A Gaál Mózes Általános Iskola lapja
2016. V. évfolyam 1. szám

Próbavizsgák
Minden diák életében elkövetkezik a nyolcadik osztály,
a vizsgák időszaka, amely félelemmel tölti el a tanulókat.
A tanárok minden energiájukat befektették, hogy a
diákokat kellően felkészítsék. Hétvégenként is felkészítő
órákat tartottak, amelyek 3 órát raboltak el a tanárok
idejéből. E felkészítők nagy segítséget nyújtottak a
tanulni vágyó tanulóknak. Ezúttal is nagyon szépen
köszönjük tanárainknak!

Tartalom

Idén is nehézségeket okoztak a tételek egyes diákoknak.



Próbavizsgák

Pár diákot kérdeztünk a vizsgával kapcsolatos
élményeikről:



Október 6-ára emlékeztek a baróti
iskolában

P: - Hogy érzed, hogy sikerültek a vizsgák?



Atlétika négy próba



Versenyek román nyelven

Akácsos Emőke ( VIII.B ) : - Mindközül a matematika
vizsgát találtam a legnehezebbnek, a többi vizsga
közepesen sikerült.



Együtt a békéért

P: - Nehézséget okoztak-e a tételek?



DIÁKOLDAL- Pletykálkodás



DIÁKOLDAL- Külföldön tanuló

Pap Tímea ( VIII.C ) : - Én úgy éreztem, hogy eleget
gyakoroltunk mindhárom tantárgyból, de ennek ellenére
is volt olyan, ami nehézséget okozott.
P: - Melyik vizsgát találtad a legnehezebbnek?

diákként


DIÁKOLDAL- Karácsonyi kézműves
tippek



DIÁKOLDAL- Szókereső és
keresztrejtvény



Székely Helga ( VIII.D ) : - A matek vizsga volt a
legnehezebb, mert nem vagyok matekzseni, inkább a
sport érdekel és az angol. Remélem, hogy a következő
próbavizsga könnyebb lesz.
Sok sikert kívánunk minden nyolcadikos diáktársunknak
az elkövetkezendő vizsgákhoz!
Jîtaru Vasile, Szente Izabella, Szász Boglárka

DIÁKOLDAL- Mi írtuk
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Próbavizsgák

Október 6-ára emlékeztek a baróti iskolában
A Gaál Mózes Általános Iskola idén is ünnepi
műsorral emlékezett az október hatodikai aradi vértanúkra.
Az egybegyűlteket, Pap Tímea VIII.C osztályos tanuló
köszöntötte, akit Csog Szabolcs, Kovács Álmos, Márkó
Ágnes VII.C osztályos, és Bodi-Kolumbán Ágnes VI.D
osztályos diákok követtek ünnepi szavalatukkal. Tordai
Ákos VI.B osztályos tanuló „Mert a haza nem eladó…”
című dallal emlékezett a 13 aradi hősre. E gyásznap akkori
körülményeit Zajzon Emilia, Kovács Ágnes, Dávid SzendeAbigél, Jakab Renáta VIII.B, Szekeres Tas VIII.C és Jîtaru
Vasile VIII.D osztályos tanulók mutatták be rövid
történelmi áttekintõjükkel.
Idén sem maradt el az „Erdővidék az én hazám”
kopjafa megkoszorúzása Boga Kincsõ és Pap Zoltán VIII.C
osztályos tanulók közreműködésével. Az októberi
megemlékezést a Gyulai-György Éva zene szakos tanárnő
által vezetett Gyöngyharmat kórus zárta. Köszönjük
felkészítő tanárainknak, Kolumbán Ágnes történelem
szakos, Timár Ida és Szőcs Katalin-Ildikó magyar szakos,
és nem utolsó sorban Gyulai-György Éva zene szakos
tanárnőknek, hogy segítséget adtak, hogy idén is
megemlékezzünk az aradi hősökről.

Márkó Ágnes

Diákdoboz
Érdekességek


Ha öt éves korunktól kezdődően minden nap elolvasnánk
egy könyvet akkor nyolcvan éves korunkra elolvasnánk
3900 könyvet 0,1 % az eddig kiadott könyveknek.



Egy év alatt az emberek által megvásárolt nutellás
üvegekből nyolc Kínai Nagy Falat tudnának építeni.



