Május

2015.

MADARAK ÉS FÁK NAPJA

Idén 25. alkalommal került megrendezésre a Madarak és fák napja a Vörösmarty
Székhelyintézményben. Ökoiskola lévén a szervezők fontosnak tartja a gyerekek környezettudatos
nevelését, amit nemcsak a tanítási órákon, hanem ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken is
népszerűsítenek. A tanulók és a meghívott vendégek számos program közül választhattak,
csapatversenyeken vehettek részt, madáretetőt készíthettek, sokat tanulhattak, illetve tesztelhették
a témában eddig szerzett tudásukat is.
A Vörösmarty-nap mellett ez az egyik legnépszerűbb rendezvény az iskolában, amit nemcsak a
saját diákjainknak szervezzük, hanem meghívtuk a város óvodásait, és iskolásait is, a program
szinte az egész város előtt nyitott. A tanulók mintegy 10 előadást hallgathattak meg
természetvédelemről, madarakról, és a gyerekek nagy kedvenceiről, a kutyákról. Idén is az egyik
legnépszerűbb program a díszmadár-kiállítás volt.
A madarak és fák napja keretében, a hagyományokhoz hűen diák mézkirálynő-választást is
tartottak. A kiválasztott feladata a magyar méz és méhészeti termékek népszerűsítése a fiatalok
körében, hatodikos lányok jelentkezését várták a megyéből. Idén hét pályázó vállalta a
megmérettetést. A mézkirálynő a hatodik osztályos orosházi Karsai Luca lett, aki egy évi
népszerűsítheti a városban és Békés megyében a méz hasznosságát.

Vörösmarty Székhelyintézmény

8.

ERDEI ISKOLA

Iskolánk ökoiskolaként számos olyan programot biztosít tanulóink számára amelyeken
keresztül megismerhetik környezetünket ilettve annak jelentőségét, védelmét. Ezek közül az egyik
kiemelkedő a gyermekek tanulmányaiban a hatodik osztályosok erdei iskolája.
A Gyula-Városerdőn tett egy hetes tábor nem igazán kirándulás, nem is igazán iskola, valahol a
kettő keverékét élhetik át a résztvevők. Ottatrtózkodásuk során szervezett keretek között
ismerkednek meg az alföldi élőhelyek élővilágával. Amellett, hogy sok ismeretet hallanak,
nagyszámú gyakorlati tapasztalatot is szereznek, hiszen nem csak elmagyarázzuk nekik a
jelenségeket, hanem megmutatjuk, gyakoroltatjuk, sőt sok esetben önállóan is dolgozniuk kell kis
csoportokban vagy egyedül.
Az idei évben is voltak a környező ártéri erdőket megismerő túrák, tanultak térképet olvasni,
tájékozódni, megismerkedhettek a mikroszkópok működésével, és a gyűjtött termésekből
különféle termékbábokat is készítettek. Emellett jutott idő a játékra, tábortűzre, szalonnasütésre is.
Elmondhatjuk, hogy hatodikosaink igen tartalmas hetet töltöttek az erdei iskolában.
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11 - 15.

MOZOGNI JÓ! – FLASHMOB

Csütörtökön rendhagyó módon telt az első szünet iskolánkban.
Mint máskor is az első szünetben, mindenki kiment az udvarra, de meglepetés várta a
gyerekeket. Szólt a zene, és néhány gyerek táncolni kezdett egy koreográfia szerint. Egyre többen
felbátorodtak és beálltak táncolni, így egy nagyon jó hangulatú flashmob alakult ki. Egy maroknyi
gyereknek előre betanította a mozdulatsort Debreczenyi - Gombkötő Erika testnevelő tanár, aki
elöl állva végig maga is mutatta a tánclépéseket, ezzel is bátorítva a gyerekeket arra, hogy
kapcsolódjanak be a közös produkcióba. A program egy közösségi rendezvényeket támogató
pályázat keretében valósult meg, így nemcsak az ide járó gyerekek, hanem a Vörösmarty iskola
néhány tanulója és kísérői, valamint a szomszédos Ifjúság úti óvoda teljes gyermeklétszámmal és
három óvodapedagógussal aktív részese volt az eseménynek.
Célja a gyerekek megmozgatása új mozgásformák biztosításával, közös élmények nyújtása, a
mozgás népszerűsítése. Több mint 260 gyermek és pedagógusaik tapasztalhatták meg a mozgás
örömét ezen az eseményen.

Czina Sándor Tagintézmény

21.

SZALAGTŰZÉS A BALLAGÓ
NYOLCADIKOSOKNAK

Hagyomány a szalagtűzés a Czina iskolában, jelzi az összetartozást évtizedek óta.
E különleges esemény május 26-án történt, ami az általános iskolákban nem jellemző,
iskolánkban viszont jeles nap a ballagáshoz közeledve. Ilyenkor a hetedikesek szalagot tűznek a
hamarosan elballagó nyolcadikosoknak, jelezvén összetartozásukat - és azt, hogy közeledik az
általános iskolás évek vége, az életük hamarosan megváltozik.
Emlékezteti a hetedikeseket arra, hogy hamarosan ők következnek, nekik kell dönteniük
további sorsukról, pályát, középiskolát kell választaniuk. Az iskola következő öregdiákjai ők
lesznek az új tanévben.
A szalagtűzés után osztálykép készült a 8. osztályosokról és az őket tanító pedagógusokról.
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26.

EGYÜTT A CSALÁD

rendezvény megvalósulásában sokat segített egy TÁMOP-os pályázat, melynek köszönhetően
május 29-én megtarthattuk a tanév legnagyobb sportrendezvényét. A pályázati pénzből a sportnap
finanszírozása mellett az iskola sporteszközeinek bővítésére is futotta. Programunk nemcsak a
gyerekeknek szólt, hanem a szülőket, nagyszülőket, testvéreket és egykori diákokat is vártuk ezen
a napon.
A programok összeállításánál ügyeltünk rá, hogy mindenki találjon magának megfelelő
kikapcsolódást. Különböző ügyességi-, sport- és népi játékokon mutathatták meg képességeiket a
diákok, a bemutatók keretében különböző sportágakkal ismerkedhettek meg, melyeket a
vállalkozó kedvűek ki is próbálhattak. Népszerű volt a váltóverseny, a kötélhúzás és a focimeccs
is.
A nap különlegessége az iskola körül szervezett 85 kilométeres váltófutás volt, hisz az iskola
1929. szeptember elsején nyitotta meg kapuit, ebben a tanévben ünnepli fennállásának 85.
évfordulóját. E jeles évfordulóra emlékeztek így a tanulók. A rendezvényt közös ebéd zárta.
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29.

