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ELSIRATTUK A TANÉVET A CZINÁBAN

Június első hetében a Czina iskolába játékos vetélkedőre hívtuk a város általános iskoláinak
végzős osztályait.
A Sulisiratóra benevezett csapatok számot adhattak leleményességükről és ügyességükről is a
különböző feladatok megoldásakor. A tanév zárásának ez a módja kicsit sem szomorkás.
Az első feladat a csapatok rövid bemutatkozása volt, ezután a rendezvény hangulatához illően
következtek a vidám feladatok: vízibombával vízhordás, betűtésztából iskolai szavak kirakása,
kosárra dobás háttal, valamint szöveges logikai és memóriajátékok megoldása.
A végeredmény:
1. Vörösmarty iskola csapata
2. Eötvös iskola csapata
3. Czina iskola csapata
A jutalmakért és a nagyszámú szurkolótábornak is a kitartó szurkolásért köszönet jár.

Czina Sándor Tagintézmény
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A TE IS PROGRAM

A program célja, hogy egy különböző korú, nemű, képességű és mentalitású, elsősorban
hátrányos helyzetű tanulókból álló 10-12 fős gyerekcsoportból a programok szervezése során
csapat kovácsolódjon. A folyamat során mindenki megtalálhatja az erősségét, fejlődnek a szociális
kompetenciáik, megtanulnak együtt működni, felelőséget vállalni.
A program jó lehetőséget biztosít, hogy a csoport tagjai – ki-ki a saját képességeit kamatoztatva
– megismerhesse a csapatban működés alapvető szabályait, sikerélményhez jussanak a közösen és
eredményesen végzett munka során. Az elvégzett tevékenység alapján elmondható, hogy a
sikerélmény és a jól végzett munka okozta elégedettség garantált.
Az országos program eredetileg szeptembertől kezdődött volna, de az adminisztráció útvesztője
erősebbnek bizonyult. Így az alakulás valójában október közepére esett. Ennek ellenére már év
elején elkezdtük a TE IS csoport megalakítását, a tervezést és a TE IS kuckó kialakítását.
Az első program, amiben részt vettünk a csapattal, a Magyar Diáksport Napja alkalmából
rendezett sportnap volt. A bemelegítésben a futók nyilvántartásában, a lebonyolításban már ők
segítettek, ahogyan a kardoskúti tanulók vendégeskedése apropójából megrendezett tökgurítás
során is. (bemelegítés, pálya előkészítése, tökök visszagurítás...)
November 10-től pedig már „dübörgött” a projekt, egyre több rendezvényünkön,
sportfoglalkozásunkon segítettek a szervezésben a TE IS-es gyerekek, illetve heti rendszerességgel
állítottak össze mozgásos programokat. A tanév végéig összesen 60 programot szerveztek. Ezek
között voltak nagyobb lélegzetű megmozdulások és voltak „villám” programok. (Célba rúgó és
célba dobó verseny, váltóversenyek, focimeccsek, kötélhúzás, tollasozás, stb.)
A program egy nagyon jól kitalált egységes rendszer, az idei tanévben 144 iskola tanulói
próbálhatták ki. Júniusban bár hivatalos, hagyományos értelemben vett projektzáró nem volt, de
egy ebéddel összekötött zárórendezvényt szerveztünk a gyerekeknek és a programban segítőknek.
Ezzel a pályázatnak ezt a részét lezártuk, de a TE IS csapat tagjainak lelkesedését látva, jövőre
még lesz folytatás, ha pályázati kereteken kívül is...

Rákóczitelepi Tagintézmény
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BOLONDBALLAGÁS

Ez a nap valószínűleg a legtöbb nyolcadikos számára a leginkább várt nap volt a tanévben.
Ekkor tartottuk meg a bolondballagást a Vörösmarty Tagintézményben.
A végzős diákok legalább annyit készültek erre a napra is, mint az ezt követő ballagásra. Ki
kellett választani a lehető legviccesebb ruhákat és meg kellett szervezni a napi szórakoztató
programot a tanulótársaik szórakoztatására. És amíg a ballagáshoz ebben rengeteg tanári, szülői
segítséget kapnak, itt csak magukra számíthattak.
A nap a hagyományok szerint indult: a kifestett, kiöltözött nyolcadikosok síppal, dobbal
hangosan énekelve vonultak végig az osztályokon és aki csak hagyta magát, attól egy
búcsúpuszival köszöntek el. A felvonulás után következtek a bemutatók. A 8.a-sok egy zenés,
táncos produkcióval készültek, a 8.b-sek egy humoros filmet forgattak, aminek a bemutatóját erre
a napra időzítették, a 8.c osztályosok pedig egy játékos, vicces sorversennyel, ahol a végzős
diákok együtt küzdhettek egymással és egymásért. A nap befejezéseként tanár-diák kosármeccs
volt. Ismét a tanárok győztek, persze a diákok udvariasak voltak, és hagyták őket nyerni... vagy
mégsem?

Vörösmarty Székhelyintézmény
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BALLAGÁS

Ezen a napon a nyolcadikos tanulóink iskolai életének legfontosabb, utolsó ünnepére került sor
a Vörösmartyban: a ballagásra. Erre az alkalomra ünneplőbe öltözött az iskolánk. Az épületet
kívül-belül 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 20142015. tanév Vörösmarty-díjasai Dér Dorottya Noémi (8.a), Erostyák Rebeka Sára (8.a), Kupeczki
Fanni (8.a) lettek, nevelőtestületi dicséretet Kis Krisztina, Hajdu Vivien, Kéri Martin, Nagy
Dominika Eszter, Petrányi Levente, Csordás Bence és Héjjas Kitti kaptak. Kívánunk nekik, és
minden nyolcadikosnak további sikereket az elkövetkező tanulmányaik során!

Vörösmarty Székhelyintézmény
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SZILVÁSVÁRADON JÁRTAK
A LEGJOBBAK

A jó teljesítményt kirándulással jutalmaztuk a Czina iskolában. Immár harmadik alkalommal
kirándulhattak a Czina Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítványa szervezésében azon
tanulók, akik ezt a tanévben nyújtott tanulmányi és különböző versenyeken mutatott
teljesítményükkel kiérdemelték.
A jutalomkirándulás egy névtelenséget kérő adományozó jóvoltából valósulhatott meg. Az úti
cél idén Szilvásvárad volt. A Szalajka-völgyében töltött nap során megcsodálhatták a gyerekek a
természeti szépségeket, személyes tapasztalatot is szerezve sok, az iskolában tanult ismeretről. A
kisvonatozás, és a hosszú séta után izgalommal várták, hogy bobozhassanak. A félénkebbek
óvatosan, a bátrabbak a „száguldás” lehetőségét jobban kihasználva tették meg a pályát. Hazafelé
jövet így vélekedtek: „Hosszú volt az út, de megérte.” „Köszönjük ezt az élményt annak a
támogatónak, aki ilyen formán gondol ránk, czinásokra.”

Czina Sándor Tagintézmény
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