Március

MÁRCIUS

A TORNASZOBA

A „Kardoskútért közalapítvány” anyagi támogatásával, a munkájukkal közreműködő szülők,
felnőttek segítségével váltak valósággá terveink, azzal, hogy egy fűthető, tiszta, biztonságos
tornaszobát alakítottunk ki az udvari épület egyik helyiségéből.
Köszönet érte a közreműködőknek: Simora Jánosnak, Simoráné Zsókának, Szenteczki
Attilának, Csizmadia Sándornak, Lunczner család minden tagjának, Lantos Jánosnénak, Mocsári
Zoltánnak, Pásztor Istvánnak, Lázár Péternek, a nyolcadikosoknak, a zöldkörösöknek.

Kardoskúti Tagintézmény

ELKÉSZÜLT

HÓNAPBAN

NAPOK A

VÖRÖSMARTYBAN

Iskolánk megint nagyszabású megmozdulásokat szervezett: az egyik nagy áruház-lánc
felhívására csatlakoztunk a „Sulirajongó” akcióhoz. A program ideje alatt két projektet kellett az
iskolának létrehozni, amelyek az internetre feltöltött anyagaira aztán szavazhattak a látogatók az
áruházban kiadott kuponok segítségével.
Az első projekt az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódott. Ennek során összesorsoltuk az
osztályokat, és minden pár meghívta társait egy egészséges ételekből összeállított kóstolóra. Az
asztalokon nagyon sok minden megtalálható volt: extrudált élelmiszerek, gabona és zabpelyhek,
gyümölcsök, zöldségek és különféle zöldségkrémek. A gyerekek megtanulhatták hogy az is lehet
finom, amivel nem rongáljuk a szervezetünket.
A második projekt a mozgáshoz kapcsolódott. A több hétig tartó programsorozat napjain az
iskola tanulói közös mozgáson vehettek részt a szünetekben, emellett a kisebbeknek kötélhúzást és
sorversenyt szerveztünk, a nagyok pedig kipróbálhattak minden eszközt, ami a tornaszertárban
megtalálható.
Bár az iskola a Sulirajongó programban nem végzett az elsők között, azért azt
elmondhatjuk, hogy minden tanulónk nyert valamit: ha mást nem, a mozgás örömét és a finom,
egészséges ételeket.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

EGÉSZSÉGES

MÁRCIUS 8.
FARSANG ÉS

KI MIT TUD

2013. március 8-án jókedvtől és vidámságtól volt hangos a Táncsics gimi zsibongója, ahol
az iskola „legkisebbjei” tartották a z évek során hagyományossá vált KI MIT TUD-dal egybekötött
farsangi mulatságukat. A nagy eseményre minden évben lelkesen készülnek a diákok. Így volt ez
az idén is. A közönség hallhatott ének- és zeneszámokat, láthatott táncprodukciókat. A
merészebbek egyéni számmal, mások csoportos bemutatóval neveztek. Aki pedig nem készült
műsorral, az jelmezbe bújhatott, és izgulhatott, vajon ki nyeri meg a jelmezversenyt. A fellépések
és az eredményhirdetés után azonban még senki nem távozott, hiszen fergeteges karaoke –buli és
disco vette kezdetét. A fiatalok elégedetten távoztak, mert a délután nagyon kellemesen telt és
senki sem ment haza üres kézzel a díjaknak és a meglepetés ajándékoknak köszönhetően.

Székhelyintézmény

KISGIMIS

MÁRCIUS 9.
STRANDOLÁS

Látszólag semmi köze a két dolognak egymáshoz, de akkor mégis hogyan kerülhetnek egy
címbe?
Elárulom.
Az ötödikes Bozó Dávidnak köszönhetjük. Ő az, aki rajztehetségét kamatoztatva eljuttatta
osztályunkat egy kiadós strandolásra.
A ”Nyári élményem Gyopárosfürdőn” című rajzpályázaton indulva 3. helyezést ért el,
amivel az értékes nyeremények között az osztályának, az 5. d-nek szóló belépőt is nyert az
élményfürdőbe.
A tavaszias hétvégén a csapat kihasználta a lehetőséget és egy teljes napot a vízi
élvezeteknek szenteltünk.
Testnevelés szakos osztályfőnökük szívét melengető ügyességgel úsztak, csúsztak, vízivonatoztak, míg „ráncos-bőrűvé” nem áztak.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephel

