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Nyárvégi Hírlevél
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Nyárvégi Hírlevél

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Pára gyűl a
domb mögött,
esőfelhő
lődörög,
szürkül
az ég
kékje:
pöndörödik a levél,
bokor mögül fürge szél
ugrik
ki a
rétre.
Jaj, be kár,
Jaj, be kár,
búcsúzkodik már a nyár,
egy fűszál
tetején
sír egy katicabogár.

Fő-hajtás verseny: június 7.

Idén Újszegeden a LIGET lett nagyszerű helyszíne a szegedi iskola-védőnők szervezésében
immár 4.éve megrendezett városi, egészségügyi témájú
versenynek, mely a FŐ-HAJTÁS nevet kapta. Minden
állomáson a védőnők várták a diákokat rendkívül változatos, a helyi adottságokat jól kihasználó, sportos feladatokkal (pl.: kosárra dobás) és az előző években már
megszokott (elsősegély nyújtás, rekeszmászás, gyógynövény felismerés stb.) próbatételekkel.
Június 7 -én, pénteken idén is külön versenyeztek a
közép, és általános iskolások. Az eredmény hirdetésnél
minden résztvevő kapott valamilyen ajándékot! Köszönjük kedves Védőnők! Az ott készült fotók
önmagukért beszélnek!
Iskolánkat négy hetedikes tanuló képviselte: Ballai Marcell, Fazekas György, Horváth Luca, Maczelka Diána.
Remekül helyt álltak, és 13 csapatból a megtisztelő 5.
helyen végeztek Ördög Nóra tanár nő kíséretében. A
tanulók felkészítésében még Kocsispéterné Szemes
Ágnes védőnő is részt vett.
Nagyon jól éreztük magunkat, mi biztosan jövőre is ott
leszünk a "Hajtás" sorozat izgalmas állomásain!

A 4. b búcsúja alsós tanítóitól

DÖK-nap: június 7.

Bankett: június 12.

Kötélugró bemutató a Gyertyámos utcai Óvodában: június 7.

Búcsú a portás nénitől: június 24
Minden történet véget ér valahol,
de az életben minden vég valami újnak a kezdete!”
„

Kedves Icuka néni!
Nyugdíjba vonulása alkalmából szeretettel köszöntjük. Köszönjük , hogy mindig számíthattunk segítségére.
További jó egészséget kívánunk!
Az iskola dolgozói és diákjai

6. a osztály kirándulása Egerben és környékén

Nagy öröm számunkra szerkesztőknek, ha a szülők, gyermekek lelkesedését látjuk, mert általa
érezzünk, hogy munkánknak értelme van. Szavaink, képeink célba értek. Nézitek, figyelemmel kíséritek Hírújságunk anyagát. Így történt ez tanév
végén, mikor a 6. a osztályos Palázsy Miklós képeit édesanyja behozta nekem. Egerben jártak osztálykiránduláson, és bebarangolták a környéket,
mint például a Szalajka völgyet. Örömmel tesszük
közzé Miki képeit. Reméljük a jövőben példáját
követitek, és ti is adtok le nekünk képes, szöveges
beszámolót.
Gregusné Juhász Eleonóra (szerkesztő)

Búvárúszó Országos Diákolimpián Hód Kupa Hódmezővásárhely
2013. 06. 21.

Lovász Luca 2.a osztályos tanuló

Lovász Luca 2. a osztályos tanuló

200m gyors

1.hely

100m gyors

2.hely

1. hely: 50 m uszonyos gyorsúszás és 200 m ugy.;
2. hely : 50 m uszonyos pillangó;
3. hely : 100 m uszonyos gyorsúszás.

50m gyors

2.hely

50m pillangó

4.hely

Farkas Richárd 2.a
50m delfin

4.hely

100m gyors

6.hely

Fodor Petra úszó eredményei:
EMEL Kupa Nemzetközi Úszóverseny:

100 m gyors IV.
100 m vegyes IV.

Csongrád megyei Hátgerinc Kupa:

100 m gyors V.
4x50 m gyorsváltó VI.
4x50 m hátváltó V.

Megyei Diákolimpia

100 m hát III.

Bácsvíz Kupa

100 m hát III.

Van aki ennyire bánkódott, hogy véget ért ez a
tanév

NyelvÉsz: június 17-21.

