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Kedves Diákok, Tanárok,
kedves Mindenki!

A következő néhány oldalon iskolánk néhány
emlékezetes pillanatáról olvashatsz, amelyeket
megörökítettünk számodra. Számos akadályt
győztünk le, rengeteg anyagot gyűjtöttünk, míg verge
kezünkben tarthatjuk ezt a lapot, és azt érezzük,
megérte.
Vetélkedőn jegyzetelünk

Ebben az újságban részletes beszámolót kaphatsz egyegy versenyről, kirándulásról, vagy akár iskolánk
programjairól.
Olvashatsz arról, hogyan csapd be dolgozatírás
közben tanáraidat, vagy nevethetsz egy jót tanáraid és
társaid aranyköpésein, illetve baklövésein.
Reméljük, tetszeni fog újságunk!
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Üdvözlettel,
A szerkesztők

Mikulás az iskolánkban

Nikolaus & Santa Claus

Az advent a Gaál Mózes Iskola V-VI osztályos diákjainak
is az örömteli várakozás ideje volt. A tanulók a barátaiknak
készíthettek angol és német nyelvű üdvözlő kártyákat a tanárok
irányításával. (Cristian Andrea, Győrfi Annamária és Katona
Andrea tanárnők)
A diákok arra vártak, hogy kiderüljön, hogy kitől kapják a
kártyákat ezért még örömtelibb lett a várakozás.
Miklós napján december 6-án megérkezett a Mikulás. A diákok
énekszóval köszöntötték. A Mikulás pedig kézbesítette
mindenkinek az üdvözlő kártyákat.
Lejegyezte: Szász Zsolt (V. B)

Szavalóverseny az 1956-os forradalom tiszteletére

ELETE BOX

Díjazás

A Baróti Szabó Dávid Líceum ismét megrendezte az 56-os
forradalom tiszteletére a szavalóversenyt. Ezen a versenyen részt
vettek a Gaál Mózes Gimnázium diákjai is. A nap Moyses Márton,
Bauer Sándor és Jan Palach közös emlékművénél tartott
ünnepséggel kezdődött. A felszólalók az 1956 –os forradalom
erdővidéki mártírjairól beszéltek. Ezt követően a IX-XII osztályos
diákok színvonalas irodalmi összeálítását hallgathattuk meg, majd a
Gaál Mózes Gimnázium diákjai mondták el a 56-os témájú
verseiket. Ezután kezdetét vette a szavaló verseny .
Iskolánkból részt vett: Dávid Barbara (V.C osztály), Tókos Ágota
(V.D osztály), Szász Zsolt (V.B osztály) , Grad-Molnár-Deák Ákos
(VI.B osztály), Lakatos Ágnes (VI.D osztály), Ferencz Tamás
(VII.C osztály), Trandafir Kinga (VII.C osztály), Gál Szilvia (VII.D
osztály), Kolumbán Ildikó (VIII.B osztály), Szotyori Orsolya (VIII.
C osztály), és Farkas Gyula (VIII. B osztály).
A szavaló versenyen első dijban részesült Grád-Molnár-Deák Ákos
és Farkas Gyula.
Lejegyezte: Szász Zsolt (V.B)

INTERJÚ A SZAVALÓ VERSENY GYŐZTESÉVEL
Interjút készítettünk Grad Molnár Deák Ákossal, aki örömmel mesélt nekünk a versenyen átélt izgalmakról.
-Milyen volt a hangulat a versek szavalása közben, és úgy álalánosan ?
- A hangulat vidám volt, bár az erőteljes hangvételű versek közben mindenki szomorú volt, teljesen átéreztük a háborút és az
ellenségeskedést. A díjazásnál mindenki nagyon izgult, szerettünk volna minél jobb eredményeket elérni.
- Miről szólnak a versek, amiket előadtál ?
-A Weöres Sándor versem szerintem arról szól, hogy aki aminek gondol, és amit mond, az vagyok a szemében, nem változtat a
véleményén. Én olyan maradok, amilyen addig is voltam, nem foglalkozom vele.
- Hányadik helyezést értél el ?
- Első helyezést értem el, aminek nagyon örültem.
- Mit éreztél, amikor ezt megtudtad ?
-Nagy örömet éreztem, boldog voltam mert rengeteg munka volt a versben, rengeteget dolgoztam vele, rettentő jó volt érezni,
hogy ezt megbecsülik.
Lejegyezte: Csedő Zsanett (VI. B)

