A Gaál Mózes Általános Iskola lapja
2015. III. évfolyam 1. szám

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.

Tartalom
Bolyai Matematika Csapatverseny
Halloween
Őszi terméskiállítás
Tiszta Forrás népdalvetélkedő
DIÁKOLDAL- Tanárainktól kérdeztünk

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!

DIÁKOLDAL- Tanárainktól kérdeztünk
(folytatás)



DIÁKOLDAL- Te nem is hallottad?
Üdvözlettel,
DIÁKOLDAL- Kedvenc karácsonyi
a Szerkesztők.
pillanatok
Mi írtuk

Próbavizsgák
Bolyai Matematika Csapatverseny
Az idén is megrendezésre került a Bolyai
Matematika Csapatverseny. Ezt a versenyt 2004 óta,
most 10. alkalommal szervezték meg. A körzeti
fordulón október 27-én fél négy órai kezdettel
mérhették össze tudásukat a csapatok. A baróti Gaál
Mózes iskolában is szorgoskodtak a diákok.
Az ötödik osztályból részt vevő csapatok:
3. hely: Kis matematikusok
26. hely: Versenyszellem
31. hely: Pörgősfejek
Hatodik osztály:
3. hely: Hepa
12. hely: Happy
19. hely: Fejtegetők
24. hely : Vegyes
Hetedik osztály:
11. hely: Kobak lányok
12. hely : Mat-okosok
16. hely : Kobak fiúk
19. hely: Vierstein
Nyolcadik osztály:
6. hely : Péntek ördögei
22. hely : Szuper négyes
Gratulálunk a csapatoknak a résztvételért.
Köszönjük betanító tanárainknak a segítséget.
Reméljük jövőben is ügyeskednek iskolánk tanulói.
Dávid Barbara
Diákdoboz
Könyvajánló
Ha maradnék-Gayle Forman
A Ha maradnék az a fajta regény, ami már az első pár oldalt
olvasva nagy hatást gyakorol ránk. Az írónő egy különleges
eszközt használ, a főhősnő, Mia életének bemutatásához.
Miáról olvasva, egyre közelebb kerül hozzánk. Sok kamaszhoz
hasonlóan haboz, hogy mit kezdjen a jövőjével. De mielőtt
választhatna, szerelme és karrierje között valami olyan, történik
vele és családjával, ami sutba vágja álmait, és örökre
megváltoztatja az életét. Egy bizonytalan és emberfeletti döntést
kap a kezébe, mégpedig hogy a baleset után, tovább él-e a
szerelméért a családja nélkül. A könyv letehetetlen olvasmány,
amelyen keresztül saját magunkban felmerülő kérdésekre is
választ kaphatunk.
Tókos Ágota és Lázár Kinga

Az aradi vértanúk emlékére
Sokunk számára még mindig nem világos, hogy mi is
történt 1849. október 6-án,
nem tudjuk, hogy kik azok, akiket ezen a napon kivégeztek.
Épp ezért a baróti Gaál Mózes Általános Iskola VVIII. osztályos tanulói 2014. október 6–án megemlékezést
rendeztek az iskola udvarán.
Az ünnepségen Szabó Tamara (VII.B) tanuló énekelt.
Kolumbán Orsolya (VII.B) ,
Lőrincz Tamara (VII.C) és
Kovács Álmos (V.C) tanulók szavalataikkal gazdagították a
műsort. Bálint Anita (VIII.D), Komporály Gergő
(VIII.C),Osváth Balázs (VIII.C), Pető Melinda (VIII.B) és
Rácz Laura (VIII.B) tanulók rövid történelmi áttekintőt
mutattak be.
Köszönet Kolumbán Ágnes, Timár Ida és
Gyulai-György
Éva
tanárnőknek,
akik
összeállították.

