FEBRUÁR 8.
MAGYAR NYELVVEL ÉS MATEMATIKÁVAL ISMERKEDTEK A
LEENDŐ ELSŐSÖK A

CZINA

ISKOLÁBAN

Évek óta hagyomány a Czina iskolában, hogy olyan rendezvényeket, programokat szervezünk a
leendő iskolásoknak és szüleiknek, melyek alkalmával az iskolai élettel ismerkedhetnek. Február 8
-án újabb programmal vártuk a leendő kisiskolásokat és szüleiket. Az érdeklődők nyílt napon
vehettek részt. Voltak bátor kis gyerekek, akik apát, anyát elkísérték az iskolába, és egy leendő
iskoláshoz méltó módon, érdeklődve ülték végig a tanórákat, figyelték a tanító nénik és a tanulók
közös tevékenységeit. 8 órától a 2. osztályban magyar nyelvi órát, 9 órától a 4. osztályban
matematika órát láthattak, amiket a leendő első osztályos tanító nénik tartottak. A résztvevők
betekintést nyerhettek az iskola varázslatos világába, megismerhették a tanító nénik személyiségét,
óravezetését, a tanulókkal való kapcsolattartását. Az ezt követő kötetlen beszélgetés során a szülők
kérdéseire válaszoltak a tanító nénik, s igyekeztek eloszlatni a szülők aggodalmait, kétségeit az
iskolába lépéssel kapcsolatban. A tudatosan megszervezett, folyamatosan megrendezett,
kölcsönösen látogatott óvodás-iskolás programok nagyban megkönnyítik az óvoda-iskola
átmenetet.
Február hónapban egy másik alkalommal is vendégül láttuk leendő 1. osztályosainkat és
szüleiket. Az „Iskolába hívogató” programsorozat újabb állomása alkalmával farsangi játszóházba
invitáltuk az apróságokat. Feszült figyelemmel, nagy odaadással készültek el az álarcok, farsangi
dekorációk.

Czina Sándor Tagintézmény

TORNÁVAL,

FEBRUÁR 9.
NAP A

VÖRÖSMARTYBAN

Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük iskolai nyílt napunkat. 2012. február 9-én nyílt
tanítási órákkal vártuk a város minden nagycsoportos óvodását és szüleit.
Láthatták az érdeklődők, hogy a hagyományos oktatási módszerek mellett a legújabb technika
is jelen van óráinkon, hiszen sok tantermünk van felszerelve interaktív táblával is. Mesékkel,
játékos módszerekkel és sok-sok türelemmel, szeretettel vezetgetik a pedagógusok a gyerekeket a
tudás birodalmába. A legtöbb órán a pedagógusok bevonták a feladatokba a most még
nagycsoportos gyerekeket is, hogy lássák, nem is olyan nehéz iskolásnak lenni. Az óvodából
ismerős gyerekek örömmel üdvözölték egymást: az iskolások büszkén ültek a padban, és
szeretettel adtak maguk mellett helyet a kis vendégeknek. Az iskolások már hetek óta nagyon
várták ezt a napot, és számos kedves saját készítésű ajándékkal lepték meg az ovisokat.
A szünetekben a tanító nénikkel a szülők és a gyerekek jót beszélgethettek, ismerkedhettek is.
Ezen a napon este pedig iskolánk pedagógusai szívesen látták még egyszer vendégül azokat a
szülőket, akik érdeklődnek az iskolánkban folyó munka iránt. A Szülői Fórumon iskolánk
igazgatónője, Jakóné Mihály Brigitta köszöntötte a szülőket és bemutatta az intézményben folyó
magas szintű munkát. Csányi Judit, az alsós munkaközöség-vezetője pedig az iskolában már 6. éve
futó, az óvoda-iskola átmenetet megkönnyítő programot mutatta be. Ezt követően a leendő első
osztályokban tanító pedagógusok jó hangulatú beszélgetést folytattak a szülőkkel: minden
felmerülő kérdésre választ adtak a pedagógusok.
Reméljük, hogy őszre sok kis óvodásból nálunk lesz első osztályos kisdiák!