LUMEA BASMELOR
(Mesék világa)
A román mesemondó verseny már jópár éve része
iskolánk hagyományainak. A hagyományt idén se szegtük
meg, hiszen Szabó Irénke, Angheluţă Jolán és Tranculov
Elena román szakos tanárnőink ismét megszervezték a
versenyt. Ebben az évben, a változatosság kedvéért, a
tanárnők nyolcadikos diákokat (Medgyesi Attilát, Kádár
Attilát, Szotyori Orsolyát és engem, Ilkei Klementinát)
kértek fel a mesemondók szerepléseinek elbírálására.
Sokféle mesét hallhattunk, sokféle stílusban mondva. Ha
meg is akadt valaki, csak az idegesség miatt volt. Mindenki
nagyon ügyes volt.
Mindegyik V-VI-os diák, aki eljött, díjat érdemelt, hiszen
nem sajnálta idejét és energiáját arra, hogy megtanuljon egy
mesét, ráadásul román nyelven.
A zsűri nevében is gratulálok mindenkinek és
elmondhatom, hogy nem volt könnyű eldönteni, hogy a
nagyon jók közül kik voltak a legjobbak!
Lejegyezte: Ilkei Klementina (VIII. C)

Mesemondó verseny 2013 – helyi szakasz
Január 25-én a baróti Gaál Mózes Gimnázium
magyar katedrájának szervezésében került sor a
népmesemondó verseny helyi szakaszára. A
megmérettetésen huszonöt V-VIII osztályos diák vett részt,
a legtöbben az ötödik (10), míg legkevesebben a nyolcadik
(2) osztályokat képviselték.
A versenyt elbíráló zsűri tagjai - Timár Ida elnök, Szőcs
Katalin-Ildikó és Kolumbán Ágnes tanárnők - szerint a
versenynek nem volt vesztese, mert minden tanuló nagyon
ügyesen és szépen mondta a meséjét, épp ezért minden
résztvevő dicséretben részesült.
A díjazottak névsora:
V. osztály:
I. díj: Tókos Ágota-Kriszta (5.D) és Kolumbán Orsolya (5.B),
II. díj: Gaál Zelma-Anett (5.D) és Szász Zsolt (5.B),
III díj: Coada Claudia Roxana (5.D), Dávid Barbara (5.C) és Szabó Ágota
(5.D).
VI. osztály: I. díj: Demeter Ágnes (6.B) és Grad Molnár Deák Ákos (6.B),
II. díj: Lakatos Ágnes (6.D),
III díj: Szabó Csaba (6.C).
VII. osztály: I. díj: Kászoni Henrietta (7.D),
II. díj: Kencse Hunor (7.C),
III díj: Kovács Szende (7.C).
VIII. osztály:
I.díj: Ilkei Klementina (8.C) és Farkas Gyula (8.B).

A díjazottak közül az első helyezettek a körzeti szakaszon
fogják képviselni iskolánkat.
Lejegyezte: Demeter Ágnes (VI. B)

Díjazás

“A tudomány létra...”. (Victor Hugo)

Díjazás

Zrínyi Ilona Matematika Verseny
2013.02.15-én megrendezésre került a Zrínyi Ilona
Matematika Verseny, ahol a III-VIII. osztályosok vettek
részt. Ezt a versenyt a Gaál Mózes Gimnáziumban rendezték
meg. A tanulók nagyon szép számban jelentek meg a
megmérettetésen. A környező falvak diákjai is úgy
gondolták, hogy felmérik tudásukat. Az eredményekről a
következőkben tudósítjuk Önöket.
Lejegyezték:
Nagy Anita-Enikő és Pető Ágnes (VI. B)

XXXIX.Matematika Körverseny
A Matematika körverseny XXXIX. fordulójának az
idén a kézdivásarhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum adott
otthont. A verseny 2012.11.10-én került megrendezésre.
Ebben a versenyben az V-XII. osztályosok mérhették össze
tudásukat, több- kevesebb sikerrel. Kézdivásárhely, Brassó,
Székelykeresztúr, Négyfau, Segesvár és Barót diákjai
szállhattak versenybe.
A Gaál Mózes Gimnázium ötödikesei közül: Dragu
Florentina Emese II.díjat és Lázár Kinga dicséretet értek el.
Őket Zajzon Csaba tanár úr segítette.
A nyolcadikosok közül Medgyesi Attila II. és Kádár Attila
III. helyezést ért el. A fiúkat Süketes János tanár úr
készítette fel.
A Baróti Szabó Dávid Műszaki Líceum két díjat gyűjtött be.
A tizedikeseket Szász Apolka képviselte, aki I. helyezéssel
tért haza. Darvas Anna-Mária és Jakab Crina-Paula tanárnők
készítették fel.
A XII. osztályból Farkas Izabella- Ingrid is I. díjas lett. Őt
Oláh-Ilkei Árpád tanár úr támogatta.
Gratulálok a díjazottaknak és sikert a továbbiakhoz is!
Lejegyezte: Pető Ágnes (VI. B)