A vakáció első hetében tizenkét kis nyelvÉsz az első osztályból ismét
ceruzát, papírt, sőt könyvet vett a kezébe, és írtak, olvastak, feladatokat oldottak meg. Mégis másképpen, mint az előző hetekben, hiszen
táboroztak ezeken forró júniusi napokon iskolánk falai között.
Minden nap meg kellett találniuk az elvarázsolt feladatsorokat,
amelyben egy bábfigura, Misi mókus segítette, vagy éppen tréfálta
meg őket. Az egyik reggel például egy igazi süni vackára sikerült elrejtenie az egyik borítékot, s némi morgás, szuszogás után tudtuk csak
megszerezni a kisudvar egyik árnyékos zugából az aznapi feladatsort.
Rejtvényeket fejtettek meg, megismerkedtek Benedek Elek A kecskebékák királya című meséjével, amit a fák alatt olvastunk el, majd pedig egy igazi vázlatot is írtak a hét leforgása alatt. Volt bábozás, játék
a mozdulatokkal, mimikával, szavakkal, nevetéssel… s született egy új
csokinév a tábor végén, MacskanyelvÉsz elnevezéssel.
Köszönöm a kis NYelvÉszeknek a kitartást, s azt a tudást, amit tőlük
kaptam, szüleiknek a bizalmat, s szeretném, ha 2014. június 16-án újra találkoznánk.
Jövőre, veletek, ugyanitt… addig is olvassátok Bencze Imre Édes,
ékes anyanyelvünk című versének egyik részletét.
Kezdjük tán a jó szóval: Tárgy esetben jót.
Ámde tóból tavat lesz, nem pediglen tót.
Egyes számban kő a kő, többes számban kövek.
Nőnek nők a többese, helytelen a növek.
Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek,
Aminthogy a cső nem csők, magyarföldön csövek.
Anyós kérdé van két vőm, ezek talán vövek?
Azt se tudom mi a cö, egyes számú cövek?
Csók - ha adják - százával jó, ez benne a jó.
Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó?
Nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.
Miskolcon, ám Debrecenben, Győrött, Pécsett, Szegeden,
Mire mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen.

Kötélugró tábor június 24-28.

A táborlakók

Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy a nyári
szünet elején kötélugró tábort szervezünk az érdeklődőknek. Idén júniusban 24-28-ig rendeztük
meg ezt a tábor, melyben a gyerekek lelkesen és
kitartóan tanulták az egyéni technikai elemeket, és
a nagyköteles csapatgyakorlatokat. A hatékonyabb
munka érdekében iskolánk 2 tornatermében külön
zajlottak a foglalkozások a kezdőknek és a haladóknak. Az ugráló kötelezés mellett gimnasztika,
jóga
gyakorlatok,
bordásfal-,szekrény,padgyakorlatok színesítették az edzéseket, de
nagy sikere volt az akadálypályának, a talajgyakorlatoknak és a játékoknak is. A kemény, izzasztó munka mellett a jó hangulat is tükröződik a táborban készült fényképekről.
Ördög Nóra tanárnő

Angol tábor: június 17-21.

Nyelvi táborok
A tanév befejeződött, de nem mindenki adta át magát
azonnal a vakáció örömeinek. Néhányan máris a játékos
nyelvtanulást választották időtöltésnek. Mint ahogy a korábbi években is, ezen a nyáron is felkínáltuk a nyelvi tábori foglalkozásokat angol és német nyelvből. Az angolosokat három csoportba osztottuk korosztályuk, tudásszintjük szerint. A legkisebbekkel Kurucsainé Pécsi Hajnalka tanárnő foglalkozott, a két nagyobb csoport felváltva vettek részt Nemes Dániel tanár úr és Niemi Mária tanárnő programjain. A németesek Cseh Valéria tanárnő
vezetésével fejlesztette tudását.
A nyelvi tábor lényege, hogy játékokon, játékos feladatokon keresztül, felszabadultan, és jó kedvvel gyakoroljuk
az idegen nyelvet. A tanév során a csengőszó határt szab a
tevékenységeknek, az osztályzástól való félelem pedig a
bevállalásnak. Egy izgalmas olvasmányt, vagy játékot
nem kell abbahagyni, amikor az egész délelőtt a rendelkezésünkre áll. Megpróbálhatjuk magunkat kifejezni, akkor
is ha nem vagyunk biztosak mondatszerkesztésünk helyességében. Énekeltünk, játszottunk, táncoltunk, vetélkedtünk, rajzoltunk, természetesen angol nyelvű utasításokat követve és nevettünk nagyon sokat. A nagy meleg
sem szegte kedvét azoknak a gyerekeknek, akik a nyelvtanulásban örömüket lelik és látják szépségét, fontosságát.
Niemi Mária tanárnő

Német tábor június 17-21.

