A mai modern tanítási gyakorlat során fontos, hogy a tanulók készségeinek, képességeinek feltérképezése, a nevelés – oktatás
folyamatában azonnal alkalmazható ismereteik legyenek a tanulók fejlettségi állapotáról, ami a tervszerű, tudatos
pedagógiai munka alapját jelenti. A „Kritériumorientált, diagnosztikus mérési – értékelési rendszer az individuális és
differenciált csoportos fejlesztés” című mérési modell, ami a Berettyóújfalui Járás illetékességi területén indult a 2014/2015
– ös tanévben, felmenő rendszerben. Intézményi szinten mérési rendszergazdák koordinálták a vizsgálatot, a tanulók
fejlesztését pedig tanítók végezték. 2018. szeptemberétől további tizenhárom intézmény társult a már létrejött rendszerhez.
Az évenkénti mérési adatok eredményei alapján, a tanulókról egyéni profilokat készítettek, amit felhasználtak a
pedagógusok a tanulók képességfejlesztéséhez. Így lehetővé vált a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének
nyomonkövetése, a fejlesztés folyamatának és lépéseinek optimálisabb tervezése. Napi rendszerességgel folytatták a
szisztematikus tartalomba ágyazott oktatást. Elektronikus feladatbankkal segítettük a mérést végző pedagógusok munkáját.
Erre a munkára célirányosan belső továbbképzéseket szerveztünk minden tanév elején az alsó évfolyamban tanító kollégák
számára. Több alkalommal is sor került a bemutató foglalkozások szervezésére, módszertani előadások tartására. 2019.
szeptemberétől újabb négy intézmény csatlakozott, továbbá ebben az időszakban a papír alapú méréseket felváltotta az
online formájú, amely egyre népszerűbb lett a pedagógusok és a tanulók között. A kialakult járványügyi helyzet is ezt az
irányt erősítette meg. A cél, hogy a 2020 / 2021 – es tanév végére a lehető legtöbb területen vezessék be az online
méréseket.
Mérési területek: műveleti sebesség, íráskészség, szóismeret, olvasási készség, kritikus kognitív képességek mérése, tanulási
stílus, tanulási motiváció, iskolai motiváció, diagnosztikus térkép, kompetenciamérés, rövid DIFER + 3 képesség a Tímár
tesztből

ÜNNEPÉLYES LAPTOP ÁTADÁSON VETTEK RÉSZT A
CSÖKMOI ISKOLA TANULÓI

A „Tanítsunk Magyarországért” program szervezésében Pécsen, Debrecenben, Miskolcon és Nyíregyházán
ünnepélyes keretek között 95 mentoráltnak adtak át laptopot az ABC Alapítvány jóvoltából. Köztük volt a Csökmői
Bocskai István Általános Iskola három nyolcadik osztályos kisdiákja is. Az esemény a Debreceni Egyetem aulájában
került megrendezésre. Szekeres Páltól, ABC Alapítvány kuratóriumi elnökétől, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
miniszteri biztosától vehették át a tanulók az ajándéktárgyat. A gyerekek a digitális készségek fejlesztése érdekében, a
laptopok mellé minden hónapra egy – egy mini projektet kaptak, így mentoraik segítségével ismerik és tanulják meg a
Word, az Exel és a PowerPoint használatát.
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SZOLGÁLNAK ÉS VÉDENEK:
ÉRTÜNK VANNAK RAJZPÁLYÁZAT

A Zsaru magazinban megjelent az Országos Rendőr –főkapitányság pályázati felhívása, melyben a rendőrség
rajzpályázatot hirdetett a fennállásának 100. évfordulója alkalmából. A rajzpályázat címe a „Szolgálnak és Védenek –
Értünk vannak” volt, amelyre olyan gyermekmunkákat vártak, amik megmutatják, hogy látják gyerekszemmel a
hivatást. Az elkészítés technikája szabadon válaszható volt. Lehetett rajzolni, festeni, montázst készíteni színes vagy
akár fekete – fehér megjelenítéssel.
Az Irinyi Károly Általános Iskolában júniustól kezdve ismét foglalkoztak kis csoportokban a tanulókkal, így ez a
pályázat egy nagyszerű lehetőség volt arra, hogy visszatérjenek a rendkívüli helyzet előtti megszokott oktatáshoz. A
diákok nagyon örültek ennek a feladatnak, hiszen Esztárban, nap mint nap találkoznak járőröző rendőrökkel. A kisfiúk
többségének az álma az, hogy egyszer majd ők is rendőrök legyenek.
Három gyerek munkáját küldték el a pályázatra. A rajzok ugyan díjazást nem értek el, de a Berettyóújfalui
Rendőrkapitányság átadó ünnepség keretén belül tárgyjutalomban részesítette a pályázaton való eredményes
részvételükért őket. Kárándi Péter 2.a, Halász Abigél 4.a és Gyöngyösi Zsolt Ronaldo 5.a osztályos tanulót hívták
meg az eseményre. Külön öröm volt, hogy megfigyelhették az ujjlenyomatvétel eljárását, valamint a technikusok által
használt eszközöket.
Ez az esemény maradandó élményt nyújtott a gyerekek számára, melyről másnap örömmel meséltek társaiknak.

Szöveg helye

MEGÚJULT AZ ISKOLA!
A fenntartó jóvoltából megújult a Kövy Sándor Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyén lévő Tolbuchin úti
iskola. A külső homlokzati festéssel megszépült intézmény
Nádudvar egyik legszebb 1929-ben épült épülete.
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MOZGALMAS ÉVINDÍTÁS
A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium 2020.
szeptember 5-én, ősz elején megrendezésre került debreceni Dósa
nádor téren a Mesterségek Ünnepe másként keretén belül,
jurtákkal és mesterség bemutatókkal népszerűsítették képzésüket.
•
Szeptember elején megtartották beavató ünnepségüket, melynek
célja az, hogy az új diákok megismerjék a már kialakult
közösséget. Ezen a napon került megrendezésre a
Diákönkormányzati Nap is, ami szokás szerint nagyon sok
nevetéssel, ügyességi, erőnléti és elméleti feladatokkal volt tele.
•
2020. szeptember 18-án a Nádudvari Népi Kézműves
Szakgimnázium három korábbi kiváló tanítványa vehette át a
Junior Prima Díjat népművészet, közművelődés kategóriában,
mely 2.000.000 Ft támogatást jelent. Vancsa Boglárka szövő,
takács, Juhász Áron bőrműves és Csiki Virág nemezkészítő, szövő,
bőrműves, kosárkötő, bútorfestő.
Egyikőjük így fogalmaz egy most készülő könyvben: „ A Nádudvari
Iskola egy olyan közeg, amit csak az érthet igazán, aki ott van és
átéli. Nádudvari diáknak lenni egy életforma. Az nem ér véget se 3
órakor se év végén. Az sosem ér véget. Hálás vagyok, hogy
nádudvari diák lehetek. „
•
A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium négy diákja a
Hagyományok Háza Nemzeti Tehetség Program pályázata
segítségével részt vehetett a saját szakmájukhoz kapcsolódóan
olyan rendezvényeken, amely komoly szakmai tapasztalás volt
számukra. Két fő Hevesre, két fő pedig szeptember 21-27. között
Magyarszombatfára fazekas táborba jutott el. Inotay Emese és
Mezei Karsa lesi el a mesterség fortélyait.
•
A Magyar Népmese Napjára egy kisfilmmel készültek a színjátszó
szakkörösök, melyet minden iskolához eljuttattak.
A szeptember folyamán a műhelyek megteltek élettel, az alkotás
folyamatos és közösségformáló.
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ISKOLAKEZDÉS EBESEN
Nagy örömmel indult a tanév az Ebesi Arany János Magyar
– Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Az „Ebesi
Gyermekekért Alapítvány” és a „Civil Alap” jóvoltából a
digitális kompetencia fejlesztésének elősegítése érdekében,
a meglévő öt mellé, újabb két interaktív táblát sikerült
vásárolniuk. Az összesen 1.200.000 Ft értékű oktatási
eszközöket az alsós osztályokban helyezték el. Ezekkel az
informatikai felületekkel vonzóbbá, érdekesebbé tehető a
tanulás, motiválja a gyerekeket.
Az egészségügyi veszélyhelyzetre reagálva, az „Ebesi
Gyermekekért Alapítvány” tavasszal az iskola minden
tanulójának varratott maszkot. Szeptemberben pedig
minden elsős kisdiák és pedagógus is kapott a
védőeszközökből. A Keter Hungary Kft. jóvoltából tartós
műanyag evőeszköz készletet osztottak ki a tanulóiknak.
Ennek segítségével növelték az intézmény higiéniai szintjét.

