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CSODAVILÁG A VÖRÖSMARTYBAN
Ezzel a céllal hívta az idén az Orosházi Vörösmarty Általános Iskola az óvodából érkező
gyermeket az iskolapadba. A Csodavilág program 9. éve segíti a gyermekek beilleszkedését egy új
világba, az iskola szokásrendszerébe. A program évente meg-megújul, de egy dolog az
változatlan: csak játékos módszerekkel tanulnak ebben az iskola-előkészítő és befogadó
programban a gyerekek. A két hét feladata az volt, hogy az óvodából kilépő gyermekek érzelmi és
pszichés megpróbáltatásait megkönnyítsék a nevelők. Az egész iskolát megmozgató feladatok
megoldásakor minden helyzeten tanultak a gyermekek. A szokásrendszert, a házirendet az idősebb
diákok segítségével példamutatásával ismerték meg a kisdiákok.

A napok „beszédes nevei”

árulkodnak a tevékenységek sokszínűségéről, a játékosságról, ugyanakkor elkezdődik a
képességek fejlesztése, az önálló tanulás kialakítása. De a mozgásra és pihenésre is jutott idő!
Így volt ez az idén is: minden elsős kisdiák megkapta tanúsítványát, hogy ő mostantól a
Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanulója.
A két hét alatt a gyermekek és a felnőttek is nagyon elfáradtak, de a boldog mosoly azóta is ott
bujkál az arcokon! Most már igazi iskolássá lett minden „vörösmartys” elsős gyermek.
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III. RÁKÓCZI FESZTIVÁL

Szeptember 13-án az év legnagyobb helyi eseménye zajlott Rákóczitelepen. Már hagyomány,
hogy a hónap egyik szombatján falunapot tartanak. A Rákóczitelepi Vasas Sportpályán szervezett
programon részt vett a DumaSzínház, élvezhettük a Dél-Békés Mentőcsoport roadshow-ját,
valamint ingyenes ugrálóvár, játékos versenyek, kispályás labdarúgás, arcfestés, íjászat is várta az
ide látogatókat. A programok sokszínűségéről meséljenek a képek.

Rákóczitelepi Tagintézmény
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VÖRÖSMARTY-NAP

Szabadtéri, önfeledt játszást terveztek Gyopárosra a szervezők a pénteki Vörösmarty-napra, az
időjárás azonban közbeszólt, így nem merték megkockáztatni a kinti rendezvényt. Az iskola
épületében és udvarán viszont megünnepelték iskolájuk múltját, jelenét, értékeit. A program a
Zene-bona nevet viselte, ezzel is az idén hatvanéves ének-zenetagozatukra irányították az
iskolások figyelmét. Vetélkedők egész során vehettek részt a diákok: volt zenefelismerés,
drámajáték, de tartottak nekik néptánc, moderntánc és dráma foglalkozásokat is. Matematikai
fejtörő keretében az iskola történetét is feldolgozták.
Délután Vörösmarty labdarúgókupát szerveztek, amelyen a város iskolásai mérhették össze
tudásukat. Az esti programot a Harangos Néptáncegyüttes táncháza indította, a (F)Apácák
Énekstúdió vidám műsorral készült a szépszámú közönségnek, hiszen a tanárok, diákok és szülők
mellett minden érdeklődő orosházit szívesen láttak pénteken. A Mr. Shame zenekar koncertje
megkoronázta az estet, végül tűzzsonglőrök bemutatója zárta a programot.

Vörösmarty Székhelyintézmény

26.

KARDOSKÚTON TÁNCOLTAK
A CZINÁSOK

A néptánc rejtelmeibe avatták be a czinás néptánc szakkörösök a kardoskúti diákokat. Az
Orosházi Tankerület vezetője, Szűts Gézáné, valamint a Vörösmarty iskola vezetése és
pedagógusai részletes programtervet dolgoztak ki a nyár folyamán a kardoskúti iskola számára. Az
egyéni fejlesztésekre és a tehetséggondozásra helyezték a hangsúlyt, a kínálatban szerepel tánc,
nyelvi szakkörök, matematika és magyar korrepetálása.
A program részeként a Czina iskola 26 alsós, felső tagozatos néptánc-szakkörös tanulója
látogatott el a kardoskúti kisdiákokhoz Balogh Sándorné szakkörvezető vezetésével. Kíváncsian
vártak bennünket, egy tanteremben alakították ki számunkra a színpadot. A kötetlen beszélgetés
alatt elmesélték tanulóink, hogy a délutáni szabadidős foglalkozások keretében milyen
lehetőségeik vannak a Czina iskolában. A kisebbek a néptánc alapjaival a szabadidő keretében
ismerkednek, a nagyobbak szakköri formában folytathatják e kedvelt tevékenységet. Dunántúli és
rábaközi dallamokra mutattuk meg mit is sajátítottunk el eddig. Vendéglátóink is szívesen
kapcsolódtak be a táncba. A bemutató után házigazdáink örömmel mutatták meg iskolájukat, és a
nagy füves udvaron jót játszottunk együtt. A szíves vendéglátást megköszönve meghívtuk a
kardoskúti gyerekeket október 3-ra a szüreti rendezvényünkre.

Czina Sándor Tagintézmény
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