RAJZOLÁSBÓL

MÁRCIUS 12.
A

VÖRÖSMARTYBAN

Idén a szokásos, irodalmi betétekkel teletűzdelt ünnepélyes megemlékezés elmaradt az
iskolánkban; ehelyett a Vörösmarty tanulói interaktív forgószínpados projekt délutánnal
ünnepeltek. Alsóban és felsőben is több helyszínen sokféle feladat várta a tanulókat. Történelem,
zene, irodalom, korabeli divat témákban adhattak számot ismereteikről, a kicsik „várárkot”
ugrottak,”titkos alagúton” bújtak, de készítettek agyagból várat, ágyút, katonát. A közös verselés ,
közös kokárda és dekoráció készítés és az, hogy 12 pontban megfogalmazzák, hogy mit kíván a
vörösmartys diák, mindenkinek kellemes szórakozást nyújtott erre a rendhagyó ünnepi délutánra.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

MÁRCIUS 15-E

MÁRCIUS 14.
ISKOLAGYŰLÉS ÉS

MŰVÉSZETI SZEMLE

Iskolánkban a hagyományokhoz híven idén is ünnepi iskolagyűléssel és Művészeti Szemlével
köszöntöttük március idusát. A farsangot követő időszakban nagy lelkesedéssel és izgalommal
készültek tanulóink a március 14-i programra. A tanítás nélküli munkanapot az ötödik osztály ’48as forradalmat idéző ünnepi műsora nyitotta, ezt követte a Művészeti Szemle. Most is színes,
ötletes, vidám műsorokat láthattunk a délelőtt folyamán. A 31 produkcióban összesen 164 tanuló
lépett színpadra. Volt vers- és prózamondás, ének, jelenet, paródia, modern- és néptánc, angol
nyelven előadott zenés, dalos mesejáték. A zsűri az alsó és felső tagozatot külön-külön értékelt az
egyes kategóriákban. A napot eredményhirdetéssel zártuk, ahol tanulóink megtudhatták az elmúlt
időszakban lezajlott házi tanulmányi versenyek eredményeit is, amit oklevéllel és tárgyjutalommal
díjaztunk. A Művészeti Szemle legjobb produkcióit március 22-én Szülői Gálaműsor keretében
mutatják be diákjaink a szülőknek és érdeklődőknek.

Czina Sándor Tagintézmény

ÜNNEPI

MAGYAR SZABADSÁG ÜNNEPE

RÁKÓCZITELEPEN

A rákóczitelepi iskola Petőfi Sándor szellemiségének megidézésével ünnepelte a magyar
szabadságot.
A nyolcadik osztályosok által előadott megemlékezés a szívünknek oly kedves költő
látomásverseivel ébresztette fel a szabadságvágyat, buzdító hangvételű költeményeivel nemzetünk
melletti kiállás erkölcsi nagyságát hirdette. A szavalatok közben egy ötödikes „juhász” a nép ajkán
született és hagyományozott történeteket mesélt e rendkívüli élet fordulatairól, kifejezve azt a
szeretetteljes köteléket, mely a magyarságot és a róla, érte éneklő poétát egymáshoz fűzi. A
történetekre az ősi magyar versforma állhatatos kereséséről szóló, Petőfitől származó gondolatok
feleltek. A szép, őszinte szavak ereje áthatotta a termet. Így szívébe zárhatta mindenki A magyarok
istene utolsó sorait: „Véget ér már a hétköznapi vesződség,/ Várd örömmel a szép, derült
ünnepet!”

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephel

A

MÁRCIUS 18 - 22.
SZÍNES PROGRAMOKKAL

Minden évben a víz világnapjának környékén tartják Rákóczitelepen a Kék Bolygó Hetét.
Ilyenkor a természetvédelem, a környezettudatos gondolkodás áll a középpontban. Idén kiemelt
témaként a hazai nemzeti parkok szerepeltek. A hét során délutánonként filmvetítések, gyalogtúra,
ásványvásár tette színessé az iskolai életet. A kreatívabb tanulók szelektíven gyűjtött
hulladékokból készítettek játékokat.
Pénteken a program zárásaként tartották a Kék Bolygó Napját. Ekkor megtekinthették
társaik előzetesen készített bemutatóit a hazai nemzeti parkokról, majd rajzban és totóval számot
adhattak a héten megszerzett tudásukról. A hangulat a kutyabemutatónál hágott a tetőfokára,
egyensúlyt teremtve a tudományos munka és a szórakozás között.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephel

KÉK BOLYGÓ HETE -

MÁRCIUS 20 - 25.

