IV. évfolyam 2. szám

A 2014-es Pályaválasztási Napok keretein belül a Vörösmarty 8. osztályos diákjai a következő üzemeket látogatták
meg:
Porshe Szeged
Szegedi Sütödék
OBI
Vámos Cukrászda
SZSZSZI Kossuth Zsuzsa Tagintézménye
Tombáczné Szemerédi Zsuzsa fodrász.

Az iskolából összesen 25 fő
vett részt a programokon, és
ismerkedett meg többek között a pék, cukrász, fodrász,
autófényező, autószerelő, eladó, asztalos, dekoratőr, női
szabó, szociális gondozó és
ápoló szakmákkal.

X. Üstökös Kupa Dunaújváros 2014. október 27-29.
I. helyezés
Ezen a Kupán iskolánkból Csamangó Lili és Kovács Réka vettek részt a KSZSE színeiben, ahol
a képen látható gyönyörű kupát úgy tudták elhozni, hogy csapatuk minden mérkőzést megnyert. A lányok szépen szerepeltek, mely a dobott gólok számából is kiderül.

Mérkőzések

Eredmények

Dobott gólok

Szombat:
Szigetszentmiklós B csapata – KSZSE

2:14

Réka 2 gól. Lili 3 gól

KSZSE – FTC

13:10

Réka 3 gól, Lili 7 gól

Kozármisleny – KSZSE

6:12

Réka 3 gól, Lili 4 gól

FKC – KSZSE

8:14

Réka 4 gól, Lili 6 gól

FTC – KSZSE

2:7

Réka 1 gól, Lili 3 gól

ÉKI – KSZSE

12:14

Réka 1 gól, Lili 1 gól

Vasárnap:

November 8-án a Nagyszínházban egy csodálatos versenyen vettünk részt.
Csukás István művei, a Süsü, a Festéktüsszentő Hapci Benő és Radírpók
mesék alapján készültünk az izgalmas vetélkedőre. Már az előzetes feladatokat is nagyon élveztük, egy jelenettel készültünk és Süsü dalát tanultuk
meg. A verseny során bejártuk a színház szinte minden sarkát, nagyon különleges helyeket. A feladatok is változatosak voltak: csokikóstolás, Csukás
-művek "letüsszentve", álca jelmezek, tánc-és illemtan óra, majd Ibolya
néni kisminkelése. Nagyon élveztük az egész vetélkedőt. A nyolc csapat közül a z 5. helyen végeztünk. Sok értékes jutalommal ajándékoztak meg
bennünket, szép Csukás- könyveket kaptunk ajándékba.
Kiss Botond, Kósa Fanni, Lovász Luca, Prajda Szonja, Záhonyi Botond, a
4.a osztály SüFeRa csapata

A Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. Ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ma is sok helyen táncos mulatságot csapnak, ahol az asztalról nem hiányozhat
egy libafogás és az újbor. Így tettek napköziseink is, hiszen ezen a
napon dallal, tánccal, versekkel, játékkal töltötték a délutánt. A
Márton napot megelőző időszakot pedig a készülődés töltötte ki, hiszen verseket, meséket keresgéltek, majd szépen megtanulták, libákat készítettek minden féle méretben, ételeket, népszokásokat gyűjtöttek, rajzoltak, mécseseket készítettek.
Időjárással kapcsolatos „jóslások” is kötődnek ehhez a naphoz: ha
Márton napján havazik, gyakran elhangzott: „Eljött Márton szürke lovon.” “Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Sokfelé azt tartják, hogy a Márton napi idő a
márciusi időt mutatja. Egyes területeken úgy hiszik a Márton-napi
jeges eső korai tavaszt jelent. Kíváncsian várjuk a márciust, mert
a telünk eddig még igen enyhének mutatkozott. Hírlevelünk címének is épp ezért választottuk a Télváró nevet.

