
V. évfolyam 2. szám 



November 12-én a Karolina iskola rendezte meg a Csongrád 

megyei népdaléneklési versenyt, melyen Buczkó Anita isko-

lánk 4.b osztályos tanuló vett részt egy borsodi fonó dalcso-

korral. 

Anita gyönyörűen énekelt, s bár nem ért el helyezést, mégis 

megmutathatta tudását, tehetségét a nagyközönség előtt.  

Felkészítő tanára: Szántó Lajosné volt. 

 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/11/nepdalos-csapatok-mertek-ossze-hangjukat-a-karolinaban.html 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/11/nepdalos-csapatok-mertek-ossze-hangjukat-a-karolinaban.html


„Egészséges életmód” vetélkedő 

 

A Vörösmarty-hetek első programjaként 2015. november 

17-én került sor a természettudományos munkaközösség 

szervezésében az 5-6. évfolyamosok „Egészséges élet-

mód” vetélkedőjére. Programunk fő célja, hogy felhívjuk 

tanulóink figyelmét az egészséges életvitelre, az egés-

zségvédelem fontosságára, az egészséges életmód iránti 

igény kialakítására. Minden osztályból két-két 3 fős csa-

pat vett részt a versenyen. A tanulók játékos feladatok 

megoldásával mérhették össze a fogápolással, az egészsé-

ges táplálkozással, a tisztálkodással, a mozgással és a 

sporttal kapcsolatos ismereteiket. A vidám, jó hangulatú 

vetélkedőn részt vevő diákok valamennyien egy-egy 

egészséges táplálkozást szolgáló, egészséges élelmiszere-

ket tartalmazó ajándékcsomagot vehettek át jutalmul. 

Külön díjaztuk az első három helyezést elérő csapatot. 

1. helyezett csapat :  Átyim Alexandra 5.a 

    Héger Dominika 5.a 

    Nagy Laura    5.a 

Holtversenyben két csapat ért el 2. helyezést. 

2. helyezett csapat: Krámli Dzsenifer 6.a 

    Letenovics Dóra 6.a 

    Matijevic Kata 6.a 

2. helyezett csapat: Pataki Szilvia 6.b 

    Varga Kitti 6.b 

    Baka Dániel 6.b 

3. helyezett csapat: Körmendi Kata 6.b 

    Palázsy Dénes 6.b 

    Szabó Alex 6.b 

Gratulálunk a versenyző diákoknak! 

Horváthné Tímár Mária 

a verseny szervezője 

        



Tankerületi Mesemondó Verseny 

2015. november 17. 18. 



2015. november 23. 

Mesemondó Verseny Gálája 



2015. november 20-án rendezték meg az idei 

Regionális Természetismereti vetélkedőt Al-

győn. Az eddigiektől eltérően ebben a tanévben 

csak a felső tagozatosoknak hirdették meg a 

versenyt. 9 csapat küldte el nevezését, összesen 

36 fő versenyzett. 8 különböző feladatot kellett 

megoldani a versenyzőknek a szilváról:  

 

 

 A szilvafa élete 

 Szilvás eszközök 

 Hiányzó szilvás verssorok 

 Kóstoló – lekvár és aszalt gyümölcs 

 Igaz-hamis állítások 

  „ Szilvás” matek 

 „ Szilvás” települések, címerek 

 Szilvás TOTÓ 

Iskolánkat Kiss Botond 5.a, Baka Dániel 6.b, Tóth Sarolta 7.a és Mészáros Orsolya 8.b osztályos tanulók kép-

viselték. Sajnos dobogós helyezést nem értek el, de szoros küzdelemben, jó hangulatú versenyzéssel az előke-

lő 6. helyen végeztek. A jó hangulathoz az is hozzájárult, hogy amíg a gyerekek versenyeztek, az iskolában 

szilvás és szilvalekváros gombócokat készítettek meglepetésként. Majd a verseny végeztével az elkészült 

gombócokkal és az otthon készített szebbnél szebb szilvás süteményekkel megvendégeltek minket.  

Köszönjük a szervezőknek ezt a remek versenyzést és kifogástalan vendéglátást. Iskolánk alapítványának pe-

dig, hogy lehetővé tette a részvételt. És nem utolsó sorban köszönet a két felkészítő pedagógusnak: Horváthné 

Tímár Máriának és Lakatos Gabriellának. 

Gregusné Juhász Eleonóra 

kísérő tanár 



2015. november 26. 

Tankerületi Szavalóverseny 

Iskolánk 2015. november 26-án rendezte meg a hagyományos 

tankerületi Vörösmarty Szavalóversenyt. 18 verset szerető kisdi-

ák mérte össze tudását, tehetségét, két korcsoportban. 5-6. osztá-

lyosoknak Vörösmarty Mihály: Puszta csárda, 7-8. osztályosok-

nak  Vörösmarty Mihály: Unalomhoz című műve volt a kötelező. 

