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Sztella – Haloween

Rendezvény: Tanulmányi kirándulás a szegedi Fűvészkertbe

Dátum: 2014.11.08.
Helyszín: Szeged

            A környezet  védelmi  szakkör,  valamint  a  kertészszakkör  keretein  belül  tanulmányi
kirándulást szerveztünk a szegedi Fűvészkertbe. A kiránduláson hatodikos, hetedikes és nyolcadikos
tanulók vettek részt. 

A  tanulóknak  lehetőségük  nyílt  számos  növényfajt  megismerni,  ezek  gondozásáról  is
hallottak, valamint a fűvészkert fontosságáról is ismereteket szereztek. A növényházakban a trópusi
növényeket csodálhatták meg, majd a szabadtéri séta alkalmával a nálunk is megtalálható növényeket
láthatták,  illetve a gyógynövényes kertnél a növények gyógyhatásaival  ismerkedtek.  A fűvészkert
szakmunkatársa vezette körbe a csoportot, és előadást tartott a növények eredetéről, származásáról.

A tanulók érdeklődéssel járták körül a területet,  és elmondásuk szerint máskor is szívesen
vennének részt hasonló kiránduláson.

Szervező tanárok: Szabó Gábor, Benedek Eleonóra, Csernik Ilma.
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 A jelentést készítette: Benedek Eleonóra
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Rendezvény: Szavalóverseny

Dátum: 2014.11.
Helyszín: 

Rendezvény: Gracza Antal Emlékkoncert

Dátum: 2014.11.15.
Helyszín: Id. Kovács Gyula Általános Iskola tornaterme

Rendezvény: Gyermekszínház alsós osztályok részére

Dátum: 2014.11.20.
Helyszín: Id. Kovács Gyula Általános Iskola tornaterme

Rendezvény: A csantaveri iskola meglátogatása

Dátum: 2014.11.21.
Helyszín: 
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Rendezvény: Elsősök avatása

Dátum: 2014.11.28.

Helyszín: Id. Kovács Gyula Általános Iskola tornaterme

Téma: Az elsősök felvétele a Gyermekszövetségbe és a Vöröskeresztbe
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Résztvevők: minden alsós osztály, felsősök, iskolai dolgozóink, a Helyi Közösség és a Vöröskereszt

képviselői, egyéb meghívott vendégek, szülők, nagyszülők – nagyszámú nézőközönség

Előkészületek, célok, tevékenységek: 

- a tanulók megismertetése a Gyermekszövetség és a Vöröskereszt munkájával
- közösségi szellem fejlesztése
- egymás munkájának megbecsülése
- a műsorban való fellépés fontossága
- az ajándékozás örömei
- odafigyelés a pozitív értékeinkre
- az ünnepségeken való helyes viselkedés
- a szülőkkel való együttműködés erősítése
- együttműködés a Községi és a Helyi Vöröskereszttel, a Helyi Közösséggel

Végrehajtás, befejező tevékenységek:

- a November 26-án megtartott főpróbán elvégeztük a műsor körüli utolsó simításokat
- a kis elsősöket és az egybegyűlteket Crnkovity Gábor, iskolánk igazgatója, valamint Drenkovics

Tibor a Helyi Vöröskereszt elnöke köszöntötte
- a műsorban ritmikus gyakorlattal szerepelt az alsós osztályok minden tanulója
  Glišić Milica és Gulyás Melinda felsős tanulók szavaltak, Subotin Sara szerb nyelven adott elő egy

verset
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- a nagykórus egy modern dalt adott elő
- hangszeren játszottak: Sebők Vivien, Sebők Virág, Kósa Tamara
- a bemondó Sétáló Natália, a műsor koordinátora Jónás Tünde magyartanárnő volt

-  műsorfelelős  tanárok:  Szeteli  Lili,  Molnár  Csilla,  Petres  Ágnes,  Boros  Tünde,  Mészáros  Nóra,
Kurucz Seffer Gabriella, Barna Izabella, Szilágyi Mária, Lak Ilona, Egri Bodó Brigitta, Horák Réka,
Tóth György Ibolya, Jónás Tünde, Bencsik Tímea

- az elsős ajándékcsomag tartalma: 1 nagyformátú füzet, 1 kis jegyzettömb, 1 ajándéktáska, 1fenyő
kartonból, 1 reklámanyag, 1 poháralátét, 4 kisformátú füzet, 3 grafit ceruza, 1 radír, 1 hegyező, 2
örökíró,  1  Vöröskereszt  tagsági  könyvecske,  1  kistál,  3  kis  tejkaramella,  1  nagy  torta  a
Vöröskereszttől a Vöröskereszt jelével díszítve

- támogatók: Csíkos nyomda, MAH, Ruby, Humana Zaštita – Čenelj,  Forró Veronka, Községi és
Helyi Vöröskereszt

Következtetések: Szép ünnepséggel kedveskedtünk a nagyszámú közönségnek. Jó, hogy a felsősök is
szerepeltek a műsorban. Az elsősök örültek az ajándéknak. A műsor végén a Vöröskereszt aktivistái
szétosztották  a  mosolygó,  fényes,  sárga  almákat.  Az  elsősök  a  csomagokkal  fényképezkedtek,
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tanítóikkal – Szeteli Lilivel, Molnár Csillával,  Crnkovity Gábor igazgatóval, Drenkovics Tibor Helyi
Vöröskereszt elnökkel és Lak Ilona iskolai Vöröskereszt vezetővel. Utána következett a finom torta
evése, ami nagyon hangulatos volt.

Tanerő: Lak Ilona