A magas intelligenciával rendelkező emberek néha

Október 23: Az 1956-os forradalom emlékére
Az 1956. október 23-ai forradalom 60. évfordulója
alkalmából szervezett megemlékezést pénteken a baróti
„Gaál Mózes” Általános Iskola.
Az ünnepi műsorra összegyűlteket Pap Tímea
(VIII.C) tanuló köszöntötte, majd Szőcs Katalin-Ildikó
magyar szakos tanárnő szavalata következett. Tordai Ákos
(VI.B) tanuló „Mert a haza nem eladó…” című dallal
érzékeltette a hazaszeretet fontosságát. A műsor
folytatásában B.Kolumbán Ágnes (VI.D), Kovács Álmos
(VII.C) és Csog Szabolcs (VII.C) diákok szavalatai
hallatszottak. A forradalom eseményeit Moroianu Ana
(VI.B), Gál Noémi (VI.C) és Márkó Ágnes (VII.C)
tanulók történelmi áttekintőjük felolvasásával mutatták be.
Ezt követte Gyulai-György Éva zene szakos tanárnő által
vezetett
Gyöngyharmat
kórus
dalcsokra.
Záró
mozzanatként Szekeres Tas (VIII.C) és Bocz-Zoltán
Boglárka (VIII.C) tanulók Moyszesz Márton kopjafájánál
elhelyezték a kegyelet virágát.

lustának tűnhetnek, mivel hamar ráunnak dolgokra és
inkább elmélkedve töltik az idejük nagy részét.


A szemünk pupillája akár 45 % nagyobb is lehet, ha olyan
emberre nézünk, akit szeretünk.
Moroianu Anna és Szász Mónika

Mindezért köszönet felkészítő tanárainknak
Kolumbán Ágnes történelem szakos, Szőcs Katalin-Ildikó
és Timár Ida magyar szakos és Gyulai-György Éva zene
szakos tanárnőknek.
Márkó Ágnes
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Az erdővidéki futóverseny
Érdeklődtünk Vajda Augusta tanárnőtől a futóversennyel
kapcsolatban is.
P:-Mióta rendezik meg ezt a versenyt?
V.A: 2016. október 15-én szerveztük meg az Erdővidéki
futóversenyt, amit már 43 éve, hogy rendszeresen megrendeznek.
Az idén 12 kategórián belül, összesen 243-an futották le a távot.
P:-Mi a célja e rendezvénynek?
V.A:Ennek a rendezvénynek
az a célja, hogy minél nagyobb
tömeget mozgósítsunk az egészséges élet érdekében.
P:-Kik a megszokott résztvevők?
V.A: A megszokott résztvevők az erdővidéki diákok.
P:-Mi a visszajelzés a diákok részéről?
V.A: A visszajelzés a diákok részéről , főleg a nagyobbak részéről
az, hogy egyre kevesebben vesznek részt ezen a versenyen, évről
évre apad a résztvevők száma.

Sakk
Megkérdeztük Boda Mátyást, aki résztvevője volt ennek a versenynek.
P:-Mióta űzöd ezt a sportágat?
B.M: Én ténylegesen II. osztályos koromban kezdtem el a sakkozást, de
6-7 évesen tanultam meg az alapokat.
P:-Sokan kíváncsiak arra, hogy a sakk miért nevezhető sportnak?
B.M: A sakk nem egy olyan sport, mint a kézilabda, a sakk az elme
játéka, gondolkozással lehet nyerni nem futással vagy ilyesmikkel. Azt
állítják, hogy aki tud sakkozni jó matekos, de én ezt nem hiszem.
P:-Mennyire sikerült az ellenfelek legyőzése?
B.M: Ez változó. Hol nyerek, hol veszítek. Mindig találok jó
játékosokat vagy csak néhány lépést elnézek.
P:-Milyen helyezést értél el?
B.M: II. és III. helyezéseket és egy megyei I. helyezést csapatban.

