2.

MÁRCIUS

Iskolánk hagyományaihoz tartozik a tavasz kezdetére meghirdetetett nyílt nap, amely során a
beiratkozás előtt álló óvodások és szüleik megtekinthetik az iskolában folyó munkát. Idén március
másodikán nyitottuk ki kapuinkat és hívtuk egy kis játéra, tanulásra, nézelődésre a kicsiket.
Az első két órában a főszerep a leendő első osztályos tanitónéniké volt. A látogatók
megtekinthettek egy-egy órát Erzsike néninél és Lilla néninél, Laci bácsinál és Szilvike néninél
valamint Ági és Anikó néninél. A hagyományosnak mondható matematika és magyar órák után
következtek az iskolánk specialitásai: a harmadik órában informatika órákon vehettek részt az
ovisok Marika néninél majd később Anikó néninél is, azután pedig megismerkedhettek az énekkar
munkájával, amit a különböző korosztályú ének tagozatosaink mutattak be, valamint egy
különleges tabletekkel tartott kiránduláson is részt vehettek Anita nénivel, ahol egészen a robotok
világáig eljuthattak, és játszhattak egy jót a LEGO-s robotokkal.
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Nyílt nap
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MÁRCIUS

A 2015-2016-os tanévben is megrendeztük iskolánkban az immár hagyományosnak számító
iskolai szintű ki-mit-tudot. Rendezvényünk megmozgatta valamennyi tanulónkat, akik hetekig
lelkesen készültek a bemutatkozásra. A műsorban szerepelt vers, mese, jelenet, tánc, hastánc és
capoiera. Első alkalommal iskolánk tanulói egymás előtt mutatkoztak be, majd még egy
alkalommal a szülőknek, érdeklődőknek rendezett gálán. A gyerekek lelkes, kitartó készülését
siker koronázta - szülők és pedagógusok örömére!

Czina Sándor Tagintézmény

Cím kellene!!!!!!!!!!

11.

MÁRCIUS

Március 15-e nemzetünk egyik legnagyobb ünnepe, amikor az 1848-49-es forradalomra és
szabadságharcra emlékezünk. E nap az, amelyet a szabadságunk, Magyarország szabadságának
jelképeként él minden magyar ember szívében.
Mint minden évben, idén is megemlékeztünk erről a jelentős ünnepről. A szokások szerint idén
is a színjátszó szakkörösök készítettek műsort az iskola tanulói számára, bár az idei kissé eltért a
hagyományosnak mondható műsoroktól. A szakkörösök ugyanis gondoltak egyet, és a szokásos
verses vagy színpadi forma helyett egy merész műfajban próbálkoztak bemutatkozni: a szövegeket
rappelve mondták el, egy olyan stílusban, ami talán közelebb áll, és jobban megérinti a fiatalokat.
Az előadás alapjait a Pilvaker nevű esemény ihlette, és nagy sikerrel adták elő az iskola
közönségének.
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Nemzeti ünnep
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2016. Január 19-én hivatalosan is elindult az országos Vodafone Digitális Iskola Program. A
széles körű program keretében 1200 darab Vodafone Tab SpeedLTE táblagépet juttattak el
országszerte a 20 bekerülő iskolába. Iskolánk az OVMÁI Rákóczitelepi Tagintézménye 19
táblagépet vehetett át az átadó rendezvényen 124 tanuló nevében. Az ünnepélyes átadáson
Orosháza Város Önkormányzat képviseletében Dávid Zoltán polgármester, Orosz László
intézményvezető és Puskás Tiborné Általános helyettes mondott köszöntőt.
Beszédükben kiemelték, hogy a Vodafone segítségével az iskola igen jelentős lépést tett a
diákok digitális esélyegyenlőségének biztosítása felé.
„Igazi befogadó iskola vagyunk, a szó legnemesebb értelmében. Sok más intézménnyel
szemben nem mérlegelünk sem származás, sem anyagi helyzet alapján. Ez az oka annak, hogy
intézményünkben kiemelkedően magas a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű,
illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek száma. A nálunk tanuló gyermekek nagy része a
mindennapokban nem találkozik az infokommunikáció vívmányaival, a tabletek segítségével
azonban mostantól elérhetővé vált számukra a minőségi digitális oktatás.” - kommentálta az
eseményt intézményünk vezetője.
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Vodafone Digitális Iskola Program!
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Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézményében március 16.
és 23. között rendezték meg a Kék Bolygó Hetét. Az iskola e rendezvényét évek óta
hagyományosan a tavasz kezdetére, a Víz világnapja környékére időzíti, hiszen a hét a természet
védelméről szól.
A programok témája kapcsolódik Földünk megóvásának fontosságához, ezt a kérdéskört járják
körbe a tanulók rendhagyó, játékos, életkoruknak megfelelő formában.
Az alsó tagozat 56 tanulója, alkalmanként az óvodásokkal kiegészítve, nap, mint nap különböző
feladatokat oldottak meg, nagy lelkesedéssel, életkori sajátosságaikat figyelembe véve. Az első
nap programja a növényvilág védelméhez kapcsolódva a csíráztatás volt. Mivel az iskola azon
kevés kiemelt helyzetben lévő intézmények közé tartozik, amely csatlakozott a Komplex
Instrukciós Programhoz, a csoportmunkás foglalkozások is ennek jegyében zajlottak.
A gyerekek kézműveskedtek az újrahasznosítás jegyében; az elkészített darabokat az aulában
állították ki.
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Kék Bolygó hete Rákóczitelepen

