
 

         

 

 

 

 

 

Ajánlás 
 

 

 

A következő néhány oldalon iskolánk néhány 

emlékezetes pillanatáról olvashatsz, amelyeket 

megörökítettünk számodra. Számos akadályt 

győztünk le, rengeteg anyagot gyűjtöttünk, míg végre 

kezünkben tarthatjuk ezt a lapot, és azt érezzük, 

megérte. 

 

Ebben az újságban részletes beszámolót 

kaphatsz egy-egy versenyről, kirándulásról, vagy akár 

iskolánk programjairól. Továbbá ebben a  félévben 

újdonságnak számít, hogy tanáraink, diáktársaink 

véleményével, nyilatkozásaival gazdagítottuk 

diáklapunkat, a Plajbászt. 

 

Olvashatsz vicceket, könyvajánlókat, vagy 

nevethetsz egy jót tanáraid és társaid aranyköpésein, 

illetve baklövésein. 

 

 

Reméljük, tetszeni fog újságunk!  

 

 

          
 

 

        Üdvözlettel, 

      

      a Szerkesztők. 
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Próbavizsgák 

 

 

 

 

 

Tantárgyversenyek 

 
 

Matematika tantárgyverseny 

 

Ebben az évben is megrendezésre került a matematika 

tantárgyverseny. Szerintünk nagyon hasznos, hogy idén is 

megszervezte iskolánk ezt a versenyt, mivel azok a diákok, akik 

részt vesznek, azok új tapasztalatokat szereznek. Mi is, ha 

tehetjük, részt veszünk ezeken a versenyeken. 

 

Sokat készültem erre a versenyre, de nem számítottam ilyen 

nehéz feladatokra. Nagyon izgultam, ezért el is rontottam, de az a 

lényeg, hogy ott voltam és részt vettem. 

                                                               (Veres Panna V.C) 

Nekem a matematika tantárgyverseny nagyon tetszett, csak 

nagyon nehéz feladatok voltak, igaz párat meg tudtam oldani 

belőle valahogy, de jövőre is el szeretnék menni. Köszönöm 

Süketes János tanárúrnak, hogy felkészített. 

                                                               (Kencse Magor V.C) 

Az én véleményem a matematika tantárgyversenyről az, hogy 

nagyon nehéz feladatok voltak, de az az igazság, hogy nagyon jól 

jártam, hogy elmentem, mert több tapasztalatot nyertem evel a 

versennyel. 

                                                    (Dávid Szende-Abigél V.B) 

A tétel négy feladatból állt, két algebra és két mértan. Minden 

feladat nehéz volt, szerintem. A legjobban nekem az első mértan 

feladat tetszett. Úgy érzem hasznomra vált a verseny, tanultam 

belőle.  

                                                             (Lázár Kinga VI.D) 

 
Román tantárgyverseny 
 
      - A román tantárgyverseny megyei szakasza február 22-

én került megrendezésre Sepsiszentgyörgyön, a Mihai 

Viteazul Kollégiumban. A megyei szakaszra öt tanuló jutott 

tovább, de csak négy tanuló vett részt. Mindenki jól 

teljesített. A legjobb eredményünk a megyei szakasz 2. hely, 

Dragu Emese-Florentina VI.D osztályos tanuló érte el.  

 
        Így nyilatkozott Szabó Irénke román szakos tanárnő. 

                            Köszönjük a nyilatkozatot! 

 

 

 

Lejegyezték: Barbi és Tamara 

 

 

 

Próbavizsgák 

 

A nyolcadik osztályos tanulók megírták a második félévi  

próbavizsgákat. Minderről egy kis ízelítőt kértünk. 

Megkérdeztünk pár diákot, hogyan sikerült megoldani a 

tételeket: 

 Kászoni Henrietta: A hallottakból én sokkal 

nehezebbre számítottam, mivel sok tanártól, diáktól csak 

azt hallottuk (hallottam), hogy nagyon nehéz lesz és fel kell 

kötni a gatyánkat. Személy szerint meg vagyok elégedve az 

eredményeimmel, bár lehettek volna jobbak is. 

Meglepetésemre a román sikerült a legjobban, amire 

abszolút nem számítottam. Ezekután nagyobb lett az 

önbizalmam. A vizsga elején eléggé stresszes voltam, nem 

tudtam mennyire lesz nehéz és nem tudtam mire számítsak. 

De összességében jó volt ez a próbavizsga. A vizsgák egyre 

nehezebbek és mindegyiket beírják a naplóba. 

 Buksa Tamás: Nem vagyok megelégedve az 

eredményeimmel, mert úgy érzem többre vagyok képes. A 

legjobban a magyar sikerült, mikor megtudtuk a jegyeket, 

úgy nagyjából meg voltam elégedve vele. Eléggé nehéz 

volt, de mégis könnyebb, mint amire számítottam. 

Hasznosnak tartom a próbavizsgákat, mert 

megtapasztaljuk, hogy milyen körülmények között fog 

lezajlani az év végi vizsga, viszont szerintem egy is elég 

volna belőlük. 

 Józsa Réka: Egyik vizsgánál sem voltam a 

legnyugodtabb, viszont halálra sem izgultam magamat. A 

legjobban a magyar sikerült, viszont egyik eredményemmel 

sem vagyok egyáltalán megelégedve. Remélem, hogy 

élesben sokkal jobban fogok majd teljesíteni.  

 Minden nyolcadikosnak sok sikert kívánunk a 

továbbiakban!  

 Lejegyezték:       Kinga    

           Oká és Ágota 



 

Tantárgyversenyek 
(folytatás) 

 

Technológia tantárgyverseny 

 
   A technológia verseny idén is megrendezésre került. 

 Mikor került sor a vetélkedő megrendezésére? Hány éve 

rendezték meg először ezt a versenyt? 

 Az idei verseny február 10-én volt megrendezve. Az 

általános iskolában a helyi, és körzeti verseny 2009-es, 

2010-es tanévtől volt megrendezve. 

 Iskolánkból hány diák vett részt a versenyen? 

 Az idén 25-en jelentkeztek. De más években 60-70-en is részt 

vettek olyanok, akik szeretik a tudományokat és a 

technológiát. A versenyt azért szervezem, hogy felkeltsem a 

diákok érdeklődését ezek iránt. 

 Milyen eredményeket értek el a diákok? 

 A legjobb eredményt az V.B osztályból Zajzon Emília érte el, 

90 pontot kapott a 100-ból, 2. díjas lett ezzel. Továbbá 3. 

díjas lett a VI.B osztályból Szász Zsolt 85 ponttal. 

10 diák dicséretben részesült: 

 

Boda Mátyás (V.B) 

Deák Tamás (V.B) 

Zsigmond József (V.D) 

Zsigmond István (V.D) 

Ramadanovici Dennis Gabriel (VI.A) 

Andurnachi Andrei (VI.A) 

Ágoston Szilárd (VII.D) 

Pricopie Andrei (VII.A) 

Bocz Zsolt (VIII.D) 

Józsa Sándor (VIII.B) 

 

 Hogyan éli meg a versenyeket? 

 Örvendek a diákok sikereinek. Örvendek, amikor a megyei 

versenyen képviselik az iskolánkat. De a legbüszkébb akkor 

voltam, amikor iskolánkból egyik diák képviselte a 

megyénket az országoson. 

 

     Így nyilatkozott Antal Ilona-Izabella rajz- és technológia szakos 

tanárnő. 

                                                                                  

    Köszönjük a nyilatkozatot! 