Jîtaru Vasile, Szente Izabella, Szász Boglárka

Diákdoboz
Idézetek
,,Minden teljesÍtmény kiindulópontja a vágy!´´- Napoleon Hill
,,Ha megtöltöd az elméd jó és tiszta gondolatokkal, a rosszaknak már
nem lesz helyük!´´- Joyce Meyer
,,Nyújtsd mindig a legtöbbet! Ne elégedj meg azzal, ami vagy! Próbálj
meg az lenni, ami lehetnél!´´- i. sz.
,,Az élet észrevehetetlen mindennapos csodák szakadatlan sora.´´ Carson M.
,,A pozitÍv tudat pozitÍv életed ad!´´- i. sz.
Akácsos Zsófia, Szabó Noémi és Székely Helga

Atlétika négy próba
A 2016-2017-es tanévben is elérkezett annak az ideje, hogy a
diákok összemérjék sporttudásukat.
Vajda Augusta testnevelés szakos tanárnőt kérdeztük:
P:-Milyen próbatételekből áll ez a verseny?
V.A: A verseny a következőkből áll: 60 m síkfutás,
kislabdadobás, távugrás, 800 m távfutás.
P:-Melyik próbatétel okozott a legnagyobb nehézséget a
versenyzőknek?
V.A: A 800 m távfutás okozta a legnagyobb nehézséget , de ha
a diákok többet készülnének erre a próbára és jobban bíznának
saját erejükben, akkor a 800 m gyerekjáték volna.
P:-Milyen eredményeket értek el a sportolók?
V.A: A verseny két szinten volt megrendezve az egyik, az
Erdővidéki 4 próba itt, Baróton október 21-én, amelyen úgy a
lánycsapatok, mint a fiú csapatok jól szerepeltek. A második
szint október 22- én került megrendezésre Szentgyörgyön .
Nyolc diák képviselte a baróti Gaál Mózes Általános Iskolát a
megyei Atlétika 4 próbán éspedig : lánycsapat- Jakab
Domokos Renáta (VIII. osztály), Tikosi Enikő (VIII. osztály),
Virág Barbara (VII.osztály), Vass Andrea (VIII. osztály) Bodi
Ágnes (VI. osztály) és a fiúcsapat: Czifra Ferenc-Zoltán
(VIII.osztály ), Zsigmond István (VIII.osztály ), Zsigmond
József (VII.osztály ). Egy csapat 5 tagból állt. Sajnos két fiú
nem jelent meg a megyei versenyen (személyes okok) és emiatt
a baróti csapat annak ellenére, hogy nagyon harcolt, nem
kapott helyezést a csapatversenyben . A baróti csapat esélyes
volt a megyei I-II helyre, de sajnos egyre több diák nem veszi
komolyan ezeket a versenyeket.
Szerencsére egyéniben hoztunk pár helyezést: Virág Barbara
megyei második kislabdadobásban 38.50 méter, Virág Barbara
megyei ötödik egyéniben -187 pontot gyűjtött össze az
erdővidéki próbán, egyéniben első helyezést ért el, Zsigmond
István megyei ötödik távugrás 4.61 méter, Zsigmond József
megyei negyedik 4,80 méter és ugyancsak Zsigmond József
megyei hatodik kislabdadobásban 53.00 méter. A gyerekeket a
baróti Gaál Mózes Általános Iskola testnevelőtanárai készítették
fel: Vajda Augusta, Dénes Edit és Máthé Sándor.
P:-Kinek a teljesítménye volt a legkimagaslóbb?
Virág Barbarának a teljesítménye volt a legkimagaslóbb úgy az
erdővidéki, mint a megyei atlétika 4 próbán. Nagyon tehetséges
diák. Gratulálok neki, így tovább!
P:-Hogyan és mennyi idő alatt tudtak felkészülni?
Azokat, akik képviselték a baróti Gaál Mózes Ált. Iskolát, a
testnevelőtanárok válogatták ki, és készítették fel a testnevelő
órák folyamán. Ez a felkészítés folyamatos, egész tanévben tart,
mivel a tanterv magába foglalja mind a 4 próba tanítását.