Bolyai Matematika Csapatverseny
2012. október 10-én került sor a Bolyai Matematika
csapatverseny
megrendezésére amelyen a III – VIII. osztályos diákok
vehettek részt.
A Gaál Mózes Gimnázium felkészítő tanárai : Balázsi Gábor,
Süketes János, Zajzon Csaba. A baróti V – VIII. osztályosok
vettek részt. Az V. osztályosok, a Matek-osok IV. helyezést és
a VIII. osztályosok, a Péntek csapat III. helyezést ért el.
Köszönjük a megrendezést a szervezőknek és gratulálunk a
díjazottaknak!
Lejegyezték:
Nagy Anita - Enikő VI.B
Simon Lavinia - Regina VI.B

Terméskiállítás
Ismét elérkezett az ősz sárguló leveleivel és
szomorúságával. Szerencsére tanáraink mindig kitalálnak
valamit, hogy klasszabb hellyé tegyék sulinkat. Idén a
Halloween nap mellett ismét megrendezésre került Józsa
Delinke biológia szakos tanárnő által szervezett Őszi
terméskiállítás, mely jól felmelengette lelkünket.
Mindenkit nagy izgalommal töltött el az új verseny híre.
Több mint 150 diák szorgoskodott, hogy az övé lehessen a
legötletesebb, a legmunkásabb vagy esetleg a
legesztétikusabb. Amikor végre elérkezett a nap, melyen a
nyolc tagból álló zsűri ki kellett értékelje a munkákat, ők is
láthatták, hogy mindenki mennyire igyekezett. Személy
szerint én mindenkinek első díjat adtam volna, de sajnos
ilyet nem lehet.
Mindenkinek gratulálunk! Reméljük, hogy ezek a versenyek
hagyománnyá válnak iskolánkban!

Lejegyezte: Ilkei Klementina (VIII.C)

„A kreativitás a szabadság illata.” (Osho)

A nyomdában
Március 21-én a Gaál Mózes Gimnázium kis újságíró csapata ellátogatott az Erdővidék regionális hetilap nyomdájába, amely
Baróton a Petőfi Sándor utcában található. Itt alaposan megismerkedhettünk az újságnyomtatás folyamatával.
Megtudtuk, hogy először ráfényképezik egy fémlemezre a cikkeket, aztán a lemezt belerakják a nyomtatógépbe, ami egy gumilappal
közrefogja az újságpapírt, összenyomja és így jelenik meg rajta az írás. Arról is értesültünk, hogy egy lapszámból körülbelül 1500
darab újságot nyomtatnak. Ezt a mennyiségű újságot 2-3 óra alatt készítik el és kézzel hajtogatják őket össze. Ezt a munkálatot két
ember két óra alatt végzi el.
Meglepően vettünk tudomást arról, hogy egy lapszám az elkészüléséig mennyi érdekes folyamaton kell átessen, annak érdekében,
hogy városunk lakosai tudomást szerezhessenek a kistérségünkben történtekről.
Számunkra ez a látogatás nagyon tanulságos és érdekes élmény volt, amelyet szívből köszönünk Timár Ida és Cristian Andrea
tanárnőinknek, hiszen ezzel is tágult az ismeretkörünk, és gazdagodtunk általa.
Demeter Ágnes, VI.B.