 

                Lejegyezték: Barbi és Tamara 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diákdoboz 
Könyvajánló 

Ismét fel szeretnénk hívni a figyelmet az olvasás értékére és 

szeretetére egy könyvajánló keretein belül. Kiemeltünk négy  

könyvet és könyvsorozatot az általunk olvasottak közül. Számunkra 

élmény volt ezeket a köteteket olvasni, és ezt szeretnénk megosztani 

másokkal is. Íme néhány a kedvenceink közül:  

Harry Potter –J. K. Rowling    

 Ha a Harry Potter szóba kerül, sok embernek a könyvek 

alapján készült film jut az eszébe. De én merem állítani, hogy a 

sorozat olvasása által szerzett benyomás össze sem hasonlítható a 

történethez hű maradt filmhez. A cselekmény egy fiúról szól, 

Harryről, akinek a szülei kiskorában életüket vesztették. Harry 

különleges körülmények között megtudja, hogy varázsló és egy 

elképesztő iskolába viszik, a Roxfort Boszorkány- és 

Varázslóképzőbe, ami a legjobb dolog, ami a zsarnok nagynénje 

családjánál élő Harryvel történhetett.                                                               

  A hét kötet a varázslógyerek felcseperedéséről, életéről és 

a gonosszal való örökös harcáról szól. Harry példát mutat nekünk 

kitartásával és bátorságával az összes kötetben, én pedig legnagyobb 

örömmel ajánlom mindenkinek a fiú lebilincselően izgalmas 

történetét.  

Lejegyezték: Kinga, Oká, Ágota és Zelike 

 

   

   

Angol tantárgyverseny    

 

 

2014. február 22-én sor került az angol 

tantárgyversenyre a Gaál Mózes Általános Iskolában.  

Veres Renáta, iskolánk VII. B osztályos 

diáklánya így nyilatkozott az eseményről: 

R.: Hogy élted meg, hogy telt? 

V.R.: Nagyon jól éreztem magam, érdekesek voltak a 

feladatok. 

R.: Mennyire érezted nehéznek? 

V.R.: Az első angol tantárgyversenyhez  képest (amin 

résztvettem) elég könnyűnek találtam. 

R.: Nyertél helyezést? 

V.R.: Körzeti szakaszon 2. helyezést értem el. 

R.: Elmennél következőkor is? 

V.R.: Igen, szívesen mennék  máskor is.  

R.: Nagyon szépen köszönöm a válaszokat.   

                   Lejegyezte:  Renáta 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MIFIZ FIZIKAVERSENY 

Nagy előkészületekkel, csapattag-válogatással, és hosszas gyakorlásokkal indult a MIFIZ csapatverseny baróti 

csapataink útja. Az itthoni készülődés után, május 9-én indult útnak iskolánk 2 csapata: A péntek ördögei, és a FOUR-GO. 

Hosszas utunk során millió gyönyörű helyet láttunk. Úgy hiszem, az erdők közt, a többsávos utakon, a sok repcemező, és az 

óriásvárosok mellett elmenni mindannyiunk számára egy felejthetetlen élmény volt. Hát még, amikor Kolozsvárra értünk!  

A verseny 3 órától kezdődött, a Báthori István Elméleti Líceumban. Minden csapat megkapta a kellékeit, a 

feladatlapokat, és egy pizzát, amit verseny közben nyugodtan elfogyaszthatott, így az erre vetített jogunkkal mi is éltünk.  

A verseny után másodjára mentünk vissza a Bethlen Kata Diakóniai Központba, ahol szállásolva voltunk. A szálláshely minden 

funkcióját kihasználtuk, legkülönösebben a liftet.  

A városban töltött idő elmondhatatlanul kellemes volt. Belátogattunk a Szent Mihály templomba,  fotózkodtunk Mátyás király 

lovas szobra előtt, és fagyival a kezünkben jártuk be a város kis részének utcáit. A sok magas épület, a szobrok, és a tiszta, 

rendezett város mindannyiunkat elkápráztatott.  

Május 10-én, másnap a Babeş–Bolyai Tudományegyetemet jártuk be, hiszen idén újra meg lett szervezve a 

kísérletszombat. Kipróbálhattunk majdnem mindent, ami ott fel volt állítva, érdekesebbnél érdekesebb, fizikával és kémiával 

kapcsolatos kísérleteket. Megnézhettük, mi történik, ha a „Nem Newton-i folyadékon” átfut valaki, mesterséges villámlásokat 

nézhettünk, kipróbáltuk, mi történik, ha héliumot szívunk, és láthattunk szárazjeges robbantásokat. Ezeken kívül többtíz 

kísérletet láthattunk, aminek ¾-ét ki is próbálhattuk. Ebéd, és egy pár óra séta után már fel is ültünk a buszunkra. Szomorúan, de 

élményekkel tele tekintettünk vissza a tetőről Kolozsvár óriás területére. Visszafele a hangulat csak fokozódott, de a nagy meleg 

miatt hamar feladta mindenki, és csak egymáson nevettünk, hogy ki merre fordítja a fejét, ha alszik. 

Versenyzésünk nem volt hiábavaló, díjat is elhozott a Péntek Ördögei csapat. Eredményeink: 

Péntek Ördögei (Grád Molnár Deák Ákos, Nagy Anita-Enikő, Osváth Balázs, Veres Renáta) 

III. DÍJ (83 pont) 

                               FOUR-GO (Borsay Emese, Ferencz Tamás, Szabó Tímea, Trandafir Kinga) 

VIII. helyezés (72 pont) 

Felkészítő tanárunknak, Gál Katalinnak, és kísérőnknek, Zajzon Judit laboráns néninek hálásak vagyunk a ránk áldozott időért, a 

készítésért, a nyűgöléseink és csodálkozásaink, kérelmeink elhallgatásáért, Putyi bácsinak a fuvarért, és a Gaál Mózes Iskola 

igazgatóságának az útiköltségeink állásáért, és az eljutás lehetőségéért.  

Lejegyezte: Ferencz Tamás 

 

 

 

 

Zrínyi Ilona Matematika Verseny 
 

A Zrínyi Ilona Matematika Verseny országos fordulójára február 21-én 

került sor. Iskolánk tanulói közül három diák részesült díjban: Dragu 

Emese Florentina VI.D osztályos tanuló 18., Ferencz Tamás a VIII.C 

osztályból 5. és Józsa Huba az V.B osztályból 17. helyezést ért el. 

Díjkiosztásra Szentgyörgyön március 12–én került sor. 

 

Interjú Ferencz Tamással: 

 

-Szerinted mennyire voltak nehezek a feladatok? 

-A feladatokat nem tartottam olyan nehezeknek, de rettentő sok odafigyelés 

kellett hozzá, hiszen évről-évre a szerkesztők próbálnak minél több olyan 

feladatot összeszedni, amik a logikát mozgatják. 

-Hogy fogadtak titeket Sepsiszentgyörgyön? Milyen volt a hangulat? 

-Szentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban került sor a díjkiosztásra. 

Hangulatos előadásban részesültünk, a kollégium kórusa énekelt, nem 

akármilyen előadásban. Úgy érzem, hogy mindenki jól érezte magát a 

díjazás során is. 

Lejegyezték: Imola és Tina 

 

 

 

 



 

 

Tavaszi osztálydíszítő verseny 

Április 10-én sorra került a tavaszi osztálydíszítő verseny, 

amelyen a diákdombi 5.-6. osztályok és a főépületben levő 7.-8.  

osztályok vettek részt. Diáktársaink minden erejükkel 

megpróbálták az osztálytermeiket szebbé varázsolni a 

Tavaszodunk vetélkedő keretein belül. A zsűri megtekinthette az 

osztályok részéről előállított műsorokat és barkácsolt tárgyakat.    

