támogatásoknak köszönhetően színvonalasabban tudtuk lebonyolítani ezt a versenyt.
A diákok nevezési feladata volt saját iskolájukról vagy Orosházáról készített film,
weblap vagy bemutató készítése. A versenyre 33 tanuló jelentkezett, a beküldött munkák
alapján 21 tanulót hívtunk be a döntőbe.
A döntőbe jutott tanulóknak az Internet és hálózati ismeretek témában elméleti és gyakorlati feladatsor megoldásával bizonyították felkészültségüket. Ebben a tanévben az elméleti tesztet is a számítógépen oldották meg a versenyzők, melynek programját Kóródi Attila,
volt tanítványunk készítette.
A feladatok megoldása után megtekintették a versenyzők a legjobb nevezési munkákat is.
A hagyományoknak megfelelően külön lettek értékelve azok a tanulók, akik emelt
óraszámban tanulják a számítástechnikát, illetve azok, akik csak alap óraszámban.

December 6.
Székhelyintézmény

KARÁCSONYI

JÁTSZÓHÁZ A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2010. december 6-án, illetve 14-én karácsonyi dallamok közt ügyeskedhettek a Petőfi
Művelődési Központban tartott játszóház alkalmával iskolánk alsós tanulói.
Ferencsik Dóra néprajzos, népi játszóház vezető a lelkes gyerkőcökkel karácsonyfa alakú
szalvétagyűrűt és diómécses karácsonyfadíszt készített. Foglalkozás közben felelevenítették
az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó szokásokat, megtudhatták többek között azt is, hogy az
adventi koszorú gyertyáinak színe milyen jelentéstartalommal bír.
A kisiskolások nagyon élvezték a kézműveskedést, sikerült a karácsonyvárás időszakát
még izgalmasabbá tenni tanulóink számára.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

MEGÉRKEZETT

A

MIKULÁS!

Az egyik leginkább várt ünnep a gyerekek számára december 6-a, hiszen ilyenkor érkezik a Mikulás! A Vörösmarty Mihály Tagintézményben ebben az évben sem várták a gyerekek hiába, hiszen Tompa Lajos tanár úr áldozatos munkájának köszönhetően ezen a napon is
ellátogatott a Mikulás minden osztályba, és kiosztotta a jó gyerekeknek a megérdemelt jutalmukat.

December 7.
Székhelyintézmény

MIKULÁS

ÜNNEPSÉG ÓVODÁSOKNAK, ALSÓSOKNAK, SZÜLŐKNEK

2010. december 7-én - a hagyományokhoz híven - ismét vendégül látták a József Attila
Székhelyintézmény alsó tagozatosai a város óvodásait Mikulás napi rendezvényükön. A
szervezésből minden alsós osztály kivette a részét. A harmadik évfolyam tanulói fergeteges
műsorral kedveskedtek a kicsiknek. A Mikulás házába varázsolták a nézőket, ahol izgatottan
készülődött a Mikulás és a manói a nagy utazásra. A prózai jeleneteket a manók lelkes tánca
színesítette, de bemutatkoztak furulyásaink, néptáncosaink is. Az ovisok óriási tapssal köszönték meg a műsort. A negyedikes osztályok saját készítésű ajándékkal lepték meg a vendégeket. Az előadást közös éneklés és tánc zárta.
Délután is nagy tetszést aratott a rendezvény, melyen az alsós osztályok vettek részt.
Meghívtuk a szülőket is, akik nagy érdeklődéssel várták, és elismeréssel fogadták a gyerekek
szereplést. A Mikulás programot közös énekléssel és tánccal fejeztük be.

December 8.
Székhelyintézmény

HÁROMSZOR
AVAGY

LÚDAS MATYI VISSZA…
SZÍNHÁZLÁTOGATÁS BÉKÉSCSABÁN
VERI EZT

A kapzsi és zsarnok Döbrögit bizony már kétszáz éve tanítgatja móresre a libapásztor
fiú, mindenki legnagyobb örömére.
2010. december elején a József Attila Székhelyintézmény 150 kisdiákja lehetett tanúja
annak, hogy e történet még ma is aktuális. Matyi talpraesettsége és nyitottsága ma is példaértékű lehet minden korosztály számára, hiszen építőmesterként, orvosként vagy akár csak
szélhámosként is fontos tanulság: tanulni kell! Zalán Tibor nagyszerűen adaptálta mai világunkba a középkorban játszódó történetet. Felcsendült néhány ütemnyi Lady GA-GA, rappeltek a hajdúk, és kórus énekelte a: ” No liba, no cry „ –t.
A gyerekek egy lendületes, nagyszerű humorral fűszerezett előadáson vehettek részt,
melyet Magyarországon először a békéscsabai Jókai Színház mutatott be.