2014. november 14-én igen
érdekes élményben volt része
sok gyereknek és kollégának
Borbély László jóvoltából.
Egy ütő együttest hívott meg
osztályába, akik egyébként
hangterápiával foglalkoznak.
Az UFO-hoz hasonlító hangszer csodálatos hangjára lettünk többen figyelmesek a folyosón és a kíváncsiság hajtott
minket, hogy bekukkantsunk
a 19-es terembe. A gyerekek
ki is próbálhatták a hangszereket. Reméljük egyszer az
egész iskola előtt is megmutatják tudásukat.
Köszönjük ezt a páratlan és
különös élményt.

Országos Bajnokság Kecskemét
2014. november 15-16.
Lovász Janka országos bajnok 200 m gyorson,
Ezüst érmes 100 m gyorson ,
Bronzérmes 50 m gyorson.
Janka 200 és 100 m-en korosztályos országos csúcsot úszott.( 8 évesekkel versenyzett,
egy korosztállyal feljebb)
http://www.delmagyar.hu/sport/az_orszag_legjobb_bekaja/2409017/

Lovász Luca
4x50 m pillangó váltó tagjaként országos bajnok,
Ezüst érmes 50 m delfinen, 4x100 m gyorsváltóban és 100
m gyorson.
Bronzérmes 200 m gyorson, 50 m gyorson és 100 m delfinen.
5. helyezett 400 m gyorson.

Farkas Richárd 4. a osztályos diákunk ebben a tanévben két versenyen szerepelt eddig. Mindkettő Kecskeméten került megrendezésre. Az első 2014. november
15-16-án az Uszonyosúszó O.B. volt, ahol a 11 évesek
korosztályában
100 méter uszonyos delfinúszásban I. helyezést ért el,
100 méter uszonyos gyorsúszásban IV. lett,
50 méter uszonyos delfinúszásban pedig az V. helyet
szerezte meg.

2014. december 13-14-én a II. Rövidpályás OB-t rendezték meg, ahol 50 méter uszonyos delfinúszásban
remekelt, hiszen országos csúcsot úszott, I. helyen
végzett,
100, 200 és 400 méteres uszonyos gyorsúszásban
egyaránt II. helyezést ért el.

A szép eredményeihez gratulálunk és további sportsikereket kívánunk.

Wadokarate Országos Bajnokságot rendeztek
2014. november 22-én Kókán
Simon Péter 2.B kumite (bunyó) arany érmes OB I. hely
Simon Lara 5.B kumite (bunyó) bronz érmes OB III. hely

Mesét látok, mesét mondok tankerületi rajz- és
mesemondó verseny helyezettei
Rajzverseny
A tanuló neve

Óvoda/iskola

1.

Benke Napsugár

Bérkert utcai Óvoda

2.

Fülöp Brigitta

Baross utcai Óvoda

3.

Veres Emília

Nádor utcai Óvoda

Óvoda

KülöndíjPapp Enikő

Vedres utcai Óvoda

1. Osztály
1.

Péter Rebeka

Tabán Ált. Iskola

2.

Jakab Dávid

Juhász Gyula Ált. Isk.

3.

Balogh Áron

Sándorfalvi Ált. Isk.

2.Osztály
1.

Krisztin Kartal

Juhász Gyula Ált. Isk.

2.

Egedi Péter

Tisza-parti Ált. Isk.

3.

Kiss Marcell

Vörösmarty Ált. Isk.

3.Osztály
1.

Szűcs Viktória

Tabán Ált. Iskola

2.

Molnár Benedek Zs.

Sándorfalvi Ált. Isk.

3.

Nagy Benedek

Tisza-parti Ált. Isk.

4.Osztály
1.

Tóth Csenge

Juhász Gyula Ált. Isk.

2.

Bürgés Csaba

Sándorfalvi Ált. Isk.

3.

Herédi Kinga

Tabán Ált. Iskola

Mesét látok, mesét mondok tankerületi rajz- és mesemondó
verseny helyezettei
Mesemondó Verseny

A tanuló neve

Óvoda/iskola

1.

Farkas Dóra

Bem utcai Óvoda

2.

Simity Éva

Cső utcai Óvoda

3.

Bodor Blanka Fruzsina

Építő utcai Óvoda

1.