Ezután szavalhatta el minden versenyző szabadon választott ver-

sét, amely kizárólag magyar szerző műve lehetett. Igazán jó han-

gulatban telt, szinte elrepült a délután. A zsűri tagjai kimagasló-

nak találták a mezőnyt. Örültek a versválasztásoknak és sok-sok 

dicsérő szó után eredményt hirdettek, melyek a következők: 

5-6-os korcsoport: 

1. Budai Júlia Virág, a Gedói Általános Iskolából 

2. Zsolczai Sára, a Szegedi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskolából 

3. Gregus Lilla, a Jerney János Általános Iskolából 

A diákzsűri különdíjasa: Zsolczai Sára, a Szegedi M-A. Két Tan. 

Nyelvű Általános Iskolából 

7-8-os korcsoport: 

1. Vígh Zsuzsanna, a Rókusvárosi II. Számú Általános Iskolából 

2. Mészáros Orsolya, a Szegedi Vörösmarty  Mihály Általános Iskolából 

3. Szabó Csenge,  a Gedói Általános Iskolából 

A diákzsűri különdíjasa: Vígh Zsuzsanna, a Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola tanulója. 

A versenyzők, felkészítő tanárok, vendégek, rendezők egyaránt örültek egymás sikereinek és a szép, ér-

tékes délutánnak. 

 

Bánáthy Jánosné 

szervező 



20015. november 27. 

Teadélután a napköziben 

Hárs, citromfű és csipkebogyó teákat kóstolhattak napköziseink 2015. november 27-én. 

De nemcsak kóstolásról szólt ez a délután, hanem Tömösiné Csúri Edina tanítónő jóvol-

tából megtudták tanítványaink, hogy a megfázásos, náthás, torokfájós napokon a hársfa-

teát hívhatják segítségül, amely meghűléses betegségek gyógyítására és köhögéscsillapí-

tásra is kiválóan alkalmas. Enyhíti a hörghurutos panaszokat, köptető, nyákoldó hatású. 

A citromfű tea feszültség, nyugtalanság és ingerlékenység esetén javasolt, valamint 

emésztési panaszok, enyhébb gyomorgörcsök esetén. Külsőleg herpeszvírus-fertőzés tü-

neteinek enyhítésére is alkalmazható. A C-vitaminban gazdag csipkebogyó szintén a téli 

megbetegedésekkel szemben nyújt védelmet. Ha nem gyűjtöttetek nyáron vagy ősszel 

csipkebogyót, akkor gyógynövényboltokban beszerezhetitek. 

Kellemes teázást mindenkinek! 



2015. december 15. 16. 17. 

Tisza-parti, Baross Utcai és 

Vedres Utcai Óvoda 

 

Karácsonyi hangverseny 

óvodásoknak  

a  

VÖRÖSMARTYS  

diákokkal 



2015. december 15. 

Tisza-parti Óvoda 

2015. december 16. 

Baross Utcai  Óvoda 

2015. december 17. 

Vedres Utcai Óvoda 



December 1-jén , Vörösmarty Mihály születésének 215. évfordulóján idén is megemlékeztünk iskolánk 

névadójáról. A Dóm téren, a Nemzeti Emlékcsarnokban található emléktábla Taiszer János szobrász-

művész alkotása. A portrédomborműves emléktáblát 1930-ban helyezték el a Dóm tér keleti oldalán. 

Alsó tagozatos tanulóinkkal tettük tiszteletünket nagy reformkori költőnk emlékműve előtt. A 4. a osz-

tályos tanulók ismertették Vörösmarty Mihály életútját, legismertebb műveit, majd megkoszorúztuk a 

domborművet, és a Szózat kezdő sorait szavaltuk el közösen. 

Szántó Lajosné  



Iskolánkba 2015. december 4-én  

megérkezett a Mikulás. 

Voltak akik pirosba öltöztek, mások a táblá-

ra írt angol szavakkal, kifejezésekkel, de leg-

többen énekszóval várták a nagyszakállú ér-

kezését. 





2015. december  11. 

Bazár 



2015. december 18. 

Karácsonyi műsor 



A téli szünetben a 3/b-s Bakos Mirtill 22km-es gyalogló 

túrán vett részt családjával. Ott készült ez a kép és erről a 

szabadidős sporteseményről kapta a fenti oklevelet is. 

Gratulálunk a hatalmas kitartásodhoz. 