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

NYÍLT

FEBRUÁR 10.
2012. február 10-én rendezte meg a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és
Tehetségközpont Székhelyintézményének biológia munkaközössége a hagyományos kistérségi
biológia versenyét az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára. Az írásbeli
megmérettetésen a versenyzőknek egy feladatlapot kellett kitölteniük, melyben változatos
feladatok szerepeltek a totótól az ábraelemzésig, a keresztrejtvénytől a szövegelemzésig.
Az idei évben öt település (Csorvás, Kaszaper, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár) tíz
iskolájából érkeztek diákok, összesen 25 hetedikes és 29 nyolcadikos tanuló vett részt a
versenyben, ahol minden tanuló emléklapot kapott, a legjobbak pedig oklevéllel és apró
ajándékkal térhettek haza.

Székhelyintézmény

KISTÉRSÉGI BIOLÓGIA VERSENY

FEBRUÁR 17.
A

TÁNCSICSBAN

A Táncsics idei szalagavatója minden tekintetben rendhagyó volt: az eredetileg kijelölt
időpontban a rendkívüli időjárás miatt nem tarthattuk meg az ünnepséget. Ezzel tovább növekedett
a végzősök feszültsége, de aztán 2012. február 17-én eljött a várva várt pillanat. Délután 5 órakor
közel 230 végzős és hozzátartozóik, meghívott vendégeik és tanáraik ünnepeltek az Eötvös
sportcsarnokában. Először ünnepi beszédek hangzottak el.
A 11. évfolyam nevében Baranyi Fanni búcsúzott a tizenkettedikesekől, majd a jövendő
maturandusok képviseletében mondott beszédet Takács Kinga. Ezt követően Dr. Dancsó József,
Orosháza város polgármestere szólt a résztvevőkhöz, végül iskolánk igazgatónője, Makuláné
Gulicska Valéria köszöntését hallhattuk egy csokor virtuális rózsa kíséretében. Ezt követően a
végzős diákok osztályfőnökeikkel együtt a színpadra vonultak, ahol a tizenegyedikesek feltűzték
nekik a szalagot, ami a felnőtté válás kezdetét szimbolizálja. Ezután levetítették az osztályokat
bemutató kisfilmeket, az első műsorrész zárásaként pedig az angol keringő került sorra. A szünet
után a bécsi keringő táncosai léptek színpadra. Egy újabb kisfilmből megismerkedhettünk azokkal
a végzősökkel, akikre tanulmányi és sporteredményeik miatt büszkék vagyunk. Ezt követték az
osztályprodukciók. A 8 évfolyamos gimnazisták, a nyelvi előkészítő osztály tanulói, az angolnémet speciális nyelvi osztály, a biológia, matematika-fizika tagozatosok, a humán és emelt angol
óraszámú osztály,a sport-általános tantervű osztály,majd a szakközépiskolai informatikus és
közgazdasági osztályok következtek. Végezetül a fináléban egy meglepetésfilmet láthattunk,
melynek segítségével a búcsúzó diákok újra átélhették az itt eltöltött évek legszebb pillanatait.
Utána megható ének és az azt kísérő táncprodukcióval emelték az est fényét Nagy Vivien, Németh
Ibolya, Csilek Lilla, Hercz Hajnalka, Kovács Annamária és Szatmári Regina tanulóink. Az
ünnepséget a 12. évfolyamosok közös éneklése zárta. A végzősök számára még folytatódott az
este: az érdeklődők a gimnáziumban Szalagavató bálon vehettek részt.