TOVÁBBKÉPZÉS
A KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Augusztus végén a Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola
15 pedagógusa részt vett a „Tanulói lemorzsolódásban
veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű
projekt keretében – Az egyensúly megtartásának
lehetőségei a pedagógus hivatásban – című 16 órás
továbbképzésen. E képzést a projekt támogató
szolgáltatásként kapták, a rugalmas megküzdési képességeik
fejlesztését szolgálta.
Június vége helyett augusztusban került sor a
megrendezésére. A kurzust Géróné Törzsök Enikő, az
Oktatási Hivatal szaktrénere vezette, ami jó hangulatban és
oldott légkörben zajlott. Az év eleji egymásra hangolódásra
is kiválóan alkalmas volt. A pedagógusok beszámoltak
érzelmi feltöltöttségükről, pozitív – negatív emócióikról.
Feltárták legfőbb stressztényezőiket, megismerték azok
érzelem alapú és problémamegoldó megküzdésének
lehetőségeit. Az iskola tanárai szívesen vettek részt a
foglalkozáson. Mentálisan felfrissülve, lelki feltöltöttséggel
foghattak neki a 2020/ 21-es tanév feladataihoz.
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ONLINE ÉReTT SZAKMAI FÓRUM
Az észak – magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács a Miskolci Rendészeti
Szakgimnázium Sport Egyesülettel együttműködésben „Új utakon a rendészeti
tehetségek segítésében” címmel, online ÉReTT szakmai fórumot szervezett, ami
2020. október 1-jén valósult meg 13 órától 16 óráig. Az online szakmai fórumot a
Miskolci Rendészeti Technikum koordinálta. Köszöntő beszédet mondott Bagi István
rendőr ezredes. Ezt az „ÉReTT díjak” és a „Mutasd meg magad” című program
helyezettjeinek elismerő oklevelek és tárgyjutalmak átadása követte. A szakmai
fórum során a következő előadások hangoztak el: „Rendvédelmi és Pályaorientációs
képzés lehetőségei a tehetséggondozás területéről.”; „Kreatív szervezeti klíma és
tehetséggondozás.”; „ A motiváció új értelmezéséről.”
A szakmai fórumon a díjak adományozása, az 1-5. helyezettjeinek elismerése,
ünnepélyes keretek között, élő adás keretében valósult meg. A Derecskei I. Rákóczi
György Gimnáziumból Balajti Barbara 11.d osztályos tanuló vehette át az elismerő
oklevelét és tárgyjutalmát. Az iskolát a szakmai fórumon Kovács Attila tanár úr
képviselte. Az előadásokat az intézmény nevelőtestülete élő adásban kísérte
figyelemmel.
„Köszönjük, hogy részt vehettünk az online szakmai fórumon és sok szeretettel
gratulálunk minden díjazottnak!”

HANGSZERÁTADÁS SÁRRÉTUDVARIBAN
A Sárrétudvari Napsugár Óvodában már egészen
kisgyermekkortól elkezdődik az apróságok zenei
képességfejlesztése és a zene szeretetére való nevelés.
Bíznak benne, hogy az iskolában ugyanilyen fogékonyak
lesznek a tudásra, hiszen a Jókai Mór Általános Iskola
művészeti
egységének
lehetőségei
sokféle
hangszertanulási lehetőséget biztosít a tanulói számára.
Így nagy öröm volt a Napsugár Óvodának, amikor a
Corpus Music Shop által hozzájuthattak sokféle
különleges és hagyományos hangszerhez.
2020. szeptember 11-én a sárrétudvari Művelődési
Házban ünnepélyes átadásra került sor. Az eseményen

részt vett Majosi Pálma a tankerületi központ igazgatója,
Kiss Tibor polgármester, Szabolcsi Miklós Corpus Music
ügyvezető igazgatója és Gyarmati – Ruszka Andrea
intézményvezető. A helyszínen megtekinthetőek voltak a
hangszerek: elektromos és akusztikus gitár, hegedű,
trombita, xilofon, furulya, fuvola, sípok, dobok.
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SIKERES TANÉVKEZDÉS!
Az esztári Irinyi Károly Általános Iskola és AMI angol
nyelv tanára, Kinterné Szökőcs Beáta a 2017/2018-as
tanévben csatlakozott a MTA – DE Idegen Nyelvi Oktatási
Kutatócsoporthoz. A közösség olyan digitális tananyagot
fejleszt, ami angolórán is használható. A fókuszában
többek között, a gamifikált szókincsbővítés, hallott
szövegértés és célnyelvi kommunikáció áll.
Beáta feladata kezdetben a digitális tananyagok
tesztelése volt, mostanra tananyagfejlesztőként is
tevékenykedik. Továbbá két tanulmánykötetben volt
egy- egy cikk társszerzője, konferenciákon mutatta be a
HANNA digitális tananyagot. Az újonnan belépő
kollégákat is ő segíti.
Kiemelkedő munkájáért 2020. szeptember 4-én elismerő
oklevelet kapott, amelyet Budapesten, a Magyar
Tudományos Akadémián vehetett át Lovász Lászlótól.
Elismeréshez gratulálunk, további munkájához sok sikert
kívánunk!

Kovács Hajnalka, az Irinyi József Általános Iskola angol
szakos nyelvtanára évekkel ezelőtt meghívást kapott a
MTA – DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport és a
Magyar Pszichológiai Társaság által szervezett „Digitális
tanulás és tanítás” elnevezésű workshopra.
Mint az országosan elismert szakértők előadásaiból
kiderült, egy újszerű angol nyelvi tananyag fejlesztéséről
volt szó, ami által rendszeresen tudnak táblagépeket
használni a tanórákon. Az új tananyag kifejlesztésének fő
célja az eredményesebb tanulás és a motiválás volt, főleg
hátrányos helyzetű tanulók esetében. Hajnalka egy
ötödikes és egy hatodikos csoporttal vágott bele az
izgalmas munkába. A feladatok nagyon változatosak,
színesek, játékosak és figyelembe veszik az életkori
sajátosságokat. A digitalizáló világban élő gyerekek
igényeihez igazodva a feladatok kevesebb szöveget, de
több képet és hangot tartalmaznak. Viszont több
önállóságot és aktivitást igényelnek a tanórai munkához
képest.
Októberben és májusban a kutatásban résztvevő nyelvi
csoportok tanulóit felmérték. A gyerekek kérdőívet
töltöttek ki, amelyek nyelvtudást és a nyelvérzéket
térképezték fel. A nevelőkkel is készítettek interjút. A
pozitív
visszajelzések
bizonyították
a
tananyag
használatának előnyeit.
2020. március 27-én a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke elismerő oklevéllel köszönte meg Kovács Hajnalka
angol szakos nevelőnek, az MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás
Kutatócsoport
pedagógus
tagjának
kiemelkedő
hozzájárulását a Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program
sikeres megvalósításához. A Kutatási Programban való
aktív munka ebben a tanévben is folytatódik.
Elismeréshez gratulálunk, további munkájához sok sikert
kívánunk!
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KOMPOSZTÜNNEP
EBESEN
Az Ebesi Arany János Magyar – Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola először 2013
– ban csatlakozott a Komposztálás
ünnepnapjához. Az intézmény kezdetektől
fogva népszerűsíti a komposztálást, melynek
egyik közkedvelt szereplője a kompomata. Ez
a játékosan tanító eszköz egy hatalmas doboz.
Az oldalán lévő ablakban kérdéseket lehet
felmutatni és a gyerekek három lehetőség
közül választhatnak. A válasz a három kis nyílás
valamelyikén benyújtva adható meg. Amikor
eltalálta a megoldást akkor a kompomata (
vagyis a benne ülő tanuló, vagy felnőtt ) egy
simítással vagy egy apró ajándékkal jutalmaz,
ha azonban rossz, akkor a kezére koppint és
jelzi, hogy helytelen a válasz.
A tanulók és a pedagógusok az évek során
megtanulták, hogy mit jelent komposztálni,
szelektíven gyűjteni a hulladékot, mi a
fenntarthatóság, az újrahasznosítás, a
fogyasztói tudatosság, a helyi termékek
előnyben részesítése és a vízivás fontossága.
Ebbe a folyamatba tartozik bele a kompomata,
hiszen a fentiekben leírt dolgok egymással
összefüggésben léteznek. Az iskolában folyó
környezeti nevelés
számtalan elismerést
kapott már: Örökös ökoiskola; Fogyasztói
tudatosságra nevelő iskola; Energia hatékony
iskola. Az Ebesi Arany János Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában Tóthné
Leiter Júlia vezeti az ökoiskola programot.
2020. szeptember 25-én, a Környezeti Nevelés Műhely konferenciáján bemutatásra kerültek az elmúlt évek sikerei, és egy
olyan jó gyakorlat gyűjtemény, mely inspirációt nyújthat az intézmények számára.
A gyűjtemény itt érhető el: https://humusz.hu/kiadvanyok/komposztunnep-2020
A megnyitott link 43. oldalán lehet olvasni az ebesi intézményről.