 

Egyik diáktársunk véleménye erről a rendezvényről: 

 

Nagyon jó ötlet minden évben megtartani az osztálydíszítő 

versenyeket. Az osztályommal mindig részt veszünk, legyen az a 

,,rémisztő'' Halloween , vagy akár a karácsony szépségeit felidéző 

dekoráció. Nem csak a diákokat, hanem a tanárokat is sikerült 

elragadtatni a színes  és kreativ osztályokkal, hiszen idén a 

Halloween-i osztálydíszítés mellett, megszerveztek egy karácsonyi 

, és egy tavaszi díszítést is. Mi, diákok szívesen mérettetjük meg 

magunkat más osztályokkal, és élvezzük a vidám színek nyújtotta 

szépséget  ahelyett, hogy az osztály sápadt falai konganának az 

ürességtől. Díszített termekben sokkal jobb a közérzetünk . 

Személy szerint nekem a tavaszi ,,virágba borulás'' volt a 

kedvencem, a sok szín  és virág közt. A szorgos diákok pedig 

élvezettel  fogyasztották el a jól megérdemelt jutalomsüteményt és  

cukorkát. 

                                                                (Ştefănescu Laura)                    

Lejegyezték: Gerzson és Gergő            

 

 

 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

Március 14-15 
  

     Március  14-én került sor a 1848-‘49-es szabadságharc 

emlékére szervezett ünnepségre.  

Az V-XII-dik osztályos diákok   vettek részt ezen az 

ünnepségen és az 1848-‘49-es szabadságharcra emlékezve 

Kossuth-nótákat énekeltek. Hallhattuk tanárok, diákok 

szavalatait. 

Az ünnepség a régmúlt szenvedéseket átélve sikeresen 

zajlott le, belefoglalva az összes küzdést és vérontást. 

Az iskolánkból Gál Gabriella (VIII.B) és Szabó Tamara 

(VI.B) gyönyörű énekhangjával nyilvánított tiszteletet a 

hazáért, aztán Ferencz Tamás (VIII.C) előadásában 

hallhattuk a Szózatot. 

Az előadást követően mindenki felemelt fővel, tisztelettel 

tekintve őseinkre távozott az ünnepségről.  

 

Lejegyezték: Hajnalka,  Gerzson és Ferencz Tamás 

 

 

Diákdoboz 
Könyvajánló 

Trudi naplója –Schönberg Éva    

A Trudi naplója egy kedves kötet mindenki számára, aki kíváncsi egy 

gimnazista lány mindennapjaira. Trudi egy átlagos lány, mint bárki más, naplót 

vezet, amiben elmeséli miképpen kerül váltsághelyzetbe a barátsága Kinguval, az 

osztálytársával. A kötet könnyű olvasmány mindenki számára és érdekes. Az olvasó 

Trudit valahogy mélyen a szívébe fogadja, nehezen teszi le a könyvet, ha márki is  

olvasta.   

Lejegyezték: Kinga, Oká, Ágota és Zelike 

 



 

 

 

 „Minden tudás csak akkor bír való beccsel, ha cselekvésre 

képesebbé tesz.” (Eötvös József) 

 

 

 

 
 

 

Karnevál 

-Én focistának öltöztem – hangzott el sok fiú szájából 

ez, amint megkérdeztem őket, mivel szórakoztatják 

ma a közönséget. Indiánok, cowboyok, öregemberek, 

pom-pom lányok, papok, és vele együtt násznép, 

szakácsok, és még sorolhatnám, hány ötletes jelmez 

köszöntötte az idei Farsang eljövetelét. Az idei 

karnevál sok új színt hozott a Baróti Művelődési 

Házba, február 27-én.  

A sok beöltözött diáktársam ehhez illően sok 

színdarabbal is készült. A hangulatot emelték a 

táncok, az énekek, az előadott tehetségkutatók, és 

minden egyes színdarab, amely mosolyt csalt az 

arcunkra.  

Idén, újdonságnak számított az, hogy mindenki 

vehetett süteményt. Aki már kapott sütit, S betűt, aki 

italt kapott már, az Ü betűt kapott a kezére. A 

változatos „svédasztalban” mindenki kipróbálhatta 

ízlelőbimbóit.   

Az izgalmas szerepek után rövidesen tombolahúzás 

következett. Sok, értékesebb és hasznosabb dolgot 

adtunk ide-oda, akik rendelkeztek azzal a számmal, 

amit a felkért kislány húzott ki.  

A tombolahúzás után buli következett volna, de sajnos 

már kevesen maradtunk, ezért a farsangűző zene és 

tánc elmaradt. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy aki 

nem volt, és nem vette ki a részét a Farsangban, 

nagyot veszített, hiszen együtt lenni ennyien, és látni 

ezt a sok szerepet, mindenkinek egy élmény volt   

Lejegyezte: Ferencz Tamás 

 Diákdoboz 

 
 Tudtad-e hogy... 

 

...a Földön élő emberek 50%-a nem használt még mobilt? 

...egy hangya életben tud maradni akár két hétig is a víz alatt?  

...egy villám 160.000 szelet kenyér megpirítására elegendő energiát 

tartalmaz? 

...a legöregebb disznó 68 évet élt? 

...a koala 22 órát alszik naponta?  

...10 emberből 1 fekete-fehérben álmodik? 

...sokkal könnyebben ébren maradsz, ha kávé helyett almát eszel? 

...az amerikaiak több pénzt költenek macskaételre, mint bébikajára? 

...egy aranyhalnak 3 másodperces memóriája van? 

 

 Lejegyezték: Vrencsán Robi és Ferencz Tamás 

 



 

Nyelvek hete – Betűvető 

Idén, a Nyelvek hete keretén belül, hétfőn, május 12-én került 

sorra a Betűvető vetélkedő, 7-8 évfolyamok számára. 

A versenyen nem voltunk annyira sokan, viszont annál nagyobb 

igyekezéssel próbáltuk kihozni magunkból a legtöbbet. Német és 

angol nyelven is próbálkoztunk. 30-30 szavat diktált a két 

tanárnő, amit hallás után kellett leírnunk. A legtöbb helyesen 

leírt szó gazdáját jutalmazták pénteken, a díjátadón.  

A német betűvető nyertese: Szabó Tímea (VIII.C) 

Az angol betűvető nyertese: Veres Renáta (VII.B) 

Lejegyezte: Ferencz Tamás 

 

 

 

  
 

 

  

       

 

 
 

 
 

Nyelvek hete – Kincskereső  

 

A kincs megint el lett ásva, csütörtökön. A kincskeresőhöz 

illően megint gondosan megdolgoztattak, és megfuttattak 

minket a szervezők, de a legtöbb visszajelzés szerint 

mindent megért ez a nap.  

Idén aki a kincset kérte, sok tudással, és jó állóképességgel 

kellett rendelkezzen. Szükség volt a feladatok 

megoldásához furfangosságra, logikára, és angol, vagy 

német nyelvű tudásra, aztán ahhoz, hogy a városi fűpályáig 

le tudj futni, nagy állóképességre.  

Az utolsó feladat viszont egyszerű volt: egy kirakóst találtál 

a kezeid közt, amit ha összeraktál, a kincs helyét láttad a 

kezeid közt: 

 

 

 

 

 

 

 

Idén a VI.D-s lányok vitték el a kincset, ami finomabbnál 

finomabb édességeket rejtett: 

Lázár Kinga, Tókos Ágota, Buda Imola, Oláh-Kátai Kinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejegyezték: Zelike, Bogi és Ferencz Tamás 

 

 

Nyelvek hete- Angol-német vetélkedő 
 

Ebben az évben a Nyelvek hetén, 2014.május 14-én 

megrendezték az angol-német nyelvi vetélkedőt. Ezen a vetélkedőn 

több diák is részt vett. Azok a diákok, akik részt vettek, 

csoportokba tömörültek és így összedolgozva megpróbálták a 

legjobbat kihozni magukból. Mindent megtettek, hogy elérjék a 

legjobb eredményeket. 