Székhelyintézmény

SZALAGAVATÓ

FEBRUÁR 18.
Február 18-án délelőtt Rákóczitelepen fergeteges mókázás közepette búcsúztatták a telet.
Természetesen a vigalomban a diákság játszotta a főszerepet, egész héten önfeledten készültek
vidám műsoraik bemutatására. Jégtörő Mátyás napján már szünetekben is maszkák lepték el az
iskolát, énekszótól volt hangos a folyosó.
A hangulat másnap délelőtt tetőfokára hágott. Az elsősök cirkuszi mutatványokkal
szórakoztatták a közönséget, a másodikosok és a nyolcadikos lányok táltostáncot jártak, a
harmadikosok csúfolódókat mondtak, a negyedikesek Shakira Waka-waka dalára lejtettek
látványos táncot, az ötödikesek és a hatodikosok Petőfi Sándor Szeget szeggel című versét
játszották el, végül a hetedikesek sajátos megközelítésben adták elő Hófehérke és a hét törpe
történetét.
A jelmezesek versenye is megdolgoztatta a rekeszizmokat. Az őrült kémikus nagy
derültséget keltett, a műlovarnő szépségét és ügyességét megcsodálhatta a nagyérdemű, a busók
végleg elűzték a telet.
Fortuna kegyeltjei a tombolahúzáskor leltek sikerre, kazalnyi ajándék talált gazdára.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

FARSANG RÁKÓCZITELEPEN

FEBRUÁR 24.
BÚCSÚZTATTUK A TELET A

CZINÁBAN

Február 24-én nagy volt a készülődés iskolánk háza táján, farsangi mulatságot tartottunk.
Már korábban farsangi díszbe öltöztettük a termeket, az aulát, az ebédlőt és a tornatermet.
Gyerekek, szülők és pedagógusok izgatottan készültek a farsangra. A mulatság az alsó tagozatosok
felvonulásával kezdődött. Az ötletes jelmezek színes kavalkádját csodálhatták meg a vendégek. A
délutánt az Energy tánccsoport fellépése színesítette, majd ezt követte a 8. osztályosok nyitó tánca
Antali Zoltán táncpedagógus betanításával, ami hagyományosan nagy sikert aratott.
A kicsik ezután tantermeikben folytatták a mulatozást. A felsős farsang
osztályprodukciókkal vette kezdetét. Az ötödikesek Zumba-táncot roptak, a 6. és a 7. osztályosok
mozgalmas kalóztáncát a fiúk „Hattyúk tava” parodizált balettje színesítette. A műsort a 8. osztály
nagy átváltozása zárta, melyben részletet adtak elő az Apáca show-ból, majd a Party rock egy
látványos jelenetét mutatták be. A szokásos tombolahúzást a felső tagozatosok diszkóval zárták. A
télbúcsúztatás ismét sikeres, jó hangulatú program volt iskolánkban, melyet nagy érdeklődés kísért
a szülők, nagyszülők, volt diákok részéről.

Czina Sándor Tagintézmény

SZÖKŐNAPON

FARSANG

Február 24-én tartotta a TMKIT Vörösmarty Mihály Tagintézménye az alsós farsangot. Mint minden évben, így
idén is a kiszebáb égetésével indult a program az iskola udvarán, ahol a tanulók rövid versikével és különböző zajkeltő
eszközökkel igyekeztek elzavarni a telet és mindazt a rosszat, amiket egy papírra írva felragasztottak a kiszebáb
ruhájára. A farsang az iskola tornatermében folytatódott táncbemutatókkal, amelyen felléptek az iskola 2.a, 3.a, 3.b,
3.c, 4.a, és 4.b osztályos tanulói. A mulatság a jelmezes felvonulással folytatódott, majd ezt követte az önfeledt tánc. A
farsang záróeseménye a jelmezverseny eredményhirdetése volt, melyen legötletesebb jelmezeket díjazták a zsűri
tagjai, akik iskolánk felső tagozatos tanulóiból kerültek ki.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