December 10.
Czina Sándor Tagintézmény

„ARANY

DOBÓKOCKA”

2010

December 10-én rendeztük meg az Arany Dobókocka Térségi Matematika Versenyt.
Ebben a tanévben a TÁMOP - 3.4.3 - 08/2-2009-0085 „Alföldi gyöngyszemek” pályázat
keretében hirdettük meg versenyünket. A megmérettetés célja, hogy a kistérség tanulói számára lehetőséget biztosítson a tehetségek felismerésére, a kiemelkedő matematikai teljesítmények elismerésére. A város iskolái mellett négy környező település 75 diákja mérte össze
tudását.
A versengést Pusztainé Szabó Margit főigazgató asszony nyitotta meg. Köszöntötte a
diákokat és felkészítő tanáraikat. Utalt a matematika szeretetére, a híres magyar matematikusok tevékenységére. Kiemelte, hogy tagintézményünk két rangos tanulmányi verseny gazdája évek óta.
Az iskola különdíját, az „arany dobókockát” minden évben a legjobb eredményt elért
tanuló kapja. A dobókocka verseny történetében először fordult elő, hogy két tanuló is
100%-os teljesítményt nyújtott. Az idei „arany dobókocka” tulajdonosai:
Vizi Norbert (OVÁI és PSZI Eötvös József Tagintézmény, felkészítő tanára: Makóné
Csicsely Anikó) és Verasztó Ádám (OVÁI és PSZI Székhely Tagintézmény, felkészítő tanára: Muzsik Márta).

Székhelyintézmény

BESZÁMOLÓ

A COMENIUS PROJEKTRŐL

Mint már ismert, iskolánk 2010. szeptemberében egy újabb Comenius projektet kezdett
„What’s outside your window?”, azaz „Mit látsz az ablakodból?” címen. Az együttműködés
nyolc nemzet kisiskolásai között zajlik. 2010. december 10-én beszámolót tartottak a spanyolországi projekttalálkozón részt vett kollegák. Az előadás projektismertetővel kezdődött,
melyen a résztvevők megismerhették az iskolában folyó projektmunkát. A koordinátor projekttermékeket, prezentációt mutatott be a négy hónapon át tartó munkáról. Megtudhattuk,
hogy a gyerekek minden hónap közepén megmérik a hőmérsékletet, melynek adatait egy
hőmérsékleti táblázatban jelölik. A tanulók, így megismerik az évszakok és a hőmérsékletek
sajátosságait. A hőmérsékletmérés megjelenítése havonkénti időjárás klipben történik, melyet a résztvevők feltesznek egy közös blogra. Megtudhattuk, hogy a gyerekek megismerték
a partneriskolák környezetét egy leírás alapján, melyről fantáziarajzot készítettek. A rajzokat
a blogon jelenítették meg, így a részvevők tudomást szerezhettek egymás rajzairól. A legutolsó lépés az volt, mikor a valós kilátásról fényképet küldtek egymásnak, így a tanulók
összehasonlították a rajzot és a képet. Visszajelzést adtak munkáik elismerésére. A kéthavonta megrendezésre kerülő videokonferencia során megismerik egymást a tanulók: énekelnek, furulyáznak és időjárás jelentést adnak egymásnak.
A projektismertetőn a kiutazók képek segítségével bemutatták a spanyol iskolát, meséltek
az iskolai programokról és ismertették a madridi és a sevillai kirándulások részleteit. Az előadásból nem maradt ki a gasztronómia és a művészet bemutatása sem. A kiállításon bemutatták a tanulói munkákat és a partnerek országait bemutató prospektusokat.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

COMENIUS

BESZÁMOLÓ

A Vörösmarty Mihály Tagintézmény 2010. december 10-én beszámolót tartott legújabb
Comenius pályázatának projekttalálkozójáról, melyre az észtországi Kiltsiben került sor. A
közel 50 fős hallgatóság először bepillantást nyert a program céljaiba és a vendéglátó ország
természeti adottságaiba. Mivel ez az iskola immár másodjára partnere a tagintézménynek,
ezért különösen érdekes volt megfigyelni az azóta végbement változásokat az iskola életében. A delegáció számára nagy örömöt jelentett újra látni a régi arcokat, illetve megismerkedni az új partnerekkel. A beszámolóban külön kiemelték a találkozón elvégzett projekttevékenységeket, így a logó- és bábkészítést, valamint egymás néptáncainak megismerését. A
diákok beszámoltak a családoknál eltöltött néhány nap élményeiről és a programok sokszínűségéről. A csoport külön kiemelte a főváros, Tallinn szépségét, melynek óvárosa a világörökség része.
A partnerek a közös beszélgetések alkalmával fedezték fel, hogy a népmeséken túl más
kapcsolódási pont is van az iskolák között, és ez nem más, mint a robotika iránt való érdeklődés. Ezért elhatározták, hogy a következő svédországi találkozón ebben a témakörben is
elmélyítik kapcsolatukat.