Őszi kép - Rajzverseny
Október folyamán iskolánkban, a baróti Gaál Mózes Gimnáziumban Őszi kép címmel rajzpályázat volt meghirdetve. A pályázat nagy
népszerűségnek örvendett, félszáznál több diák küldte el rajzait. Interjúnk keretében Antal Izabella tanárnőt, a verseny egyik
kezdeményezőjét és társszervezőjét, a verseny során szerzett tapasztalatairól kérdeztük.
- Hány rajz érkezett a pályázatra és mi a véleménye a beérkezett alkotásokról?
-Hatvan rajz érkezett, amelyek különböző technikákkal készültek. Némelyik rajzon a gyerekek őszről formált gondolatai is szerepeltek.
-Kik voltak a zsűri tagjai?
-Gáspár Krisztina gyógypedagógus és jómagam voltunk a verseny értelmi szerzői és a zsűri tagjai is egyben.
-Kik a verseny díjazottjai?
-Első díjban részesült: Bódi András (II.F), Nagy Gellért (VI.D) és Fodor László (VI.F). Második díjat nyert: Veres Renáta (VI.B),
Demeter Ágnes (VI.B) és Albert Teréz (V.F). Harmadik helyezést ért el: Ágoston Mónika (VI.B), Simon Lavinia-Regina
(VI.B) és Gaál Zelma-Anett (V.D). Dicséretben részesültek: Szilágyi Kriszta (VI.D), Viola Gabriella (V.F), Trandafir Kincső
(VI.C), Parvan Robert (VI.F) és Parvan Raul (III.F). Külön dicsértben részsültek aVIII.F osztályos fiúk, közös alkotásukért.
-Mi a véleménye az alkotásokról?
-Sok ügyes és tehetséges gyerek van az iskolában. Szerintem minden rajzot díjazni lehetett volna.
-Kik voltak a verseny támogatói?
-Támogatóink a Tortoma könyvesbolt, illetve a két Ábrahám kft. voltak. Köszönjük ezúton is nagylelkű támogatásukat.
Lejegyezték: Kovács Ágota és Demeter Ágnes (VI. B)

Baróti műemlékek megtekintése

MOBILITÁS A FENNTARTHATÓSÁGÉRT
Látogatás Benkő Árpád bácsihoz

Sepsiszentgyörgyi műemlékek megtekintése

November 12 és 16 között került megrendezésre a
tematikus hét. Mindenki nagyon izgatott volt, mert ez alkalommal
a diákok kikapcsolódhattak és felszabadulhattak a mindennapi élet
gondjai alól.
12-én, hétfőn látogatást tettek a VIII. osztályos tanulók
Benkő Árpád bácsihoz, a szenvedélyes gyűjtőhöz, aki nagy
örömmel fogadott bennünket. Nagyon izgalmas volt a sok értékes
régiség: bélyeggyűjtemény, fegyverek, régi szerszámok és
eszközök, a szövőszék és a hatalmas könyvtár. Az érdekes tárgyak
mellett történelmet és általános tudnivalókat is hallhattunk. A sok
régi dolog között volt egy nagyon érdekes lakat, amely több mint
400 kézben fordult meg. Kulcs nélkül is ki lehet nyitni, de ez
nagyon nehéz és csak két ember tudta megtenni. Mi is
megpróbáltuk kinyitni, de sajnos nekünk se sikerült.
A hatalmas könyvtárat, amelyet már említettünk, nagyon
nagy figyelemmel kutattuk fel. Én nem hittem el, hogy Baróton
van egy ilyen bácsi, aki ennyi régiséget gyűjt.
Nagyon köszönjük a tanárnőknek, hogy elvittek bennünket hozzá.

Lejegyezték: Ilkei Klementina (VIII C),
Kádár Attila (VIII C)
Szabó Géza (VIII C)
Szotyori Orsolya (VIII C)

Sepsiszentgyörgy megtekintése
2012. nov. 12-én, hétfőn 12 órakor indultunk a Kolumbán busszal. Az oda vezető úton nagyon jól éreztük magunkat,
sokat nevettünk. A busz egyenesen a református templomhoz vitt, ahonnan beláthattuk az óvárost. Találkoztunk Kisgyörgy Zoli
bácsival, aki Lőrincz Sándor tanárúrra emlékeztetett. Felelevenítettük a régi szép pillanatokat. A templomban a gazdag Daczó
családra emlékeztető tábla található. Ezt követően a templom mellett az idős tölgyfát is megnéztük. Átmentünk egy utcába a
Debren patak hídján. Megnéztük azt az épületet, amit Kós Károly tervezett. Ezután a Mihai Viteazul szoborcsoportnál mesélt Zoli
bácsi arról, hogy Mihály vitéznek köze volt a székelyekhez.
Majd a park feletti téren beszélgettünk. Hamarosan a 13 hársfa kört néztük meg, aztán az unitárius templomnál fejeztük be
utunkat.
Hazafele már álmosak is voltunk, fáradtak is. Összességében nagyon jól telt, sok jó információval bővültek ismereteink.
Lejegyezték:
Bocz Réka (VIII B)
Kolumbán Ildikó (VIII B)

„Minden tudás csak akkor bír való beccsel, ha cselekvésre
képesebbé tesz.” (Eötvös József)

