Március

2015.

KIS MŰVÉSZEK A CZINÁBAN

30 produkcióban összesen 212 diák lépett színpadra a Művészeti Szemlén, a legjobbak
pénteken, március 20-án a Szülői gálaműsoron ismételtek.
A Czina iskolában a hagyományokhoz híven idén is ünnepi iskolagyűléssel és Művészeti
Szemlével köszöntöttük március idusát. Hetek óta nagy lelkesedéssel és izgalommal készültek a
tanulók a március 13-i programra. A rendezvényt a 1848-as forradalmat idéző ünnepi műsor
nyitotta, ezt követte a Művészeti Szemle. Mint minden évben, úgy most is színes, ötletes, vidám
műsorokat láthattunk a délelőtt folyamán. Volt vers- és prózamondás, hangszer, ének, jelenet,
modern- és néptánc, mesejáték. A zsűri az alsó és felső tagozatot külön-külön értékelt az egyes
kategóriákban. A hosszúra nyúló program után az eredményhirdetés hétfőn volt, ahol a produkciók
díjazásán túl tanulóink megtudhatták az elmúlt időszakban lezajlott házi tanulmányi versenyek
eredményeit is, amit oklevéllel és tárgyjutalommal díjaztunk.

Czina Sándor Tagintézmény

13.

KÉK BOLYGÓ HETE

A 2015-ös évet a Fény Nemzetközi Évének nyilvánította az ENSZ. Ez és a március hónapban
tartott Víz Világnapja adott aktualitást az idei programsorozatnak.
A március 23-27-ig tartó rendezvényen e két témához kapcsolódó eseményeken vettek részt a
Rákóczitelepi Iskola tanulói.
Hétfőn 3 csapat az Orosházi Két Tanítási Nyelvű Református Általános Iskola által szervezett
komplex természettudományi versenyen indult. Az 5-6. évfolyamos tanulók 3. helyezést értek el.
Kedden a víz építő és romboló munkájával ismerkedhettek meg a diákok, szerdán a heti
témához kapcsolódó fizikai kísérleteket tekinthettek meg, csütörtökön pedig filmvetítéssel
bővíthették tudásukat. Az alsó tagozatos tanulók tanmesékkel, találós kérdésekkel színesítették a
programokat.
Péntek

délelőtt

tanítás

helyett

az

alternatív

ismeretszerzésé

volt

a

főszerep.

Aszfaltrajzversenyen a heti témák ihlette rajzokkal mutatták be kreativitásukat a gyerekek, majd
elméleti és sport feladatok következtek. A felsős diákok vízikereket építettek, földgömböt és
plakátot készítettek. Az alsósok kézműves foglalkozáson vettek részt, ahol többek között
akváriumot készítettek sajtos dobozból, majd mozgásigényüket is kielégítve váltóversenyen
végeztek vízzel kapcsolatos feladatokat.
A programokat előadások tették változatosabbá. Léna albániai útjáról filmvetítéssel
egybekötött élménybeszámolót, az Alföldvíz Zrt. munkatársai pedig az ivóvíz témaköréből
interaktív előadást tartottak. A hét rendezvényei kapcsolódtak a „Happy-hét 2015” programjához,
melyen iskolánk az ország 440 intézményével közösen vett részt.

Rákóczitelepi Tagintézmény

23 - 27.

DRÁMA VAN!

A Magyar Drámapedagógiai Társaság kezdeményezésére elindult programsorozat teljes neve:
DRÁMA VAN! – A tavaszi zsongás – A DRAMATIKUS NEVELÉS HETE A programsorozat
célja, hogy népszerűsítse a drámapedagógia módszereit és felhívja a figyelmet az ezen a területen
tevékenykedő szakemberekre, csoportokra. A programsorozathoz csatlakozni lehetett bármely
eseménnyel: drámaórával, drámafoglalkozással, színházi nevelési foglalkozással, színházi
előadással, illetve bármilyen, a hét témájához illeszkedő programmal.
2015. március 25-én délután 14:00 órától tartottunk másfél órás nyitott foglalkozást az
Orosházi Vörösmarty Általános Iskolában a VM színpad tagjaival. A hozzáadott „extránk” a
nyitottságon kívül az volt, hogy már középiskolás, volt színjátszóink is eljöttek és örömmel
játszottak velünk. A foglalkozást a fenti üzenet felolvasásával nyitottuk meg. Az új feladatok
közül igen nagy sikere volt a mit csinálsz?, az egész csoportos szöveges rögtönzéses játéknak, a
ritmusgyakorlatnak. Sikerült két közös állóképet felépíteni igen rövid idő alatt és az örök kedvenc,
a stop-trükk vakon is remekül sikerült, alig akarták abbahagyni. Több karaktert is megformáltak a
délután folyamán, improvizáltak zenére is. A képekről kiderül, mekkora örömmel vettek részt a
csoport tagjai a foglalkozáson, egyébként ez mindig így van. A nézők is remekül szórakoztak. A
foglalkozásról készült beszámoló és a képek, majd később a videó linkje felkerül a Magyar
Drámapedagógiai Társaság Facebook-oldalára, egy közös felületre.

Vörösmarty Székhelyintézmény

25.

A VÍZ VILÁGNAPJA

Az életet jelentő víz fontosságára figyelmeztetik a gyerekeket a víz világnapjához (március 22.)
kötődően. Tagintézményünk is csatlakozott a HAPPY HÉT programjaihoz. A HAPPY HÉT egy
mozaikszó, ezzel az elnevezéssel dolgoztak ki fiatalok számára a magyarországi vízfogyasztást
népszerűsítő modellprogramot, melynek megvalósítását az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
tette lehetővé. A program fő célja az ásványvízbevitel növelése, és a cukros, szénsavas üdítők
fogyasztásának csökkentése. Egyrészt a szakemberek minden fórumot kihasználnak arra, hogy a
vízre, mint értékre felhívják a figyelmet, és a fiatal generációt ebben a szellemben neveljék.
Az egészséges vízfogyasztás népszerűsítésével a túlzott cukorfogyasztás veszélyeire is
figyelmeztetnek, ami révén a gyermekek körében csökkenthető lehet a cukorbetegség
kialakulásának veszélye.
Az egész heti programsorozat zárónapja március 27-e volt, amikor élőképet alkottak diákjaink
és pedagógusaink az iskola udvarán. A VÍZ szót alakítottuk ki.
A Happy Héten rajz- és sportverseny is volt, és minden tanuló naponta nagyobb mennyiséget
fogyasztott az éltető vízből. A napi 2-3 liternyi folyadékbevitel szükségességéről sokszor hallunk,
ám nem mindegy, mit iszunk! A kedvenc üdítőink igen magas cukortartalommal bírnak, ami
egyáltalán nem fér az egészséges kategóriába.

Czina Sándor Tagintézmény

27.