December 13 - 21.
Czina Sándor Tagintézmény

KARÁCSONYVÁRÁS

TÉMAHÉT A

CZINÁBAN

Tagintézményünkben a TÁMOP 3. 1. 4. pályázat keretében került sor a kompetencia
alapú oktatás bevezetésére. Első osztályban, decemberben karácsonyvárás témahét zajlott. A
tervezés fázisában a megfelelő témakör kiválasztása, a forgatókönyv összeállítása volt a feladat. A kiválasztásnál a gyerekek érdeklődését, életkori sajátosságait kellett figyelembe venni, valamint az intézmény hagyománnyá vált programjait. A témahét gondos tervezőmunkát,
a megvalósítás összehangolt feladatvégzést igényelt a nevelők, tanulók, szülők részéről. Az
osztályban tanító pedagógusok mindegyike részt vállalt a megvalósításban. Nem csak a tanórákra, de a szabadidős foglalkozásokra is kiterjedt tevékenységünk. A karácsony ünneplésének eredetével, Jézus születésével, a karácsonyfa állításának történetével, az adventi időszakkal, a Luca napjához fűződő népszokásokkal ismerkedtek meg elsőseink, képek, történetek, ismeretterjesztő szövegek segítségével. Drámajáték keretében felelevenítettünk egy-két
néphagyományt. Így közelebb került a gyerekekhez az ünnep, és aktív részvételt biztosított
az adventi készülődésben. A szülők a tanulókkal közösen feldíszítették osztálytermüket, karácsonyi hangulat vett körül bennünket. Fenyőfát hoztak, amelyet a magunk készítette díszekkel karácsonyfává alakítottunk. A gyerekek tanórai feladatait is átszőtte a karácsony témakör. Angol és magyar nyelven karácsonyi dalokat tanultak, ünnepi meséket hallgattak,
készítettek képeslapokat, origamit, karácsonyi kifestőket színeztek. Ezekből a munkákból
kiállítást rendeztek iskolánk aulájában, melyet a foglalkozásokon készített fotók is kiegészítettek. Felléptek a gyerekek a hagyományos fenyőünnepen, amely sikert aratott. A szülőkkel
együtt az osztályban ünnepeltünk a magunk díszítette fa alatt. A gyerekek részéről egyértelműen pozitív volt a visszajelzés.

December 16.
DÖK-KARÁCSONY
Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézményének Diákönkormányzata ebben a tanévben is megrendezte immár
hagyománynak számító ünnepváró délutánját Diákok Karácsonya címmel.
A rendezvényt a Petőfi Kulturális Kht. koncerttermében, 2010. december
16-án bonyolították le, melyen közel 200 tanuló vett részt. Az ünnepségre
valamennyi tagintézmény színvonalas produkciókkal, verssel, néptánccal,
karácsonyi jelenetekkel készült. A rendezvényen részt vettek Kisné Bor
Emília és Orosz László főigazgató helyettesek, valamint a tagintézmények
igazgatói is.

December 17.
Czina Sándor Tagintézmény

ISKOLÁBA

HÍVOGATÓ

–

KARÁCSONYI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS A

CZINÁBAN
Iskolába hívogató programsorozatunk újabb állomásához érkezett decemberben. Az
ovisokat és szüleiket karácsonyi kézműves foglalkozásra invitáltuk. Terveink szerint az ünnepváráshoz illő, meghitt, derűs hangulatban, zenehallgatás közben mikuláscsizmát hajtogattak az apróságok, de színezni is lehetett. Vendégeink jól érezték magukat nálunk. A foglalkozás közben ismerkedtek az iskolai élettel, a szokásokkal, a tanító nénikkel.