A farsang tánca

FARSANG
2013. február 1-én került sor a farsangra. Minden
diák nagyon örült neki, hiszen az előző évben bizonyos
okok miatt nem tudták előcsalogatni őt. Mindenki izgatottan
készült a nagy ünnepségre, jelmezeket készítettek, díszletet
és még produkciókkal is jelentkeztek.
A szervezők is mindent beleadtak, hogy egy minél
sikeresebb előadást és ünnepséget tudjanak összeállítani.
Bala Szende, Bogyor Andrea, Bocz Réka, Ilkei Klementina
és jómagam, Szotyori Orsolya voltunk a szervezők.
Nagyon örültünk, hogy ezt a szórakoztató munkát ránk
rótták, hiszen kész öröm volt megírni a bemutató szöveget,
felolvasni azt és előadni.
Az osztályok is nagyon jól szerepeltek, hiszen már mint
említettem még kis táncelőadások és színjátékok is voltak.
A mulatságon még találkozhattunk katicabogarakkal,
rendőrökkel, táncos lányokkal, énekesekkel, Zorrókkal és
még sok más és más élőlénnyel. Némely igen ijesztő volt,
műsorvezető társaim is alig mertek hozzuk szólni, vagy
hozzuk érni!
Nagyon jól szórakozott mindenki, táncoltunk,
cseverésztünk, énekeltünk, ettünk-ittunk, hiszen a tanáraink
is gondoskodtak arról, hogy minél jobb legyen a kis
ünnepély. Még tombola és villámposta is volt, a diákok
megtréfálhatták egymást, hiszen sokan nem írták bele
neveiket a villámposta belsejébe.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki ezt a mulatságot
szebbé tette és örülünk, hogy mosolyt csalhattunk a friss
gyerekarcokra.

Lejegyezte: Szotyori Orsolya (VIII. C)

A farsang hátterei (VIII. C)

PLACE PHOTO HERE,
OTHERWISE DELETE BOX

HALLOWEEN-NAP
Rémület költözött az iskola falai közé. A nyelv szakos
tanárok (Cristian Andrea, Győrfi Annamária és Katona Andrea
tanárnők) ebben az évben is megrendezték a Halloween-i
osztálydíszítő versenyt. Minden tanuló izgalommal telve készített
ötletesebbnél ötletesebb díszeket. Nagyon vártuk már a pénteki napot
(2012. október 26-át), hogy feldíszíthessük az osztálytermeket, mivel
csak ezen a napon lehetett díszíteni, a szünetekben. Minden osztály
titkolózott és rejtegette a saját alkotását. Én igazából nem csináltam
semmit, inkább csak szemléltem a többieket, ami nagyon sok
örömmel töltött el. Jó volt látni, hogy mindenki milyen szorgosan és
összetartóan dolgozik.
Még mielőtt a zsűrik figyelemre vették volna az osztályokat, sokan
maszkba bújtak és ijesztgettek mindenkit. Az eredményhírdetésre
14:00 órakor került sor. Nagyon izgatottan gyűltünk össze. Sokan már
konfliktusba is keveredtek, mert azt gondolták, hogy elvették egymás
ötletét. Aztán végül megjöttek a zsűritagok a díjakkal.
Az eredmények a következők voltak:
"A legkreatívabb osztály" díjazottjai:
I. HELY: VII.C
II. HELY: VIII.C
III. HELY: VII.B
"A legijesztőbb osztály" díjazottjai:
I. HELY: VIII. D
II. HELY: VII.D
Nagyon köszönjük nyelv szakos tanárainknak, hogy megrendezték
idén is ezt a versenyt!

Lejegyezte: Szotyori Orsolya (VIII.C)
A vetélkedő résztvevői

Közös éneklések magyar, angol, német és román nyelven

NYELVEK KARÁCSONYA
Minden évben megszervezik iskolánkban a Nyelvek
Karácsonyát. Idén a készülődést már novemberben
elkezdtük. Ahogy minden évben, idén is részt vett az összes
katedra: a magyar, a román, a német, az angol és a zene
katedra. Mindenki sokat gürcölt, próbált, dolgozott és szívét
lelkét bele tette az előadásba és ennek az eredménye meg is
látszott. Annál szebb karácsonyt senki sem kívánhat
magának, minthogy a gyermekét hallhatja énekelni. Egy
szülőnek a legszebb ajándék, ha a gyermeke mindent megtesz
az ő boldogságáért.
Idén is választott a magyar katedra műsorvezetőket.
A szerencsések Szotyori Orsolya (VIII C.) és Farkas Gyula
(VIII B.) voltak. Nagyon jó volt látni, hogy ennyi ember
összefogott ezért a gyönyörű műsorért.
A magyar katedra a VIII C-s lányok szereplésével nyílvánult
meg (Bogyor Andrea, Bocz Réka, Szotyori Orsolya és Ilkei
Klementina) Szőcs Ildikó tanárnő közreműködésével. A
román katedra versekkel és négy énekkel készült. A
harmadik éneket Pető Melinda énekelte (VI B.). A német
katedra és az angol katedra összefogott és együtt énekelt
Cristian Andrea, Győrfi Annamária és Katona Andrea
tanárnők vezetésével. A műsor utolsó momentumát GyulaiGy. Éva tanárnő tanította be.
Bár a szereplés nem ment zökkenőmentesen, a
végeredmény nagyon jó lett. Ha voltak is hibák, akkor az az
idegességnek köszönhető. Sajnos mi, nyolcadikosok nem
szerepelhetünk többé a Nyelvek Karácsonyán, de reméljük,
hogy a kissebbek tovább viszik a hagyományt.
Lejegyezték: Bogyor Andrea (VIII C)
Ilkei Klementina (VIII C)
Kádár Attila (VIII C)
Szotyori Orsolya (VIII C.)