Így szólaltak meg a diákok: 

 

Először nehéznek gondoltam az angol felét, de kiderült, hogy 

mégsem volt olyan nehéz, mint a német. Nekem nagyon tetszett a 

verseny. Nagyon jó volt a hangulat és még sokszor szeretnék 

elmenni. 

                                                     (Dimény Zoltán- Péter V.B) 

Szerintem ez a verseny nagyon hasznos volt. Érdekes és 

meggondolkodtató feladatok voltak. A német kevésbé ment, de az 

angol annál inkább. Nekem nagyon tetszett. 

                                                 (Gaál Zelma- Anett VI.D) 

A Nyelvek hetén, az angol- német vetélkedőn a csapattársakkal 

nagyon jól éreztük magunkat és nagyon élvezetes volt. Bár nem mi 

nyertünk, de megérte elmenni. Lehet, hogy a jövőben is 

megpróbáljuk. 

                                                     (Gergely Orsolya V.C) 

 

                             Lejegyezte: Tamara 

 

 
 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyelvek hete 
-Összesítés- 

Az iskolánkban 2010 óta minden évben megszervezzük a Nyelvek hetét, 

a második félévben. 

Idén május 12-én kezdődött, a betűvetővel. Kedden szabadnapot 

kaptunk, így felkészülhettünk a szerdai nyelvi vetélkedőre. Csütörtökön, 

mint a régmúlt kalózai, kincset kereshettünk, pénteken pedig 

megmutathattuk, hogy miben vagyunk tehetségesek, mielőtt a díjazás lett 

volna. 

Azt hiszem, összességében elmondhatom mindenki nevében, hogy ez a 

hét alatt színesebbek, és boldogabbak voltak az iskolában töltött napok, 

izgatottan vártuk, hogy délután legyen, és próbára tegyük magunkat.  

A megszokott rendezvények díjai mellett különdíjban is részesülhettünk:  

 Az V.C osztály idén különdíjban részesült, hiszen ebből az 

osztályból volt a legtöbb résztvevő ezen a héten (13 diákkal) 

 Ferencz Tamás, Kolumbán Norbert és Veres Péter (VIII.C) 

részesült „Köszönjük szépen a négy éves lelkes részvételt” 

díjban, amiért a négy év alatt a legtöbb rendezvényen részt 

vettek, és jól teljesítettek 

Ennek megvalósításáért, a szervezésért, és a jókedv biztosításáért hálásak 

vagyunk Cristian Andrea, Katona Andrea és Sütő Emőke tanárnőknek, 

akik ezen a héten, szabadidejüket ránk, diákokra szánták, hiszen a 

rendezvény alatt összesen 128 V-VIII osztályos diákot megmozgósítani, 

és mindenkinek örömet okozni, nem lehetett egyszerű. 

                             Lejegyezte: Ferencz Tamás 

 

Nyelvek hete –  

Tehetségkutató show 

A Nyelvek hete hagyománya szerint a 4. 

foglalkozás pénteken történik, amely a  

Talent show, azaz Tehetségkutató műsor 

nevet viseli. 

Mindannyiunk örömére nagyon sokan 

jelentkeztek, így több kategóriájú 

előadásban lehetett részünk: volt, ki verssel, 

volt, ki énekkel, volt ki párbeszéddel 

készült. A sok produkció sokunkat 

fakasztott nevetésre, viszont voltak olyanok, 

amelyeket mindannyian tátott szájjal 

bámultunk. Úgy gondoljuk, hogy minden 

diáktársunk jól érezte magát, hála az 

előadóknak. 

A szavaló kategória díjazottjai 

I. Helyezett: Jitaru Vasile (V.D) 

II. Helyezett: Pap Tímea (V.C) 

III. Helyezett: Dávid Barbara (VI.C) 

Dicséretek: Boér Örs (V.C), Lörincz 

Tamara (VI.C), Nagy-György Viktória 

(V.D) 

Előadóverseny díjazottjai 

I. Helyezett: Gál Amanda, Nagy Anikó, 

Podariu Kitti, Dénes Renáta, Veres Erika, 

Fábián Bettina (VI.C) 

II. Helyezett: Ferencz Tamás, Antal 

Barbara (VIII.C) 

III. Helyezett: Kelemen Attila, Kolumbán 

Orsolya, Kovács Kincső, Ágoston Gergő, 

Elekes Noémi (VI.B) 

Az énekek kategóriájának díjazottjai: 

I. Helyezett: Veres Renáta (VII.B), Gál 

Szilvia, Tókos Tamás (VIII.D) 

II. Helyezett: Lázár Kinga, Tókos Ágota, 

Buda Imola, Oláh-Kátai Kinga, Gaál Zelma 

(VI.D) 

III. Helyezett: Csiki Szabolcs (VI.C) 

Lejegyezték: Imola, Tina 

                     és 

                    Ferencz Tamás 
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Angol kenguru 
 

Február 26-án sorra került a már várva várt angol kenguru, 

melyet az egyik informatika teremben rendeztek. 

Véleményünk szerint a diákok élvezték a megmérettetést. 

Részletesebben nyilatkozott Gál Szilvia VIII. osztályos 

tanuló. 

R.- Milyennek találtad a feladatokat, milyen tipusúak mentek 

könnyebben, esetleg nehezebben? 

G. Sz.- Lényegében minden feladat könnyű volt, hiszen csak 

karikázni kellett, viszont a nem általános témakörrel 

kapcsolatos kérdések komoly fejtörést okoztak, de ami 

mindennapos témának számított, elég könnyű volt. 

R.- Hogy érezted, milyen volt a hangulat? Jövőre is eljönnél? 

G. Sz.- Nagyon jó volt a légkör, tetszett, hogy mindenki teljes 

gőzerővel igyekezett helyesen megoldani a feladatokat és 

igen, jövőre is szívesen eljönnék! 

R.- Ha változtathatnál egy kicsit az egész versenyen, mit 

tennél? 

G. Sz.- A feladatokon változtatnék, vagyis inkább csak a 

témák változásában, hogy ne keveredjenek, hanem témakör 

szerint sorba következzenek. 

 

                             Lejegyezte: Renáta 

 

PHOTO CAPTIONS SPEAK VOLUMES OF 

THEIRSUBJECT MATTER, SO SPEND A 

MOENT TO EXPLAIN WHAT’S REALLY 

GOING ON IN GRAPHS AND 

PHOTOGRAPHS. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Anglo-Saxon Culture and Civilisation 
 

 
Az idei Anglo-Saxon Culture and Civilisation verseny 

2014. március 24-én, 14:00 órakor volt megszervezve.  

A verseny hat csapatnak okozott szórakozást, 

általánosságban 4 csapattaggal. A verseny 7-8 

osztályosoknak szólt. Sokunknak a verseny Muffinos 

versenynek maradt meg, ez pedig a verseny közben 

elfogyasztott, szorgos tanárnők által elkészített muffinokból 

eredhet. 

Szórakoztató feladatokkal találkozhattunk, amiből sokat 

tanulhattunk, művelődhedtünk és érdekes tényekkel 

szembesülhettünk, amiket jó, ha tudunk.  

