15.

JANUÁR

Rákóczitelepi ökotudatos gyerekek Budapesti kirándulása.
Az OVMÁI Rákóczitelepi Tagintézménye három éve nyerte el az ÖKO-iskola címet. Az
intézményben korábban is kiemelt figyelmet kapott a környezetvédelem, de azóta még többet
tesznek a diákok és a pedagógusok ezen a téren. Két éve ÖKO szakkör is működik az iskolában.
Tagjai részt vállalt a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület által koordinált Európai
Hulladékcsökkentési Héten, melynek megrendezésére 2015. november 21-29. között került sor.
Vállalásuk, tevékenységük és fő célkitűzésük közé tartozott, hogy közös összefogással felhívják a
gyerekek és szüleik figyelmét a helyes hulladékkezelésre, a hulladékká vált anyagok
újrahasznosításának fontosságára. A projekt megvalósításaként „A konyhától a kertig: Mindent a
komposztba, amit lehet!”, feladatot sikeresen teljesítették. Az iskolában tantermi komposztálók,
tantermi gilisztakomposztáló és az udvaron közösségi komposztáló került kialakításra. A pályázat
kiírója a végzett munka elismeréseként a felkészítő pedagógust és résztvevő gyerekeket meghívta
Budapestre, a projektzáró rendezvényre. 2016. január 15-én reggel 16 tanuló vette útját a főváros
felé. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét projektzáró rendezvényének helyszínén örömmel
fogadták őket. Rövid ismerkedések után a hivatalos program kezdetét vette. Az iskola részéről
Koszó Inez 3. osztályos tanuló élménybeszámolót tartott az iskolánkban megvalósuló
komposztálásról és természetbarát tevékenységekről. A pedagógusok szakmai beszámolóját
követően a gyerekek kreatív játszóházban kapcsolódtak ki. Az összejövetelen részt vett a Magyar
Környezeti Nevelési Egyesület munkatársain kívül a pályázat kiírója és képviselői, a résztvevő
iskolák kapcsolattartói és diákjai.
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JANUÁR

A Vörösmarty iskola január 25-én rendezte meg hagyományos szóbeli idegen nyelvi versenyét.
A város és a kistérség iskoláinak több mint 50 tanulója vett részt a megmérettetésen. A versenyzők
mindkét nyelven négy kategóriában és hat témakörben mérték össze tudásukat.
A verseny célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanórán kívüli idegen nyelvi kommunikációra,
ezzel is ösztönözve a tanulókat nyelvtudásuk további fejlesztésére, a használható nyelvtudás
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A művelődési ház által szervezett versenyen iskolánk 5. osztályosai az írás kialakulásáról,
fejlődéséről összeállított totó kérdéseinek megválaszolásával maximális pontszámot értek el. A
munka során számíthattak előzetes irodalmi-történelmi ismereteikre, ahogy az internet és az
iskolai könyvtár nyújtotta lehetőségekre is.
Fáradozásaik jutalma a barlangrajzoktól a könyvnyomtatásig terjedő időszakot átölelő interaktív
kiállításon való ingyenes részvétel, melyre az osztály valamennyi tanulója "jegyet váltott" a totó
eredményes kitöltésével.
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Tizenegyedik alkalommal rendeztük meg rendhagyó irodalom óránkat, melynek célja, hogy az
énekkar és a színjátszó szakkör tagjain kívül a többi gyerek is megmutathassa tehetségét,
kipróbálhassa, milyen is színpadon állni, nagyobb közönség előtt szerepelni.
A próbák során az osztályközösségek is formálódtak, a közös munka mélyítette az osztályok
közötti kapcsolatot. A szereplő gyerekek, tanítók, időt és fáradságot nem kímélve alkották meg az
előadásokat. A második és negyedik évfolyam tanulói, 6 osztályból körülbelül 150 gyermek lépett
fel a rendhagyó irodalom óra keretében a művelődési központ színpadán.
10 pedagógus, és segítő diákok készítették fel a tanulókat. A legkisebbek a mesék világán
keresztül gyakorolták a szép magyar beszédet. A negyedikesek produkcióiban a zenéé, a táncé és a
humoré volt a főszerep. Műsorunkat több százan tekintették meg, délelőtt az óvodások, az alsó
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