TEMATIKUS NAPOK
(MOBILITÁS A FENNTARTHATÓSÁGÉRT, 2012. november 12-15)
A tevékenységek 12 órától kezdődtek és 3-ig tartottak. Hétfőn a mi osztályunk csoportokba szerveződött és a megadott
témákról rajzoltunk. Legtöbb jól sikerült rajzot kiállítottuk az osztályban.
Kedden a fő célpont a rajzok megbeszélése volt. Emellett más rajzokat is készítettünk, amelyek az osztály feldíszítésére szolgáltak.
Az osztályfőnökünk, Antal Izabella tanárnő egy festő életrajzáról olvasott fel nekünk.
Ezeknek a napoknak a témája: „Mitől lenne jobb a világ?”
Ezeken a napokon rengeteget nevettünk és új dolgokkal ismerkedtünk meg. Igazán oldott volt a hangulat ezalatt a két nap alatt.
Lejegyezték:

Csedő Zsanett (VI. B)
Demeter Ágnes (VI. B)
Rácz Laura-Mónika (VI. B)
Simon Lavínia (VI. B)

„Ha nem repülhetsz, fuss! Ha nem futhatsz, menj!
Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is legyen: mozogj!”
(Ifj. Martin L. King)

Kirándulás az Urlatoare vízesésnél

XXIII. PÁPA KUPA
NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ TEREMTORNA

A május 2-ai bodvaji Barlangi borvíz látogatása után,

Idén is, pontosabban 2013. Január 12-én megrendezésre
került a pápai Városi Sportcsarnokban a „Pápai kupa”
nemzetközi labdarúgó teremtorna.
Külföldi csapatok már 11-én megérkeztek, köztük a megyénket
képviselő két csapat is: Barót és Kovászna. További résztvevő
csapatok: Tapolca, Veszprém, Leinefelde, Pápai ELC,
Schwetzingen, Losonc.
Másnap, 12-én már 9 órakor megkezdődtek a mérkőzések.
Városunkat képviselő csapat a „B” csoport tagjaként a
következőképpen teljesített:
Losonc-Barót (1-0),
Barót-Schwetzingen (0-0),
Tapolca- Barót (0-4).
Tehát csapatunk összesített pontszáma 4 pont, így a csoporton
belül 3. helyezést ért el, de az összesített 5. helyért meg kellett
küzdenie a német Leinefelde ellen.
A mérkőzés sikerrel, 2-1-es eredménnyel zárult a baróti csapat
javára, tehát az összesített sorrend a következő:

Gyímesi-Madarász Aranka földrajz szakos tanárnő
megszervezte e tanévi utolsó túráját diákjai számára.
Ezzel az alkalommal a Bucegi hegységben található Urlatoare
vízesést tűztük ki úticélul. 2013.5.25-én el is indultunk.
Miután megérkeztünk egy szép erdő közt vezetett utunk, míg
el nem értük a vízesést. Itt pár percig csak bámultunk, aztán
következtek a közös képek. A tanárnő az érdeklődő diákok
Photo captions speak volumes of their subject matter, so spend
számára még egy-egy konglomerát darabot is adott.
a moment to explain what’s really going on in graphs and
A visszaúton örömmel
fedeztük fel az olyan növényeket,
photographs.

amelyek nevét már a bodvaji növény ismeretóra alkalmával
megtanultunk. Többek közt a Veronikát is. A hazaúton még
bementünk a Brassóban található McDonald’s-ba.
Az egész kirándulás örömmel és sok nevetéssel fűszerezett
volt. Ezáltal is köszönetet szeretnénk mondani GyímesiMadarász Aranka földrajz szakos tanárnőnek a sok érdekes és
tanulságos kirándulásért.
Lejegyezte: Pető Ágnes VI.B