Ballagás: június 14.

Tavaly az olimpia tartotta lázban a világot, idén a 15. FINA vizes világbajnokság Barcelonából. Ismét kiszurkoltuk magunkat. Köszönjük a szép érmeket és eredményeket. Gratulálunk!
Hosszú Katinka a 200 méteres vegyes
úszásban lett világbajnok

Gyurta Dániel 200 méteres mellúszásban
világbajnok lett

A magyar úszósport első háromszoros világbajnoka lett Hosszú Katinka, miután megnyerte Barcelonában a 400 vegyest.

A férfi vízilabda-válogatottunk megnyerte a
barcelonai világbajnokságot.

A női vízilabda-válogatott bronzérmes lett

Hosszú Katinka bronzérmes lett
200 méter pillangón

Cseh László 100 méter
pillangón lett második

Benedek Miklós szövetségi kapitány
így szurkolt a világbajnokságon

A szegedi Olasz Anna 5 km-es nyílt vízi
úszásban 12. helyen végzett, míg 10 km-en
Risztov Évát is megelőzve lett 5. Risztov Éva
a 9. helyen végzett.

A Magyar Atlétikai Szövetség kezdeményezésére az előző tanévtől kezdve az általános iskolák alsó tagozatán beindult a Kölyök Atlétika Program. Iskolánk testnevelői a továbbképzési és előkészületi feltételeket
teljesítették, így augusztus végén iskolánk megkapta a várva-várt ( kb.
260 ezer Ft értékű! ) sport eszköz oktatási csomagot. Tanulóink örömmel birtokba is vették rögtön az újszerű, sokoldalúan használható, vidám-élénk színű sportszereket!

Krékity Vera
3.a osztályos
tanulónk
beszámolója

Biztos sokan utaztak közületek a nyáron: itthon vagy
külföldön. Akiknek nem adatott meg nagy utazás, az
itthon maradt és városunk szépségeiben gyönyörködhetett. Érdemes itthon is szétnézni.

Nyári lakók az iskolában:

„Ma van az a holnap, amelytől tegnap annyira féltél.”

Olvasás világnapja: szeptember 08.

Szeptember 8. az olvasás világnapja, az AKG Alapítvány a Marczi
és az Olvasásklinika közreműködésével ez alkalomból egy egész
napos eseményt rendez, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet
az olvasás fontosságára, valamint, hogy az olvasás élményét megosszák, népszerűsítsék.
A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, második kerületit és más kerületek olvasóit, iskolást, tanárt, szülőt, gyermeket,
írót és olvasót előadásokkal, könyvcsere programmal, dedikálásokkal, gyerekprogramokkal, bemutatókkal, kedvezményekkel,
ebookokkal. Mindennel, ami könyv és olvasás. A program az
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság támogatásával valósul meg.
A belépés ingyenes, kilépés könyvvel! További információk elérhetők az www.olvasasvilagnapja.hu weboldalon.
Mi pedig szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik ellátogatnak a rendezvényre. Várjuk, hogy milyen élményekkel és könyvekkel tértek haza,
illetve nagy örömmel vennénk, ha kis szöveges, rajzos esetleg fényképes
beszámolót is készítenétek az általatok legutoljára elolvasott könyvről.
Ígérjük, következő számunkban közzétesszük a beadványokat.
Előre is megköszönve fáradozásotokat: A szerkesztőség

" természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember
A
léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel,
mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára."
Szent-györgyi Albert