aműsort

Kovács Álmos

Halloween
Az idei évben is megrendezésre került a Halloween-i
osztálydíszítő verseny, amely október 24-én volt
megszervezve. A versenyre minden résztvevő osztály
izgalommal készült, volt ahol a kreatívitás imponált, és volt
ahol a rémisztés gondolata uralkodott.
A verseny eredményhirdetésének napján a diákok
felkszülve várták, hogy kimondják a zsűriző tanárok a verseny
eredményét. A tanároknak az volt a feladatuk, hogy döntsenek
a legrémisztőbb és legkreativabb kategóriákban. Nagyon
nehezen született döntés, hisz minden osztály megállta a
helyét. A következő eredményeket hozták meg a tanárok:
I hely: VIII D
II hely: VII D és V-VI-VII-VIII A
III hely: VII B és VIII B
Dícséret: VII C és VIII C

Mindenkinek gratulálunk!
Dávid Barbara
Gaál Zelma Anett
Nagy Adrienn
Oláh-Kátai Kinga

Diákdoboz
Viccek
Az anyuka kérdezi a fiát:
- Mi volt ma az iskolában, Zolika?
- Kémiaórán a robbanóanyagokról tanultunk.
- És holnap mi lesz az iskolában?
- Iskolában? Miféle iskolában?
Iskolában:
- Pistike, ki volt I. András apja?
- Nulladik András.
- Ha az egyik iskolai vécében van vécépapír: szerencséd
van.
- Ha működik a vécé: még nagyobb szerencséd van.
- Ha van illatosító spray is: Tűnés azonnal a tanári
vécéből!

Kovács Álmos

Őszi terméskiállítás
Október 30-án megrendezésre került a Terméskiállítás a diákdombon és a nagy iskolánál. Ezt a versenyt
Benkő Szende, biológia szakos tanárnő rendezte meg. A díjazást megelőzte egy rövid műsor, melyen Gyulai György
Éva tanárnő vezetésével az iskola diákjai énekeltek, majd egy szavalat következett. Ezt követte a díjazás. Három
kategóriában díjaztak: LEGSZEBB, LEGTÖBB MUNKÁT IGÉNYLŐ és LEGÖTLETESEBB MUNKA.
A verseny nyertesei a diákdombon:
-Legszebb alkotás: Pap Tímea (VI.C)
-Legtöbb munkát igénylő alkotás : Veres Panna (VI.C)
-Legötletesebb alkotás: Ügyes kezek ( I-IV. F)
A verseny nyertesei a nagy iskolánál:
-Legszebb alkotás: Gál Amanda (VII.C)
-Legtöbb munkát igénylő alkotás: Fábián Szidónia (VI.B)
-Legötletesebb alkotás: Zajzon Emília (VI.B)
Ezen a versenyen sok szép alkotás szerepelt. Ez a verseny arra volt jó, hogy a gyerekek kedvet kapjanak a
kézimunkára és, hogy fejlődjön a kézművességük.
Jitaru Vasile és Szász Boglárka

A zene világnapja
A zene világnapja alkalmából Gyulai-György Éva, zene
szakos tanárnő egy meglepetés műsorral készült a diákok és a
tanárok számára egyaránt. A tartalmas műsorba bepillantást
nyerhettünk az egyik szünetben, a folyosón. Néhány kórusos
és furulyás lány készült fel a meglepetés műsorra.
A zenetanárnőtől kérdeztem:
Én: - Honnan jött az ötlet az előadásról?
Gy.É.: - Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin
kezdeményezésre emelte október elsejét a zene világnapjává.
E napon a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékezünk,
próbáljuk tudatosítani az emberekben a zene fontosságát,
hisz elkísér bennünket a bölcsőtől a sírig.
Én: -Kik vettek részt ezen?
Gy.É. : - Az idei rendezvényen segítségemre voltak a
Gyöngyharmat régizene együttes tagjai.
Én: - Mi volt a személyes élménye?
Gy.É.:- A zenével már gyerekkoromban, a családom körében
kapcsolatba kerültem, mivel édesapám is ezzel foglalkozott.
Nem véletlen, hogy már elsős koromban zeneiskolába írattak.
A zene szeretete döntött a pályaválasztásomban is, és
remélem ez elkísér életem végéig. Régi tanítványaim közül
többen is kórusban énekelnek, foglakoznak a muzsikával, sőt
olyan is van, aki zenei pályát választott. És természetesen
boldogsággal tölt el, hisz azt gondolom, hogy nekem is van
egy kis részem abban, hogy megszerették a zenét.
(folytatás->)