ALSÓS

FEBRUÁR 25.
FESZTIVÁL

2012. február 25-én rendezték Szeghalmon, a Tildy Zoltán Általános Iskolában az I. Békés
megyei improvizációs fesztivált. A TMKIT Vörösmarty Tagintézmény színjátszói 2 csapattal
vettek részt ezen a versenyen Farkas Attiláné vezetésével. A 2. korcsoportban induló VM 4-es
tagjai: Széni Csenge, Nagy Dominika, Kéri Martin, Ulmann Ákos. 3. korcsoportban Csányi Petra,
Varga Alexandra, Borbély Dávid és Németh István által alkotott SZITU-ÁSZOK indultak.
A verseny kiírása szerint minden csapatnak maximum 1 perces bemutatkozással kellett
készülni, feltétel volt, hogy ez ne hagyományos formájú legyen, hanem vicces, vagy elénekelt. A
VM színpados gyerekek zenés produkcióval készültek, a VM 4-es ez alkalommal egy általuk írt
színjátszós bluessal mutatkozott be, a SZITU-ÁSZOK pedig rap stílussal lepte meg a jelenlévőket
nagy sikert aratva.
Ezután következtek az improvizációs feladatok, melyekre a felkészülési idő feladatonként 5
perc volt, a játékidő maximum 2 perc lehetett. Ügyelni kellett arra, hogy a rögtönzött történeteknek
legyen valamilyen lezárása. Ha egy csoport jelenete nem érte el az 1 percet, vagy túllépte a 2
percet, a zsűri pontlevonással büntetett.
A 2. korcsoportban a versenyzők első feladata a fontos szavak című játék volt, melyben 3
egymástól tartalmilag teljesen különböző szóból és egy cselekvésből kellett jelenetet rögtönözni.
Másodszorra egy megadott címhez kellett történetet kitalálniuk, amelyhez megadták a hangulatot
is. Utolsó feladatukban egy segítő csoport elkezdett játszani egy jelenetet, majd egy adott
pillanatban megálltak. Ezt a pozíciót kellett felvenni a csoportnak és folytatni a történetet
felkészülési idő nélkül.
A 3. korcsoport feladatai sem voltak könnyebbek, elsőként a „csak 4 mondat” című feladattal
kellett megküzdeniük. Eszerint a jelenetek során csak a négy kihúzott mondatot mondhatták ki
tetszőleges sorrendben és hangsúllyal, többször is. Következő feladatuk igazi improvizációs
feladat volt. Ennek lényege, hogy a csoportok elkezdtek játszani egy tetszőleges jelenetet. Egy
másik csapatból már előre kiválasztották azt a játékost, aki egy adott jelre bement a jelenetbe és az
általa kimondott (nem odaillő) mondattal próbálta megzavarni a játszókat. A csoport feladata az
volt, hogy alkalmazkodjanak a jövevényhez és az általa közölt információt és szereplőt be tudják
építeni a jelenetbe. Utolsó feladatként 2 perces zenei részletre kellett kitalálniuk egy filmszerű
jelenetet, és némán eljátszani.
A fesztivál délelőtt 9-kor kezdődött, délután 5-kor volt az eredményhirdetés. A hosszúra nyúlt
versenyen nagyon sok csapat próbálta ki magát, hiszen például a 2. korcsoportban 14 csapat indult.
Ennek ellenére vidáman telt el a nap, nagyon sok nevetéssel zajlottak az improvizációk. Az
orosháziak remekül helytálltak, minden jelenetük sikeres volt, de elmondható, hogy minden
résztvevő csapat igen felkészült és rutinos volt. Míg a zsűri döntésére vártak a színjátszók, addig a
szervezők közös énekléssel fokozták a hangulatot.
A zsűri 2. korcsoportban a VM 4-es fantázianevű csapatot bronz csengettyű díjjal jutalmazta,
vagyis 3. helyezést értek el. A csoportok jutalma a képen jól látható.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