A legügyesebb csapatok a következők voltak: 

 

I. Helyezett: Light In Night (VIII.C) – 63 pont 

Borsay Emese, Szabó Tímea, Trandafir Kinga, Veres Péter  

II. Helyezett: UNICORNS (VIII.C) – 62 pont 

Antal Barbara, Ferencz Tamás, Ilyés-Szilágyi János, 

Kolumbán Norbert 

III. Helyezett: Red Heads (VIII.D) – 57 pont  

Gál Szilvia, Gyimesi-Madarász Csongor, Kászoni 

Henrietta, Tókos Tamás 

 

A helyezés egyikünk szerint sem számít, a versenyszellem, 

a jó kedv és nem utolsó sorban a muffinok megérték az 

egész napunkat és örültünk, hogy lehetőségünk volt 

résztvenni. 

 

Lejegyezték: Ferencz Tamás, Gergő és Laura 

 

 

 

 

        Diákdoboz 
Könyvajánló 

Szent Johanna Gimi- Leiner Laura 

     

A választásom a Szent Johanna Gimire esett. Tíz kötetből áll és 

még van a Kalauz című könyv, amely összefoglalja a Szent Johanna Gimi 

rövid tartalmát, és  leírja a legjobb pillanatokat is. A könyvsorozat egy 

Reni nevű tinédzser lányról szól, aki egy új iskolába kerül, egy 

fantasztikus gimnáziumba kerül, ahol új emberekkel ismerkedik meg. A 

könyvekben Reni vidám és szomorú pillanatait írja le és a mindennapi 

hajrát a suliban. Véleményem szerint egy jó magyar könyv, igazi 

tiniregény, amely felkészít az életre és annak titkaira. 

Lejegyezték: Kinga, Oká, Ágota és Zelike 

 

 



DIÁKOLDAL 

 
 

 

 
 

 

Diákszavazás 

 
 

Interjú  Grad Molnár Deák Ákos 7-dik B osztályos 

tanulóval:  

 

R.: Mivel te lettél a nyertes a népszerű diákszavazásban, 

szeretnék feltenni pár kérdést. Elsősorban meg szeretném 

kérdezni, hogy milyen hatással volt rád az, hogy te lettél a 

nyertes?   

G. M. D.  Ákos: Nagyon örültem, hogy én nyertem! 

Meglepett, hogy sokan szavaztak rám, boldog voltam! 

R.: Mesélj egy kicsit magadról, mi a hobbid? Melyek a 

kedvenc óráid? 

Ákos: Ákos vagyok, 13 éves! A hobbiaim a sportolás meg 

szórakozás az osztálytársakkal. A kedvenc órám a tornaóra 

meg a nyelvek! 

R.: Tudjuk, hogy nemrég voltak nálatok a dabasiak, hogy 

érezted velük  magad? Mennyire kerültél jó viszonyba 

velük?  

Ákos: Nagyon örültem, hogy mindenkit megismerhettem, én 

személy szerint mindenkivel nagyon jól kijöttem, életreszóló 

barátságokat köttünk! Remélem az életben még összefutunk 

velük! 

R.: Mivel 7-dik osztályos vagy, hogy érzed, félsz a 8-dik 

osztálytól, a vizsgáktól és „végre” ti lesztek a nagyok? 

Ákos: Hát, a 8-dik osztálytól félek, mivel sok nehéz vizsga 

lesz és sokat kell dolgozni, hogy jól teljesítsünk. 

R.: Végső sorban mit üzensz az olvasóknak? 

Ákos: Köszönöm mindenkinek,  aki rám szavazott! Mivel 

közeleg a vakáció, kellemes időtöltést kívánok minden egyes 

olvasónak!  

R.: Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre, kellemes 

vakációt kivánok a Plajbász nevében és sikeres évet jövőre!  

 
 
 

Lejegyezték: Laura és Renáta 

 

Diákszavazás 

 
Interjú  Ferenc Tamással, 8-dik C osztályos tanulóval: 

 

R.: Szerinted mért tartanak téged népszerű diáknak ?  

Tamás: Nehéz kérdés az , hogy miért tartanak népszerűnek , de 

nagyon jól esik, hogy így vélekednek. Szeretek jóban lenni 

általában mindenkivel, mert szeretek segíteni és mosolyt csalni 

az emberek arcára. 

R.: Mesélj magadról ...  

T.: Magamról nem igazán tudok mit mesélni. Tamás vagyok , 

14 éves és nem szeretem ha becéznek, de ezt kevesen tudják 

eddig rólam . Szeretek az ismerőseimmel, barátaimmal lenni, 

viszont ez a sok felkészülés miatt hátrányba szorult. 

R.: Űzöl valamilyen hobbit ?  

T.: Nem igazán van hobbim, szeretek kreatívkodni, ha van rá 

lehetőségem, továbbá a naplementét fotózni. 

R.:  Hogyan viszonyulsz az állatokhoz ?  

T.: Az állatokért nagyon odavagyok.  A cicákért inkább a 

nagyobb kiadásokban , tigrisekért főleg.  Szeretem a 

pingvineket  és mostanság nagyon megszerettem a bálnákat. 

R.: Biztosan te is szövögetsz álmokat, amit majd egyszer 

valóra szeretnél váltani, melyek ezek ? 

T.:  Igen, először is szeretnék nagyobb városba költözni  és 

angoltanár lenni.  

R.: Most, hogy nyolcadikos vagy  és visszaemlékszel a Gaál 

Mózes iskolában eltöltött éveidre, van felejthetetlen emléked?  

Melyik volt a kedvenc éved ? 

T.:  A nyolc évből nem igazán tudok kedvenceket mondani,  

könnyebb lenne a nem jókat. De ha visszapörgethetném az időt, 

részt vennék azokon a kirándulásokon és tevékenységeken,  

amelyekre nem mentem el, újra élném a Konsza Júlia 

tanárnővel eltöltött magyarórákat. Ha tehetném, újra csinálnék 

minden szervezkedési dolgot, amit az osztályomért tehettem. 

R.:  Köszönjük az interjút Ferencz Tamásnak. 

 

           Diákdoboz 

 
Tudtad-e hogy... 

 
...rajtad kívül még 9 millió ember ünnepli a szülinapját azon a napon, amikor 

születtél? 

...Amerikában a gyerekek (szülei) fél milliárd dollárt költenek rágógumira? 

...a vidráknak van egy kevésbé ismeretes, de annál cukibb szokásuk: kézen 

fogva alszanak? 

...hogyha megennéd egy jegesmedve máját, belehalnál, hisz az emberi 

szervezet nem képes feldolgozni ilyen nagy mennyiségű A vitamint? 

 

 

Lejegyezték: 

 

Ferencz Tamás és Vrencsán Robi 

 

 

 

Ferencz Tamás, VIII. C 

Grad Molnár Deák   

Ákos, VII. B 



 

 

Diákszavazás 
 

A Diákdombon megszervezett diákszavazást Lázár Kinga 

és Takó Tamás nyerték. Elsőként Kingától érdeklődtem:  

- Kinga kérlek, mesélj magadról, hogy diáktársaid és 

tanáraid jobban megismerhessenek. 

 -13 éves vagyok, Baróton lakok, a 6.-dik D osztályba 

járok. Nagyon sok hobbim van. Szabadidőmben rajzolok, 

azt mostanában kicsit hanyagolom, de attól közel áll 

hozzám. Olvasni is nagyon szeretek és leginkább írni. 

 - Milyen zenei műfaj áll hozzád a legközelebb?  

- Több műfajt szeretek, leginkább a Lana Del Rey 

számokat. A popot, rockot is szeretem és a mixeket, 

feldolgozásokat is szívesen meghallgatom, attól függ. 

- Tudom, hogy történeteket és verseket is írsz. Hogyan 

jöttek ezek a versek és hogy kezdted megírni ezeket? 