Én: - Az együtt dalolásnak mi volt a célja?
Gy.É. –A zene az ember legősibb kifejezési formája. Ősibb
mint a nyelv. Még nem tudott írni az ember, amikor az
emberiség a szó és hang hatalmába kerítette. Már az ókori
görögök felfedezték a zene nevelő szerepét, azt hogy közvetlen
hatással van az ember személyiségének kialakulásában. Azon
túl, hogy érzelmeket vált ki bennünk, fejleszti esztétikai
érzékünket, közösségformáló szerepe van.
Én: - Mit szeretett volna ezzel üzenni?
Gy.É. – Azt üzenem az ifjú generációnak, hogy a passzív
zenehallgatás mellett hallgassák az élő zenét, de a legjobb, ha
ők maguk énekelnek. Aki még sosem énekelt kórusban, az nem
élhette át azt a csodálatos érzést, amikor mindenki szíve
egyszerre dobban, és létrejön a csodálatos harmónia, aminek mi
is részesei vagyunk.
Köszönöm az együttműködést és a válaszokat Gyulai-György
Éva tanárnőnek.

Dávid Barbara

Atlétika négypróba verseny

Tiszta Forrás népdalvetélkedő
Ebben az évben is megrendezésre került a
Tiszta Forrás népdalvetélkedő. Iskolánkból is részt
vettek a diákok. Kiváló eredményeket értek el.
A versennyel kapcsolatban a diákokat is
megkérdeztem:
„Számomra nagyon fontos a népdalverseny.
Ezzel a versennyel mérem fel a zenei tudásom.
Minden évben, már első osztálytól járok a Tiszta
Forrás népdalversenyre. Már minden helyezést értem
el, így minden érzésben volt már részem. Az idei
verseny nagyon kedvező volt számomra, mivel I.
helyezést értem el. Márciusban is részt vehetek az
országos versenyen, hogy újra megmutathassam a
tehetségemet. Nagy izgalommal telt az idei verseny,
mivel erős volt a mezőny. Nagyon örülök, hogy
kaptam egy ilyen lehetőséget és ezt meg is fogom
becsülni.”
(Lakatos Ágnes VIII.D.)
„A verseny Szentgyörgyön volt
megszervezve. Erre a versenyre Gyulai György Éva
tanárnő készített fel. Már jóval a verseny előtt
elkezdtünk gyakorolni. A sok gyakorlásnak
köszönhetően egy nagyon jó eredményt érhettem el,
I. díjat nyertem. Arra fele is sokat gyakorolgattam a
buszon. Aztán mikor megérkeztünk és mindenki
elfoglalta a helyét a teremben elkezdődött a verseny.
Nagyon izgatott lettem mikor szóltak, hogy én
következek, azonban mikor elkezdtem énekelni
megnyugodtam. A verseny végén nagy örömömre
szolgált, hogy I. díjat nyertem.” (Szabó Tamara-Beáta
VII.B.)
Lőrincz Tamara