Zöld jeles napok:
A zöld jeles napok nem ünnepek, hanem felkiáltójelek a naptárban – felhívják a figyelmet arra, hogy
az emberiség nem bölcsen gazdálkodik erőforrásaival, és ez komoly problémákat okoz környezetünkben és
a társadalomban egyaránt.
Szeptember 16. Ózonvédelmi világnap
A sztratoszférikus ózonkoncentráció csökkenése tény, amely az ózonpajzs csökkenésében, az
„ózonlyuk” növekedésében, ill. a magaslégköri ózonréteg ritkulásában mutatkozik meg. Az
Antarktiszon már l982-ben alacsony sztratoszférikus ózonkoncentrációt észleltek, majd l985-ben
megállapították, hogy l977 és l984 között a tavaszi évszakban az ózontartalom 40 %-kal csökkent.
Gyakorlatilag felfedezték az „ózonlyukat”. 1992-ben az északi földrészen felfedezték a „második
ózonlyukat”. A rendkívül veszélyes probléma megoldásának elősegítésére l987. október l6-án
Montreálban nemzetközi egyezményt írtak alá a halogénezett szénhidrogének gyártásának és felhasználásának korlátozásáról. Szeptember l6-a az ENSZ kezdeményezésére az Ózonpajzs Világnapja, melyet nálunk 1995-től tartanak meg.
 Szeptember 16-22. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
 Szeptember 20. Szemétszedési világnap
 Szeptember 22. Madár megfigyelési világnap
 Október 4. Az állatok világnapja
 Október 22 Földünkért világnap
 November 25. „Ne vásárolj semmit” Nap
 December 29. A Biodiverzitás védelmének világnapja
 Február 2. A vizes élőhelyek világnapja
 Március 1. : Újrapapír Világnap : A magyarországi Hulladék Munkaszövetség (Humusz) által 2006ban indított nemzetközi környezetvédelmi kezdeményezés célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a pazarló papírfogyasztásra, valamint az újrapapír használatának környezetvédelemi előnyeire.
 Március 6. Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap
 Március 22. A víz világnapja
 Március 23. Meterológiai világnap
 Április 14. Gátellenes világnap
 Április 18. Műemlékvédelmi világnap
 Április 22. A Föld napja
 Április 24. A Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja
 Május 10. Madarak és fák napja
 Május 15. Nemzetközi Klíma Akciónap
 Május 24. Az Európai Nemzeti Parkok Napja
 Június 5. Környezetvédelmi világnap
 Június 8. Az Óceánok Világnapja
 Június 17. Világnap az Elsivatagosodás és az Aszály Ellen
 Június 21. A Nap Napja
 Július 1. Építészeti világnap
 Július 11. Népesedési Világnap
Forrás: internet

Tájékoztatás a 2013/2014-es tanév rendjéről

1. A 2013/2014. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2013. szeptember 2.
(hétfő) és utolsó tanítási napja 2014. június 13. (péntek). A tanítási napok száma
száznyolcvan nap.
A tanítási év első féléve 2014. január 17-ig tart. Az iskolák 2014. január 24-ig
értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az őszi szünet 2013. október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4.
(hétfő).
(2) A téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2013. december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási
nap 2014. január 6. (hétfő).
(3) A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23.
(szerda).
A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. §
(6) bekezdésében foglaltak szerint a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai
alapkészségek fejlődését a hatodik és a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.
A méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2014. május 28-án.
A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2014. április 2. és május 27. között kell megszervezniük a korábbi
években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani
anyagok alapján.
2. A Vörösmarty Mihály Általános Iskolában a tanévnyitó ünnepség 2013. szeptember 2-án, hétfőn reggel 8 órakor lesz.
3. Az első osztályok számára az első szülői értekezletet 2013. szeptember 4-én,
szerdán 17 órától tartjuk.
4. A 2-4. osztályok számára az első szülői értekezletet 2013. szeptember 9-én,
hétfőn 17 órától tartjuk.
5. Az 5-8. évfolyamok számára az első szülői értekezletet 2013. szeptember 10én, kedden 17 órától tartjuk

Előretekintés a következő időszakra:
Szegedi Vörösmarty Mihály
Általános Iskola

„Ne várjunk mindent az iskolától. Az iskola nem

6726 Szeged, Herke u. 5.
Iskolánk telefonszáma:
+36 62/547-132
Mobilszámok:
igazgató: +36 20 938-3953
titkárság: +36 20 938-2413
Iskolánk e-mail címei:
iskola@vorosmarty-szeged.sulinet.hu
vorosmarty.iskola@int.ritek.hu

taníthat meg mindenre, ami az élethez szükséges.
Lássunk magunk is a dologhoz...” (Kodály Z.)
Vidám és sikeres tanévet kívánunk mindenkinek!

Hátoldali cikk főcíme

Szerkesztők: Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna
Gregusné Juhász Eleonóra
Masa Péter 6.b
Fotó:

Niemi Mária, Ördög Nóra

Felelős kiadó: Gulyásné Szabó Klára igazgató