BEMUTATKOZÓ KISFILM
Elkészült a Karacs Ferenc Kollégium bemutatkozó kisfilmje, amelyben tájékoztatást kapunk az intézményben folyó AJKP
programról. A videóban megszólalnak a diákok, szülők, illetve betekintést engednek a kollégiumban folyó munkába. A
járványügyi helyzet miatt személyesen nem tudták elérni a tájékoztatóval az általános iskolás végzős diákokat, arra kérik az
intézmények vezetőit és az osztályfőnököket, hogy lehetőség szerint továbbítsák a videót az érdeklődő végzős diákok és
szüleik felé!
A videó az alábbi linken elérhető:
https://www.youtube.com/watch?v=8wd3X_1pR08&t=11s
Köszönettel a Karacs Ferenc Kollégium nevelőtestülete!
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SPORT ESEMÉNYEK
ÉP TESTBEN ZEN–ÉLEK
Az idén is sikeresen teljesítette a Debrecen-Derecske távot a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI művészeti
pedagógusaiból álló csapat. A céljuk az, hogy az egészséges életmódra felhívják a tanulóik figyelmét. Az időjárás ugyan
megnehezítette a dolgukat, de a személyes példamutatás fontossága mindent felülírt. Legközelebb a pódiumon, az őszi
tanári hangversenyen fogják megmutatni, hogy mire képes az igazi csapatszellem.

MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA A PÁVAIBAN
Az idei Magyar Diáksport Nap rendhagyó program volt a
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában. A korábbi évektől
eltérően, osztályszinten lett megrendezve szeptember 25én, a járványügyi helyzetre való tekintettel. Az iskola alsó
és felső tagozatos osztályai mind lefutották a 2020
méteres távot. Összesen 259 fő teljesítette a kitűzött célt.
Ezt követően alsó tagozaton osztály szintű sorversenyeken
mérették meg magukat a tanulók. Minden versenyszámot
ügyesen elvégeztek, még versengeni is volt energiájuk az
osztálytársak ellen. Az akadálypálya volt a következő
feladat.
A felsős tanulók labdarúgás és kosárlabda keretében
mérték össze tudásukat. Osztályon belül egy – egy csapat
mérkőzött meg egymással. Külön boldogság volt számukra,
hogy leány labdarúgást is szerveztek az iskola pedagógusai,
így ők is kipróbálhatták magukat ebben a sportágban.
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NAGY ÖRÖMÖT OKOZOTT A BESSENYEI GYÖRGY
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A DIÁKSPORT NAP
A Furtai Bessenyei György Általános Iskolában ebben az évben is
megrendezésre került a Magyar Diáksport Napja. A COVID járvány
veszélye miatt, nem kerülhetett szóba tömeges rendezvény. A
testnevelés órák és a szakkörök alkalmával valósították meg a
sportnapot, színes és játékos feladatokat találtak ki tanulóiknak. Az
osztályok sorversenyen vettek részt, aminek alkalmával
megmutathatták a sport iránti elköteleződésüket. A gyerekek nagyon
örültek a foglalkozásoknak, teljes erővel küzdöttek a feladatokon,
illetve egymás ellen a mérkőzéseken. Jó hangulatban telt el az
esemény, mindenki dicséretben részesült. Az is nagyban hozzájárult
a nap sikeréhez, hogy a foglalkozásokat a szabadban tudták tartani. Az
időjárás kegyes volt a résztvevőkhöz. Az iskola pedagógusai bíztak
benne, hogy jövőre már a hagyományos sportnapot tudják
megtartani.

18 KÜLÖNBÖZO HELYSZÍNEN MÉRETTETTÉK MEG
MAGUKAT A HOGYES ENDRE GIMNÁZIUM TANULÓI
Idén is megrendezésre került szeptember 25-én a sportnap a Hőgyes Endre Gimnáziumban. Ez az esemény a több
évtizedes múltra visszatekintő Hőgyes Futóverseny folytatása. A rendezvény egyben az Európai Diáksport Napjának
(ESSD) iskolai programja volt, melynek lényege, hogy minél több gyermek végezzen sporttevékenységet,
későbbiekben pedig életformájukká váljon. Fontosnak tartják a testmozgás mellett az egészséges életmódra nevelést
is. Ezt a napot idén először hivatalosan a sport projektnapjaként a tanév rendjébe is beemelték.
A jelenlegi járványügyi helyzet miatt át kellett szervezni a lebonyolítást, így egy olyan komplex programot sikerült
összeállítani az iskola diákjai számára, ami egyaránt tartalmazott ügyességi, erőnléti, gyorsasági valamint elméleti
feladatokat is. A szigorú előírások miatt úgy kellett a versenyeket megrendezni, hogy az osztályok közötti érintkezés
lehetőségét a lehető legkisebbre csökkentsék. Így az osztályok 18 különböző helyszínen – forgószínpad-szerűen –
hajtották végre a számukra kijelölt feladatokat. A versenyszámok között megtalálható volt kerékpáros ügyességi
feladatok, sorversenyek, futószámok különböző távokon, medicinlabda dobás, evezőpad, fekvőtámasz, dekázás,
kosárlabda büntetődobás. Mindenki kipróbálhatta ügyességét és erejét valamelyik mozgásformában.
Az elért eredményeket, teljesítményeket egymással összehasonlítva két kategóriában (7-10. valamint 11-12.
évfolyam) hirdették ki. Ez részét képezi a Hőgyes Komplex Versenyeknek is. A sportnap végén rögtönzött közvélemény
kutatást tartottak, miszerint ez a lebonyolítási forma elnyerte a diákok tetszését, így a jövőben is ilyen módon fogják
megszervezni.

Végeredmény
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HOGYES ENDRE GIMNÁZIUM GALÉRIA
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RÁKÓCZISOK A X. ROTARY FUTÓFESZTIVÁLON
A Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium a 2020. szeptember 27-én megrendezésre került X.
Rotary futófesztiválon vett részt, ahol az iskola két csapattal és két egyéni indulóval is képviseltette magát.
Egyéniben:
Tar Nóra 11.b negyed maraton
Szűcs Martin 12.b maraton
Csapatban: Tóth László 11.d, Nagy Dávid 12. a, Kovács Levente 12.a, Szabó Krisztián Soma 12.c, Marian Máté 12.c,
Kaplonyi Zsolt 12.b, Szécsi Anikó tanárnő, Tóth Zsófia 11.b és Szűcs Orsolya 11.a
Tar Nóra 5. hely
Eredmények:
Szűcs Martin 3. hely
Rákóczi 1-es váltó 7. hely
Rákóczi 2-es váltó 18. hely

Gratulálunk a versenyzőknek és Nagy Zsuzsanna felkészítő tanárnőnek a szép eredményhez!

BICIKLITÚRÁN A HUNYADIKOSOK
A Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Hunyadi Mátyás Tagiskolájának tanulói 2020.
szeptember 19-én, a „Critical Mass” kerékpáros
túrán vettek részt. A túra úticélja Szentpéterszeg
volt. A település teleházában látták vendégül a
népes kis csapatot, ahol az éhes pocakokat
megtöltötték a helyiek által sütött pogácsával,
linzerrel és házi menta szörppel. A teleház udvarán
sokfajta növénnyel ismerkedtek meg, majd a
szentpéterszegi horgásztóhoz kerékpároztak, ott
megcsodálták a csodaszép tavat és a jurtákat.
Körbejárták a látványosságokat, kipróbálták a
játszótér játékait. Boldogan zárták a napot, hiszen
tartalmas, vidám délutánt tudhattak maguk mögött
a Hunyadi Mátyás Tagiskola diákjai.
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IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZEPTEMBERI PROGRAMJAI
Az Irinyi Károly Általános Iskolában 2020. szeptember 11-én lett megszervezve az Open Streets Day. Az esemény célja a
tanulók ösztönzése a közelben lévő közterületek sportcélú használatára. Az intézményből húsz tanulónak adódott
lehetősége, hogy biciklis túrát tegyenek a 12,5 km-re lévő Román Államhatárhoz, célba érve a nemzeti színű zászlót
elhelyezték a magyar – román határt elválasztó sorompóra.