A 2016. január 7-én megjelent 

Délmagyarországban olvashattuk, hogy arany-

érmes lett a PICK Szeged 2002-es csapata, mely-

ben tanítványaink is szerepelnek.  

Gratulálunk a remek szereplésükhöz. 

Lovász Jankának és Lucának mi is gratulálunk  

a 2015-be elért rangos eredményeikhez.  

Büszkén viseljétek az aranyszínű uszony kitűző-

ket! 

Külön gratulációnkat szeretnénk kifejezni Lo-

vász Jankának, aki a 8 évesek között kiérdemelte 

a legjobb cápa korosztályú versenyzőnek járó 

kupát. 

Lányok, csak így tovább! 

Idén is várjuk a szebbnél szebb eredményeket. 

http://www.delmagyar.hu/sport/dij-_es_eremesovel_zart_evet_a_murena/2457760/ 

http://www.delmagyar.hu/sport/kezilabda_tornat_nyertek/2458523/?utm_source=rssfeed 

http://www.delmagyar.hu/sport/dij-_es_eremesovel_zart_evet_a_murena/2457760/
http://www.delmagyar.hu/sport/kezilabda_tornat_nyertek/2458523/?utm_source=rssfeed


Papírgyűjtés eredménye 

2015. ősz 

 

Alsó tagozat 

3.b osztály 1320 kg 

4.a osztály 593 kg 

3.a osztály 483 kg 

2.b osztály 424 kg 

2.a osztály 377 kg 

1.b osztály 353 kg 

4.b osztály 305 kg 

1.a osztály 64 kg 

Felső tagozat 

7.a osztály 858 kg 

6.b osztály 502 kg 

5.a osztály 458 kg 

7.b osztály 413 kg 

8.b osztály 256 kg 

8.a osztály 196 kg 

6.a osztály 160 kg 



 

A háromszoros győztes csapat: 

 

3. b osztály 

 

Gratulálunk. 

Csak így tovább még 5 éven keresztül! 



  
December - "Álom hava" 

 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja.     

 Tantermi dekoráció a tél jegyében. 

 Az iskolai karácsonyfa, aula és előtér feldíszítése természetes anyagokból. 

 Rendkívüli irodalom óra: XII. 1. 

Vörösmarty szobrának koszorúzása: XII.1. 

 Mini Zrínyi Iskolai Matematika verseny 

 Kirándulás a Fővárosi Nagycirkuszba XII.5. 

 ÖKO tudatos Mikulás XII.7.  

 Az alsós Színjátszó szakkörök bemutatója 

 A szeretet ünnepe a természetesség jegyében: 

Ajándékkészítés, mézeskalácssütés, bazár  

 Iskolai Luca napi Öko-Bazár XII.11. 

 Karácsonyi hangverseny XII.18. 

 Koncertek az óvodákban 

 Az iskolai Hírlevél Téli számának elkészítése. 

Megjelentetése a honlapon és nyomtatott változatának elhelyezése a faliújságokon 

 Sportprogramok (folyamatos) 

 
Január  - "Fergeteg hava" 

 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja.  

 Óvodások felmérése I.4-tól folyamatosan 

 Magyar Kultúra napja I.22.  (Közös szavalás) 

 Téli sportok a szabadidőben. 

Korcsolyázás, szánkózás,  

 Sí tábor szervezése, lebonyolítása 

 ÖKO sarok frissítése a könyvtárban.  

 ÖKO témájú könyvek népszerűsítése 

 Sportprogramok (folyamatos) 

 
Február - "Jégbontó hava" 

 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja.  

 Kerékpáros oktatás beindítása a második félévtől a 4. évfolyamon 

 Balázsolás projekt a napköziben: II. 3. (I.25-II.3) 

 Ki mit tud az Egyesült Királyságról? Iskolai Csapatverseny: II.4 

 Barangoló óvodásoknak II.11. 

 A kommunizmus áldozatainak emléknapja: II.25. (kiállítás szervezése) 

 Alapítványi bál II.19.  

 Farsangi népszokások, kulturált szórakozás a farsang jegyében, ÖKO jelmezek farsangra II.26. 

 Az iskolai Hírlevél Tavaszváró számának elkészítése4, megjelentetése a honlapon és nyomtatott változatának 

elhelyezése a faliújságokon. 

 Sportprogramok (folyamatos) 



Szegedi Vörösmarty Mihály  

Általános Iskola 

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 

 

Szerkesztők: 

Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna 

Gregusné Juhász Eleonóra 

Szántó Lajosné 

Bánáthy Jánosné 

Fotó:  

Ördög Nóra Eszter,  

Gregusné Juhász Eleonóra,  

Tömösiné Csúri Edina 

és internet 

Felelős kiadó:  

Gulyásné Szabó Klára intézményvezető 