Jîtaru Vasile, Szente Izabella, Szász Boglárka
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Versenyek román nyelven
A román kenguru és mesemondó versennyel kapcsolatosan
Szabó Irén-Erzsébet romántanárnőt kérdeztem :
P:- Mióta szervezik meg ezeket a versenyeket ?
Sz.I.E: Ezeket a versenyeket lassan tíz éve, hogy megszervezem.
P:- Mi a céljuk e versenyeknek?
Sz.I.E: A céljuk a versenyeknek az, hogy fejlődjenek a tanulók a román nyelv
elsajátításában, egy pozitív hozzáállás kialakítása a román nyelv iránt és a
tanulók szókincsének gazdagítása.
P:- Sok résztvevő szokott lenni ?
Sz.I.E: Ami a résztvevők számát illeti, a Kenguru versenyre kb. 15-20 tanuló
(V-VIII. osztályosok) , a mesemondó verseny az csak a V-VI. osztályosoknak
szól, erre kb. 10-15 tanuló szokott jelentkezni.
P:- A diákok általában szeretik a román versenyeket?
Sz.I.E: Én úgy gondolom, hogy a diákok szeretnek román versenyeken részt
venni, mert így visszajelzést kapnak a román nyelv elsajátításáról.
Tapasztalatom szerint jobban szeretik az olyan román tevékenységeket,
megemlékezéseket, ünnepeket, amikor énekelni kell, de bármilyen is legyen, a
tevékenység építő jellegű és hasznos.
P:- A tanárnő szerint melyik verseny érdekesebb ?
Sz.I.E: Hogy melyik verseny érdekesebb, hát csakis az idén megszervezett
projekt: Lumea basmelor, aminek kivitelezéséhez a tanulók lerajzolhatták a
kedvenc meséjüket, majd bemutatták, írhattak saját mesét, bemutathatták a
kedvenc mesehősüket, kedvenc mesekönyvüket, plakátot készíthettek, powerpointos bemutatót, naptárt, szórólapot és még sorolhatnám. Persze a hónapos
tevékenységet a megszokott mesemondó versennyel zárjuk.
P:- A két verseny közül melyik nehezebb ?
Sz.I.E: A két verseny közül, a Kenguru a nehezebb, mert a tanulók egy idegen,
hosszú szöveget kell értelmezzenek, a mesemondó versenyre pedig felkészülve
jönnek, a megtanult mesével.
P:- A nyertesek milyen díjban szoktak részesülni ?
Sz.I.E.: A nyertesek oklevélben részesülnek.
P:- Mit üzen a tanárnő a diákoknak a román tanulással kapcsolatosan?
Senkit nem lehet erőszakkal megtanítani valamire, de abban biztos vagyok,
hogy az a diák, aki pozitívan áll egy nyelv elsajátításához, lelkiismeretesen
készül és törekszik, az csakis érvényesülni fog és soha nem kerül olyan
helyzetbe az életben, hogy kellene beszélni románul és ő nem tud. Egy tipp:
Mindent lehet, csak akarni kell!
Incze Tilda-Erzsébet

Diákdoboz
Filmajánló
Ilyen az élet
Főszereplőink, Holly és Eric, elég szerencsétlenek a
szerelem terén. Legelső randijuk is katasztrofálisan sikerült.
Ezek után nem meglepő, ha ki nem állhatják egymást, mégis
van bennük valami közös, ez pedig a kis keresztlányuk
Sophie, akit mindketten imádnak.
Egy borzalmas tragédia végett a kis Sophie szülei
életüket vesztik, így Hollyra és Ericre marad Sophie
nevelése. A nevelés során sok problémával kell
szembesülniük, de mindez közelebb hozza őket egymáshoz.
A sok nehézség és a tragédia feldolgozása ellenére, végül
már egy boldog családként ünnepelhetik a kis Sophie
születésnapját.

Könyvajánló
Keri Smith: Nyírd ki ezt a naplót
Biztos veled is megtörtént már, hogy egy unalmas órán
összefirkáltad,összerajzolgattad a könyved,majd leszidódtál érte.
Ha szeretsz kreatívkodni és van benned egy kis rongáló
hajlam, akkor Keri Smith Nyírd ki ezt a naplót című könyvét neked
találták ki! Több, mint 100 oldalon keresztül érdekesebbnél
érdekesebb rongáló jellegű feladatok várnak majd rád. Nagyon jó
stresszoldó és kreatív kikapcsolódás is egyben. Mindenkinek csak
ajánlani tudom!
Boga Kincső
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Együtt a békéért
Az idei iskolai évben november 14-18 között került
megrendezésre az,, Együtt a békéért” témájú tematikus
hét. A hét keretén belül a diákok részt vehettek rajz- és
esszéíró pályázaton, ugyanakkor a kezdő és záró
ünnepségen érezhették az együtténeklés örömét is. A
téma hangulatának növeléséért, záró mozzanatként a
Galambász Egyesület közreműködésével szabadon
ereszthettük a béke szimbólumait, a galambokat.
A hét pályázatainak díjazottjai:
Rajzpályázat:
5.B: Márkó Barbara, Komporály Kata
5.C: Szász Szilárd, Bálint Zsófia
6.C: Mojsza Panna, Moroianu Ana, Egyed-Kese Erika
6.C: Potyó Melitta
6.D: Hajdó Annabella
7.B: Baló Csenge
7.C: Márkó Ágnes, Szabó János
7.D: Bogyor Tímea
8.B: Gáspár Titanilla, Boda Mátyás
8.C: Gergely Orsolya
8.D: Kovács Emőke, Akácsos Zsófia
Esszéíró pályázat:
1.Jáger Kristóf – 6.C
1.Márkó Ágnes – 7.C
1.Akácsos Emőke – 8.B
2.Imre Mikolt – 7.C
2.Zajzon Emília – 8.B
2.Dimény Péter-Zoltán – 8.B

