Február

FEBRUÁR

FOGLALKOZÁSOK

Az idei tanévben egy új programot indított el alsós közösségünk: a nagycsoportos óvodások
számára 3 alkalommal szervezünk iskola előkészítő foglalkozásokat. Olyan játékos, de nagyon
komoly feladatokat állítottunk össze számukra, melyek megoldása segíti majd a sikeres
iskolakezdést.
Az első alkalomra októberben került sor. A gyerekek Csernainé Gabnai Sára tanító nénivel
mandalákat készítettek- a kezüket ügyesítették az Ügyi foglalkozáson. Tóthné Németh Anikó tanít
néni a Törp-erős helyszínen a gyerekek sportos ügyességét tette próbára. Mindkét helyszínen
nagyon lelkesen oldották meg az óvodások a feladatokat. Jutalmuk sem maradt el: bekerült az első
matrica a kis füzetükbe, és más apró ajándékokat is vihettek haza.
A második foglalkozásra februárban került sor. A nagy érdeklődés miatt a Törp-infócskát 3
helyszínen szerveztük meg, és forgószínpad szerűen járhatták be az interaktív táblás és
számítógépes feladatokat a gyerekek. Selmeczi Edit, Bartók Anikó és Csányi Judit tanító nénik
sok érdekes, iskolát idéző játékos feladatot találtak a gyerekeknek. Ezután a program a Törpimprócska helyszínen, Farkas Attiláné, Edit néni vezetésével folytatódott. Itt egy törpés mese adta
a drámajátékok keretét. Izgatottan és nagyon jó kedvűen játszottak a kicsik a színjátszó csoport
tagjaival együtt. Az érdekes délután zárásaként ismét bekerültek a matricák a kis füzetekbe.
Elvihettek haza egy kifestőt is, mely éppen a törpés meséhez készült.
Várjuk a gyerekeket márciusban is még két helyszínen: Okoska és Nótata lesz a következő
két próba neve: gondolkodtató, táblajátékos feladatok, ill. énekes játékok várják majd az ovisokat.
Mire a Törp-Tanoda bezárja kapuit, a gyerekek készen is állnak az őszi iskolakezdésre!

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

TÖRP-TANODA

HÓNAPBAN

FEBRUÁR 2.
KAPTAK A VÉGZŐSÖK

7 osztály 169 érettségi előtt álló diákja kapta meg a 11. évfolyamosok ajándékát, a kis kék
szalagot 2013. február 2-án az iskola szalagavató ünnepségén a városi sportcsarnokban. A szalag
szimbólum, azt jelképezi viselőjének, hogy hamarosan véget ér a középiskolai diákélet, kezdődik a
nagy megmérettetés, az érettségi vizsga. Az iskola hagyományainak megfelelően a szalagtűzést a
12. évfolyamosok produkciói és filmvetítések követték, majd az avatottak közös énekével zárult a
műsor. Az ünneplés és a vidám hangulat azonban itt még nem ért véget, hiszen az este a
gimnázium aulájában bállal folytatódott.

Székhelyintézmény

SZALAGOT

FEBRUÁR 7.
NAP A

VÖRÖSMARTY-BAN

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan…”- ezt régi
igazságot valljuk a Vörösmartyban.
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük iskolai nyílt napunkat. 2013. február 7-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: minden második tantermünkben interaktív tábla és a 2.a
matematika óráján tabletek is segítették az oktatást. 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 munkaközösség-vezetője pedig az iskolában már 7.
éve futó, az óvoda-iskola átmenetet megkönnyítő, Csodavilág programot mutatta be. Csányi
László, a Táncsics Stúdió vezetője és Farkas Attiláné, a Vörösmarty iskola színjátszóinak vezetője
közös munkájuk eredményét, egy filmet mutattak be a szülőknek, amiből igazán kiderült, hogy az
iskola nem egy félelmetes hely, hanem egy varázslatos iskola, ahova öröm járni szülőnek és
gyereknek egyaránt! Igazán nagy öröm, ha egy szülő úgy választ iskolát, hogy visszaemlékszik
saját gyermekkorára, és azt szeretné, ha saját gyermeke is átélhetné azokat a diákéveket, mint ő.
Egy iskolának ennél nagyobb elismerés nincs!
A leendő első osztályokban tanító pedagógusok, ének-zene tanárok, nyelvszakosok és
informatika szakosok igazán jó hangulatú beszélgetést folytattak a szülőkkel: minden felmerülő
aggódó kérdésre választ kaphattak az anyukák, apukák.
Hiszen tudjuk, hogy a családok életében az iskolaválasztás kérdése igazán nagy döntés,
megpróbáltunk nekik ebben segíteni.
Reméljük, hogy őszre sok kis óvodásból nálunk lesz első osztályos kisdiák!

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

NYÍLT

FEBRUÁR 8.