Séllei Csenge

Arany János Ált. Isk.

2.

Mezei Anikó

Juhász Gyula Ált. Isk.

3.

Kócsó Zoltán Kolos

Tisza-parti Ált. Isk.

Különdíj

Tömböly Áron

Tisza-parti Ált. Isk.

Különdíj

Nacsa Gábor

Tarjáni Kéttannyelvű Ált. Isk.

1.

Vicizán Dániel

Arany János Ált. Isk.

2.

Süli Lóránt

Tarjáni Kéttannyelvű Ált. Isk.

3.

Domokos Ádám

Tisza-parti Ált. Isk.

Különdíj

Kovács Zalán

Arany János Ált. Isk.

Különdíj

Révész Gréta

Szegedi Orczy István Ált. Isk.

Óvoda

1-2. Osztály

3-4.Osztály

November 20-án a Karolina iskola adott otthont a megyei
népdaléneklési verseny alsó tagozatos résztvevőinek. A megye számos településéről 20-20 első-másodikos, illetve harmadik-negyedik osztályos tanuló mutatta meg a népdalok
éneklésében való jártasságát, tehetségét, biztos tudását. A lányok gyönyörű blúzokban, kötényekben, szoknyákban, fonott masnis copfokkal, a fiúk elegáns férfias mellényekben
gyönyörködtették a hallgatóságot. A zsűri külön megdicsérte
a résztvevők gyönyörű népdalait, a szép előadásmódot, a
bátor kiállást. Másodikos tanulóink közül Almási Dóri eredményes szerepléséért oklevelet, Nyári Levi az oklevél mellett
különdíjat vehetett át.
Szántó Lajosné felkészítő tanár

Az eseményről készült cikk és a képek itt megtekinthetők:
http://szegedma.hu/hir/szeged/2014/11/megyei-nepdaleneklesi-versenyt-rendeztek-a-karolinaban.html

2014. november 27-én került megrendezésre iskolánkban a Vörösmarty Tankerületi Szavalóverseny, ahol a versszerető diákok a hagyománynak megfelelően két kategóriában indulhattak.
Kötelező versként Vörösmarty verset (5. 6. évfolyamom: Petike, 7. 8. évfolyamon:
Szabad föld), szabadon választott kategóriában pedig egy tetszés szerinti magyar költő versét kellett elmondaniuk.
Minden évfolyamból csak egy-egy tanuló jelentkezhetett.
Iskolánk tanulói közül Mészáros Bencét láthatjuk a képen a díjazottak között.

2014. november 20-án rendezte meg iskolánk az újszegedi óvodások váltóversenyét. A versenyre hét csapat
nevezett (Baross Utcai Óvoda 1, Bérkert Utcai Óvoda
2, Vedres Utcai Óvoda 1, Temesvári Krt. Óvoda 1, Tisza-parti Óvoda 2 csapattal). 70 óvodás, és csapatonként egy-egy felnőtt állt a "ringbe". Fergeteges hangulatú, izgalmakkal teli küzdelmeket láthattunk.
A vándorkupát a Baross Utcai Óvoda vihette magával.
Ha egymás után háromszor megnyeri a versenyt, a kupa
örökre óvodájuk dicsősége lesz. A kupa mellett oklevél,
és sok-sok labda, ajándék került az óvodások
"birtokába".
Helyezések:
I. hely
Baross Utcai Óvoda Mazsolák csapata
II. hely
Tisza-parti Óvoda Huncut csapata
III. hely Vedres Utcai Óvoda Vegyes felvágott
csapata
Gratulálunk a csapatoknak, és továbbra is ilyen lelkes
hozzáállást kívánunk!