IMPRÓCSKA

FEBRUÁR 27. - MÁRCIUS 1.
2012. február 27-től március 1-ig vendégeskedett Orosházán az írországi Cavan megye
küldöttsége a Comenius régiós együttműködés kapcsán. A program keretében tájékoztató
tanácskozásra, sajtótájékoztatóra, szakmai bemutatókra került sor.
Február 28-án a TMKIT Vörösmarty Mihály Tagintézményében a tanácskozás részeként
szakmai napon vettek rész a vendégek. Líbor Roland informatikából bemutató órát tartott az 5. és
7. évfolyamos tagozatos diákokkal. Ezek után előadásokat hallgattak meg. Csányi Judit a
tehetséggondozásról, Líbor Roland az informatika új típusú modul rendszerű tanításáról, Csányi
László pedig a médiaoktatásban rejlő tehetséggondozási lehetőségekről tartott prezentációt.
A vendégek egyöntetűen elismerték az iskolában folyó magas szakmai tevékenységet.
Kiemelték, Írországban sokkal később jutnak el a diákok erre a tudásszintre, ugyanakkor más
megközelítésben használják az IKT eszközöket.
Ezt tapasztalhatta iskolánk 3 tanára, akik március végén részt vettek a viszontlátogatáson.
Az ír kollégák bemutatták a VEC oktatási egységeit. Az orosházi szakemberek különböző
előadások keretében nyertek bepillantást a legújabb informatikai eszközök használatába. A
delegációnak lehetősége nyílt megismernie az információs technológia alkalmazásának legújabb
módszereit általános iskolai, középiskolai, felnőtt- és tanár továbbképzéseken keresztül. Az ott
látottak közül ki kell emelni, hogy az általános iskolákban rendkívül elterjedt oktatási eszköz a
Tablet PC, amely segítségével mind az órai mind pedig az otthoni tanulás egyre inkább
interaktívvá válik. Az ír oktatási rendszerben a közösségi portálok terjedése alapjaiban változtatja
meg az iskolai élet szereplőinek tanulási és kapcsolattartási szokásait. Számos, a tanítás
hatékonyságát növelő szoftvert is bemutattak, amelyek tematikus alkalmazása a diákok számára
könnyebbé és élvezetesebbé teszi a mindennapos tanulást.
A pályázat a következő évben tovább folytatódik tanácskozásokkal, tapasztalatcserékkel,
konferenciákkal, így segítve a nevelők szakmai megújulását mindkét országban.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

ÍRORSZÁGBÓL ÍRORSZÁGBA

FEBRUÁR 28.
BELE MAGAD!

A “Vesd bele magad” pályázat keretében általános iskolai tanulók vetőmagra pályázhatnak,
melyet ingyen biztosítanak a vállalkozó családok számára. A Vidékfejlesztési Minisztérium is
támogatja azt a programot, melyet a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) hirdetett
meg az általános iskolák körében. A Vesd Bele Magad program keretében 339 iskola több mint 21
ezer kisdiákja számára igényelt vetőmag csomagot. A program nem szociális alapon szerveződik,
a célja a szemléletformálás, annak bemutatása, hogy kevés munka befektetésével egy család meg
tudja termelni a saját ellátásához szükséges friss zöldséget és nem kell azt a nagyáruházban
megvásárolni. Az AGRYA az akcióval arra is fel kívánja hívni a figyelmet, hogy a helyben
előállított és frissen, gyorsan értékesített termékek más minőségűek, felhasználhatóságuk, élvezeti
értékük eltérő a nagyáruházakban található zöldségektől, gyümölcsöktől. Másrészről ez a program
azt is megmutatja, hogy nem szégyen a fizikai munka, hiszen van kézzel fogható eredménye. A
vetőmag csomagokat magánadományokból, állami forrás bevonása nélkül biztosítják. A program
keretében márciustól szeptemberig rövid beszámolóval kell a diákoknak és családjuknak igazolni
a vetőmagok felhasználását. A Czina tagintézmény egyedüli iskolaként a városban 24 alsós
gyermeket vont be a pályázatba. Évek óta igen fontosnak tartjuk a gyermekek környezeti
nevelését, a természettudományos kompetencia fejlesztését. Úgy gondoljuk, hogy ez a program
ennek igen jó színtere, nem beszélve a családi nevelésről, hiszen ennek a munkának az elvégzése
a diákok mellett a családjuk feladata is.

Czina Sándor Tagintézmény

VESD