December 21.
Czina Sándor Tagintézmény

ÜNNEPVÁRÁS

A

CZINÁBAN

A téli szünet előtti utolsó tanítási napnak különös hangulatot kölcsönöz a közös karácsonyi ünnepvárás. Az alkalomra az osztálytermeket, folyosókat ünnepi díszbe öltöztettük.
Erre az alkalomra készült el színpadunk függönye. Az alsósok közös programján sok szülő is
részt vett, ahol a kisebbek verses összeállítást, a 4. osztályosok A tündérek és télapó című
jelenetet adták elő. A közös éneklés meghitté, családiassá varázsolta a programot, melynek
végén minden alsó tagozatos osztály a szülői közösségtől ajándékot kapott. Az iskolai karácsonyváró programra ellátogatott Orosz László főigazgató-helyettes úr is. A műsor után terített asztal várta a kisebbeket. A felső tagozatosok osztálykeretben ünnepeltek. Legelőször
megajándékozták egymást, majd játszottak, beszélgettek. A 7.-esek jókívánságokat küldve
egymásnak, megalkották közösségük hálóját. Az iskola szülői közössége gazdagon megrakott karácsonyi asztallal és üdvözlőkártyával lepte meg a nevelőtestületet. Aztán elnéptelenedett az iskola, kapuit 2011-ben nyitotta ki legközelebb.

Eötvös József Tagintézmény

KARÁCSONYI

MŰSOR

Iskolánk december 21-én 13 órától rendezte karácsonyi műsorát az iskola tanulóinak. A
színjátszók betlehemes játékot, a Morcogi vitézt adták elő. A jelenet után a 3. és 4. osztályosok téli, karácsonyi versei következtek.
A látványos záró képet az 5. a és 5. b osztály tanulói és a műsor szereplői alakították.
Gyertyáik fenyőfát formáltak. Gyertyák és csillagszórók fényében, meghitt hangulatban
mindenki együtt énekelte a Fehér karácsony című dalt.

Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

KARÁCSONYI

KÉSZÜLŐDÉS

RÁKÓCZITELEPEN

December 21-én a rákóczitelepi iskola apraja-nagyja lázas karácsonyi készülődéssel
varázsolta különlegessé a napot. Délelőtt az alsósok adták elő műsoraikat. Az ezt követő
játszóház, az ajándékozás, az egymás sikereit köszöntő örömpercek után az ötödikesek kedveskedtek társaiknak. Lázár Ervin A kovács című művét mutatták be. Látványos, pergő előadásuk egyszerre csalt mosolyt és könnyeket a közönség szemébe. Akik előtt Rácpácegres
lakóinak összetartása példa. Hit, tisztesség, közös akarat a jóért, a legnemesebbért. A szeretet ünnepének közeledtén kívánhatták maguknak: igaz értékek segítsék minden napunkat.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

KARÁCSONYI

MŰSOR A

VÖRÖSMARTYBAN

Az év utolsó tanítási napján, december 21-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény
ének-zene tagozatos tanulói és színjátszói karácsonyi műsorral kedveskedtek az iskola tanulóinak, az óvodásoknak, a nyugdíjas pedagógusoknak és az őket tanítóknak. A mintegy egy
órás műsorban kicsik és nagyok fellépései követték egymást.
Először az első és második osztályosok furulyával kísért előadását tekinthették meg a
nézők, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola és a Vörösmarty Tagintézmény Kicsinyek
kórusának műsora következett. A harmadik és negyedikes tanulókból álló kórus különböző
népek karácsonyi dalaiból adott ízelítőt. A gyermekkar kíséretét az iskola tanulóiból álló fuvola kamaraegyüttes látta el.
A következő részben az alsó tagozatos színjátszók adták elő olykor humoros, de leginkább megható, az ünnephez méltó jeleneteket Boris néni karácsonyfái és Számadás címmel,
ami Fekete István: December című elbeszélése nyomán készült.
A műsor zárásaként a nézők az iskola felső tagozatos tanulóiból álló Kodály Zoltán
Gyermekkórus előadásában hallgathattak meg népszerű karácsonyi kórusműveket.

December 27.
Eötvös József Tagintézmény

EZÜSTÉREM

A

IX. BUDAPEST-KUPÁN

A két ünnep között a Budapesti Kézilabda Szövetség rendezésében, a Nemzeti Sport
Intézet és a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával kilencedik alkalommal rendezték
meg a BUDAPEST CUP Régióválogatottak tornáját a fővárosban. Hétfőn a csoportmérkőzések, kedden az elődöntők, szerdán pedig a helyosztó mérkőzések kerültek lebonyolításra. A
leányok versenyében az 1996-ban és később születettek vettek részt. Iskolánkból a csapat
tagjai voltak Aradi Edina, Kónya Kinga, Kránitz Gréta 8. b osztályos tanulók. Edzőjük Papp
Mihály testnevelő.