2014-15-ös tanév
ÖKO programok, tervek
December - "Álom hava"














OKO-faliújság havi aktuális dekorációja
Tantermi dekoráció a tél jegyében..
Az iskolai karácsonyfa, aula és előtér feldíszítése természetes anyagokból.
Vörösmarty szobrának koszorúzása XII.1.
Speak up! (Angol vetélkedő az 5.6. évfolyamnak) XII.2. (áthelyezve: I.22)
Mini Zrínyi Iskolai Matematika verseny XII.5.
ÖKO tudatos Mikulás XII.5.
A Színjátszó szakkörök bemutatója
Tehetség nap XII.11.
A szeretet ünnepe a természetesség jegyében:
Ajándékkészítés, mézeskalácssütés, bazár
Iskolai Öko-Bazár XII.12.
Karácsonyi hangverseny XII.19.
Koncertek az óvodákban, Rotary karácsony
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.5-tól folyamatosan
Magyar Kultúra napja I.22.
Téli sportok a szabadidőben.
Korcsolyázás, szánkózás,
Sí tábor szervezése, lebonyolítása I.26-30.
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. osztályban
Barangoló óvodásoknak II.19.
Anyanyelv napja:
Vajdasági gyerekek vetélkedője
A kommunizmus áldozatainak emléknapja: II.25.
kiállítás szervezése
Alapítványi bál II.13. (Megyeháza)
Farsangi népszokások, kulturált szórakozás a farsang jegyében,
ÖKO jelmezek farsangra II.27.
Az iskolai Hírlevél Tavaszváró számának elkészítése4, megjelentetése a honlapon és
nyomtatott változatának elhelyezése a faliújságokon.
Sportprogramok (folyamatos)

Csamangó Lili 3.a osztályos diákunk
az interneten regisztrált a Greenman
elnevezésű játékra, ahol 10 matematikai és 10 környezetismerettel kapcsolatos feladatot kellett megoldania.
Jutalma ez a szép oklevél volt. No és
természetesen sok-sok tapasztalattal
lett gazdagabb a játék által.
A honlapot másnak is ajánljuk:
www.greenman.hu
Lili gratulálunk! Példád követendő.

Hagyományosan idén ősszel is játékos vetélkedőt szerveztek a Dél-alföldi Régió
ökoiskoláinak Algyőn a Fehér Ignác Általános Iskolában. Regionális természetismereti vetélkedőt. Idén erre november 28-án, pénteken került sor. Ilyenkor az általános és
középiskolások közösen töltenek el egy kellemes napot játékosan. Témája az alma
volt, ami azt jelentette, hogy az almával kapcsolatos közmondások-szólások, versek,
dalok, mesék, almafajták jellemzőit kellet alaposan ismerni a versenyzőknek. Előzetes
feladatként el kellett vinni a vetélkedőre a legnagyobb almát, amit a környezetükben
találtak, mert a legnagyobb tömegű almát hozó csapatokat (korcsoportonként) díjazták. Jégmadár csapatunk 353g-os almát vitt, mellyel sajnos nem végeztünk dobogós
helyen, mivel a legsúlyosabb alma 582 gramm volt.
Viszont kárpótolt minket, hogy a verseny végeztével csapatunk a 3. helyen végzett.
Dobogós csapatunk tagjai voltak: Hegyes Máté 2. a, Sófi Máté Benedek 3. b és Kiss
Botond 4. a osztályos tanulóink. Igen derekasan szerepeltek diákjaink a könnyűnek
cseppet sem nevezhető 3 megyét felölelő versenyen. Ráhangolódásképpen különböző
módon feldarabolt almákat kellett összeilleszteniük. Volt: igaz-hamis állítás, tudni
kellett az alma történetét és hatásait, almás betűláncot is fűzhettek, versből is az almát kellett kihámozniuk, titkosírást fejtettek meg, célba dobtak, természetesen alma
céltáblába, megtanultak almatornyot építeni, találkoztak szavazógépes kvízjátékkal
és almalével is kísérletezhettek. Megtudták ugyanis, hogy az almalé nem tartalmaz
keményítőt. Az interneten pedig almával kapcsolatos városneveket és azok címerét
keresgélték.