Összegzésként pedig megkérdeztük Cocean - Szekeres
Kriszta (7.C) tanulót és Kolumbán Ágnes történelem
szakos tanárnőt gondolatairól, legkedvesebb emlékeiről a
héttel kapcsolatosan:
Cocean – Szekeres Kriszta:
P: Hogyan képzelted el a tematikus hetet?
C.Sz.K.: Mikor meghallottam a címet ,,Együtt a békéért”
egy összetartásról és csapatmunkáról szóló eseményre
gondoltam.
P: Mennyire állt közel hozzád a téma?
C.Sz.K.: Közel állt, hiszen számomra a béke a
legfontosabb.
P: Melyik volt az a mozzanat, ami megmaradt a hétről?
C.Sz.K.: Amikor az osztállyal együtt készítettük a
plakátot.
P: A jövőre nézve milyen tevékenységeket képzelsz el?
C.Sz.K.: Csapatos vetélkedőt, rajzpályázatot és más
hasonló tevékenységeket képzelek el.
Kolumbán Ágnes tanárnő:
P: Úgy sikerült, ahogyan elképzelte a hetet?
K.Á.: Részben úgy sikerült, ahogy elképzeltem.
P: Mennyire állt közel önhöz a téma?
K.Á.: Nagyon közel állt, mivel a szakomhoz is közel áll.
P: Melyik volt az a mozzanat, ami megmaradt önnek a
hétről?
K.Á.:A galambröpítés volt számomra a legemlékezetesebb
mozzanat.
P: A jövőre nézve milyen tevékenységeket képzel el?
K.Á.: Azt várnám el, hogy a tanulók kreativitása jobban
megnyilvánuljon a tevékenységekben.
Márkó Ágnes
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DIÁKOLDAL
Pletykálkodás
A diákság körében rendkívül elterjedt a viccnek szánt, rosszindulatú
pletyka, amiből később nézeteltérések és konfliktusok is kialakulhatnak.
A pletyka terjesztője egy meggondolatlan, dühös, esetleg rosszul
informált személy, aki nem előrelátó, és nem érzi a szavai súlyát. Szóval,
úgy véljük, hogy a pletykának semmilyen keretek között nincs jó oldala.
Éppen ezért amíg nem vagy tisztában a dolgokkal ne cselekedj, és ne
beszélj! Mielőtt kipletykálunk valaki mást, képzeljük magunkat a helyébe,
és fusson át az agyunkon az ő lelkiállapota. Annak érdekében, hogy ne
kerüljünk a suli szájára, próbáljunk megfontoltan, előrelátóan beszélni és
cselekedni. Egy kisebb közvéleménykutatást végeztünk és megkérdeztünk
pár embert, hogy mit gondol a pletykáról, esetleg ossza meg velünk
tapasztalatait:
„A pletyka egyértelműen rossz dolog. Nem tudhatjuk, hogy éppen igaz-e
vagy nem, amíg ki nem derül az igazság. Nos, személy szerint biztos vagyok
benne, hogy rólam is terjeng néhány pletyka. Ilyenek az emberek, néha még
hazugságokat is gyártanak minden pici okból. Ez ellen nem hinném, hogy
bármit is tehetnénk.” (Dimény Zoltán Péter, 8.B.)
„Én a pletykákról azt gondolom, hogy az egy káros dolog, mivel az
emberekben sosem lehet megbízni, mert ha hallanak valamit valakiről, akkor
már továbbadják másnak úgy, hogy akár bővítik is hazugságokkal. Így
mások hibáiról és negatívumairól is beszélünk. A pletyka barátságokat,
családokat szakíthat szét az által, hogy hazugságokat mondanak
egymásról.” (Égető Diána, 7.D)
„Rossz érzés az, amikor tudod, hogy valami pletyka van rólad, főleg, ha az a
dolog nem is igaz. Mikor én megtudtam ezeket a dolgokat, akkor sok
emberrel összevesztem.” (Bende Tas, 6.B.)
Boga Kincső, Veres Panna, Gergely Orsolya, Baló Edina, Incze Johanna és Kakucs Kata