Az Európai Diáksport Napját szeptember 21-én délután tartották meg az esztári iskolában, a figyelmet szerették volna
felhívni a rendszeres testmozgásra. Első feladatként a 2020-as év szimbolizálásaként legyalogolták a 2020 métert a falu
területén. Csökkenő sorrendben vonultak az osztályok, betartva a KRESZ és az egészségügyi szabályokat. Az útvonaltervben
a Petőfi, az Árpád és a Széchenyi utca szerepelt. Amint visszatértek, az Irinyi Károly Általános Iskolába, az alsósoknak
kapitánylabda bajnokságot, fogójátékokat, a felsősöknek pedig focibajnokságot rendeztek. Aki nem fért bele csapatokba,
kipróbálhatta milyen frizbizni. A programok során mindenki kellemesen elfáradt, „este nem kellett altatni senkit„.
Az Irinyi Kupa legjobb játékosa lány lett. Nagy csatában dőlt el az első hely. Mindenki játszott mindenkivel. Az ötödikesek
sem rettentek el a feladattól, sokszor szorították sarokba a nagyobbakat. A gyerekeket nagyon boldoggá tette a
sportesemény.
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A MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA
A BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN ÉS TAGINTÉZMÉNYEIBEN
Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is
csatlakozott a Bocskai István Általános
Iskola a Magyar Diáksport Napjához. A
felső tagozatosoknak a bemelegítő
gyakorlatok reggel nyolckor kezdődtek,
ezután az 1km-es futás következett. A
távot egyéni döntés alapján, gyalogolva is
lehetett
teljesíteni.
Az
iskolába
visszaérkezve
az
osztályok
váltó
versenyeken
mérhették
össze
ügyességüket
és
gyorsaságukat.
Labdavezetés,
ugrálókötelezés,
egyensúly- és egyensúlyozó gyakorlatok
váltották egymást. A verseny legvégén,

az udvaron található kondigépeken való
erősítéssel,
pingpongozással
vagy
tollaslabdával fejeződött be a délelőtt.

vezettek a kapuba. A gyerekek nagyon
élvezték a mozgást, nem bánták volna,
ha egész nap tartanának a programok.

Az alsó tagozat sétát tett az iskola
környékén, majd zenés bemelegítő
tornával folytatódott a nap. Nemcsak a
gyerekek, hanem a tanító nénik is
megmozgatták végtagjaikat. Az udvaron
lévő ülőpadokon életkoruknak megfelelő
nehézségi szintű ügyességi feladatokkal
tették próbára magukat. Babzsákkal és
kislabdákkal dobhattak célba. Futó és
labdagyakorlatokat is végezhettek egy
szlalom pályán. Floorball ütővel labdát

Szöveg helye

Bojton a Petőfi Sándor Tagiskolában a témanap sportprogramjait az iskola udvarán szervezték meg. Az esemény közös légző
gyakorlattal indult, majd egy kis bemelegítő futás következett. Sorversenyekkel és fogójátékokkal folytatódott a délelőtt. Ezt
követően szabadon mozoghattak, élvezték a szabadtéri játékok örömét. Ugrálóköteleztek, hullahopp karikáztak, tollaslabdáztak,
lépegetőn egyensúlyoztak vagy kiütőztek. A rendezvény röpke két órája mindenki számára felhőtlen örömöt, játékot de
legfőképpen mozgásélményt nyújtott.
Nagykerekiben a Bocskai István Tagiskolában a felsős diákok a már megszokott útvonalon versenyeztek. Nem csupán a falu
területén, nehezített terepen is küzdeniük kellett. A vállalkozó kedvű pedagógusok kísérték őket, az ő erejükből most a
kerékpározásra futotta, így követték és bíztatták a gyerekeket. A győztesek a kisebbek közül kerültek ki. Akik nehezebben bírták a
táv teljesítményét, azokat megvárták, segítették a lemaradókat, sportszerűségből is jelesre vizsgáztak.
Az alsósok is futással kezdték a napot. Nagyon ügyesek voltak, jól elfáradtak és nagy tapssal fogadták a visszatérő felsősöket. Mivel
a focit nagyon szeretik kicsik – nagyok egyaránt, ez volt a következő program. A kisebbek az udvar füves részén rúgták a bőrt.
Mindegyikük fáradhatatlanul küzdött a győzelemért. Jól elfáradva, de nagyon jókedvűen zárták a délelőttöt.
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GÖRKORCSOLYA, GÖRDESZKA, ROLLER
ÉS KERÉKPÁR AZ OPEN STREETS DAY-EN

Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zichy Géza Tagiskolájában a tanév első sporteseménye az Open
Streets Day volt, szeptember 18-án. Akadálypályákat alakítottak ki az intézmény udvarán, amelyeket görkorcsolyával,
gördeszkával, kerékpárral és rollerrel lehetett teljesíteni. Eddigiekben nem volt jellemző az iskolában a használatuk. Ezért is
szerették volna ha valami újabb élményt, mozgásformát tudnak belecsempészni a tanulók mindennapjaiba. A gyerekek nagy
örömmel és lelkesedéssel tesztelték a mozgáskoordinációjukat, egyensúlyérzéküket a fentiekben felsorolt eszközökön.
Önismeretük nagymértékben fejlődött a pályák nehézségi fokának megválasztásával, kreatív ötleteikkel további
nehezítéseket is alkalmaztak. A programokat testnevelés óra keretein belül bonyolították le. A visszajelzések nagyon
pozitívak voltak, most már rendszeresen fogják alkalmazni ezeket a sporteszközöket.

EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA A
MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Az Európai Diáksport Napját idén az Európai Sporthét
keretében ünnepelték a Nagyrábéi Móricz Zsigmond
Általános Iskolában. A vírusfertőzés elleni védekezésben
kiemelten fontos a rendszeres testmozgás, a tanulók
immunrendszerének erősítése. Idén a testnevelés órák
tematikus feldolgozásával csatlakoztak a témanaphoz, a
mindennapos mozgás keretei között osztálybontásban
rendezték meg az eseményt.
Az osztályok alapos bemelegítés után lefutották az idei
2020 méteres
távot. Az
alsó tagozatosok
labdavezetéses feladatokat kaptak és a játszótéri
elemek adta lehetőségeket kihasználták a mozgásra.
Sorversenyben is összemérték a képességeiket a
tanulók. A felső tagozatosok hullahopp karika,
ugrálókötél, tollaslabda, frizbi segítségével változatos
gyakorlatokat végeztek.
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SZÉCHENYIS SPORTNAP

Jó hangulatban telt el a Magyar Diáksport Napja a Berettyóújfalui József
Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolájában. 2020. szeptember
25-én szervezték meg, az alsó tagozatban osztályonként külön – külön. Az
elsősök a kondiparkban és a játszótéren, a másodikosok sorversenyen
vettek részt, a harmadik és negyedik osztályosok a Berettyó –parton túrával
és versenyekkel töltötték el a napot. A felső tagozat a városi sporttelepre
látogatott el. Az osztályok állomásokra érkeztek a menetleveleikkel, ahol a
2020 méteres futás, célba dobás, lépcsőzés, kapura rúgás, labdás ügyességi
versenyek és kötélhúzás várta őket. Minden Széchenyis diák részt vett a
feladatok végrehajtásában, a helyezéseket és az eredményeket igazságosan
számolták ki, az eltérő osztálylétszámokat is figyelembe vették.
Eredményhirdetés után mindenki elfáradva, élményekkel gazdagodva tért
vissza az iskolába.
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SZÍNES
TESTNEVELÉSÓRÁK
BIHARTORDÁN
A Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola Bihartordai
Tagintézményében szeptember 24 - 30. között szervezték meg a
pedagógusok az Európai Diáksport Napját. A járványhelyzetre való
tekintettel szabadtéren valósultak meg a programelemek,
osztályonként testnevelés órák keretein belül.
Az alsó tagozatos diákok váltóversenyeken, floorball és
futballmérkőzéseken, kiütőben, hullahopp karika versenyen,
természeti sétán vettek részt. Lefutották a nagyokkal együtt a 2020
métert a sportpályán. A felső tagozatos tanulók floorballoztak, röpés kézilabdáztak, vármétáztak, váltóversenyeztek. Ebben a pár
órában a szabadidő helyes eltöltésére kaptak ízelítőt az intézmény
diákjai. A közösségi szellem is formálódott az együttműködés és az
együtt mozgás során.

