MÁJUS

6.

Több mint negyed évszázados hagyomány a Vörösmartyban az a nap, amikor a gyerekek
előadásokkal, csoportos beszélgetésekkel, különböző iskolai szintű versenyekkel tisztelegnek
élővilágunknak.
Iskolánk diákjai számára az események sora már szerdán elkezdődött, a szegedi Partiscum
Mobil Planetárium izgalmas előadásainak megtekintésével. A pénteki programok az irodalmi
színpad bemutatójával indultak. A nap folyamán egy időben párhuzamosan több helyszínen
zajlottak az események. A rajzpályázat kiállításon a gyerekek megtekinthették egymás alkotásait,
pályamunkáit, a díszmadár, galamb, kaktusz és egynyári növények kiállításokon pedig igazi
különlegességeket láthattak.
Ezen a napon rendezték meg a városi-körzeti természetvédelmi versenyt az 5.-6 évfolyamon, a
kistérségi környezet és természetvédelmi versenyt a 3.-4 évfolyamon, az alsó tagozatosok területi
mesemondó versenyét, valamint a városi-körzeti szintű rajzversenyt is. A Madarak és fák napja
keretében a hagyományokhoz hűen diák mézkirálynő-választást is tartottak. Az idei évben
Mészáros Fanni, a Vörösmarty iskola 6. osztályos tanulója kapta a koronát, akinek feladata a
magyar méz és méhészeti termékek népszerűsítése lesz.
Természetesen nem lenne eredményes a rendezvény külsős barátaink, vendégeink nélkül sem,
akik évek óta rendszeres szereplői a Vörösmarty Madarak és fák napjának: Mihalik Csaba, Ifj.
Mihalik Csaba, Nyíri Ferenc, Bogdán György, Páhi Zoltán és Gyevi-Nagy Tímea, Süle Márton,
Ifj. Janowszky Sándor, Gál Zoltán a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
munkatársai segítették a nap sikeres lebonyolítását.
A programok sokszínű
eredményhirdetésével zárult.
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Madarak és fák napja

13.

MÁJUS

Péntek 13 szerencsés napnak bizonyult a Rákóczitelepi iskolában, hiszen ezen a délelőttön
tanulás helyett sportolhattak a diákok.
A program egy „utcakör”lefutásával kezdődött, majd az alsó tagozatosok sportbemutatóival
folytatódott. A legkisebbek kacsatánccal készültek, a nagyobbak ugrókötél és kézilabda bemutatót
tartottak, a harmadikosok tréfás kiképzőtáborrá változtatták a pályát.
A továbbiakban élménypedagógia foglalkozáson erősíthették a közösségi szellemet megtapasztalva mennyivel erősebbek lehetnek egy összetartó csapat tagjaiként, mint egyedül,
kötélhúzó versenyen mérhették össze erejüket és kipróbálhattak olyan sportágakat, mint a petang,
darts, csocsó, floorball vagy a falmászás.
A program utolsó órájában a felső tagozatosok focibajnoksága kötötte le a figyelmet. Azok
pedig, akik valami újdonságra vágytak, megismerkedhettek a pingvintánc alaplépéseivel.
A délelőtt eredményhirdetéssel zárult.
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28.

MÁJUS

A Vörösmarty iskolában május 28-án lehetőséget kaptak az informatika területén kiemelkedő
képességű tanulók és a számítástechnikát eszközként használó gyerekek is tehetségük
bemutatására. A résztvevők jó hangulatban töltötték el a napjukat, sok érdekes információval és
hasznos jutalmakkal tértek haza.
Idén 20. alkalommal rendeztük meg Békés megyei egyetlen általános iskolásoknak kiírt
informatika versenyét, amivel idén egy időpontban került megtartásra a 11. Békés Megyei
Szakiskolások Informatika Versenyének döntője is. A jubileum alkalomból egy kiállítást is
megnézhettek a résztvevők a számítástechnika, és a verseny elmúlt éveinek változásáról.
A megyei döntőre 115 tanulóból 60 diák jutott be, ahol három kategóriában versenyeztek a
tehetségek megyénk több településéről. A vetélkedőn az informatikatagozatos diákok mérték össze
tudásukat, a normál tanterv szerint tanuló diákok pedig lehetőséget kaptak a különböző
alkalmazások: videók, prezentációk, weblapok, képek bemutatására.
A nap folyamán a jelenlévőknek módja nyílt a multimédia és videó bemutatók, valamint a
grafikai alkotások megtekintésére és a Vörösmarty egyik volt diákjának, Dávid Máténak
„Multiplatform játéktervezés” című előadását is meghallgathatták.
A versenyen az Orosházi Média Kft. által felajánlott legtehetségesebb orosházi versenyző
különdíjat – a zsűri döntése alapján – Kiss Dorina, a Vörösmarty iskola 8.a osztályos diákja kapta.
Dorina az iskola ének – zene emelt tagozatán tanul, de a zenei műveltség megszerzése mellett az
informatika területen is jeleskedik. A Békés megyei számítástechnika verseny számítógép
használata kategóriában 2013-ban megyei 5., 2014-ben megyei 1., 2015-ben megyei 3., 2016-ban
megyei 1. helyezett lett.
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