 - Általában, amikor nincs jó hangulatom, akkor szoktam 

verseket írni. Olyankor leköt. A történetek írása pedig úgy  

hozzám tartozik.  

- Így a vakáció közeledtével, milyen terveid vannak a 

nyáron, miket szeretnél megvalósítani?  

- Én csak azt szeretném, hogy a napjaim ne úgy teljenek 

el, hogy nem csináltam semmi értelmeset. 

- Èrtem. Köszönjük szépen. Kellemes vakációt és nyarat 

kívánunk! 

- Viszont kívánom nektek és a Plajbász összes 

olvasójának. Emellett köszönöm mindenkinek, aki rám 

szavazott.     Lejegyezte: Ágota 

 

 

 

Kik örülnének annak, ha lenne bentlakás? 
 

Elgondolkodtunk nemrég, milyen lenne iskolánk légköre, hogyha a most 

vidékről járó diákok, bentlakásban lakhatnának, itt az iskola közvetlen 

közelében. Minket, újságíró diákokat, érdekelt, hogyan képzelik el a faluról 

ingázók ezt a helyzetet. De megkérdeztünk egy baróti tanulót is, hogy 

számára ez mit jelentene. 

 

Lakatos Ágnes kisbaconi tanulónak ez a véleménye: 

Nekem az a véleményem, hogy egyrészt előnyös lenne, másrészt pedig nem. 

Az előnyös oldala az lenne, hogy nem kellene fizetni a buszra. A másik dolog 

meg az, hogy nagyon nehéz az ingázás, mert sokkal később érsz haza, mint 

egy helybéli diák és a tanulnivalód sokkal később tudod elvégezni. Viszont 

egy bentlakásnak vannak különböző szabályai, amiket be kell tartani és lehet, 

hogy nehezebb lenne a tanulás, mint itthon. 

Kászoni Heni: 

Szerintem nem lenne az olyan jó, mivel nem lakunk annyira messze a sulitól. 

Inkább a bérletek árát kéne lecsökkenteni.  

Veres Panna : 

A jó oldala szerintem az lenne, hogy nem kellene utaznom minden nap és 

főleg télen a hidegben nem kellene várnom az autóbuszt. Szerintem rossz 

oldala nem lenne, mert ez csak egy segítség lenne számunkra. Jó öletnek  

tartanám, ha építenének egy bentlakást!  

Egyed Kese Kiki : 

 Szerintem nagyon jó lenne, örülnék neki. Én mindenképp ott laknék   
Varga Szabolcs, baróti diáktól is érdeklődtünk:  

Nem tudom. Furcsa lenne számomra, hogyha a vidékről bejáró diákok itt 
laknának.  
   Lejegyezték: Kinga és Ágota 

 

 

 

Diákszavazás 

 
Tamástól szintén kérdeztem: 

A nevem Takó Tamás, 13 éves vagyok, Baróton élek.  

Én is a 6. D osztályba járok. Nem nagyon szeretek 

iskolába járni, viszont az osztályomat annál inkább 

szeretem. Hobbim a kézilabda. Nagyon szeretek 

kézilabdázni, játék közben kikapcsolódok és elfelejtek 

minden rosszat. Nagyon szeretek a barátaimmal 

játszani és sétálni. Ami a zenét illeti, szeretem az rtm-et 

ès a barbárt.  

-Milyen érzés az épület egyik legnépszerűbb diákja 

lenni?  

- Jó érzés és köszönöm azoknak, akik rám szavaztak. 

 - Köszönjük szépen, kellemes vakációt és nyarat 

kívánunk. 

 - Viszont kívánom én is mindenkinek! 

 

 Lejegyezte:  Ágota  

 

 

 

Diákdoboz 
Könyvajánló 

Lassie hazatér- Eric Knight 

Eric Knight népszerű regénye, a Lassie hazatér egy megható történet.  

Lassie, a skótjuhász gazdájának leszegényedése indítja el a cselekményt. 

Az ember és állatok közötti szoros kapcsolatot ábrázolja, a hűséget és a 

bizalmat. Állatszeretőknek kötelező és letehetetlen olvasmány.  

Lejegyezték: Kinga, Oká, Ágota és Zelike 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Tanárainktól kérdeztünk 
 
Amióta itt járunk, kevésszer tapasztaltuk azt, hogy egy diák bátorkodna odamenni egy tanárához és kérdezni tőle bármit is. 

Célunk az volt, hogy picit közelebb hozzuk pedagógusainkat magunkhoz, hiszen hetente órákat vagyunk együtt és mégis jobb, 

hogy ha minimálisan is, de ismerjük egymást. 

 

 

Elsőként Benkő Szende biológia tanárnőnket kérdeztük: 

Plajbász: Milyen foglalkozásokra tetszett járni diák korában? Miben volt érdekelt, mit szeretett?  

Be. Szende: Nagyon sok szavalóversenyre jártam és táncolni, de azt igazán keveset. Szavalóversenyeken sok első, második 

helyet értem el, köztük Ukrajnán, Magyarországon, Szlovákiában is. Sok helyen voltam konferáló is és oda voltam a 

szavalásért. 

Plajbász: Melyik tantárgy állt Önhöz közel? Nem szerette volna ezt nagyobb körben kifejteni? 

Be. Szende: Kifejteni? A tanárnak is sokat kell mondjon, hát nem? Én világ életemben az irodalmat szerettem, nagyon és a 

biológiát. Viszont biológiát végeztem, második opcióként, hiszen nem ezt akartam. 

Plajbász: Mi volt az álma? Mit szeretett volna csinálni? 

Be. Szende: Mindig szerettem volna színjátszást. Színire jártam, viszont egészségügyi okok miatt ezt nem lehetett kivitelezni. 

Viszont Hoffman Edit nénihez jártam sokat színjátszó körre és nagyon-nagyon szerettem. 

Plajbász: Köszönjük szépen. 

 

Aztán Cristian Andrea német tanárnő felől érdeklődtünk: 

Plajbász: Hol tanult 5. osztálytól?  

C. Andrea: Sepsiszentgyörgyön a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban, humán osztályban. 

Plajbász: Milyen nyelvet kedvelt a legjobban és azzal kapcsolatosan voltak-e álmai? 

C. Andrea: Magántanár által kedveltem meg a német nyelvet. Már 3 osztályos korom óta tanultam, Sepsiszentgyörgyön 

felvételiznem is kellett belőle. Az álmom megvalósult, mert mindig valami nyelvvel kapcsolatos dologgal szerettem volna 

foglalkozni.  

Plajbász: Az iskolán belül járt-e valami körökre, foglalkozásra?  

C. Andrea: Igen, kórusban voltam altos. Sokat jártunk fellépésekre is.  

Plajbász: Voltak-e állatkái illetve szeretett volna-e valamilyet?  

C. Andrea: Állatkám sajnos nem volt, mert tömbházban laktam. De mindig szerettem volna egy aranyos kiskutyát. 

Plajbász: Nagyon szépen köszönjük. 

 

Utoljára pedig Baló Szende matematika tanárnő bemutatkozására voltunk kíváncsiak: 

Plajbász: Szeretném, ha a tanárnő mesélne egy picit a tapasztalatairól. 