KÖZÖS JÁTÉK ÖRÖMÉN VAN A HANGSÚLY
AZ EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJÁN
Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Raffay Lajos Tagiskolája is csatlakozott szeptember 25én, a Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére indított Európai Diáksport Napjához. A bárándi iskola 165
diákja mozgott, játszott, vetélkedett ezen a napon. A nap központi témája a mentális egészség és az egészséges
énkép kialakítása volt.
A felső tagozatosok 2020 métert futottak, majd vármétáztak. Tánc, zumba, jóga alapú mozgásokat, csapatépítő
játékokat, tanítás utáni játékos szellemi vetélkedőket tartottak az ötödik osztálynak. Az első osztályosok még
hálalistát is készítettek. Igyekeztek olyan játékokat, programokat szervezni erre a napra, amelyben újra átélhetik a
közös játék örömét, nevethetnek, felszabadulhatnak, élvezhetik a szabad levegőt, kipróbálhatnak új játékokat,
mozgásformákat. Felismerhették játék közben, a sport milyen kiválóan hat a lelki egészségre.
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„LÁTNI A FÁRADT, DE BOLDOG ARCOKAT ÉS HALLANI SZÁMTALANSZOR ISMÉTELT
MONDATOT,
HOGY MIKOR LESZ ÚJRA ILYEN NAP.
„
ETTOL NAGYOBB ELISMERÉS NEM IS KELL…”
A Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola Hunyadi Mátyás
Tagiskolájában immár hagyomány,
hogy minden évben valamilyen
formában megrendezésre kerül az
Európai Diáksport Napja. Az idei évben
a sportfesztivál megszervezése mellett
döntöttek szeptember 27-én.
Az iskola pedagógusai közül többen is
megszerezték
a
„Mozgás
–és
sportfesztiválok szakmai és szervezési
lehetőségei
a
köznevelési
intézményekben”
elnevezésű
tanúsítványt, így ezen a napon
kamatoztatni tudták tudásukat. Kiemelt
figyelmet szenteltek a vírushelyzetre való tekintettel közzétett feltételekre. Alsó tagozaton szervezték meg a
fesztivált. Az osztályok nem keveredhettek, külön – külön vettek részt az öt állomáson. Az akadálypályás
állomáshoz igénybe kellett venniük az intézmény tornatermét, azonban többi a szabadban volt megtartva.
A gyerekek nagyon élvezték a kiválasztott feladatokat, amíg a zene szólt, addig játszhattak a helyszínen, általuk
ismert, mai modern számokat hallgatva. Pecsétgyűjtő füzettel mentek feladatról feladatra, amelybe a
korosztályuknak megfelelő mintát kaptak. Egy nagyon jó, izgalmas, örömmel, játékkal teli délelőtt volt, ahol
önfeledten játszhattak a gyerekek. A szülők és a diákok visszajelzései nagyon pozitívak voltak. Osztályonként
elismerő oklevelet kaptak az aktív részvételért, ezen a napon egyéni értékelés nem volt.
„ Elmondhatjuk, a vártnál is jobban sikerült ez a sportnap, elértük a célt. Látni a fáradt, de boldog arcokat és hallani
számtalanszor ismételt mondatot, hogy mikor lesz újra ilyen nap. Ettől nagyobb elismerés nem is kell. Az időjárás is
kegyes volt hozzánk, szép idő volt. Olyan lelkesedés volt a kollégákban, tanulókban egyaránt, hogy a jövőben egy
nagyobb fesztivált szeretnénk szervezni.”
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SPORTNAP A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI-ban
a tanév első tanítás nélküli munkanapja minden esetben a
sportnap. Mindig nagy izgalommal várják, reménykedve,
hogy kitart a jó idő és sikerül egy kellemes, jó hangulatú
napot szervezniük, ahol a diákok és a pedagógusok
egyaránt feltöltődhetnek.
A pandémia helyzet ellenére is sikerült megvalósítani a
napot. Az alsó tagozatos gyerekek az iskola udvarát vették
birtokukba, míg a felsősök külső helyszínt kerestek.
Csodás, festői környezetben, a berettyóújfalui Csónakázó-

tó körüli futópályán tartották meg az Európai Diáksport
Napját. Nyolc állomáson zajlottak a feladatok. A futás,
kondipark, streetball mellett népi játékokat is
kipróbálhattak, amelyeket a Bihari Múzeum biztosított.
Népszerű volt a gólyaláb, a lépegető, hármas lépegető,
patkótartás és a zsákban futás.
„Reméljük
jövőre
ugyanilyen
nagy
létszámmal
kapcsolódhatunk be az Európai Diáksport Napba, amely
immár az „Egészségtudatos életmód kialakítása” (ESSD)
témanap is egyben.”

„
KORONGGYUJTÉS ÉS TÁJÉKOZÓDÓ
FUTÁS A ZICHYBEN
Az Európai Diáksport Nap alkalmával, szeptember 23-án tájékozódási
futást és koronggyűjtő játékot szerveztek a Zichy Géza Tagiskolában.
Előzetesen digitális eszközök segítségével megalkották az iskola
udvarának felülnézeti térképét, a továbbiakban ez fontos eleme volt a
tájékozódásuknak. A megjelölt helyen keresték meg az elrejtett piros
zászlókat. Minden osztály egy csapatot alkotott, a csapatkapitányok az
osztályfőnökök voltak. A rajtvonalhoz az alsó tagozatos diákok álltak
elsőként, őket követték a felsős osztályok. A játék során fejlődött az
együttműködési készségük, az állóképességük, gyorsaságuk, kognitív és
problémamegoldó képességük. A sportjátékok és a csapatmunka tovább
erősítette az osztályközösséget.
Az éppen pihenő csapat koronggyűjtő játékot játszott. Ez egy váltó
játék, melynek a lényege, hogy a kijelölt helyen minél több korongot
gyűjtsön össze a csapat.
„A versenyek nagyon jól sikerültek, boldogan, nagy örömmel küzdött
mindenki a győzelemért. A sportversenyt szabad levegőn, szép időben, jó
hangulatban tartottuk meg, új élményekkel gazdagodtunk.”
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EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA OSZTÁLYKERETBEN
Szeptember hónapban valósították meg Nádudvaron az Európai
Diáksport Napját. ( szeptember 21 – 24. között ) A megszokott külső
helyszínt felváltotta a városi sportcsarnok, ahol fesztivál jelleggel
játékos és képességfejlesztő feladatok váltakoztak, amit a Kövy
Sándor Általános Iskola tanulói nagyon élveztek.
Nagy figyelmet fordítottak a fertőtlenítésre, illetve, hogy az osztályok
tanulói csakis kizárólag a saját osztálytársaikkal legyenek egy
csoportban. 6-8 fős csapatok dolgoztak egy-egy helyszínen és a
bemelegítést követően 4 percet töltöttek az állomásokon, amit a
zene elhallgatása jelzett számukra. A jó hangulat mellett a tanulók
nagyon elfáradtak, de boldogan hagyták el a pályát.

SPORTFESZTIVÁL
KOMÁDIBAN
A Magyar Diáksport Szövetség szervezésében a Barsi
Dénes Általános Iskola tantestületének 15 tagja
tavasszal elvégezte a „Mozgás- és sportfesztiválok
szakmai és szervezési lehetőségei a köznevelési
intézményekben” című akkreditált továbbképzést. Ez
volt a feltétele annak, hogy megvalósíthassa az iskola
DO60 diák sportfesztivált, továbbá jogosulttá váljon egy
150.000 Ft összértékű sportszercsomagra.
Az intézmény ennek megfelelően vállalta ezt a feladatot
és kijelölte szeptember 18-át, összekötve a Magyar
Diáksport Napjával. A járványügyi helyzetnek
megfelelően egy évfolyam tanulói vettek részt a
sportfesztiválon. A huszonnégy gyerek négy állomáson
sportolt. Céljuk a játékosság, élményközpontú
feladatok kiválasztása volt. A fesztivál feladatai a
következők voltak: labdaátadás, átvétel lábbal,
pattintós, kiütő, övhúzó.
A fesztiválon résztvevő tanulók és felnőttek egyaránt jól
érezték magukat és felmerült annak az igénye, hogy
többször is szervezzenek hasonlót a tanév során. Nagy
volt az öröm amikor szeptember végén megérkezett az
ígért eszközcsomag és a sportutalvány.
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ISKOLAI ESEMÉNYEK
A NÉPMESE BUVÖLETÉBEN
2020. szeptember 28-án, Benedek Elek születésnapja és a népmese világnapja alkalmából a Kálvin Téri Általános Iskolában
fiókaavatót és mese akadályversenyt tartottak. Az esemény célja az volt, hogy a pedagógusok, valamint a meseszerető
gyerekek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak a magyar történetek felé. Alsó tagozatban meseolvasást
tartottak. Ezt a foglalkozást tartják a legértékesebb időtöltésnek. Általa a nyelvi készségeket és a gyerekek fantáziáját is lehet
fejleszteni. Miután teljesítették a próbákat, az elsősök fogadalmat tettek. Jutalmul magukra öltötték a „kálvinos” pólót,
így hivatalosan is az intézmény oszlopos tagjaivá válnak.