Tanulási tippek
Ebben a cikkben néhány a sikeres tanuláshoz
szükséges ötletet találhatsz.
1. Fontos az, hogy órán odafigyeljünk, mivel
az már fél siker.
2. Körülötted legyen csend és nyugalom.
Minden zavaró tényezőt ( telefon, tévé,
számítógép) zárj ki!
3. Tapasztald ki, hogy csendben vagy halk
zenével tudsz tanulni!
4. Könnyebb a tanulás, ha szüneteket tartasz.
Ezek a szünetek 10-20 percesek legyenek!
5. Igyál minél több folyadékot, mert ez serkenti
az agyműködést! Emellett fogyaszthatsz
gyümölcsöket, zöldségeket, ropit és csokit is.
6. A jegyzeteid legyenek színesek és jól
átláthatóak!
7. Ha úgy gondolod már végeztél, ellenőrizd le
magad! Készíts kis teszteket és oldd meg
azokat! Amit nem tudtál, azt nézd át még
egyszer!
8. Felmérő dolgozat előtt egyél csokit, de csak
mértékkel!
9. A telefonod tedd minél távolabb magadtól
vagy kapcsold ki!
10. A leckébe jelöld a fontosabb dolgokat!
11. Ahol tanulni szeretnél, ott legyen tisztaság ,
rend és a legfőbb dolog a csend!
12. Használj posztitokat! Írd rá azokat a
dolgokat, amit nem tudsz, és ragaszd fel olyan
helyre, ahova többször figyelsz. Így többször
olvasd el, könnyebben megtanulod.
13.Tanulj kb.30-percet és 5-6 percet pihenj
meg. Ez idő alatt az agyad is megpihen.

Rajzolta:
Szász Mónika

+1. Az első teendőd mindig a tanulás legyen!
Akácsos Zsófia, Jîtaru Vasile, Szente
Izabella, Szász Boglárka
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Külföldön tanuló diákként

Osztályaink slágerei

Takó Benjámint kérdeztük arról, milyen érzés nem itthon folytatni
tanulmányait:
P: Hova jársz iskolába?
T.B.: Magyarországon, a Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
biosz-kémia tagozatára járok, a 9.c osztály diákjaként.
P: A te véleményed szerint az itteni és a külföldi iskolák között van-e
különbség?
T.B.: Az a különbség szerintem, hogy az erdélyi iskolák sokkal jobbak. A
tananyag hiába több de megéri, mivel sokkal többet tudunk, hamarabb
fejlődik ki az agyunk, míg a magyarországi iskola az erdélyihez képest
óvoda,. Sokkal könnyebb, de jobb Erdélyben így is, hogy nehezebb.
Hosszú távon job, továbbá a reál tantárgyak Erdélyben jobban meg vannak
tanítva, viszont a magyar (irodalom és nyelvtan, történelem ) itt nagyobb
szinten megy, hisz Romániában nemzeti kisebbség vagyunk.
P: Jobbnak véled a külföldi iskolát?
T.B.: Abszolút rosszabbak az itteni, magyarországi iskolák, sokkal
gyengébbek, én ugye egyházi iskolába járok, de ez az egyházi iskolák
közül a 2. vagy a 3. legerősebb iskola.
P: Tapasztalatod szerint mi az, amit jobbnak találtál a mi iskoláinkban,
mint a külföldiben ?
T.B.: Minden jobb volt otthon, nekem úgy tetszett, ahogy van, viszont
tetszik az az itteni iskolákban, hogy rengeteg érdekes program van (pl:
pályaválasztó).
P: Hogyan sikerült beilleszkedni az új közösségbe?
T.B.: Elég hamar sikerült.
P: Az itthoni, belföldi barátaiddal tartod a kapcsolatot?
T.B.: Igen, tartom a kapcsolatot, napi szinten beszélek velük. Nem is tudom
mi lett volna velem nélkülük.
P: Előfordul, hogy hiányzik a régi életed?
T.B.: Erről nem tudok úgy beszélni, mint régi életem, én még nem tudtam
feldolgozni, hogy itt vagyok, még mindig úgy érzem, hogy az az életem ami
ott volt, van .
P: Mi a véleményed az iskolán belüli tanáraidról?
T.B.: Mások , mint az otthoniak.
P: Visszatérnél régi iskoládba?
T.B.: Igen, természetesen visszamennék.
Incze Johanna, Incze Tilda-Erzsébet, Gergely Orsolya