Ba. Szende: Én is itt jártam, ahol ti iskolába. Márkó Lenke tanító néni tanított 1-4 osztályban, aki sokat buzdított a 

matematika felé. Sok versenyre jártam már ekkor is és negyedik óta eldöntöttem, én matektanár akarok lenni. Harmadik 

osztályban a Zrínyi Ilona Matematika versenyen második lettem. Ötödik osztálytól indult a sport osztály, válogatottként. Oda 

jelentkeztem, hiszen nagyon szerettem kézilabdázni és jártam atlétika versenyekre. Kézilabdával megyei díjakat is nyertünk, az 

iskola keretén belül. Nyolcadik osztály végén pedig megkaptam a Baróti Szabó Dávid díjat. Az 5-12-ős éveimben, egy 

évet kivéve, Oláh-Ilkei Árpád tanította a matekot. Nagyon sokat segített, hálás vagyok ezért neki. Továbbá 5-8-ban 

osztályfőnököm Nagy Zsuzsa tanárnő volt, akivel mai napig nagyon jó a kapcsolatom. 

Plajbász: Miben tetszett még érdekelt lenni? 

Ba. Szende: Szerettem mindemellett szavalni is. Sok rendezvény bemondója voltam, 9-12-ben. Nagyon szerettem a 

matekot és elszomorít, hogy manapság ilyen kevés a diák, aki szereti. Nagyon szeretek olvasni is, de sajnos 

mostanában az időm nem engedi. Nem szeretem az akció, fantasztikus könyveket.  

Plajbász: Volt valamilyen gyűjteménye? 

Ba. Szende: Igen, képeslapokat gyűjtögettem, amik még mindig megvannak. 

Plajbász: Mi történt az iskola után az atlétikával? 

Ba. Szende: Azzal hamar fel kellett hagynom. Ennyi mindent nehéz volt a nyakamba venni.. 

Plajbász: Köszönöm szépen a válaszokat. 

Lejegyezték: Ferencz Tamás és Pető Melinda 

 

 

 

 

 



 

Pápai Kilián torna 

2014. május 4-én került megrendezésre Pápán a Kilián torna. 

Megkérdeztük egy VIII.B osztályos diák véleményét.                                 

Beke Tasnád Árpád:,,A befogadó család nagyon kedvesen fogadott.  

A családok programokat szerveztek nekünk. Élveztem a 

vendégszeretetet és a sok szép lányt. A csapatunk is jól szerepelt és 

én úgy gondolom megérdemeltük az 1. helyezést. Nagyon jó volt , 

aranyéremmel tértünk haza.’’ 

Eredmények: Barót-Pápakovácsi  11-1                                                

                        Barót-Munkác  4-2        

                        Barót-Pápa 3-1 

Lejegyezték: Veres Dávid és Keresztes Zsolt                        ->                                                                                                                                    

 

 

 

 
 

 

 Pápai vendégek Baróton 

Gergely Csaba így vélekedett: 

- A pápaiak április 17-én érkeztek hozzánk, Barótra. Egy páran elszállásolták őket, 

ahogyan én is.                                                                                                                   

-Mit csináltatok velük együtt az első napon?                                                                   

- A megérkezésük első napján lepakolták a csomagjaikat, megebédeltünk, majd ezután 

elmentünk a baróti iskola sporttermébe és ott késő estig fociztunk. Ezután elmentünk a 

Baróton lévő Party Pub étterembe és ott ettünk pizzát. Ezután a hosszú nap után 

hazamentem azzal a pápai diákkal, akit én fogadtam.                                                       

-Hogy hívták  a vendégdiákot?                                                                                                                   

- Az ő neve Magyar Balázs, 15 éves. Jól összebarátkoztam vele. Majd a többiekhez 

csatlakozva, megmutattuk Barót városát nekük és elmentünk a baróti sportpályára 

focimeccset nézni.                                                                                                                   

- Mikor indultak vissza Pápára?                                                                                        

- Pápára április 21-én indultak vissza. Sajnáltuk, hogy ilyen hamar vissza kellett  

menniük. Csak négy napot maradhattak velünk. 

Pricopie Andrei így vélekedett: 

- Te fogadtál a pápai vendégek közül valakit?                                                                   

-A pápai diákokból én is fogadtam egyet. Összeismerkedtem egy fiúval, akinek Nagy 

Bence volt a neve. Nagyon jó fej volt és rendes.                                                               

- Mit csináltatok a pápai diákokkal együtt?                                                                      

- Elmentünk a baróti iskola sporttermébe és ott fociztunk majd ezután elmentünk 

pizzázni. Sajnos, hogy kevés időt maradhattak nálunk, de ez is jól telt. Az indulásuk 

reggelén kikísértem őt a buszhoz, hiszen indulnia kellett. Nagyon jó volna, ha jövőre is 

jönnének. Biztos fogadnék megint valakit. 

                               Lejegyezték: Andrásy Tamás és Bálint Zoltán 

 
 

 

 

 

 

 

Nyíló Akác Focitorna 

2014. májusában egy pénteki napon került megrendezésre az 

érmihályfalvi focitorna,  Nyíló Akác Focitorna néven. 

Csütörtökön volt az indulás Barótról. Tizenegy játékos indult, 

Máthé Sándor torna tanár úr vezetésével. A csapat 3. helyezést 

ért el a hat csapatból. A bronz éremért is meg kellett küzdeni.                                                                                                                    

Résztvevő csapatok: Szatmár, Nagyvárad, Nagykároly, 

Érmihályfalva, Barót és Nyíradony A csapatok nagyrésze 

sportiskolából jött.     

Az eredmények a következők lettek:                                                                                                                                                                        

Barót-Nyíradony        2-1                                                                                                                                                                                                                  

Barót-Szatmár      0-7                                                                                                                                                                                                     

Barót-Érmihályfa      6-2                                                                                                                                                                                              

Barót-Nagyvárad     0-3                                                                                                                                                                                                 

 

Egy résztvevő baróti VIII.B osztályos diákot kérdeztünk 

meg, hogy miként érezte magát.                                         

Szabó  Zolt: ,,A vendéglátás egy tornateremben volt, ahol 

matracokon aludtunk. Mivel ünnepély volt, így a városban is 

ünnepi volt a hangulat. Én személy szerint egy gólt rúgtam, de 

szép volt. Az étkezés egy művelődési házban zajlott le, itt is 

nagyon jó volt a hangulat. Én nagyon jól éreztem magam.’’                                                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

Diákdoboz 
Viccek 

-Általában csak ültem a TV előtt és sakkversenyeket néztem. 

Aztán az orvosom azt mondta, több mozgásra lenne szükségem. 

Azóta teniszmeccseket nézek. 

 

                                
 
Kémiaórán a tanár ezt kérdezi: 

- Na, gyerekek, ha beledobom az aranygyűrűmet a savba, szerintetek feloldódik? 

- Nem, tanár úr. 

- Nagyon jó! És miért nem? 

- Mert akkor nem tetszene beledobni... 

       

 

A helyezések:                                                                                                                                                                                                               

1.Nagyvárad                                                                                                                                                                            

2.Szatmár                                                                                                                                                                                       

3.Barót                                                                                                                                                                                                         

4.Érmihályfalva                                                                                                                                                                                          

5.Nagykároly                                                                                                                                                                     

6.Nyíradony   

 

Helyezés: 1. Barót                                                                                                                                                         

                 2. Pápa 

                3. Munkács                 

A tanár néni matekórán megkérdezi Mórickától. 

- Móricka, ha apukád 40 éves, anyukád meg 35, mennyi összesen a kettő? 

- 70 - válaszolja Móricka. 

- Már miért lenne 70? - kérdi a tanár néni. 

- Mert anyu mindig letagad 5 évet. 

 

 
 

-Mit csinál egy focista, hogyha haldoklik? 

-Az utolsókat rúgja.    

