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2015.

ÖLTÖZZ PIROSBA!

Az Öltözz pirosba! országos kampányhoz való csatlakozásukkal együttérzésüket fejezték ki,
valamint adományaikkal támogatták hazánk első gyermekhospice kórházát, a pécsi Dóri Házat.
Az országos kezdeményezéshez második alkalommal csatlakozott a Vörösmarty iskola február
13-án. Az intézmény facebook oldalán tett közzé egy fotót, és rövid leírást a képen látottakról. Az
Öltözz pirosba! kampány keretében együttérzésük kifejezésére piros színű ruhadarabot, kiegészítőt
öltöttek magukra az iskola tanulói. Ezzel és a gyerekek, szülők, pedagógusok adományaival
hazánk első gyermekhospice kórházát, a pécsi Dóri Házat támogatták.
A gyermekhospice szolgáltatás még elég újnak számít Magyarországon, a Szemem Fénye
Alapítvány vezette be hazánkban, és 2010-ben Pécsett megnyitotta a Dóri Házat. A
gyermekhospice daganatos és veleszületett vagy szerzett, életet megrövidítő betegségben szenvedő
gyerekeket fogad és igyekszik minden területen segítséget nyújtani. Az ellátás során az alapítvány
munkatársai testi-lelki erőgyűjtéshez segítik hozzá az ápolásban kimerült szülőket, és a szakszerű
gondozás mellett sokféle, szép élményhez juttatják a kis betegeket.
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BŰVÉSZ ÉS TÁNC

Ha február, akkor farsang. Az enyhe telet is el kell űzni, mert az is hosszú éjszakákkal,
sötétséggel jár együtt – ennek jegyében telt a február 20-i délután a Czina iskolában.
A hangulatosan feldíszített termekben ebéd után már folyt a lázas készülődés a jelmezes
felvonulásra. Minden alsó tagozatos gyermek magára öltötte választott jelmezét, s így egy
délutánra egy másik ember vagy mesehős bőrében érezhette magát. A mulatság kezdetén Molnár
Imre bűvész ejtette ámulatba a közönséget. Ezt követte a jelmezes felvonulás. Az alsósok közös
programját a végzősök keringője zárta, majd osztályaikban játékkal, tánccal folytatták a délutánt.
A felsősök farsangja a 8.osztályosok nyitó táncával kezdődött. Ezt a műsorszámot Horváthné
Kriczki Zita, a művészeti iskola igazgatóhelyettese tanította be. Az osztályok zenés, táncos
produkciókkal készültek erre a napra. Az 5.-esek a Sramli Kings együttes zenéjére favágóknak
öltöztek, s ropták vidám táncukat. Lányaik külön is készültek egy nyarat idéző közös tánccal.
A 6. osztály tagjai madárijesztőkből lettek cowboyok, hogy végül a Rednex együttes fergeteges
zenéjére különleges előadással lepjék meg a közönséget. A 7.-esek közös tánca a tél temetését is
szimbolizálta. A 8.-os lányok a FIFA-induló magyar szövegét énekelve adták elő műsorszámukat.
A tombolahúzást a jókedvű diszkó zárta.
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FARSANG

Iskolánk 2015. február 20-án, pénteken rendezte meg hagyományos farsangi összejövetelét.
A mulatság a tél elűzésével kezdődött. A diákok az iskola körüli felvonulás során kereplővel,
dudaszóval, majd kiszebáb égetéssel igyekeztek távozásra bírni a telet.
A program a negyedikes lányok táncával folytatódott, majd az első és második osztályosok
közös mondókája és matróztánca következett. Ez után a 7. d osztályosok Piroska és a Farkas
modernizált meséjével szórakoztatták az egybegyűlteket, végül a negyedikesek tánccal mutatták
be, milyen egy iskolai tízperces szünet.
A műsorok után az egyéni jelmezesek felvonulására került sor. A maskarások bemutatkozását a
vállalkozó kedvű, táncos lábú szülők és pedagógusok vidám előadása követte. A programot
tombolahúzás és eredményhirdetés zárta.
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„HÍVOGAT AZ ISKOLA,
KAPUJÁT KITÁRJA…”

Február 25-én és 26-án nyílt napot tartott a leendő első osztályosoknak a Rákóczitelepi
Tagintézmény.
Sok érdekes feladat várta az ovisokat. Minden foglalkozáson feladatokat kaptak, így
bekapcsolódhattak az iskolai munkába. Az első napon a reggel barkácsolással, énekes körjátékkal,
és számítógépes játékkal indult. Majd olvasás órán az óvodások ügyesítették kezeiket a
feladatlapokon, a másodikosok egy mókust vezettek el a téli alvóhelyéről egy tölgyfához. A
kölyökatlétika foglalkozáson az iskolásokkal együtt, vegyes csapatokban teljesítették a pályákat.
Ezt követően egy kerekasztal beszélgetésen a szülők tájékoztatást kaptak az iskolára való
felkészülésről.
A második nap matematika óráján az óvodások is kivehették részüket a munkából, majd a felső
tagozatosok izgalmas, természettudományos kísérleteket mutattak be nekik.
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ALSÓS FARSANG

Február 27-én tartottuk a Vörösmarty Székhelyintézmény alsós tanulói számára a
hagyományos farsangi mulatságot. Mint minden évben, így idén is a kiszebaba 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 második és negyedik osztályos tanulóiból alakult produkciók. A mulatság az osztályonkénti
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.
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