DERECSKEI BOCSKAI
A ZENE VILÁGNAPJÁN
Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
vonóstanárai az aktív nyári szünidő után, úgy gondolták, hogy bemutatják
megszerzett tudásukat, munkájuk gyümölcsét a közönségnek. A
vírushelyzet miatt átmenetileg szüneteltetve vannak az iskolai
hangversenyek. Könnyedén áthidalták a problémát, a főtéren tartották meg
a műsorukat. Így az érdeklődők együtt tudták ünnepelni a zene világnapját a
hegedűs és csellista tanulókkal. Péntekné Bíró Edit, Rabb Luca és Vadnai
Eszter készítette fel az előadókat.
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LÁTOGATÁS BUVÖSVÖLGYBEN
A Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2020. szeptember
15-én a Bűvösvölgy Médiaértés Oktató Központba
látogatott a 6. és 7. osztályos diákjaival. A gyerekek hat fős
csoportokban, négy stúdióban próbálták ki magukat. A
helyszínen kiscsoportos foglalkozásokra volt lehetőség,
aminek keretében betekinthettek a sajtó kulisszái mögé.
Elgondolkodhattak képeken, filmeken, idézeteken, a média
varázslatos hatásain.
Először egy filmes foglalkozáson tapasztalhatták meg a
szerencsések, hogyan áll össze egy néhány jelenetből álló

születnek igazán hatásos fényképek, például magazinok
fotói. A gyerekek egy újságba szerkeszthettek címlapot,
adott témához válogattak képeket. A diákok a reklámnak
szentelt foglalkozáson megismerkedtek a kereskedelmi
kommunikáció alapvető elemeivel, a célcsoporttól az
üzenetig. Csapatmunkában dolgozva jöttek rá, hogy mivel
hatnak rájuk a reklámok. Később kiválaszthattak egy
terméket és összeállították a reklámját, saját kreatív
elképzeléseik szerint.
Az iskolában tanító pedagógusok fontosnak tartják, hogy
a gyerekek tisztában legyenek az internet biztonságos
használatának feltételeivel, kockázatával és veszélyével.
A netkockázat foglalkozáson olyan döntési helyzetekbe
állították a tanulókat a vezetők, amelyek megértetik az
online adatvédelem, zaklatás, behálózás jelentését és
lehetséges következményeit. A netvizsgáló foglalkozáson
a gyerekek közös munkában vettek részt. Hasznos
internetes
oldalakat,
alkalmazásokat,
fogásokat
ismerhettek meg.
„Tanulóinkat előzetesen igyekeztünk felkészíteni erre a
látogatásra, de más az elmélet és más a gyakorlat. A
gyerekek nagyon élvezték a foglalkozásokat, új helyzetben
próbálhatták ki magukat, sok hasznos ismeretet
szereztek!”

mozgókép. Kipróbálhatták magukat a legfontosabb
szerepkörökben. Az eseményeket maguk találták ki, majd a
szerepek kiosztása után a párbeszédek felvázolása
következett. Maradandó élményt nyújtott a forgatás a
díszletautóval és a greenboxban. Az utómunka során előre
rögzített snittekkel és zenékkel tették teljessé a
produkciójukat. A hírekkel kapcsolatos foglalkozáson a
gyerekek kipróbálhatták, milyen kihívást jelent a hírolvasó
vagy időjárás-jelentő munkája. Megtanulták, hogy csak
tudatos tervezés után
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TAKARÍTÁS VILÁGNAPJA A
NAGYRÁBÉI ISKOLÁBAN
A világméretű takarítási akció Ausztráliából indult, amikor egy
vitorlásverseny során az egyik versenyző, Ian Kiernan teljesen felháborodott
a szemetes óceánon és a parton. Ennek hatására ő szervezte meg az első
takarítást a sydney-i kikötőben és környékén.
1992-ben az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) a szeptember 20-a
körüli hétvégére meghirdette a Takarítás világnapját. Jelszava: „ Gondolkodj
világméretekben és cselekedj otthon”. Ha mindenki tisztán tartaná saját
környezetét, az egész világ tiszta lenne.
Az ENSZ a Takarítás világnapján arra buzdítja a lakosságot, hogy tegye
élhetőbbé a környezetét és az eredményt hosszú távon őrizze meg. Nem csak
az otthonára figyeljen, hanem az utcák, terek, iskolák, munkahelyek
tisztaságságára is.
A Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola környezeti szépítését
szeptember 25-én, pénteken valósították meg. Minden osztály a számára
kijelölt helyet takarította. Ökoiskolaként minden tanévben odafigyelnek
környezetük szépítésére, különösen a takarítás világnap keretén belül.

1000 ÉV KATONÁI BEMUTATKOZÓ VIDEÓK
A Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium két csapattal is benevezett a Honvédelmi Minisztérium
és a Magyar Honvédség által támogatott „1000 év katonái” című kétfordulós honvédelmi témájú szellemi
csapatvetélkedőre.
A verseny célja, hogy a középiskolások megismerjék a magyar hadtörténelem győztes eseményeit, ezáltal bemutatták
számukra a megújuló Magyar Honvédséget. Az osztályok a regisztráció után csapatbemutató videót készítettek és
feltöltötték a következő felületre:
A csapatbemutató videókat az alábbi linken tekinthetik meg:
https://www.youtube.com/watch?v=TH4OtG2ex2k
https://www.youtube.com/watch?v=bqFynQHkPbQ
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MESEHÉT A BÁRDOSBAN