A kísérő pedagógusok, amíg a gyerekek a feladatok megoldásával voltak elfoglalva,
megtanulták a foltvarrás technikáját. A nagy almát, melyet közösen készítettek minden
iskola a nevével is színesített, majd a tornateremben kiállították.
Diákjainknak köszönjük, hogy jó hírünket tovább öregbítették. Ehhez azonban szükségük volt egy jó felkészítő tanárra, Turainé Magyar Ibolya tanítónőre.
A vetélkedő a következő korcsoportonként zajlott:
I. korcsoport: 2-4. évfolyam volt – évfolyamonként egy-egy tanuló (3 fő);
II. korcsoport: 5-8. évfolyam – évfolyamonként egy-egy tanuló (4 fő);
III. korcsoport: 9-10.évfolyam – évfolyamonként két-két tanuló (4 fő).
Reméljük, hogy jövőre felsőseink is kedvet kapnak a versenyzéshez!
A fiúknak és Ibolya néninek egyaránt gratulálunk! Büszkék vagyunk rájuk!
Gregusné Juhász Eleonóra
kísérő pedagógus

A nagy kupakgyűjtő
Újházi Bendegúz már tavaly is igen
sok kupakot gyűjtött, de idén ezt sikerült túlszárnyalni. Ennek a nagy
zacskónak az elszállításához már
gépkocsis segítséget kértek.
Az agysorvadásban szenvedő kislány gyógykezelésére gyűjtik iskolánk diákjai, pedagógusai, munkatársai és családjai a műanyag kupakokat.

Bendi arcán a mosoly elárulja, hogy szívesen adakozott és gyűjtött a kis Diának.
Köszönjük neked is és családodnak is a
szorgos gyűjtögetést.

Őszi papírgyűjtés eredménye

Alsó tagozat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.b
3.a
3.b
2.a
4.a
1.b
1.a

874 kg
585 kg
564 kg
422,5 kg
415 kg
252,5 kg
81.kg

Felső tagozat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8.a
6.a
8.b
6.b
5.b
5.a
7.a
7.b

2.076 kg
1.004 kg
805 kg
735 kg
525 kg
325 kg
303 kg
223 kg

Mindenki segítő és szorgos munkáját köszönjük:
Dobosné Kati néni és Bánáthyné Csilla néni

Idén is elközelgett december 1-je, iskolánk névadójának születésnapja.
Most is koszorúval, virágokkal indultunk a Dóm térre,
Vörösmarty Mihály emlékművének megkoszorúzására.
A negyedik osztály tanulói, Átyim Alexandra, Vikor
Vanessza, Nagy Laura és Sebők Adrienn ünnepélyes méltatásával idéztük
fel a költő életének fontosabb eseményeit, költeményeit.
A Szózat kezdő sorainak közös szavalata után Laci bácsi még egy meglepetéssel szolgált. A vers megzenésítése Egressy Béni dallamával ismert, ő azonban egy más zeneszerző, Erkel Ferenc dallamával énekelte el nekünk a kezdő versszakot.
Harmincöt tanuló és három tanárunk, Bódi Katalin, Borbély László és Szántó Lajosné képviselte iskolánkat Vörösmarty Mihály születésének 214. évfordulóján a
Dóm téren az emlékmű koszorúzásán.
Szántó Lajosné

1.b

4.a

1.a

3.b

2.a

2.b

Öröm volt olvasni a gyermeki
kívánságokat, de ami igazán nemes cselekedet volt, hogy a 3.b
osztály tanulói egy mikulás csomaggal lepték meg portásainkat.

Iskolánk 2011-ben lett Tehetségpont és 2013 óta akkreditált Tehetségpontként
működik. Idén negyedik alkalommal rendeztük meg Tehetségnapunkat. Iskolánk tanulói énekkel, néptánccal, idegen nyelvi szavalatokkal és hangszeres
zenével léptek fel. Mivel fontosnak tartjuk az együttműködést más Tehetségpontokkal, idén először nem csak iskolánk diákjai, hanem egy másik Tehetségpont tanulói is bemutatták tudásukat. Meghívásunkat elfogadva a Tabán
Általános Iskola és AMI színjátszó csoportja is szerepelt rendezvényünkön.

