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November az egészség jegyében

Ha november, akkor egészségnevelési hónap a rákóczitelepi iskolában.
Ezekben a hetekben minden az egészséges életmód körül forgott, a téma beépült a tanítási
órákba és a délutáni elfoglaltságok közé.
Tanulóink készítettek rajzokat, plakátokat a helyes étkezésről és a testmozgás fontosságáról,
tisztasági őrjáratokban vettek részt, illetve közmondásokat és szólásokat gyűjtöttek a témakörben.
A délutáni programok során utcai futóversenyen mérték össze kitartásukat, gyógyteákat
kóstoltak, meghallgatták a védőnő témához kapcsolódó előadását.
Az alsó tagozatosok játékos sorversenyeken, a felsősök Activity bajnokságon vettek részt.
Technika órákon zöldség- és gyümölcsszobrokat készítettek, melyekből az iskola aulájában
kiállítást szerveztünk.
A leglátványosabbnak a tökgurító verseny bizonyult, mely során sütőtököket kellett minél
messzebb gurítani. A programot töksütés és kóstolás zárta.

Rákóczitelepi Tagintézmény

1 - 30.

60 ÉVES AZ ÉNEK-ZENE TAGOZAT
- JUBILEUMI KONCERT

Hatvan éve, az országban másodikként itt kezdődött el az ének-zene tagozatos képzés. Kodály
Zoltán akkor így fogalmazott: ,,Régi gondolatom, hogy ha új rendet akarunk ebben az országban,
akkor újjá kell születnünk a zenében is.”
Kitűnő felkészültségű, elhivatott pedagógusok (Pukánszky Jolán, Juhos Lenke) voltak az első
énektanárok, akiket ismert szakemberek (Dinnyés István, Dinnyés Istvánné, Németh Katalin,
Szalay Józsefné, Mosolygó Miklósné, Makó Ildikó, Dávidné Barta Szilvia és Tóth Margit)
követtek. Az itt végzettek közül több mint százan választották a zenei pályát élethivatásul,
énektanárok,

zenetanárok,

hangszeres

művészek,

operaénekesek,

szimfonikus

zenekari

muzsikusok, könnyűzenészek lettek, vagy a zenei közélet egyéb területén dolgoznak.
A tagozat ma is eredményesen működik. Vonzereje a sok egyéb lehetőségek ellenére
változatlan. Igazolva ezzel is a kodályi koncepció életképességét és a zene csodálatos nevelőerejét.
A péntek esti hangverseny valamennyi szereplője a zenetagozat volt és jelenlegi tanítványa,
akik külföldről és az ország különböző városaiból jöttek haza az ünnepi alkalomra.

Vörösmarty Székhelyintézmény

7.

Törptanoda a Vörösmartyban

Az idei tanévben második alkalommal hívta a Vörösmarty Mihály Általános Iskola a
nagycsoportos óvodásokat és szüleiket, iskolanyitogató „Törp-Tanodájába”.
Az immár harmadik éve nagy sikert arató programokon játékos, ügyességi, illetve pici
kreativitást igénylő feladatokkal ismerkedhetnek az iskolaköteles kicsik. A feladatok megoldása,
megfejtése, végrehajtása segíti őket az iskolakezdésben, és nem utolsó sorban az óvoda-iskola
közötti átmenetet is megkönnyítik a „Tanodában” szerzett ismeretek.
A közel 50 kis „törp” két helyszínen Törp-ecset (kézműves) és Okoska (logikai játék)
foglalkozásokon tette próbára „Törpiességét”.
A leendő első osztályos tanítók - Csernainé Gabnai Sára és Olajosné Farkas Ágnes -betekintést
nyújtott a résztvevőknek, az iskolában folyó kreatív kézműveskedésbe, és a Polgár Judit által
létrehozott Sakkpalota programba, mely utóbbit 4 osztályban már második éve nagy sikerrel
tanítanak.
Mindkét helyszínen nagyon lelkesen oldották meg az óvodások a feladatokat, és a jutalmuk
sem maradt el, hiszen a második „Törpnyomda” is bekerült a kis füzetükbe.
A gyerekek mosolygós arccal, csillogó szemekkel, izgatottan kérdezték, hogy mikor lesz a
következő alkalom, mert rendkívül jól érezték magukat.
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18.

LÉNA, INDIA, JÓGA
- EGÉSZSÉGNEVELÉSI HÓNAP

A Czina iskolában novemberben egészségnevelési hónapot tartunk minden tanévben számtalan
rendezvénnyel. E rendezvénysorozat keretében november 12-én Lénárt Léna Ferenc látogatott az
iskolába, élménybeszámolójából India különös világát ismerhették meg a gyerekek, és kisfilmen
láthatták a Kőrösi Csoma sírját meglátogató sportember hazafiságát, kitartását, a biciklizés iránti
elkötelezettségét.
Szintén India világát idézték meg egy jógafoglalkozás keretében november 14-én. Nagyné
Tihanyi Boglárka gyermekjóga oktató igazi mesevilágot teremtve állította össze a feladatokat a
gyerekek számára. Sok-sok kis oroszlán, kutya, pókember tornázott ezen a délutánon.
Az iskolában a hónap folyamán még számos program várta a diákokat, többek között lehetőség
volt vérnyomásmérésre, és mentősök is tartottak bemutatót. A gyerekek ügyeskedhetnek a döngető
-derbin, majd drog- és alkoholprevenciós valamint az egészséges életmódról tartott orvosi előadás
keretében kapnak felvilágosítást.
A sokféle ismeret birtokában egészségnevelési totót is kitölthettek a hónap folyamán.
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12- 28.

ARANY DOBÓKOCKA
MATEMATIKA VERSENY

A kistérség 11 iskolájának 98 tanulója indult a Czina tagintézményben rendezett Arany
Dobókocka matematika versenyen.
„A logikus gondolkodás a hétköznapi élethez, a világ működésének megértéséhez is
elengedhetetlen, ezért is fontos, hogy értsétek és szeressétek a matematikát” – Fésűné Bálint
Gizella oktatási referens ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a tizedik Arany Dobókocka JárásiVárosi Matematika Versenyt.
A hét helyi iskola mellett a békéssámsoni, a nagyszénási, a gádorosi és a pusztaföldvári
iskolából is érkeztek tanulók.
Az évfolyamonkénti helyezések mellett az Arany Dobókocka-díj is gazdára talált, amelyet
minden évben a százalékosan legjobb teljesítményt elérő diák kapja. Idén Györgyi Anna, a Czina
iskola 5. osztályos tanulója nyerte, 86 százalékosra teljesítette a versenyt.
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