A diákok életében nagyon fontos a
zene. Így összegyűjtöttük azokat a
zenészámokat, amelyek toplistások
az osztályközösségek körében.
A 8-dik osztályokkal kezdtük:
8.D - Halott Pénz: Van valami a
levegőben
-Dzsiiza: Végtelen
8.B - DMX: Where the hood at
-Nicolae Guta: La mamaia
8.C - Pui Béla: Mindig rád
gondolok
- Vass Ignác: Barna haj
7.D - Burak Yeter: Tuesday
-Martin Garrix, Bebe Roxha:
In the name of love
7.B - Zámbó Jimmy: Bukott diák
-BSW: Túlélem
7.C - Lazyboy Empire: Vampire
-Bittó Duó: Dikta mamo tyibori
6.D - Kis Grofó: A nézését meg a
járását
-Ak26: Fekete ló
6.B – Passenger: Heart's on fire
-Sake Noel: Trumpets
6.C - Galantis: No money
-Burak Yeter: Tuesday
Akácsos Zsófia, Szabó Noémi és
Székely Helga

Rajzolta:

Diákdoboz
Szakács tipp

Szász Mónika

Uzonkai rétes
Hozzávalók: 9 kanál olaj, 9 kanál liszt, 1 tojás, 9 kanál borvíz, csipet só
Elkészítés: Összegyúrjuk a hozzávalókat, meggyúrjuk kétszer kinyújtjuk. Kilenc darabra vágjuk. Egyenként kinyújtjuk, négybe hajtjuk és
megismételjük mindezt. Keresztet vágunk és olajban kisütjük. Porcukorral meghintjük és feltálaljuk.
Bartis Gréta
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Karácsonyi kézműves tippek
Fényképes gyertyatartó
Akár szüleidnek, akár barátaidnak nagyon mutatós karácsonyi ajándék születésnapokra vagy adventre.
Szükséges anyagok és eszközök:
üvegpohár, hosszú gyertya, homok, fénykép, apró termések, organzaszalag (színesszalag), olló,
ragasztópisztoly, ragasztószalag (szkoccs)
1. Készítsük elő az üvegpoharat!
2. Vágjuk a pohár méretére a fényképet!
3. A képet csúsztassuk a pohárba!
TIPP 1: Ragaszd úgy meg a fénykép széleit, hogy a homok ne kerüljön elébe!
(ragasztószalaggal)
4. A poharat töltsük fel homokkal!
5. Nyomjuk a homokba a gyertyát!
6. A homok tetejére szórjunk apró terméseket, majd kössünk az organzaszalagból
masnit a pohár tetejére!
TIPP 2: A gyertya elé, hogy mutatósabb legyen, három fenyőrügyet is ragaszthatunk.
Márkó Barbara

Szalvétartó
1. A sablonokat körberajzoljuk, kivágjuk.
2. A jelölés mentén szikével bekarcoljuk, majd lyukat készítünk a tetejére.
3. Folyékony ragasztóval megrajzoljuk a mintát.
4. Egy tányérba búzadarát öntünk. A szalvétatartót a ragasztós felével a tálba nyomjuk.
Sánta Eszter
1

Karácsonyi finomság- Narancsos forrócsoki
Hozzávalók: 1 csésze tej, kb. 2 evőkanál csoki reszelve, fél evőkanál reszelt narancshéj, fél evőkanál
cukor
Elkészítés:A tejet felforraljuk, majd hozzáadjuk a csokit, s mikor már kissé lehűlt a narancshéjat és a
cukrot is hozzáadjuk.
Tipp: Az elkészült forrócsoki tetejére tegyünk tejszínhabot, majd szórjuk meg fahéjjal és egy kevés
reszelt narancshéjjal.
Sánta Eszter
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Húzd ki a 8 lehetséges irányba a szavakat!
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VIDRA

A megmaradt betűkből összeolvasva egy

SZABADERŐ

ZDRÁNC

újabb helység nevét kapod!
(Magyarországi táj )

Készítette: Nagy Alpár

Keresztrejtvény

1
2

Diákdoboz

3

Viccek

4
5

Hogy szólítja a kis sav az anyukáját?