A Tehetségnek sokféle formája létezik. Ezt lelkesen be is mutatták tanítványaink a 2014. december 11-én megrendezett Tehetségnapunkon. Viszont
iskolán kívül is meg lehet mutatni a tehetséget. Erre jó példa Mészáros
Bence 8. b osztályos diákunk, aki a Dél-Vidék Csillagai elnevezésű rendezvényen Emléklapot és érmet kapott a gyönyörű énekléséért.
Gratulálunk .

A tehetség egy másik formájával is megismerkedhettünk az elmúlt napokban. Mészáros Rozália, takarító nénink kedvtelésből
fest. Eredeti szakmája női szabó. Nagy álma volt, hogy művészeti
iskolába menjen tanulni, mivel kirakatrendező szeretett volna
lenni. Ez a vágya sajnos anyagi okok miatt nem teljesülhetett.
Képeiben azonban most mindannyian gyönyörködhetünk.
Karácsonyi műsorunk háttérképe is az ő alkotása.
Gratulálunk a szép képekhez.

A rajzot a 6.a osztályból Csizmadia Dávid készítette. A reneszánsz művészetről tanultak történelem
órán, és a tankönyvi illusztrációk egyikét vetette papírra. Szenzációsan sikerült, annál is inkább,
mert a kép maga, amiről Dávid másolt, sokkal kisebb volt. Ebből is látszik, hogy a tehetség ilyen formában is megnyilvánulhat.
Gratulálunk, Dávid!

Iskolánk felső tagozatos énekkara és zenekara három újszegedi óvodában
karácsonyi meglepetéskoncertet adott.
Hangszeres kísérettel gyerekdalokat és ismert karácsonyi slágereket
énekeltek a kicsiknek.
Az ünnep előtt ellátogattak a Gáspár Zoltán Utcai Idősek Klubjába is egy
“ajándékműsorral.”
ÉNEKKAROS-ZENEKAROS TANULÓINK NÉVSORA
5.a:
Krámli Dzsenifer
5.b
Baka Dániel
Boros Olivér
Jankovics Emma
Kádár-Németh Márton
Köböl Márk
Körmendi Kata
Kurucsai Bettina
Lukács Máté
Mészáros Gábor
Palázsy Dénes
Pataki Szilvia
Radics Szintia
Simon Lara
Szabó Alex
Vida Alexandra
6.a
Nagy Bettina
Palázsy Anna
Uzonyi Gyula

7.a
Árokszállási Boglárka
Insperger Fanni
Kabók Petra
Katona Vivien
Nagy Nikolett
Pálosi Vivien
7.b
Ferenczi Kitti
Hrotkó Luca
Mészáros Orsolya
Rácz Gábor
Révész Alexandra
Suti Alexandra
8.a
Palázsy Miklós
8.b
Kelemen Melitta
Molnár Kata

Felkészítő tanárok: Gáspár Andrea, Hegyközi Tamás

Baross László Utcai Óvoda

Vedres Utcai Óvoda

Tisza-parti Óvoda

Idősek Klubja

A meghittség és a szeretet jegyében tartottuk iskolánkban a hagyományos Karácsonyi hangversenyünket december 19-én.
Ünneplőbe öltöztettük a szívünket, s így élveztük a Kicsinyek
kórusának, s a felsős énekkarnak az énekét, angol és német
nyelven felhangzó dallamokat,
színjátszó körünk táncát, hangszeres melódiákat.
Pedagógusok, szülők, gyerekek!
Boldog Új Évet Kívánunk!

Volt tanítványaink a sajtóban:
Lengyel lányok és Fodor Rajmund

Szerbia

Zágráb
http://www.delmagyar.hu/sport/tuti_kori_kse_hat_erem_zagrabbol/2407123/

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
Masa Péter 8.b
Jankovics Balázs 8.b
Fotó:
Niemi Mária, Ördög Nóra Eszter,
Gregusné Juhász Eleonóra,
Tömösiné Csúri Edina
Felelős kiadó:
Gulyásné Szabó Klára intézményvezető