Ebben az évben, 2014. október 17-én megrendezésre
került az Atlétika négypróba verseny. Baróton a Gaál Mózes
Általános Iskolában volt megszervezve. Nagyon sok diák
részt vett a versenyen. A környező falvakból és iskolánk
képviseletében is részt vettek diákok. Sokan tovább is
jutottak Sepsiszentgyörgyre, köztük a Gaál Mózes Általános
Iskola diákjai közül:
Tikosi Enikő (VI.C.), Doczé Róbert (VI.C.), Varga Jenő
(VII.B.), Pricopie Andrei (VIII.A.), Demeter Blanka
(VII.C.), Takó Tamás (VII.D.), Nagy György Erzsébet
(VIII.D.), Székely Tímea (VIII.C.).
Mindenki megpróbálta kihozni a legtöbbet magából,
lelkesen gyakoroltak és készültek a versenyre. Mindenkinek
egy fantasztikus élmény volt ez a verseny.
Így nyilatkozott Dénes Edit testnevelő tanárnő:
A Gaál Mózes Általános Iskola tanulóival
Sepsiszentgyörgyön voltunk négypróba versenyen. Megyei
verseny volt, ami október 26-án került megszervezésre 10
órától a stadionban. Az idő kedvezett, a szervezés tökéletes
volt, meglepetés nem igazán ért. A fiú csapattal I. helyezést
és a lányokkal V. helyezést értünk el. A gyerekek ügyesek és
felkészültek voltak, a Gaál Mózes Általános Iskola tanárai:
Vajda Auguszta-Ildikó, Simon Attila, Máthé Sándor, Dénes
Edit, készítettük fel a gyerekeket közösen. Ami tetszik ebben
a versenyben, hogy minden évben megszervezik, és a
gyerekek megmérettethetik képességeiket és
felkészültségeiket.
Lőrincz Tamara

DIÁKOLDAL
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 Gyimesi-M. Aranka földrajz tanárnőnket kérdeztük:

- Hol járta az általános iskolát?
- Én nagyajtai vagyok, a Nagyajtai Általános Iskolába jártam.
- Mi szeretett volna lenni, mi volt az álma?
- VII. osztályban határoztam el, hogy földrajztanár leszek.
- Járt valami külön foglalkozásra, tevékenységre?
- Sok pionír tevékenységre jártam, olyan 3 felvonásos előadásokat tanultunk be, mint János vitéz.
- Volt esetleg valami háziállata?
- Nyulaim voltak mindig.
- Mit gondol, az akkori és a mostani tanítás közt van valami különbség?
- A diákok lelkesebben részt vettek a tanulásban, érdeklődőbbek voltak a különböző tantárgyak iránt.
Kovács Álmos
Aztán Dascălu Lelia technológia tanárnő felől érdeklődtünk:
- Mikor döntötte el, hogy tanári pályával akar foglalkozni?

- Amikor 11. osztályos voltam, már akkor elhatároztam, hogy pedagógus leszek.
- Mindig a tanári szakkal akart foglalkozni ?
- Egyéb elképzelésem nem nagyon volt, mert szeretek oktatni.
- Be tudott illeszkedni egyből ebbe a szakmába?
- Sajnos nem, mivel nem volt állás, ezért elvégeztem a mérnöki szakot. Egy kis idő múlva értesítettek egy tanári
munkalehetőségről, amit gondolkodás nélkül elfogadtam.
- Szereti a gyerekeket?
- Mindig is szerettem velük foglalkozni.
- Van esetleg valami egyéb hobbija a hétköznapjaiban?
- Nagyon szeretem a sportot, legjobban kosárlabdázni szeretek, ezen kívül kézműveskedni is szoktam.
- Mit gondol, milyen a mostani tanítás a régi időkhöz képest?
- Én akkor még nem tanítottam, de diákszemmel nézve sokkal nagyobb volt a szigor és a fegyelem.
Gaál Zelma Anett és Oláh-Kátai Kinga
Süketes János matematika szakos tanár urat kérdeztük:
- Kisebb korában is szerette a matematikát?
- Igen, nagyon szerettem.
- Mikor döntötte el, hogy matematika szakkal fog foglalkozni felnőtt korában?
- 5. osztályos koromban elhatároztam, hogy ezzel akarok a továbbiakban is foglalkozni.
- Szeret gyerekekkel foglalkozni?
- Igen, nagyon szeretem a gyerekeket.
- Volt-e, van-e valami egyéb foglalkozása a tanításon kívűl?
- Igen, rengeteg elfoglaltságom van a hétköznapjaimban.
- Mi szeretett volna lenni kisgyerek korában?
- Már akkor is tanár szerettem volna lenni.
- Mit gondol, jól döntött azzal, hogy tanár lett?
- A régebbi időkben a rendszerhez képest élvezet volt tanítani, de a mostani tanításból csúfot űznek és a tanárt sem
tisztelik meg kellőképpen.
Nagy Adrienn és Gaál Zelma Anett

