Június

JÚNIUS 5.
JÁTÉKOS VETÉLKEDŐ

Sok éves hagyomány, hogy a város iskoláinak részvételével egy játékos, humoros ügyességre,
logikára épülő vetélkedőn mérjék össze tudásukat a tanév végén a diákok a Czina iskolában. Az
idei Sulisirató is – híven a hagyományokhoz – nevével ellentétben inkább nevetésre, vidámságra
adott okot. A rendezvény célja az, hogy egy jó hangulatú délután keretében a szabadidő hasznos
eltöltésére összpontosítva közelebb hozza egymáshoz az iskolák tanulóit, egyben jelképesen
közösen búcsúztassák a város általános iskolásai a tanévet. A feladatok között volt olyan, ahol a
tudás számított, volt ahol az ügyesség. A csapatok már az első feladatnál bevetettek mindent a
zenés, verses bemutatkozás során. Míg az anagramma feladvány nagy gondot okozott a
csapatoknak, a betűtészta és a makaróni annál nagyobb sikernek örvendett. Emellett természetesen
volt zenefelismerő, Hamupipőkét utánozva lencseválogató, almaevő és egyéb ügyességi feladat. A
megmérettetésen végül a Vörösmarty iskola bizonyult a legjobbnak, így a serleg is őket illette. A
második helyen a Czina iskola csapata végzett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a
református iskola csapata állhatott. A legjobb három helyezett oklevelet és tárgyjutalmat kapott. A
jutalmakat a Czina iskola alapítványa finanszírozta, az önkormányzat civil szervezetek számára
kiírt pályázatán nyert forrásból.
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SULISIRATÓ

DRÁMASZAKKÖR ELŐADÁSA

Iskolánk angol nyelvű színjátszó szakkörét Timothy Dwight Lehman lektor vezeti. Már
hagyományosan évente két darabbal készülnek: az egyiket a téli szünet előtt, a másikat pedig a
tanév végén adják elő. A szakkör tagjai zömében 11.A osztályosok, se a 9.A és a 11.B osztályból
is vannak tagok. Az idén Mark Twain klasszikus ifjúsági regényét, a Tom Sawyer kalandjait
dolgozták fel. A regény alapján forgatókönyv készült, színpadra adaptálhatóvá vált így a történet.
Ezután rengeteg gyakorlás következett, majd az előadás előtt kellékeket és díszleteket kellett
szerezni, gyártani. Június 5-re minden összeállt, két nagyon sikeres előadást nézhettek meg az
érdeklődő diákok az iskola zsibongójában.
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ANGOL

JÚNIUS 13.

Több évtizedes hagyomány már, hogy iskolánk diákönkormányzata egy fergeteges kavalkáddal
búcsúztatja a tanévet. Idén június 13-án délelőtt várták a diákokat több mint negyven érdekes
programmal, mely a diákok, a szülők és a pedagógusok összefogásával jöhetett létre.
Az összefogás jelképeként először elkészült egy jin - jang élőkép az iskola tanulóinak és
tanárainak közreműködésével. A játékos vetélkedők, bemutatók mellett volt szépségápolás,
fodrászkodás, sütemény- és pogácsasütés, különféle kézműves tevékenység, pónizás és
lovaskocsikázás. Még felsorolni is nehéz mindent.
A bemutatók között szerepelt: tánc, judo, karate, birkózás, mazsorett, freestyle és ökölvívás. A
testmozgás sem maradhatott el, volt 7 méteres dobóverseny, kerékpáros akadálypálya, célbadobás,
teke, diótörő, jóga és moderntánc.
Ettünk finom langallót, ittunk, zenére mulattunk, körmöt festettünk és gyöngyöt fűztünk,
kipróbáltuk a hennafestést, masszőr gyúrta a hátunkat, batikoltunk, buborékot fújtunk, a kémia
előadóban vegykonyhát működtettünk.
A nap végére jól elfáradtunk és elégedetten, jókedvűen hazatértünk.
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VM – KAVALKÁD

JÚNIUS 14.
ZÁRTUNK

…

A tanév utolsó napjai diáknak, szülőnek és pedagógusnak egyaránt egy fárasztó és munkával
teli időszak végének közeledtét jelzik. Lezárul egy újabb tanév, ami mindenkit elégedettséggel tölt
el, hisz jön egy pihentető, vidám, a feltöltődést szolgáló hosszabb szabadság. Ezt ünnepelve a
Czina iskolában a DÖK szervezésében családi napot rendeztünk az utolsó tanítási napon.
Parkosított környezetünk előnyeit kihasználva a szabadban töltött délelőtt kicsiknek és nagyoknak
egyaránt kínált szórakoztató programokat. A napot sporttal indítottuk, a megnyitó után tanulóink
korcsoportonként futották körbe az iskolát, majd a művészeti iskolások dob bemutatóját
hallhattuk. A délelőtt folyamán volt még capoiera bemutató, különböző ügyességi versenyek,
rodeobika, ugrálóvár, pónifogat, de az édesség- és fagylalt árus sem maradhatott el. A szülői
közösség jóvoltából a napot szabadtéri közös ebéddel zártuk.
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TANÉVET