Lejegyezték: Andrásy Tamás és Bálint Zoltán 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrém sportok 

   Az extrém sportok olyan szabadidős tevékenységek, amelyekhez megfelelő pálya és felszerelés szükséges. Az extrém 

sportokat nagyon sok diák űzi iskolánkban. Van, aki a terepen szeret sportolni. Az ilyen fiatalok inkább a Mountain Bike 

terepbicajt választják, amely tökéletes a terepre. Vannak, akik ennél keményebb sportokat űznek például a parkour-t, 

amelyben  városi akadályokon keresztül jutunk el minél gyorsabban egyik helyről a másikra. De mégis leginkább a BMX 

kerékpárt használják, amellyel különböző cseleket csinálnak. Aki a BMX-et választja, az használjon bukósisakot, térdvédőt 

és csuklóvédőt, mert fő a biztonság! A legtöbb személy nem használ ilyen biztonsági felszerelést, mert nem félnek attól, 

hogy bajuk eshet, amikor sportolnak. Sok extrém sport van még, de a legtöbbet nem nagyon űzik a mi környékünkön, 

legfeljebb mert nem megfelelő a terep hozzá. Van a bázisugrás, ami abból áll, hogy ejtőernyővel leugrunk magas 

épületekről, hidakról vagy sziklákról. Van az úgynevezett aszfaltszánkó, ami eléggé veszélyes sport. Az aszfaltszánkó 

hasonlít a gördeszkához, csak annál nagyobb. Az aszfaltszánkóra ráfeküdve ereszkednek be lejtős, kanyargós utcákon. 

Lejegyezte: Veres Dávid 

 

 

 
 

         

       

        

         

        

        

        

         
 

AZ ALÁBBI KERESZTREJTVÉNY HELYES MEGFEJTÉSÉVEL MEGKÉRÜNK, KERESD FEL A REJTVÉNY 

SZERKESZTŐIT, DOBAI GERZSONT ÉS KOMPORÁLY GERGŐT (VII. C).    

 

 

 

1. ,,Pályázó,, angolul. 

2. Amiket a városba szoktak kirakni 

hírdetés céljából. 

3. Hogy mondják angolul garantált / 

megadott-nak? 

4. Az íjász az íjával lövi ki. 

5. Kurucok ellen harcoltak. 

6. Miből áll a ház? 

7. Bogarak után kutat. 

8. A haborúra vonatkozó 

előmunkálatokat vezeti. 

 

Keresztrejtvény 

  Diákdoboz 
Aranyköpések 

….most komolyság nélkül.      

 

….mi a fluor vegyjele? 

….hát én honnan tudjam. 

 

Menjünk be az udvarra! 
 

 

….most beírhatnám a hármast. 

….nekem? Minek? 

 

Meddig akarsz még VII.-be járni? 

Ameddig lehet! 

 
Lejegyezte: Tamara 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tanárainktól kérdeztünk 
 

 

Egy újabb cikkben néhány tanárunkat szólaltatjuk meg, hogy ne csak azt tudjuk róluk,  

hogyan tanítanak, hanem azt is, mi után lelkesednek, hogyan kerültek erre a pályára.  

Íme, a válaszok: 

 

 

Szabó Irénke tanárnő: 

Hobbim a torna volt, talajtornában voltam a legügyesebb, 1.-4.-ben tornaiskolában voltam. 

Ötödiktől felfele egészen a líceum elvégzéséig itthon tornásztam. 91-ben nyertem meg az országos versenyt 

talajtornában, tehát az volt az utolsó legsikeresebb versenyem, amin részt vettem, utána csak torna ünnepélyek voltak, 

de végig tartottam. Az érettségi után pedig nem volt, aki románt tanítson Baróton és ezért megszólítottak, hogy menjek 

vizsgázni, próbáljam meg a tanítást, mert tudták, hogy tudok románul. Tulajdonképpen én a sportot szerettem, sport 

tanár szerettem volna lenni, de mivel nagyon fájtak a lábaim nem vállaltam be, hogy sport tanár legyek. Öt èvet 

tanítottam érettségivel. Megszerettem nagyon a román irodalmat és nyelvtant, tehát a tanítást és ezért elvégeztem az 

egyetemet. Így lettem román szakos tanárnő. 

 

 

 

Antal Izabella tanárnő: 

-A tanárnő régebben, fiatalabb korában, mivel töltötte a szabadidejét? 

- Nagyon szerettem a verseket, és szerettem a szép ruhákat, a kellékeket hozzá. Fiatalkoromban szerettem a gyöngyöket, 

fülbevalókat. Szerettem olvasni, szerettem a barátokat, barátnőket. 

- Hogy került erre a pályára? 

- Kicsi koromban mindig szerettem a babákkal játszani, nekik magyarázni, és egyszer édesapám azt mondta, hogy: 

„Belőled valami tanító néni, vagy tanár néni kell legyen, mert te szeretsz magyarázni”. Szerettem a gyermekeket is. 

Elvégeztem a mérnöki pályát, de azután a tanügybe kerültem, így 34 éve tanítok. Ez az utolsó évem, nyugdíjba készülök 

menni. Sajnálom, hogy elhagyom az osztályomat, mert nagyon szerettem, nagyon sok ügyes, kedves, szeretetre méltó 

diák van benne. 

 

Lejegyezték: Kinga és Ágota  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Diákdoboz 
 
 

Visszatér a kilencvenes évek divatja? 

 

“A történelem megismétli önmagát.” Ez a mondás 

különösen igaz a divatban is. A divatban régi darabok újra 

és újra megjelennek. Ebben az évben a kilencvenes évek 

darabjait láthatjuk kirakatokban, kifutókon és partikon, így 

érdemes lesz előhalászni a régi ruhákat vagy kiegészítőket 

a szekrény mélyéről. A kilencvenes években igazán nagy 

divat volt a haspóló, a magas derekú nadrág, a baseball 

sapka, farmer, feliratos pólók,  mellények, kendők és 

hajpántok. A trend visszatér. Teljesen mindegy, milyen 

stílusunk van, mindenki találhat divatos ruhákat, amik 

tetszenek neki. 

Lejegyezte: Imola 

 

 

Iskolánk pozitívumai és negatívumai 

Interjú Benkő Renáta 8.C osztályos tanulóval: 

R.: Az első kérdésem az lenne, szerinted mi a rossz a mi 

iskolánkban? 

B.R.: Szerintem a rossz a mi iskolánkban elég sokféleképpen 

nyilvánul meg, például  szüneteken csúnya beszéd hallható 

mindenhol, a diákok ha nem ordítanak, akkor éppen 

verekednek és ez így van a mi iskolánkban. 

R.: Megértem, akkor jöjjön az a kérdés, hogy szerinted mi a 

pozitívuma a mi iskolánknak? 

B.R.: Hát, a tanárok kedvessége, aztán meg úgy 

általánosságban nézve az osztálytermek sem túl kicsik, és jó a 

légkör(persze csak egyes diákok mellett). 

R.: Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre és mivel 

közeleg a vakáció, ezért jó vakációzást kívánok mindenkinek! 

   Lejegyezte: Vrencsán Robi 
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Dávid Barbara (VI. C) 

Gál Boglárka (VI. C) 
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Szövegjavítók: 
 

Buda Imola (VI. D) 

Oláh Kátai Kinga (VI. D) 
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Logótervező: Komporály Gergő (VII. C) 

 

Irányító tanáraink: 
 

 Cristian Andrea német szakos tanárnő 

 Timár Ida magyar szakos tanárnő 

 

Mi írtuk: 

 

 

 

 

 
 

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÉGIGOLVASTAD MUNKÁNK GYÜMÖLCSÉT, 

 A PLAJBÁSZT! 

 

Kellemes vakációzást kívánunk! 

 
 

 

 

 