DIÁKOLDAL
Szőcs Katalin-Ildikó magyar szakos tanárnőtől kérdeztem:

Tanárainktól kérdeztünk
Én:- Szeret-e gyerekekkel foglalkozni?
Sz.K.I.:- Szeretek gyerekekkel foglalkozni. Nagy szeretettel,
odafigyeléssel vigyázom irodalomkedvelő, tehetséges tanulóimnak
minden törekvését, lépését. Természetes, hogy a kevésbé
tehetségesekkel is szeretettel foglalkozom.
Én:- Miért választotta ezt a szakmát?
Sz.K.I.:- Hogy miért szeretem ezt a szakmát? Juhász Ferenc költő
szavaival élve:,,A magyar nyelv: létem, jövőm és reményem". Ez a
hitvallásom magyartanárként és emberként egyaránt.
Én:- Kiskorában is magyar szakos tanárnő szeretett volna lenni?
Sz.K.I.:- Kiskoromban, pontosan fogalmazva diákéveim alatt
körvonalazódott, hogy mi is szeretnék lenni: pszihológus vagy
magyar szakos tanár.
Én:- Mi a véleménye a mostani tanításról? Sok minden
megváltozott?
Sz.K.I.:- A mostani tanításról az a véleményem, hogy nem sok
minden változott. A tanulók hozzáállása az ügyhöz az viszont
nagymértékben változott. Nem elég motiváltak, nincsen jövőképük.
Én:- Hány éve tetszik tanítani?

Timár Ida magyar szakos tanárnőt kérdeztük:
Mi- Hol tetszett járni az általános iskolát?
T.I.- Nagybaconban, a mostani Konsza Samu Általános
Iskolában.
Mi– Járt külön foglalkozásra, tevékenységre?
T.I.- Az én gyermekkoromban nem volt ez annyira
„menő”. De jártam kórusra, színjátszó körre.
Mi – Melyik tantárgy állt önhöz a legközelebb?
T.I. – A román nyelv és az irodalom volt a kedvencem.
Meg V-VIII osztályban a matematika is. Később a líceumi
években került közel a szívemhez a magyar irodalom.
Mi- Volt-e valamilyen háziállata, esetleg szeretett volnae?
T.I. – Természetesen volt, van és lesz. Macskám volt
mindig. Az első odatévedt hozzánk és ott is maradt. Így
kedveltem meg a cicákat. Később kutyám is lett. Ő a
kedvenc, hűséges, szerető állat.
Mi- Mi volt a gyerekkori álma? Teljesült-e az?
T.I. – Nem nevezném gyerekkori álomnak, hanem inkább a
licis évek álmának. Mindig is magyartanár szerettem volna
lenni. Ezenkívül szeretnék| szerettem volna megtanulni
angolul és gitározni.
Mi – Volt valami olyan sport, amit ön kedvelt és gyakorolt?
T.I. – Soha nem kedveltem a tornaórát, de szívesen
tornázom otthon.
Köszönjük a válaszokat!

Sz.K.I.:- Harmincnégy éve tanítok.

Dávid Barbara és Lőrincz Tamara

Én:- Mit szeret szabadidejében csinálni?
Sz.K.I.:- Szabadidőmben olvasok, kreatív tevékenységeket végzek
és filmeket (komoly témájúakat) nézek. Persze vannak más
tevékenységeim is.
Én:- Melyik a kedvenc könyve?
Sz.K.I.:- Kedvenc könyveim a nagy klasszikusok által írt regények,
novellák és drámák: L.Tolsztoj, A.P.Csehov, Jókai Mór és Móricz
Zsigmond.
Én:- Kiskorában mi volt az álma? Teljesült?
Sz.K.I.:- Ha a ,,boldogság kék madarát " megtaláltam volna, akkor
nem lenne érdemes tovább élni. Kellenek, fontosak az álmok,
vágyak, célok. Ne adjuk fel, küzdjünk értük!
Köszönöm szépen a válaszokat!