2013. február 8-án 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 hat település (Csorvás, Békéssámson, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár,
Tótkomlós) tíz iskolájából érkeztek diákok, összesen 31 hetedikes és 31 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 22.
A

CZINÁBAN

Február 22-én pénteken nagy volt a készülődés a Czina iskola háza táján. A héten már
farsangi díszbe öltöztettük a termeket, az aulát, az ebédlőt és a tornatermet. Gyerekek, szülők és
pedagógusok együtt készültek a farsangra. A mulatság az alsó tagozatosok színpompás
felvonulásával kezdődött. Az ötletes jelmezek színes kavalkádját csodálhatták meg a vendégek. A
délutánt a lufihajtogató bohóc fellépése színesítette, aki a gyerekeket is bevonta a játékba. A
gyerekek nagy tapsa és a sok nevetés jelezte, hogy tetszett az előadás. A felső tagozatosok
színvonalas keringője zárta a közös programot, majd osztályonként folytatódott a mulatság. A
felső tagozatosok farsangja ezután vette kezdetét. A nyitótánc után az osztályok közös produkcióit
láthattuk. Az ötödikesek bravúros, olykor akrobatikus produkcióval kápráztatták el a közönséget,
számuk címe Dance Mix volt. A Gagnam Style vidám paródiáját láthattuk a hatodikosok
előadásában. A Man in black műsorszámban a hetedikesek, majd a nyolcadikos lányok
műsorszámait nézhettük meg. A produkciókat tombolahúzás követte, majd a nap az
elmaradhatatlan diszkóval zártuk.

Czina Sándor Tagintézmény

FARSANG

KAVALKÁDJA

-

FARSANGI MULATSÁG

Ezen a napon az álarcok, a jelmezek a telet ijesztik el, önfeledt szórakozásra, játékra hívnak
gyermeket és felnőttet egyaránt. Mert az ünnep az élet rangja és az önfeledt ünneplés a tiszta lélek
békéje.
Hosszú és alapos előkészületek után vette kezdetét idei iskolai farsangunk. Tanulóink
kétharmada öltött valamilyen jelmezt magára. Önfeledt vidámságuk átragadt a felnőttekre is,
hiszen nemcsak gyerekek öltöttek maskarákat, hanem bátor felnőttek is.
A zsűri most sem volt könnyű helyzetben, hogy a kevés díjat hogyan ossza ki. Hogyan értékelje
igazságosan a sok ötletes, saját munkával készülő jelmezt. Ki a szebb: Bell vagy Pocahontas? Ki
a legcsúnyább: a Vámpír vagy a Szemét? Kit nem lehet felismerni: a Szellemet vagy az Arabokat,
netalán Dr. Bubót? Jobbnál jobb ötletes jelmez közül ki a legötletesebb: Nyuszi a kalapban,
esetleg a Bundás kenyér, vagy a PET palack? Ki nyerje a csoportos jelmezek díját: a Kentaurok
vagy a Kebelcsodák, netalántán a Menyasszony és a Vőlegény vagy a Hét törpe? A válaszokat
mindenki ismeri már.
Ez az este egyébként nem a versengésről, hanem az önfeledt szórakozásról, vidámságról szólt,
amit a tréfás vetélkedők sorozatával sikerült is fokozni.
Nem maradt el az idei gyönge tél elűzése sem az égő szalmabábu segítségével és nem maradt el
a szokásos tombolasorsolás sem. A nagylelkű és számos támogatónak köszönhetően sok értékes
tombolatárgy talált gazdára.
A rendezvény sikere a szervezőkön, a segítő anyukákon, apukákon, nagymamákon múlott. Név
szerinti felsorolásuktól eltekintve is tudjuk, hogy kik ők, becsüljük is őket és számítunk
mindegyikőjük segítségére a későbbiekben is.

Kardoskúti Tagintézmény

ÁLARCOSOK

FEBRUÁR 23.
MULATSÁG

RÁKÓCZITELEPEN

A hagyományokhoz híven szombat délelőtt a rákóczitelepi iskolában fergeteges farsangot
rendeztek.
A mulatság a tél elűzésével kezdődött. Válogatott hangszerekkel (lyukas kotla, fakanál,
kereplő, duda), busó vezetésével és kiszebábok iránymutatásával ébresztette a városrész szunnyadó
lakóit a harsány nebulósereg. Ezt követően a 4. d osztály kiszeégetéssel kergette el a telet.
A nap programja az ötödikesek „Őskori életképek” című vidám műsorával folytatódott
hangos kacagást csalogatva ki a közönségből. Majd a nyolcadikosok közül két lány hiphopot
táncolt, utánuk az ötödikesek „kék inges” formációja lépett fel. Őket követte az egyéni jelmezesek
színes kavalkádja, melyben zenebohóc, Rubik-kocka, hastáncosok és egyéb maskarák látványa
gyönyörködtette a szemeket. Végül mindenki táncra perdült egy jókedvre derítő szülői
asszonykórus segítségével.
A tombolahúzás és az eredményhirdetés után nyereményeikkel és díjaikkal elégedetten,
vígan távoztak a tanulók.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

FARSANGI

FEBRUÁR 27.
HÍVOGATÓ FARSANGI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS,
NYÍLT ÓRÁK LEENDŐ ELSŐSÖKNEK

Évek óta hagyomány a Czina iskolában, hogy olyan rendezvényeket, programokat
szervezünk a leendő iskolásoknak és szüleiknek, melyek alkalmával az iskolai élettel
ismerkedhetnek. Február elején újabb programmal vártuk a leendő kisiskolásokat és szüleiket. Az
érdeklődők nyílt órákon vehettek részt. Voltak kisgyerekek, akik szüleiket elkísérték az iskolába,
és egy leendő iskoláshoz méltó módon, érdeklődve ülték végig a tanórákat, figyelték a tanító nénik
és a tanulók közös tevékenységeit. A 2. osztályban magyar nyelvi órát, 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 a
farsangi dekorációk.

Czina Sándor Tagintézmény

ISKOLÁBA

