Április

ÁPRILIS HÓNAPBAN
BELE MAGAD

Iskolánk is csatlakozott a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége által indított " Vesd bele
magad!" programhoz. Ezáltal tanulóink 100 csomag vetőmagot kaptak, hogy otthon a saját
konyhakertjükben elvessék, majd a terméket a család felhasználja, elfogyassza.
A program célja, hogy felhívja a gyerekek figyelmét arra, hogy a friss élelmiszereket,
zöldségeket otthon is elő lehet állítani. Cél a szemléletformálás, a helyben előállított friss magyar
termék fogyasztásának ösztönzése, a fizikai munka élményének és becsületének megmutatása.
Eközben a gyerekek átélhetik az élelmiszer előállítás csodáját és felelősségét. A végrehajtott
tevékenységeket a tanulók naplóban rögzítik.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely
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ÁPRILIS 5.

Évek óta hagyomány, hogy iskolánk egészségnapot szervez. Így történt ez az idén is. Tanítás
nem volt, volt viszont számos előadás és program, melyeken részt vehettek a táncsicsosok.
Fontosnak tartjuk diákjaink test-lelki egészségét és azt gondoljuk, mindebben igen nagy szerepet
játszik a megelőzés. Igyekeztünk tehát hasznos és érdekes programokat szervezni erre a napra.
Nagy örömünkre sok olyan előadó fogadta el meghívásunkat - orvosok, dietetikusok,
gyógyszerészek, mentálhigiénés szakemberek, szociális munkások -, akik igen nagy szakmai
tapasztalattal rendelkeznek. Diákjaink nem csak elméleti síkon ismerkedhettek az egészséges
életmóddal, hanem találkozhattak szenvedélybeteg emberekkel, akik elmondták saját
tapasztalatukat; sportolhattak; saját bőrükön tapasztalhatták meg, milyen nehézségekkel kell
megküzdeniük a vakoknak és gyengén látóknak; szűrővizsgálatokon vehettek részt; valamint egy
elismert mestercukrász reformédességeit is megkóstolhatták. Összességében gyorsan és
tartalmasan telt ez a péntek délelőtt.
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ÁPRILIS 13.

Mint minden évben, így az idén is nagy várakozás és készülődés előzte meg a diákság
napját, a Táncsics-napot, azt, amelyet minden évben a 11. évfolyam diákjai rendeznek és töltenek
meg programmal, szórakozással, vidámsággal. A kampányolás már 12-én péntek reggel
elkezdődött, a nap csúcspontja pedig a délutáni diákgála volt, ahol mind a hét osztály bemutatta
párjának vezérét, zászlójukat és a produkcióját. Az idén a nézők egy meglepetés produkciónak is
örülhettek, mivel a tanárokból csakis erre az alkalomra verbuválódott színjátszó csapat a Ludas
Matyi tréfás változatát adta elő.
Másnap az időjárás is a kegyeibe fogadott minket, így változatos, sokszínű programsorozat
vette kezdetét kint és bent egyaránt. Tánc-és sportbemutatók zajlottak, lehetett nyerni tombolán,
szerencsekeréken, pókerben, voltak vetélkedők, versenyek, lehetett szépülni fodrászok és
csillámtetoválás-készítők segítségével, ha pedig valaki megéhezett vagy megszomjazott,
betérhetett az osztályok által „működtetett” vendéglátó egységbe, ahol kipihenhette a nap
fáradalmait. A nap zárásaként kiderült, kik nyerték az év címeit és melyik párt nyerte el leginkább
a diákság és a zsűri tetszését.
Az eredmények:
Az év tanárnője: Nagyné Dömötör Márta
Az év tanára: Francziszti László
Az év diáklánya: Tóth Angelika
Az év diákja: Kovács Martin
Miss Táncsics: Hosvári Dorina
Mr. Táncsics: Szabó Martin
Az év párja: Cseh Gabriella és Kovács Martin
Az év pártja: Luciper (11/8)
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ÁPRILIS 19.
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

A Vörösmarty Tagintézményben 15. alkalommal rendezték meg a Kistérségi Környezet és
természetvédelmi versenyt alsó tagozatos diákok számára. A megmérettetésen 10 harmadik és 16
negyedik évfolyamos gyermek versenyzett. A gyerekeknek a verseny során egy környezetismerttel
és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatlapot kellett kitöltenie. A változatos feladatok
megoldása után és az eredményhirdetés közötti időben a versenyzők meglátogathatták az iskola
informatika termét vagy részt vehettek az alsós tanítók által szervezett játszóházban, ahol újra
hasznosított anyagokból készíthettek különböző ajándéktárgyakat.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
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ÁPRILIS 25.
ÉVES A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

OROSHÁZÁN

A gimnáziumi képzés 1933-ban indult városunkban, erre emlékezve rendezett egy héten át
tartó ünnepségsorozatot iskolánk bekapcsolódva ezzel a városalapítási rendezvénysorozatba is.
Sok egykori és mai táncsicsistát sikerült mozgósítani a programokkal. Gyűltek a régi fényképek,
amikkel felidéztük az elmúlt 80 év eseményeit, volt játékos iskolatörténeti vetélkedő,
könyvbemutató egy páratlan irodalomtörténeti felfedezésről, az evangélikus iskola és a Táncsics
gimnázium igazgatói átadták ajándékaikat a városnak, zajlottak rendhagyó órák egykori
táncsicsistákkal, a Sikeres életpályák (Primus inter Pares) ünnepségek keretében méltattuk Dr.
Kaáli Géza és Dr. Dénes György professzorokat. A Táncsics Gálán felléptek egykori diákjaink,
pénteken pedig Díszközgyűlésen ünnepeltünk. Kiállítás nyílt olyan művészek alkotásaiból, akik
valaha a Táncsics padjait koptatták, azután a rendezvénysorozat folytatásaként egy könnyed
délutánt tölthettünk együtt a „PÁNTÁNCSICSISTA KULTÚRPIKNIK” keretében, majd
zárásként az OKÉ szervezésében 80 km-es kerékpártúrán vehettek részt a mozogni vágyók.
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ÁPRILIS 29.

A diákönkormányzat szervezésében április végén ismét lebonyolítottuk a szokásos tavaszi
hulladékgyűjtést. Nagy örömünkre szolgált, hogy sikerült közel 8 és fél tonna papírt gyűjteni, ami
több mint egy tonnával haladja meg az őszi gyűjtést. A mérésben a szülők közössége is
segédkezett. Az osztályok közötti versenyt az alsósoknál az első osztály, míg a felsősöknél az
ötödik osztály nyerte meg. A befolyt összeget az év végi DÖK programra és kirándulásokra költik
az osztályok.

Czina Sándor Tagintézmény
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ÁPRILIS 30.
SPORTDÉLUTÁN ISKOLÁNKBAN

Április utolsó napján tartottuk a már hagyományossá vált családi sportdélutánunkat. A
tanítási órák után a mozgás és versenyzés vette át az uralmat iskolánk udvarán. A közös, zenés
bemelegítést követően játékos feladatokból álló váltóversenyen mérették meg magukat a
vállalkozó szelleműek, majd a sok nézőt vonzó foci házibajnokság következett, melyen a döntőt
tanulóink legjobbjai a felnőttek ellen vívták. A heroikus küzdelmet végül tizenegyesekkel a diákok
nyerték.
Közben különböző sportágakat próbálhattak ki több helyszínen az érdeklődők. Birkózás és
asztalitenisz, valamint népi játékok várták a mozogni vágyókat.
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