Boga Kincső

DIÁKOLDAL
Tegnap, ma, holnap

Te nem is hallottad?
Valószínűleg mindenki került
már abba a helyzetbe, hogy meghallott
valami érdekes sztorit osztálytársáról,
diáktársáról. Hiszen ez napi szinten
megesik. Meghalljuk, megmosolyogjuk,
továbbadjuk. Ezek a dolgok annyira
természetesnek tűnhetnek!
Egészen addig, amíg a pletykák éppen
nem rólunk szólnak.
Előítéletek mindig vannak és
lesznek is a diákok között, viszont nem
árt utánajárni az igazságnak. Szívesen
mesélünk történeteket ismerőseinkről,
de talán meg sem gondoljuk, hogy mi
történne fordított esetben, ha rólunk
beszélne valaki. Így aztán kerülhetünk
érdekes helyzetekbe.
Néhány ember akaratlanul is
belekeveredik a pletykaáradatba, a
csendes sustorgásokat szüneten, végül
eszeveszett hahoták követik és így
tovább.
A legtöbb szóbeszéd ártalmatlan apróság
kezdetekben. Aztán azoktól az
emberektől függ, akik továbbadják, hogy
mivé növi ki magát.
Dávid Barbit kérdeztük, hogy
milyen tapasztalatai vannak a témával
kapcsolatban:
„Utálom a pletykákat és a képmutatást.
Én ezt a két fogalamat a kibeszéléssel
kötöm össze. Nagyon rosszul esik, ha
visszahallom, hogy mit mondanak rólam
a hátam mögött, és sokszor kerülök ilyen
helyzetbe, de legtöbbször nem érzem
jogosnak.”

Egy kedves ismerősünktől érdeklődtünk afelől, hogy hogyan viszonyul a
múlt, a jelen és a jövőhöz.
- Szerinted miért fontosak a régi fényképek?
- A régi fényképek azért fontosak, hogy emlékezzünk régi önmagunkra,
és megbecsüljük régi értékeinket.
- Véleményed szerint melyek a számítógépek, okos telefonok és ehhez
hasonló technikai eszközök előnyei és hátrányai?
- Véleményem szerint mindezen eszközök használatának előnye a mai
gyors világgal való kapcsolattartás. Hátránya pedig az, hogy megszűnik
a kapcsolattartás a külvilággal, amióta ez a felgyorsult világ van a
beszélgetések már nem a régiek, nem figyelünk embertársainkra.
- Fontos-e a szülinapokat megünnepli ?
- Fontos azért is, hogy törődjünk embertársainkkal, és hogy lássuk a
kapcsolattartás lényegét.
- Mi a lényege az ünnepeknek? Mi lenne ha elhagynánk őket?
- Az ünnepek lényege az, hogy összegyűljünk családi és baráti
körökben, megünnepeljük az aktuális ünnepeket, és ápoljuk a
kapcsolatainkat. Az ünnepek elhagyásával megszűnik az
embertársainkkal való kapcsolatunk, mert az ünnnepek legalább arra jók,
hogy találkozunk távol élő rokonainkkal vagy ismerőseinkkel, ezek
elhagyásával megszűnnének az ember és ember közti kapcsolatok.
- Szerinted mennyire fontos lépést tartani a modern korral?
- A korral haladni fontos, mert a személyes fejlődésünk mellett a
munkánkban is segíthet a modern technológia ismerete.
- Mi a tapasztalatod a technikai fejlődéssel kapcsolatosan?
- Ezek általában a javunkra válnak, mivel eléggé fontos a korszerű
technológia ismerete.
Buda Imola és Dragu Tina

Természetes a pletykálás kikapcsolódást
is jelenthet, a probléma a rosszindulatnál
és ítélkezésnél kezdődik.
Lázár Kinga és Tókos Ágota
T
ó
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DIÁKOLDAL