Losonc- I. hely
Kovászna- II. hely
Schwetzingen- III. hely
Pápai ELC- IV. hely
Barót- V. hely
Leinefelde- VI. hely
Veszprém- VII. hely
Tapolca- VIII. Hely
Mindezeken kívül több játékos is különdíjat kapott:
Torna legjobb játékosa: Coşcodar Liviu Emanuel (Barót),
Torna legjobb kapusa: Lajtos Dávid (Losonc),
Gólkirály: Erdősi Xavér (Veszprém),
Legjobb pápai játékos: Kőhalmi Márton.
Az elért eredményekért gratulálunk a városunkat,
Barótot képviselő csapatnak, tudva azt, hogy emögött az
eredmény mögött rengeteg szorgalmas és kitartó munka van.

Lejegyezte: Kádár Attila (VIII. C)

DELETE BOX

DIÁKOLDAL
Valentin-nap
Valentin- napon, másnéven Bálint- napon szokás
szerint a szerelmes párok megajándékozzák egymást néhány
kedves, szívből jövő ajándékkal. Valentin- nap alkalmából
kedvünk volt megkérdezni mások véleményét is. Véleményt
kértünk tanároktól és diákoktól egyaránt, ezzel a kérdéssel:
"Önnek/ neked mit jelképez a Valentin-nap? Milyen
érzelmeket kelt Önben/benned?" Ezekből párat be is
mutatnánk nektek :
Szőcs Ildikó: "Kiemelt ünnepnap. Felemelő érzés, hogy
megünnepelhetjük. Nem csak a szerelemről szól, hanem a
szeretetről is, amelynek hangsúlyozottan nagy szerepe van!"
Józsa Delinke: "Amerikai szokás. Nagyon jó, hogy átvettük,
mert legalább egy napot arra szentelhetünk, akit szeretünk!"
Folytatás:
Gyulai-György Éva: "Nem csak a szerelmesek napján kell
kedvesek legyenek a fiúk a lányokhoz. A lányok ne
röhögjék ki a romantikus pillanatokat. A romantika fontos,
mert az teszi szebbé az életünket!"

Mi is elmondanánk a vélményünket erről a napról :
"Nekünk egy szerelmes napot idéz elő. Többé-kevésbé,
vegyes ézelmekkel! Egyeseknek lehet szomorkás ez a

Gyimesi-Madarász Aranka: "Vegyes érzelmeket kelt
bennem. Ez a nap azt jelenti, hogy jobban figyeljünk oda
egymásra, és szeressük egymást feltételek nélkül. És
mindenki legyen jó!"

nap, de másoknak egy gyönyörű, boldog, örömteli nap!
Csodálatra méltó, hogy ilyen szép ünnepeket is
megtarthatunk!"
Örülünk, hogy megoszthatjuk veletek a mások

Györfi Annamária: "Ez egy szép dolog, bár nagy kár, hogy
egyesek egy évben csak egyszer ünnepelik. Gyakrabban is
kifejezhetnénk a szeretetünket egymás iránt!"

véleményét is. Reméljük, hogy érdeklődéssel olvassátok

Tókos Ágota V.d: "Nem szeretem annyira ezt a napot!
Valósággal utálom!"

Lejegyezték:

Nagy Anikó-Beáta V.c: "A Valentin-nap a szeretet ünnepe.
A szerelmesek napja. A házastársak megajándékozzák
egymást !"
Zsigmond Róbert VI.d: "Szerintem szép dolog. Ilyenkor a
fiúk adnak a lányoknak szépeket. A Valentin-nap a
szerelmesek napja!"
Keresztes Kinga VI.c: "Szeretetet, ajándékozást,
boldogságot, szerelmet sugároz. Szingli vagyok, ezért
nekem kevésbé jó!"
Grad-Molnár-Deák Ákos VI.b: "A Valentin-nap számomra a
szeretetet jelenti, a csokit, a virágot és, hogy milyen jó a
szerelmünkkel lenni. Valentin-nap alkalmából én is
kedveskedtem az unokatestvéremnek, Egyed-Kese
Krisztinának egy almával!"
Folytatás ->

ezt a cikket!

Kovács Ágota VI.B
és
Simon Lavinia-Regina VI.B

Egy kis nosztalgia

PUSKÁZÁS
1) Ha tudod, miből írsz, az anyagot rámásolod
egy cetlire, majd arra ráülsz és amikor nem látja
a tanár, elhúzod a lábad és megnézed!
2) Felveszed telefonra, amit tanulni kellett,
majd fülhallgatón hallgatod.
ARANYKÖPÉSEK

3) Előveszel egy mappát, a borítójába
becsúsztatod a puskát, majd azon írod meg a
dolgozatodat.

