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SZÜRETI MULATSÁG,
ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Szüreti mulatságot tartottunk a Czina iskolában, melynek keretében gyűjtést szerveztünk a
Szikhát kutyamenhelyen élő kutyusoknak.
A Czina iskolában hosszú évekre visszanyúló rendezvény, hogy a tanév első szabadidős
rendezvénye a Szüreti mulatság, melyet rendszeresen az Állatok Világnapjával kapcsolunk össze.
Ebben a tanévben új kezdeményezés volt, hogy a Szikhát Kutyamenhely javára gyűjtést
szerveztünk, melyet nagyon pozitívan fogadtak a diákjaink. Az osztályközösségek közös
felajánlása mellett sok tanuló és szülő saját adományt is hozott. A szárazeledel mellett
etetőedényeket és sok játékot is összegyűjtöttek a gyerekek. Iskolánk tagintézmény-vezető
igazgatójától, Juhász Józsefnétől a menhely nevében Lénárt “Léna” Ferenc vette át az adományt,
majd a gyerekekkel közösen megnéztek egy rövidfilmet a kutyamenhelyről. Ezen a délutánon a
szokásos mustkészítés mellett tanulóink és vendégeink az Ifjúság úti óvoda tánccsoportjának
valamint iskolánk táncszakköröseinek bemutatója után kézműves foglalkozáson vehettek részt,
„pónigolhattak”, és megcsodálhatták a különleges termésbábokat, valamint azt a termésekből
összeállított paraszti életképet, melyet a 2. a osztály készített szülői segítséggel. A délután
folyamán elméleti tudásukról is számot adhattak a gyerekek, az 1-2. osztályosok egyéni, a 3-8.
évfolyamok csapatverseny formájában. Ez utóbbit az iskolában rendszeresen közreműködő
szegedi Csemete Egyesület szervezte, bonyolította le és oklevéllel, tárgyjutalommal díjazta.
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3.

HULLADÉKGYŰJTÉS

A Vörösmartyban ebben a tanévben is megrendeztük az őszi papírgyűjtést. A
környezetvédelem mellett az osztálykasszák gyarapítása volt a cél. Természetesen azt nem
kötöttük a gyerekek orrára, hogy némi nevelési célzattal is buzdítjuk munkára őket. Egy ilyen
hulladékgyűjtés jó alkalom a közösen végzett munka örömének megismerésére, átélésére. Ilyenkor
nem csak (alsóban főleg nem) a gyerekek gyűjtenek, hanem az egész család, rokonok, szomszédok
megmozdulnak a nemes ügy érdekében.
Az eredményességet pedig az egész osztály egy emberként ünnepli. A takarékosság és az
informatika áldásos hatása természetesen itt is érezteti hatását. Évről évre egyre kevesebb papír
gyűlik össze, de tanulóink ebben az évben is kitettek magukért a mintegy 16 tonna papírhulladék
összegyűjtésével.
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9.

KÖZLEKEDÉSI JÁTSZÓHÁZ

Hagyományainkhoz híven idén októberben is megrendezte iskolánk a közlekedési játszóházat
az első osztályosok számára. Az iskola egyik udvara erre a délutánra átváltozott forgalmas
közlekedési helyszínné: a gyerekek egy része gyalogosan, más része kerékpárral közlekedett a
kihelyezett közlekedési táblák, működő közlekedési jelzőlámpák segítségével.
Az iskola másik udvarán ügyességi akadálypályán juthattak át a gyerekek Laci bácsi
segítségével. Még két

helyszínen

vártuk a gyerekeket: közlekedési puzzle kirakásában

versenghettek egymással, illetve tanító nénijeik segítségével közelebbről is megismerkedhettek a
gyerekek a közlekedést segítő táblákkal: melyek a tiltók, melyek a tájékoztatók, és melyek a
szabad utat jelzők. Akinek kedve volt, el is készíthetett magának egy-egy választott kis táblát.
Reméljük, hogy a kis elsősök a tanultak hatására még inkább nyitott szemmel járnak az utcákon,
és a közlekedési szabályokra is figyelve közlekednek majd!
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16.

HAGYOMÁNYÖRZŐ NAP

Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye idén ünnepli
fennállásának 85. esztendejét. A tantestület, a szülők, az iskola tanulói és az öregdiákok
iskolatörténeti hagyományőrző napon, 2014. október 22-én tisztelegtek a múlt előtt.
Délelőtt a népiskolai oktatás gazdag örökségéből merítve rendhagyó feladatokkal elevenítették
fel az alapítás körüli időket. A foglalkozásokat korabeli tankönyvek szemelvényei alapján
tartották.
Délután öregdiákok idézték fel emlékeiket. Ebben segített dr. Héjja Julianna levéltáros, aki
Rákóczitelep, valamint az iskola történetéről tartott előadást. A rendezvényen Hegyesi Tibor
festőművészt is méltatták, illetve Németh Józsefné Gondolatfoszlányok című írásából hallhattak
részleteket.
A nap szórakoztató programmal zárult: estére az iskola átalakult "kísértetkastéllyá".
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