Virtuális kommunikáció
Manapság már szinte a diák, sőt egyszerűen a
hétköznapi emberek életéhez tartozik a napi szintű
virtuális kommunikáció. De miért is jó ez? Miért van
szükségünk erre? Mert egyszerűen függőséget okoz.
Szükségünk van rá, hogy a spontán döntéseket
közöljük legjobb barátunkkal vagy csak egyszerűen
az önkifejezés e formája a legkézenfekvőbb
generációnk számára.
A legjobban talán azt szeretjük benne, hogy
gyors . Hogy hihetetlen sebességgel közlünk és
választ is kapunk. Hiszen sokan hozzászoktunk
ahhoz, hogyha valamire vágyunk, azt azonnal
szeretnénk. Ezt jó barátunk, az internet pedig
lehetővé teszi.
Mi a gond vele? Hogy az emberek
észrevétlenül rászoknak. Már-már szükséges lesz és
elfelejtjük a valódi, húsvér, emberi kapcsolatokat,
amik sokkal többet adhatnak, mint egymás sorait
bámulni a monitor előtt.
Emellett veszélyforrás is. Mennyire szabad
megnyilni ezeken az internetes oldalakon?
Túlságosan követhetővé válunk és pedig nem is
gondoljuk, hogy milyen hatással lehet életünkre. A
túlzott kitárulkodás, nem egy, jobb esetben
kellemetlen, de akár tragikus dolgokhoz is vezethet.
Lázár Kinga és Tókos Ágota

Diákdoboz

Kedvenc karácsonyi pillanatok
Karácsony alkalmából megkérdeztünk néhány
diákot arról, hogy melyek a kedvenc karácsonyi
pillanataik:
Kakucs Kata (V.C.): Mikor ajándékot kapok.
Dávid Barbi (VII.C): Kedvenc karácsonyi pillanatom,
mikor a családom körében megtörténik az ajándékozás.
Ilyenkor meglátogatjuk a rokonokat és közelebb kerülünk
egymáshoz. Számomra a legszebb ünnep a karácsony.
Szász Boglárka (VI.D): Én azt szeretem, mikor összegyűl a
család és ajándékot bonthatok.

Könyvajánló
Fodor Sándor: Fülöpke beszámolói
A szerző szinte minden korosztályt derűre hangoló humoros
elbeszélése megmutatja, hogy látja a gyerek a felnőtteket, mi
minden csoda történhet egy nyári szünidőben.
Az általam említett könyv Căbuz Andrea rajzaitól még
viccesebb, ellenállhatatlanabb számomra.
Ezért a könyvet azoknak ajánlom, akik szeretnek jóízűeket
nevetni! 

Kovács Álmos

Incze Johanna (VI.C.): Az én kedvenc pillanatom az, mikor
meglátjuk a karácsonyfát és a testvérem örömtelien sikít.
Ágoston Mónika (VIII.B.): Én a karácsony minden
pillanatát szeretem igazából. De talán az ünnep estéjét
mondanám. Nagyon szeretem a karácsony előtti pár hetet,
ilyenkor már karácsonyi zenéket hallgatok, feldíszítem a
szobámat. Nekem ez a kedvenc ünnepem. :)
Köszönjük szépen a válaszokat!
Kincső, Zsófi és Noémi

Mi írtuk:
Szerkesztők:
Kovács Álmos (V. C)
Boga Kincső (VI. C)
Akácsos Mária-Zsófia (VI. D)
Jitaru Vasile (VI. D)
Szabó Noémi (VI. D)
Szász Boglárka (VI. D)
Dávid Barbara (VII. C)
Lőrincz Tamara (VII. C)
Buda Imola (VII. D)
Dragu Emese-Florentina (VII.D)
Gaál Zelma Anett (VII. D)
Lázár Kinga (VII. D)
Nagy Adrienn (VII. D)
Oláh Kátai Kinga (VII. D)
Tókos Ágota Kriszta (VII. D)
Dobai Gerzson (VIII. C)
Komporály Gergő (VIII. C)

Szövegjavítók:
Buda Imola (VII. D)
Oláh Kátai Kinga (VII. D)

Logótervező: Komporály Gergő (VIII. C)
Irányító tanáraink:
Cristian Andrea német szakos tanárnő
Timár Ida magyar szakos tanárnő

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