PETRI NAP

A Népmese világnapja alkalmából került megrendezésre a
Bárdos Lajos Általános Iskolában a mesehét. Az alsó
tagozatos munkaközösség irányításával és tanulói
közreműködésével valósult meg szeptember 28 – október
2. között. A sajátos helyzet következtében nem terveztek
egyszerre több osztályt érintő programot.
Az első osztályosok Benedek Elek: Mese a fákról című
meséjét hallgatták meg, amit egy felsős tanuló adott elő. A
történetről képet készítettek. A másodikosok Benedek
Elek: A nap fája című írást hallgatták meg, szintén az iskola
egy diákja adta elő nekik. A harmadikosok részletesen
megismerkedtek az író életével, amiről tablót készítettek.
Ezek mellett a héten feldolgozták Bosnyák Viktória: A
sirály a király? című művét. Az állatok játékait eljátszották:
szavakat gyűjtöttek, activityt játszottak, -ly betűs szavakat
mutogattak egymásnak. Mindeközben rengeteget fejlődtek
helyesírásból. Kirándulni mentek a Hortobágyra, ahol
ezeket az állatokat természetes élőhelyükön
is
megfigyelhették. Befejezésként jelmezekbe bújtak, kellő
figyelemmel bemutatkoztak más osztályoknak.
A projekt feldolgozását az írónő, Bosnyák Viktória is
megismerte. Ezt írta: „ Ha lenne osztályom, én is hasonlóan
szeretnék örülni velük az életnek, a tudásnak, az
együttlétnek.” A negyedikesek mesét írtak saját
fantáziájuk alapján, csoportosan. A történetekhez
illusztrációt is készítettek. Jutalmul részt vehettek Csernik
Szende, székely lábbábos mesemondó előadásán.
Szeptember 25-én rendhagyó keretek között került
megrendezésre az idei Petri Nap. Az óvintézkedések
következtében le kellett szűkíteniük a már hagyománnyá
vált Petri Kupát. Ez a nap mindig nagy esemény volt az
iskola életében, sok programmal készültek a gyerekeknek
az iskola és a településrész névadójának ünneplése
alkalmából. Dr. Petri Pálról sportrendezvénnyel és más
kulturális és szórakoztató programmal emlékeztek meg.
A megszokott módon, a szobor koszorúzásával kezdődött
a megemlékezés. Ezt követően nem az iskolák közötti
futball- és kézilabda mérkőzésekkel folytatódott, hanem
sor- és váltóversenyek zajlottak. Az intézmény parkjában
a harmadik osztályosok adták elő „A rátóti csikótojás”
című magyar népmesét. Felkészítő pedagógusuk
Smidróczki Lászlóné tanítónő volt.
A járványügyi helyzetre való tekintettel távolságtartással,
gyakori
kézmosással,
valamint
kézfertőtlenítők
használatával igyekeztek eleget tenni a vírus terjedésének
megakadályozásában. Bíznak benne, hogy a következő
tanévben már a megszokott módon tudják megtartani a
rendezvényt.
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SZEPTEMBERI VERÉBAVATÁS
Szeptember 30-án megtörtént a felavatása a Barsi Dénes Általános Iskola első osztályos diákjainak. A rendezvény a
járványügyi helyzet miatt rendhagyó formában valósult meg. Először Szabóné Tóth Marianna mb. intézményvezető –
helyettes asszony köszöntötte a legkisebbeket.
A kis újoncok ebben a tanévben nem évfolyamszinten, hanem osztályonként tettek fogadalmat második osztályos
diáktársaiknak arról, hogy az iskolában mindent megtesznek azért, hogy jól érezhessék magukat, szófogadóak és
szorgalmasak lesznek. A humoros szövegű fogadalomtétel után próbatételként a nagyobbaktól tánclépéseket tanultak,
melyet közös tánc követett. A jó hangulatú rituálé után a gyerekeket név szerint, egyenként avatták kisverébbé és
megkapták a jelképes medált is.
Augusztus végén rendezték meg a Biharkeresztesi Bocskai
István Általános Iskolában a Gilice napot. Várakozással
tele, izgatottan érkezett mindenki a reggelen. Kíváncsi,
félénk kis gyerekszemek keresték egymást, az oviból
ismerős arcokat. A kezdeti feszültség hamar feloldódott és
közösen fedezték fel az új helyszínt, a várva – várt iskolát.
Jó alkalom adódott arra is, hogy megismerjék tanító
nénijüket. Igyekeztek a pedagógusok is megjegyezni a
kedves, mosolygós arcokat. Arra törekedtek, hogy a toldi
és a biharkeresztesi gyerekek jobban megismerjék
egymást, valamint bejárják az iskolát, felfedezzék az
iskolaudvart, ami most csak az övék volt. Így szeptember
elsején nem volt idegen a tanterem, a tanító néni és az
osztálytársak sem. A játékos, zenés, dalos foglalkozások
után még egy kis rajzolásra, színezésre, kézműveskedésre is
maradt idő.
„Hamar elrepült a délelőtt a felhőtlen vidámsággal, játékkal,
dallal és kívánjuk, hogy ez a lelkesedés negyedik osztály
végéig kitartson!”

GILICE NAPOT TARTOTTAK
A BIHARKERESZTESI ISKOLÁBAN
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KOSSUTH EMLÉKNAPOT
TARTOTTAK
2020. szeptember 18-án a Sárándi Kossuth Lajos Általános
Iskola megemlékezett névadójáról, Kossuth Lajosról.
Emlékműsorral készült a hetedik osztály. A színvonalas
előadás után elhelyezték az emlékezés koszorúját az
intézményben található emléktáblánál.
Az első osztályos tanulók letették esküjüket, az ötödikesek
pedig feltűzték nekik a Kossuth jelvényt. Így hivatalosan is
általános iskolások lettek. Ezután elültették tanítójukkal
együtt az emlékfájukat az udvaron, aminek gondját kell
viselniük.
A programok tovább folytatódtak. Alsó tagozaton sétát
tettek az erdőben, a patakparton és a szőlőskertben. A
felső tagozaton vetélkedőt rendeztek. Előzetesen tablót
készítettek, amit nagyon ügyesen sikerült megoldaniuk.
Akadályversenyt is tartottak, a játékos ügyességi feladatok
és tudásszint fejlesztő tesztek kiváló lehetőséget nyújtottak
a környezeti nevelés céljainak elérésére.
A versenyeket „forgószínpad”-szerűen, természetes
környezetben a szabadban tartották. Az állomásvezetők 8.
osztályos diákok voltak. A feladatok megoldása közben
megismerték Kossuth életét és munkásságát. A Kossuth
kifli készítését is elsajátították. A verseny végén minden
csapat jutalomban részesült. Méltó emléknapot sikerült
tartaniuk.
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ZÖLDFORGÓ EMLÉKNAP A KÖVYBEN

2020 tavaszán Magyarországon egyedülálló környezeti nevelési program vette kezdetét. A Kövy Sándor Általános Iskola is
csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, így szeptember 24-én megvalósult a Zöldforgó élménynap.
Tíz óra körül kimentek az iskola díszudvarára, ott sok különleges játék várt a tanulókra. Volt „Időutazó”, „Tiszta víz, tiszta
folyó”, „Tegyél rendet, használd újra vagy add tovább”, „Mire szavazol” játék is. Bevásárló listát készítettek, majd igyekeztek
úgy vásárolni, hogy a termékek csomagolása újrahasznosítható legyen. Pecáztak és a kifogott hulladékot a szelektív gyűjtőbe
tették. A következő játékban a tárgyak között kellett rendet tenniük, szervizbe, szelektív hulladékgyűjtőbe, az újra
használható tárgyakat elajándékozva mindegyik a megfelelő helyre került. A legtanulságosabb feladat az időutazó volt,
meghatározták, hogy különböző anyagok mennyi idő alatt bomlanak le vagy oszlanak szét. Megdöbbentek amikor
hallgatták, hogy egy eldobott műanyag flakon, fémdoboz, ruhadarab, mennyi ideig csúfítja, szennyezi a környezetet.
Egy tablet segítségével életre keltették a kiállítás képeit. A VR szemüveg pedig a virtuális világba repítette őket.
Ellátogattak egy hulladékválogató és feldolgozó üzembe. A délelőtt zárásaként az Alma együttes zenélt, velük együtt
énekelték a kedvenc dalaikat.
„Nagyon jó délelőtt volt, sok új ismeretet szereztünk, minden játék a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozta.
Megtanulhattuk, hogy mi is tehetünk a környezetünk védelméért. Szerencsére minden játékot kipróbálhattunk. Még az
osztálytársunk kívánsága is teljesült, születésnapján élőben hallhatta az Alma együttestől a Ma van a szülinapom dalt.”

AJÁNDÉK KÉPEK AZ ALKOTÁSUTCÁTÓL
Az Alkotásutca egy élményfestő stúdió, ahova bárki mehet festeni, aki
betöltötte a hat éves kort. Szükséges feljelentkezni az órára a honlapon
keresztül, majd ki kell választani, hogy melyik festményt szeretné megfesteni a
vendég. Több mint száz kép közül választhat az alkotni vágyó. Három óráig tart
a munka, biztosítanak minden eszközt hozzá. Az instruktor a csoporttal együtt
fest, minden színkeverést és az ecsethasználatot is megmutatja lépésről
lépésre. Azokat a festményeket, amelyeket az instruktorok készítenek
csoportokkal együtt, összegyűjtik és eladományozzák óvodáknak, iskoláknak,
kórházaknak vagy idősotthonoknak dekoráció gyanánt. Ezzel népszerűsíteni
akarják a festés örömét. A Sári Gusztáv Általános Iskola folyosóját nyolc darab
ajándékba kapott festmény díszíti. Az iskola Varga Anita tanár néninek
köszönheti a képeket.
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JOBB VELÜNK A VILÁG!
A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programjával
a tavalyi év folyamán, egy továbbképzés alkalmával
találkozott Oláh Petronella tanítónő, aki a hónap
pedagógusa lett a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Raffay Lajos Tagiskolájában. A képzés
optimista életszemlélettel, a gyerekek felé áradó szeretettel,
lelki gyógyító hatásokkal foglalkozik. Nagy öröm volt, hogy a
2020/ 2021-es nevelési évben lehetőség volt a Boldogságóra
tartására.
Szeptember hónapban a hála gyakorlásával foglalkoztak.
Bagdi
Bella gondolatai, zenéi áthatották a
mindennapokat. A Boldogságórák ténylegesen varázserővel
bírtak. A gyakorlatok, feladatok, dalok pozitív nyomot
hagytak a gyerekek életében és lelkében. Oláh Petronella
tanítónő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minél kisebb
korban találkozzanak a gyerekek mindazon jó dolgokkal,
melyek erősítik, segítik, támogatják őket útjuk során.
Igyekeztek felfedezni a legapróbb, legtermészetesebb dolgokat is, amikért hálásnak lehet lenni. Sok idő telt el azóta, mióta
együtt lehettek az iskola falai között, így sokkal jobban lehet értékelni a közösen töltött időt.
Mind a könyv, mind a munkafüzet feladatai segítették a mindennapokat. Érdekes feladatokat próbáltak ki, vidáman énekeltél
a hónap dalát. Nagy kedvenc volt a „Képes vagyok rá” és „Szeretem és elfogadom magam” dalok is. Sokat színeztek, hálaleltárt
készítettek, megismerkedtek a Csodakantár című mesével, hálavirágot színeztek és hálalevelet írtak. Nagy örömmel idézték fel
a nyári pillanatokat, csodaszép rajzok születtek.
„Nagy örömmel töltött el ez az elismerés, hogy szeptember hónap pedagógusa, tanítója lehettem. Ahogyan kis tanítványaimat
is, közös siker ez, mely sok erőt, és lendületet ad nekünk Boldogságóráinkhoz, melyek gazdagítják, színesebbé varázsolják
iskolai mindennapjainkat! Köszönjük mindazt a lehetőséget, ötlettárat, amit a Boldogságórákból hónapról hónapra
meríthetünk.
Hálás szívvel köszönöm, hogy megtapasztalhatjuk: Jobb velünk a világ!”