6

Savanyú.

7
8

Hogy hívják Kombi úr feleségét?

9

Kombiné.
És a családját?
Kombináció.
...a kínai hentest?
Bentcsontcsüng.
... a japán hajóácsot?
Fakenubafuramuki.
Nagy Alpár

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mit szoktunk adni a szeretteinknek karácsonykor?
Mi az advent színe?
Melyik a karácsony hónapja?
Mit sütünk karácsonykor?
Milyen szimbólum van a karácsonyfa tetején?
Milyen ünnep következik karácsony után?
Mit tesznek a karácsonyfára?
Mi előzi meg a karácsonyt?
Mit gyújtunk meg adventkor?
Készítették: Bartis Gréta és András Anita-Vanda
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Mi írtuk:
Kívánságfa
Márkó Barbara (V.B)
Nagy Alpár (V.B)
Sánta Eszter (V.B)
Moroianu Anna (VI.B)
Szász Mónika (VI.B)
András Anita-Vanda (VII.B)
Baló Csenge-Éva (VII.B)
Bartis Gréta (VII.B)
Kakucs Kata (VII.C)
Márkó Ágnes (VII.C)
Szente Izabella (VIII.B)
Baló Edina (VIII.C)
Boga Kincső (VIII.C)
Gergely Orsolya (VIII.C)
Incze Johanna (VIII.C)
Incze Tilda-Erzsébet (VIII.C)
Veres Panna (VIII.C)
Akácsos Mária-Zsófia (VIII.D)
Jîtaru Vasile (VIII.D)
Szabó Noémi (VIII.D)
Szász Boglárka (VIII.D)
Székely Helga (VIII.D)

Az ünnep varázsa ragyogtassa szívetek! (Panna)
Boldog karácsonyt és jó pihenést mindenkinek! (Mónika)
Boldog karácsonyt kívánok minden diáktársamnak és tanáromnak egyaránt!
Pihenésben és örömben gazdagon! (Helga)
Mindenkinek azt kívánom, hogy a szeretteivel tölthesse az ünnepeket! (Kincső)
Boldog karácsonyt és sikerekben, egészségben gazdag új évet kívánok
mindenkinek! (Boglárka)
Boldog karácsonyt minden diáknak és tanárnak egyaránt! (Noémi)
Kívánok egy boldog és varázslatos karácsonyt mindenkinek! (Tilda)
Boldog karàcsonyt kívánok minden tanulónak és tanàrnak egyarànt! (Zsófia)
Boldogságban eltöltött ünnepeket kívánok diákoknak és a tanároknak egyaránt!
(Orsolya)
Élményekben dús, boldog karácsonyt minden tanulónak és tanárnak! (Edina)
Áldott, kellemes ünnepeket mindenkinek! (Vasile)
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok! (Anita)
Kívánom minden kedves olvasónak, hogy érezze a karácsony kellemes illatait és
élje meg minden pillanatát boldogan, csodákkal telve! (Ágnes)
Jó, szeretetben és pihenésben gazdag vakációt, ünnepet kívánok mindenkinek!
(Kata)
Kellemes ünnepeket! (Gréta)
Boldog karácsonyi ünnepet! (Csenge)
Szeretetteljes ünnepet! (Anna)
Békés, boldog ünnepeket mindenkinek! (Izabella)
Jó vakációt, kellemes ünnepet minden kedves olvasónak! (Johanna)
Pihentető, élményekben gazdag vakációt kívánok! (Eszter)
Szeretetben gazdag, hófehér karácsonyt kívánok! (Alpár)
Békés, boldog ünnepet kívánok minden kedves olvasónak! (Barbara)

Irányító tanárunk:
Cristian Andrea német szakos
tanárnő
Javításban kisegített:
Timár Ida magyar szakos tanárnő

Nyomtatja:
Actual Print kft.

Rajzolta: Szász Mónika

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÉGIGOLVASTAD MUNKÁNK GYÜMÖLCSÉT,
A PLAJBÁSZT!
Kellemes vakációzást kívánunk!
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