JÚNIUS 15.
A

CZINÁBAN

Az ünnepi díszbe öltözött Czina iskolától 17 diák búcsúzott június 15-én.
Hogy minél emlékezetesebbé tegyék a nyolcadikosok számára e jeles eseményt, napok óta azon
dolgozott az iskola apraja nagyja, hogy ünnepi díszbe öltözzön az iskola. A szombat délelőtt tartott
ballagáson 17 diák búcsúzott az iskolától, osztályfőnökük Balogh Sándorné. A ballagók közül
mindannyian a város középiskoláiban folytatják tovább tanulmányaikat: nyolcan a Táncsics
Mihály gimnáziumban, egy diák a Székács evangélikus gimnáziumban, nyolcan pedig a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény padjait koptatják szeptembertől. A ballagási ünnepség előtt a 8.
osztályosok megkoszorúzták az iskola falán lévő emléktáblát, majd a tarisznyaátvételt követően
búcsút vettek az iskolától.
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BALLAGÁS

A

VÖRÖSMARTYBAN

Június 15-én a nyolcadikos tanulóink iskolai életének legfontosabb, utolsó ünnepére került sor a
Vörösmartyban: a ballagásra. Erre az alkalomra ünneplőbe öltözött az iskolánk. Az épületet kívülbelül virágokkal díszítették a hetedik osztályosok, a termek, a folyosók, az ünnepi ruhába öltözött
gyerekek és felnőttek mind azt hirdették, hogy milyen jelentős nap a mai.
A végzős tanulók az utolsó osztálykép elkészítése után a tantermeikben fogadták a gyerekek és
osztályfőnökeik búcsúzó jókívánságait, a tarisznyákat és a virágokat. Szülők, rokonok
ajándékokkal és virágcsokrokkal emlékeztek meg a nyolc évről. Majd megszólalt az utolsó
csengetés, melynek hangja elkísérte az éneklő diákokat, s miközben bejárták az épület folyosóit,
visszaemlékeztek az itt töltött nyolc évre.
A ballagási műsor az iskola udvarán folytatódott. Nyolcadikos diákjaink elköszöntek az
intézménytől, tanáraiktól, osztályfőnökeiktől és diáktársaiktól. Megköszönték pedagógusaiknak,
szüleiknek, nagyszüleiknek azt a sok segítséget, melyet hosszú évek során kaptak tőlük, s mellyel
most új fejezetet nyithatnak életükben. Ezután a fiatalabbakon volt a sor: az iskola ifjú
színjátszósai szívhez szóló műsorral búcsúztak társaiktól, a vendégek meghatottan hallgatták
elköszönő szavaikat.
A műsor után az iskola is megköszönte a sok munkát azoknak, akik az intézmény hírnevét
öregbítették: Vörösmarty-díjakat és nevelőtestületi dicséreteket osztottak ki a legkiemelkedőbb
nyolcadikos tanulók között. A 2012-2013. tanév Vörösmarty-díjasai Kardos Gergely, Monostori
Tamás, Varga Alexandra lettek, nevelőtestületi dicséretet pedig Csányi Petra, Kecskeméti Laura,
Miszlai Dorina, Szabó Lara, Szilassi Beáta, Szilassi Krisztina, Borbély Dávid, Csordás Dániel és
Németh István kaptak. Kívánunk nekik, és minden nyolcadikosnak további sikereket az
elkövetkező tanulmányaik során!
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BALLAGÁS

A NYOLCADIKOSAINKTÓL

Iskolánk 14 végzőse június 15-én, szombaton intett búcsút diáktársaiknak és tanáraiknak.
Egy kivétellel városunk középiskoláiban tanulnak majd tovább, így teljesen nem szakadnak el
közösségünktől.
Meghitt hagyományainkkal búcsúztak alma materüktől diákjaink. A ballagási ceremónia mellett
nevükkel, maguk által választott motívummal díszített kavicsokat készítettek, melyeket iskolánkra
hagytak. Tégla készül majd belőlük, amik jelképesen az iskolát erősíti tovább.
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