DERECSKE JÁRÁSI
VÁNDOR KUPA
Szeptemberben ismét kapcsolatba került a
Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola és
Derecskei Gyerekesély Iroda. Az „Élhetőbb
gyermekkor a Derecskei Járásban” pályázat
kapcsán, az elmúlt évben elindított Derecskei
Járási Vándor Kupa megvalósítását most
online formában tervezték, a jelenlegi
járványügyi helyzetre való tekintettel. A
verseny hét fordulóból állt. Az intézmény alsó és felső tagozatos tanulói jelentkeztek rá, nyolcfős csapatokat alkottak.
Szeptember 25-én lebonyolított versenyen az alsó tagozatos diákok sikeres teljesítették az első fordulót. A járásban
résztvevő tanulók közül ők értek el első helyezést. Magyar irodalom, matematika, környezetismeret és informatika
tantárgyhoz kapcsolódtak a feladatok. A diákok nagyon élvezték az online vetélkedőt. A csapat tagjai kiemelkedő
teljesítményükért okleveleket, érmeket és jegyzetfüzeteket kaptak ajándékba.
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ÖTÖDIKES AVATÁS
A Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskolában kedves
és vicces szokás, hogy a tanév kezdetén az ötödik
osztályosokat ünnepélyesen felsős diákokká avatják.
A Diákönkormányzat szervezésében szeptember 14én, délutáni programként tartották meg ezt a jeles
eseményt.
Az ötödikesek előzetes feladata az osztály poszter
elkészítése és a csatakiáltásuk megfogalmazása,
illetve megtanulása volt. A ceremónia ezeknek a
bemutatásával
kezdődött.
Folytatásként
a
nyolcadikos tanulók avatótáncot mutattak be,
melyet a kisebbeknek is végig kellett táncolniuk.
Mindenki nagyon összpontosított és lelkes volt.
Ezután következett egy 16 darabos puzzle
darabjainak megkeresése és a részletek összerakása.
Ezzel a feladattal a csapatszellemet szerették volna
erősíteni.
Végül az ünnepélyes eskütétel következetett!
A délutánt megvendégeléssel zárták, zizegtek a
cukorkás és nyalókás papírok, szélesek voltak a
mosolyok és a szívből jövő gyermeknevetéstől volt
hangos az iskola udvara.
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TEJSZÍV RENDEZVÉNYEN JÁRTAK

A Tej Terméktanács útjára indította programsorozatát, melynek kabai rendezvénye szeptember 8-án valósult
meg a Sári Gusztáv Általános Iskolában. A roadshow során megmutatták, hogyan kerül a tej a tehéntől egészen az
asztalig. A kiállítás célja volt a tejtermékek egészséges táplálkozásban betöltött szerepének bemutatása,
valamint a fogyasztásra motiváló nevelés támogatása.
Interaktív, látványos programban vehettek részt a tanulók. A rendezvény igazi színfoltját a csapatmunka
jelentette, együtt oldották meg az izgalmas feladatokat. A legnépszerűbb helyszín az volt, ahol virtuális
szemüvegen keresztül tejtermékeket válogathattak. Kedvelt volt még a terepasztalon futó járművek irányítása is.

SZORGALMASAN KÉSZÜLTEK A
PEDAGÓGUSOK
A CSIBEAVATÓ MEGTARTÁSÁRA
Szeptember 18-án nagy volt az izgalom a Petőfi Sándor
Általános Iskola kis elsősei között. Ezen a napon
rendezték meg a hagyományos csibeavatót a felújított
iskola udvarán. A tanítók szorgalmasan készültek az
eseményre: verseket, mondókákat, dalokat tanítottak be
a legkisebbeknek. Az ő bemutatkozásuk kezdte meg a
napot, nagy lelkesedéssel mondták a számolós mondókákat
és a Csibetanya körjátékot mutatták be. Aztán a
negyedikesek által megtervezett akadályok tették próbára
őket: padon kúszás, ugrás, tojás átadás és még sok – sok
vidám feladat.
Az eskü szövegét minden kis elsős hangosan és büszkén
mondta, megígérve, hogy az iskola hírnevét öregbíteni
fogja, jól tanul és viselkedik, tiszteli a tanító néniket és az
osztálytársaikat. A csibetáncot a nagyobbak is táncolták. Az
egész alsó tagozat – ügyelve a kellő távolságra – vígan
ropta a vidám muzsikára. Ezután az elsősök nyakába
akasztották a csibejelvényt, apró ajándékokat is kaptak
mellé. Homokozó készleteket is ajándékoztak nekik, bízva
abban, hogy még sokáig tudják használni a jó idő
reményében. A programot egy kis vonatozással zárták.
Kicsik és nagyon egyaránt remekül érezték magukat ezen a
napon.
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAPOT TARTOTTAK
A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A pályaorientációs nap célja, hogy a gyerekek minél alaposabban és időben felkészüljenek a pályaválasztásra. Hiszen
egy jó döntés hosszú időre befolyásolhatja a tanulók életét. A Sári Gusztáv Általános Iskola tanulói az első órát a
könyvtárban töltötték, ahol kétféle játékot játszottak. Először a régi mesterségek jelentéséről szóló kvízt oldottak meg,
azután az úgynevezett „tabu”következett. A játékszabály a következő: Kiválasztanak egy tanulót, aki kap egy lapot, amin
egy szakma neve található, a többieknek ezt kell kitalálniuk. A kiválasztott játékosnak kell elmagyaráznia a foglalkozás
nevét úgy, hogy bizonyos tiltott szavakat, amik a kártyán szerepelnek, nem szabad kimondani. A második órán különböző
teszteket oldottak meg, majd a harmadik és negyedik órán filmet néztek és rajzoltak a témához kapcsolódóan.
A nyolcadikosok az Országos Pályaorientációs Mérésen vettek részt. Az online mérés visszajelzést adott nekik arról,
hogy mik az erősségeik, gyengeségeik, milyen szakmát, milyen típusú középiskolát válasszanak.

DIGITÁLISAN BEMUTATKOZNAK KÖZÉPISKOLÁINK:
Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium bemutatkozó kisfilmje: https://youtu.be/d8yovmr5C38
Hőgyes Endre Gimnázium online nyíltnapot és felvételi előkészítőt szervez:
Általános tájékoztató: http://hogyes.hu/wp-content/uploads/2020/10/HEG2122-zold.pdf
Jelentkezési űrlap: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=arHRFJUSUWxZzunT26hUHy3o0QS5hxLhs5jmc5OGm5UN1lJTlpIU1BBWTdQVDgwS1AwNjZWNjFPRi4u
Ingyenes felvételi előkészítő: http://hogyes.hu/2020/10/07/felveteli-felkeszito-foglalkozasok/
Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium bemutatkozó kisfilmje: https://youtu.be/0P7t7nDFDZw
Képzések bemutatása: http://www.rakoczi-derecske.sulinet.hu/files/rakoczi_derecske_2021-2022.pdf
Felvételi tájékozató: http://www.rakocziderecske.sulinet.hu/files/webre/A%20felv%C3%A9teli%20elj%
C3%A1r%C3%A1s%20rendje%202021_2022-es%20tan%C3%A9vre+brossura.pdf
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