Ausztria és Svájc után idén Németország fővárosa, Berlin volt a központi témája a Német
Nemzetiségi Önkormányzat (NNÖ) német nyelv és kultúra hetéhez kapcsolódó
programsorozatának. A Berlini Napok ünnepélyes megnyitóját március 20-án tartották a Táncsics
gimnázium aulájában. Az eseményen jelen volt több prominens személyiség is, köztük Dieter
Uesseler országos szaktanácsadó, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) – magyarországi
koordinátora, Mittag Mónika, a Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége elnöke és
Varga Zoltán országgyűlési képviselő.A Táncsics kórus előadásában a magyar és német himnusz
után dr. Abonyi Lajos, az NNÖ első elnöke köszöntötte a megjelenteket. Beszédében
hangsúlyozta, az NNÖ kiemelt feladata a német nyelv és kultúra ápolása, ám német nemzetiségű
énekkar és tánccsoport híján, Orosházán az oktatásra fordítanak különösen nagy figyelmet. A
köszöntő gondolatok után rövid zenei program következett, majd a programsorozat keretében első
alkalommal mutatkozott be német nyelvű műsorral a katolikus óvoda. Az ovisok műsora után
Dieter Uesseler mondott ünnepi köszöntőt, aki beszédét a német nagykövet üzenetének
tolmácsolásával kezdte (a nagykövet elfoglaltsága miatt nem tudott az eseményen jelen lenni).
Kiemelte, az ilyen és hasonló rendezvények nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy Németországról
egy új, életszerű kép alakuljon ki. Elsősorban a német nyelvoktatását emelte ki, amit a Táncsics
gimnáziumba is tanítanak. A nagykövet üzenetének tolmácsolása után a szaktanácsadó saját
gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Szólt az iskolával évek óta tartó, jól működő
kapcsolatról, mely annak is köszönhető, hogy az iskola diákjai a DSD (német nyelvdiploma)
vizsgán részt vesznek. Majd reményét fejezte ki, hogy a jövőben is folytatódik e remek
együttműködés és hivatalosan is megnyitotta a Berlini Napokat.
Az ünnepi gondolatokat követően a Táncsics gimnázium 11/5 és 6/8 osztályos tanulóinak
kulturális programja következett, melynek során Berlin mindennapi életébe kaphattunk betekintést.
Végül Makuláné Gulicska Valéria igazgatónő szólt a megjelentekhez.
Német nyelvű vetélkedőt, valamint vers- és prózamondó versenyt is szerveztek a Berlini Hét
keretében. Március 21-én tartották a német nyelvű középiskolás vetélkedőt, március 22-én
rendezték meg a német nyelvű, 7-8. osztályosoknak szervezett vetélkedőt, március 25-én pedig a
német nyelvű vers és prózamondó versenyt rendezték meg.

Székhelyintézmény

BERLINI HÉT

MÁRCIUS 22.

VESD

CSAK A TAVASZI IDŐ HIÁNYZIK!

BELE MAGAD! AKCIÓ A

CZINA TAGINTÉZMÉNYBEN

A Czina Tagintézményben az idén is nagy érdeklődéssel fogadták kisdiákjaink a Vesd bele
magad! programot. A vetőmag csomagokat még a tavaszi szünet előtt megkapták tanulóink, de
sajnos az időjárás nem nagyon kedvez a tavaszi kerti munkáknak, ugyanis nálunk a tavaszi
szünetben még a húsvéti nyuszi is hóból volt. Reméljük, hogy lassan megérkezik a jó idő, és a
magvak a földbe kerülhetnek majd.

Czina Sándor Tagintézmény

MÁR

MÁRCIUS 23.
ÉS

FÁK NAPJA

MEGYEI, TERÜLETI VERSENY

A Czina iskola már harmadik alkalommal adott otthont a Pro Vértes Természetvédelmi
Közalapítvány által szervezett Madarak és Fák Napja országos verseny területi fordulójának. A
megmérettetést a szegedi CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület aktivistáinak
közreműködésével rendezték meg . A verseny lehetőséget biztosít azoknak a természet iránt
érdeklődő 10-14 éves tanulóknak, akik tanórai, erdei-iskolai, szaktábori, madárgyűrűző, vonuláskutató, szakköri, természetjáró, madarász-suli programok során szerzett ismereteikről, terepi
tapasztalataikról és megfigyeléseikről közösségben, csapatverseny formájában szeretnének számot
adni.
A verseny igen komoly felkészülést, sokrétű ismeretet kíván. A feladatok az általános iskolai
tananyagra épültek; emellett az év madara, az év fája, a madárvédelem kérdései, különféle
madárhangok felismerése, a Bükki Nemzeti Park ismeretanyaga, a komposztálás témakör is a
megoldandó feladatok között szerepelt.
A március 23-i versenyen három orosházi, egy vésztői, egy békéscsabai és egy
magyarcsanádi iskola csapata vett részt.
A májusi országos Madarak és Fák Napja versenyen a vésztői csapat képviseli Békés és
Csongrád megyét.

Czina Sándor Tagintézmény

MADARAK