1) Tanárnő : Úgy kirepülsz, hogy kiraklak !

4) Felmérő írás közben kikérezel a wc-re, és ott
megnézed az előre a zsebedbe készített puskát.
5) Ha pontosan tudod, miből írsz, otthon
kidolgozod és az otthon kidolgozott lapot adod
be, nem amit az iskolában írtál.
6) A palack belső felére felírod az anyagot.

2) Tanár : Kockás füzetet hoztál ?
Diák : Aha.
Tanár : Akkor majd vegyél egy négyzethálósat
is.
3) Tanárnő : A török harca oka az volt, hogy ...
gurul az alma.
4) Tanárnő : A mai órán a világháborúkról
fogunk be....de szép az a ló !
5) Diák eszik óra alatt.
Tanárnő : Ki engedte meg, hogy egyél ?
Diák teli szájjal : Én nem is eszek !
6) Távozz, sátán !

Egy kis nosztalgia

7) Csak egy jó tanács a jövőre nézve, nyitsd ki a
szemed mielőtt beszélsz !
8) IQ nuku.

Lejegyezte: Csedő Zsanett (VI. B)

Mi írtuk:
Csedő Zsanett (VI. B)
„Csedő Zsanett vagyok, lassan 13 éves. Baróton élek, a Gaál Mózes iskolában tanulok, hat éve. Szabadidőmben gitározok és a
barátaimmal vagyok. ”

Demeter Ágnes (VI. B)
„Demeter Ágnes vagyok, 12 éves, Szentgyörgyön születtem és Baróton élek. Kedvenc tantárgyam a szünet. Szeretek rajzolni, úszni,
biciklizni és görkorcsolyázni.”

Ilkei Klementina (VIII. C)
„Szereteka barátaimmal csavarogni, vagy a falubeliekkel. Ha szabadidőm van leginkább a Dávid Ferenc Ifjúsági Egylettel
tevékenykedem együtt, mert nagyon szeretem, hogy új embereket, helyeket ismerhetek meg és barátságokat köthetek.”

Kádár Attila (VIII. C)
Kolumbán Ildikó (VIII. B)
„Ildicinek becéznek, 14 éves vagyok és szintén a Gaál Mózes Gimnázium diákja. Baróton lakom édesanyámmal és testvéremmel.
Nagyon szeretem őket. Nagyon szeretek viccelődni, szeretek a barátokkal lógni.”

Kovács Ágota (VI. B)
„Kedvenc tantárgyaim a magyar és a biológia. Kedvenc iskolán kívüli tevékenységeim a biciklizés és a görkorizás. Sok barátom van
és szeretem velük tölteni az időt.”

Pető Ágnes (VI. B)
„Imádok kézilabdázni, több plusz tevékenységre is járok ezzel kapcsolatosan. Szeretek a barátaimmal lenni és biciklizni. Szeretem az
osztályomat, a VI. B-t a sok nevetéssel és gonddal együtt!”

Rácz Laura-Mónika (VI. B)
„Kedvenc tantárgyam a biosz. Szeretek biciklizni és a kutyámat sétáltatni. Tanulás után rengeteget játszok vele. Az olvasás a másik
kedvenc foglalatosságom.”

Simon Lavinia-Regina (VI. B)
„Kedvenc foglalkozásaim: talajtorna, aerobic, témástáncok. Külön foglalkozok egy mazsorett csoporttal Középajtán. Imádom a
matematikát és a tornát. Szeretek sportosan öltözködni.”

Szász Zsolt (V. B)
„Szász Zsolt vagyok, jelenleg 12 éves és az V. B osztályba járok. Felső-Rákoson lakom. Szeretek gépezni, focizni és az újságírás is a
kedvencem lett.”

Szotyori Orsolya (VIII. C)
„Imádom a nyarat, a meleget, a napsütést, ilyenkor szabadnak érzem magam. Nincs különösebben kedvenc színem. Szabadidőmben
általában a barátaimmal vagyok vagy olvasok.”

Lelkesen besegítettek nekünk: Bocz Réka (VIII. B), Bogyor Andrea (VIII. C), Nagy Anita-Enikő (VI. B),
Szabó Géza (VIII. C), Veres Renáta (VI. B).
Irányító tanáraink: Cristian Andrea német szakos tanárnő
Timár Ida magyar szakos tanárnő

