JANUÁR 9.
Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös
tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos
rendezvényre. A projekt neve: Hulladékkör 2. avagy Országos Hulladékos Játszóház.
A Hulladékkör programot az Iparfejlesztési Közalapítvány 2010. április 1-jén indította útjára
“Hulladékkör – hulladékgazdálkodásról szóló információs körút a közép-dunántúli régióban”
címmel. A cél az volt, hogy a fiatalokat, másrészt a felnőtteket megismertessék azzal, hogyan is
kell(ene) kezelni a hulladékot. A Hulladékkör 2 program a Hulladékkör folytatása és kibővítése –
ugyanaz a cél, de nagyobb a célközönség. Vagyis: ismét hulladékgazdálkodás, de most már
országosan, és elsősorban általános iskolai és középiskolai tanulóknak.
Az iskolásokat interaktív, direkt módon szólították meg, a hulladékkezelés szempontjait egy
kiállítással egybekötött játszóház segítségével igyekeztek bemutatni. A játszóházban a diákok
különböző állomásoknál oldottak meg hulladékgazdálkodási ismereteket- és környezettudatos
viselkedési formákat közvetítő feladatokat, és környezettudatos játékokkal- hulladékcsocsó,
szelektív csúzli- játszottak.
Így a gyerekek környezettudatosságát játékos formában bővítették, fejlesztették. Tovább
mélyíthették ismereteiket az ökológiai lábnyommal kapcsolatosan is. Emberi tevékenységeket
kellett csoportosítani aszerint, hogy mekkora környezetszennyezéssel járnak azok és ezáltal
mekkora ökológiai lábnyomot alakítanak ki bolygónkon.
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JANUÁR 12.
NYÍLT NAP

2012. 01.12-én 14 órától Játékos Szakmai Bemutatót tartott a Táncsics Mihály Közoktatási
Intézmény és Tehetségközpont székhelyintézménye.
A rendezvény célja az volt, hogy a 8. és 12. évfolyamos diákok tájékozódhassanak az
informatikai és a közgazdasági szakmákban, ismeretekben rejlő lehetőségekről.
Programok:
tanirodai bemutató, interaktív játék
diákvállalkozások bemutatkozása a zsibongóban
diákokról készült fotók átszerkesztése
tárgyak életre keltése animáció segítségével
A legügyesebbek ajándékban részesültek.
Az érdeklődők egy jó hangulatú, tevékeny délutánon vehettek részt és belekóstolhattak, milyen
a Táncsics szakközepeseinek élete.
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SZAKMAI

JANUÁR 26.

Egy délutánra óvodások vették birtokukba tornatermünket. Azokat a gyerekeket és szüleiket
hívtuk erre a programra, akik szeptemberben első osztályosok lesznek. Többen közülük
otthonosan érezték magukat, mert a szomszédos óvodából rendszeresen járnak át
sportfoglalkozásokra. A leendő 1. osztályos tanító nénik állították össze számukra a versenyfeladatokat. A nap jó hangulatban telt, örömmel vettek részt ezen az órán az apróságok és szüleik,
ismerkedhettek az iskolával és a tanító nénikkel is. Az iskolába hívogató programsorozat ősszel
indult, és a tavasz folyamán zárul. A következő hónapban a szülők nyílt órákon vehetnek részt,
egy másik napon a nagycsoportosok farsangi játszóházban tevékenykedhetnek.
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JANUÁR 27.
A

VÖRÖSMARTY-BAN

Az iskola és a város óvodái között igazán jó a kapcsolat, ezt erősítette az idei tanév egyik új
programja: 2012. január 27-én tartottunk egy közös délutánt az iskolások és a nagycsoportosok
számára. Igen sok érdeklődő-óvodás, szülő és óvó néni- vett részt Iskola-nyitogató délutánunkon.
Először a 2-3. a osztályos tanulók furulya-és énekszóval, közös énekléssel köszöntötték a
vendégeinket. Ezután a program több helyszínen, forgószínpadszerűen folytatódott. Az 1-2.
osztályok nagy izgalommal várták a vendégeket, és örömmel üdvözölték egymást a volt óvodás
társak is. A délutánt ismerkedéssel, énekes játékokkal és kedves rajzos-színezős játékkal,
mondókatanulással folytatták. A program zárásaként egy kis teadélutánnal kedveskedtünk ovis
vendégeinknek: frissítőnek teát és a 8. osztályosok által sütött süteményeket fogyaszthatták el.
Gyerekek és pedagógusok egy igazán vidám délutánt tölthettek el a Vörösmarty iskola falai
között. Reméljük, hogy sok óvodással és szüleikkel hamarosan újra találkozunk majd iskolai nyílt
napunkon is!
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