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TEHETSÉGNAP

Az európai uniós “Viharsarki talentumok” TÁMOP pályázat keretében 2011 májusában
rendezték meg az első orosházi tehetségnapot. Ahogy akkor, úgy azóta is minden évben a város
különböző oktatási, közművelődési, közgyűjteményi és ifjúsági intézményei, civil szervezetei, a
tehetséggondozást fontosnak tartó magánszemélyek közös szervező munkájának köszönhető az
idén már 5. alkalommal.
10 intézmény, szervezet tanulói tartottak összesen 17 különböző bemutatót, megmutatva
tehetségüket a más intézményből érkezőknek. Iskolánkat a színjátszósok, a fizika és a robotika
szakkörösök képviselték egy-egy bemutató, interaktív foglalkozással. A város más intézményeivel
együtt összesen mintegy 540-en, elsősorban diákok nézték meg a szerdán délelőtt tartott
bemutatókat, amit délután tehetségkonferencia követte a művelődési házban. A szintén
hagyományos délutáni rendezvényen Ujhelyiné Szeverényi Irma utazó gyógypedagógus
“örömpedagógia a mindennapi gyakorlatban”, Rácz Tünde pszichológus, művészetterapeuta
“Kreativitás és önfejlesztés – a bennünk szunnyadó művész” és Dr. Malatyinszki Szilárd “Hogyan
maradjunk boldogok? címmel tartottak előadást.
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KISTÉRSÉGI KÖRNYEZETVÉDELMI- ÉS
TERMÉSZETISMERETI VERSENY

Az immár 17. alkalommal megrendezett alsó tagozatos környezet és természetvédelmi
versenyünk célja az, hogy a gyermekek minél közelebb kerüljenek a természeti környezethez. A
versenyre 3. és 4. osztályos általános iskolás

gyermekek jelentkezését vártuk. Az írásbeli

feladatlap játékos, általános tájékozottságot és logikus gondolkodást igényel, nem kimondottan az
iskolai tananyagra épül A feladattípusok a következők voltak: Konkrét környezetismereti vagy
természetismereti tudást mérő feladatok A Totó mindenki által ismert játék, kiválóan alkalmas a
gyors ismerettesztelésre.
Rákérdeztünk növényekkel, állatokkal kapcsolatosak szólásokra, közmondásokra. Kértük a
tanulók

által

ismert

irodalmi

alkotásokból

származó

hiányos

idézetek

pótlását.

A

megfigyelőképességet teszi próbára egy-egy kép elemzése. További feladattípus egy tájékozatlan
diák fogalmazásának, élménybeszámolójának szakmai javítása is, ahol a tárgyi tévedéseket
kijavítása. Egy-egy élőlény/állat megismeréséről készített színes feladatsor is – rajzolás, színezés,
választás, nyílt illetve eldöntendő kérdések stb. – ami vonatkozik az élőlény/állat habitusára,
hangjára, élőhelyére, életmódjára, utódgondozására (pl. fészkelésre), táplálkozására stb.
A verseny nagyon jó hangulatban telt el. Iskolánk 3.a osztályosai egy kedves dalcsokorral,
köszöntötte a vendégeket, majd a megnyitó után egy óra állt a tanulók rendelkezésére, hogy
megoldják a feladatokat. Amíg a zsűri javított addig a versenyzők, uzsonnáztak, játszóházban
kedves dolgokat készíthettek és játszhattak a számítógépeken.
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KAPCSOLJ KI, KAPCSOLÓDJ KI! –
SPORTDÉLUTÁN A CZINÁBAN

Futás, foci, ötpróba, jóga, aerobik – sportosan töltötték a péntek délutánt a czinások.
A táskákban vagy épp otthon pihentek az okostelefonok, a táblagépek, kikapcsolva maradtak
az asztali számítógépek április 24-én a Czina iskolában. A kis vagy éppen nagyobbacska
használóiknak jobb dolguk is akadt. Egy közösségi események megvalósulását támogató pályázat
keretében az iskolában és az intézmény melletti szabadidőparkban kicsiket és nagyokat
megmozgató sportrendezvény rendeztünk.
A program közös futással vette kezdetét, melyhez az czinásokon mellett az Ifjúsági úti
óvodások is csatlakoztak. A felsős fiúk komoly focimérkőzéseket játszottak, volt olyan meccs,
ahol a hosszabbítás után még büntetőrúgásokra is szükség volt. Vendégcsapatot is hívtak, a
Vörösmarty iskola 6. osztályosai kemény csatát vívtak a Czina 6. osztályosaival.
Közben lehetőség volt megismerkedni a jógával Nagyné Tihanyi Boglárka gyermekjóga-oktató
segítségével, az iskola testnevelő tanárnője pedig aerobikkal várta az érdeklődőket. Birkózóink is
bemutatkoztak, majd az önkéntesek maguk is kipróbálhatták ügyességüket, erejüket a Spartacus
Birkózó Egyesület jóvoltából.
Az udvar is benépesült, párban lehetett kideríteni, ki tudja teljesíteni az ötpróbát. Volt itt
mindenféle ügyességi játék: talicskázás, karikadobáló, célba dobás, hulla-hopp karikázás, sőt
medicinlabda cipelés vesszőből font kosárban. A gyerekek a jó időben a friss levegőn töltött
sportos délután végén kellemesen elfáradva mentek haza. Reméljük, maguktól is eszükbe jut
máskor is, hogy ilyenkor jobb a szabadban!
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KAPCSOLJ KI!
- DIÁKÖNKORMÁNYZATI NAP

A fiatalok közösségi aktivitásának erősítése – ez volt az egyik fő célja annak az élménynapnak,
melyet hétfőn rendezett az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Székhelyintézménye a
„Köznevelés az iskolában” című TÁMOP projekt keretében. A Kapcsolj ki! elnevezésű programon
bemutatták a diákoknak azokat a helyi közösségi tereket, melyek lehetőséget biztosítanak a
szabadidő hasznos és aktív eltöltésére.
„Moly-nyomozással” és zenei vetélkedővel érkeztek például a könyvtárosok, a múzeum
munkatársai az intézmény egy darabját varázsolták az iskola falai közé agyagedények
bemutatásával, a Máltai Játszótéren működő drámacsoport improvizációs játékai is sok gyermeket
vonzottak. A szülők közül többen vállalkoztak arra, hogy bemutatják munkájukat, hobbijukat. Így
nyílt lehetőségük a gyerekeknek például a kozmetika, a hennafestés, a lovaglás kipróbálására.
Voltak szabadtéri játékok, kézműves programok, és családi váltóverseny is.
A hétfői program célja volt a szakmabemutatás is, a felső tagozatosok pályaorientációjának
támogatására. Ennek érdekében az iskola összefogott a társintézményekkel, a szülői szervezettel,
civil szervezetekkel, akik önkéntes munkában segítették a program megvalósulását – tudtuk meg a
pályázat koordinátorától, Bartók Anikótól.
A résztvevők visszajelzései alapján mind a gyermekek, mind a felnőttek egy kellemes,
tartalmas és szórakoztató délelőttöt töltöttek el együtt a Vörösmarty iskolában, mely köszönetet
mond az Orosházi Hármas Iskola 4H Klubjának, a rendezvényt támogató vállalkozóknak,
magánszemélyeknek, akik hozzájárultak a program sikeréhez.
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