
 

         

 

 

 

Nyári vakáció 

 

 A nyár egymagában egy teljesen más világot teremt 

mindenki számára, mint a megszokott hétköznapok. Életkortól 

függetlenül a nyár hatása vidámságban nyilvánul meg.  

Mivel nyáron az emberiség sokkal tevékenyebb és 

energiadúsabb, mint az év többi szakaszában, összeállítottunk 

egy listát azokról a dolgokról, amik betölthetik az unalmas 

napokat, így visszatekintve a nyári emlékekre, ti is úgy 

érezhetitek, hogy szórakoztatóan és tartalmasan telt a 

nyaratok: 

 

1. Ha sportkedvelő személyiség vagy, ajánljuk a 

barátokkal vagy családdal való biciklizést, úszást, 

labdajátékokat. 

 

2. Tanulj meg főzni! 

 

3. Tölts sok időt a szabadban! 

 

4. Ha lehetőséged van rá, látogass el más országokba, 

városokba! 

 

5. Segíts az időseknek! 

 

6. Ismerj meg új embereket! 

 

7. Menj táborozni! 

 

8. Tanulj meg valamilyen hangszeren játszani! 

 

9. Válassz ki egy sorozatot barátaiddal, nézzétek meg 

együtt! 

 

10.  Menj hegyet mászni! 

 

                      Buda Imola és Dragu Emese-Florentina  
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Matematika Körverseny 

 

Ebben az évben megrendezésre került a 

matematika körverseny 44. fordulója. Ez a forduló 

Segesváron volt megszervezve. A baróti Gaál Mózes 

Általános Iskolából és a Baróti Szabó Dávid Technológiai 

Líceumból is részt vettek tanulók ezen a versenyen.  

Reggel indultunk, az út hosszú volt, de jól éreztük 

magunkat, beszélgettünk, ismerkedtünk. Először mindenki 

álmos volt, viszont volt olyan is, aki nagyon vidám volt, és 

egyáltalán nem volt fáradt. Mikor odaértünk, mindenki 

megkereste a termét, amelynek listáján neve szerepelt. Két 

órát dolgozhattunk. A verseny után szabadidőt kaphattunk, 

amelyet a városban töltöttünk. Nagyon jól szórakoztunk: 

vásároltunk, sétáltunk, élveztük a jó időt. Öt órára 

visszamentünk és az eredményhirdetés következett. Mind 

vártuk az eredményeket, hisz mind megpróbáltuk a 

legjobbat kihozni magunkból. Megtettünk mindent a 

legjobb eredmény elérése érdekében. Volt akinek sikerült 

is. Iskolánkból sok tanulónak sikerült kiváló eredményt 

elérnie: 

 

V. osztály: Márkó Ágnes- I. hely 

VI. osztály: Józsa Huba- III. hely 

VII. osztály: Szász Zsolt- I. Hely 

 

A líceumból is sok diáknak sikerült elérni nagyon sikeres 

eredményt. Mindenkinek egy új tapasztalatot jelentett ez a 

verseny. Az út hazafele nagyon jó volt, a hangulat is jó 

volt. Mindenki nagyon fáradt volt, mikor leszállt a buszról, 

de megérte. 

Felkészítő tanárainknak köszönjük, hogy felkészítettek a 

versenyre.  

 

Felkészítő tanáraink: Baló Szende, Oláh Ilkei 

Árpád, Süketes János, Zajzon Csaba. 

                                             

Lőrincz Tamara 

 

 

 
 

Diákdoboz 
 

Könyvajánló 

 

Lókedvelők  figyelmébe  ajánlom  az 
Ősz  a Kobra-szorosban 

című könyvet Angela Dorsey-től. Ez a könyv egy lányt mutat be,  

ki a lovai és barátja  segítségével be akarja bizonyítani a csaló 

ügynökük bűnösségét. És hol is lenne jobb hely a rászedésre, 

mint a hegyekben levő, medvéktől hemzsegő Kobra-szorosban. 

De vajon sikerülni fog nagy titkának  kiderülése nélkül ?  

Kovács Álmos 

 

 

Farsang 

 

A 2015-ös, évente megrendezett iskolai farsangi bálon 

vagy bulin, részt vett a Gaál Mózes tanulóinak mindenik 

osztálya. Mint minden évben, most is a nyolcadikosok 

rendezték és szervezték az eseményt.  

A legtöbb osztály produkcióval szórakoztatta a 

diákközönséget. Titokzatos álarcok, jelmezek meg öltözetek 

kerültek elő, ami miatt élmény volt az est, mivel nem ismerték 

fel egymást a diákok, barátok. A tanári kar külön kísértet 

produkciót mutatott be, ami óriási sikert aratott a diákság 

körében. Különböző parókákat öltöttek magukra és olyan 

nadrágszerelést, ami két színű, pontosabban fehér és fekete 

nadrág, mely által érdekesen sikerült előadásuk. Sütemény- és 

üdítő kínálmációban is részt vehettünk, melyeket az osztályok 

szereztek be.  

A farsangi bál végén tömeges táncot járt minden  diák. 

Reméljük minden farsangi bál ilyen eseménydúsan,  jól és 

izgalmasan fog sikerülni. 

             Oláh-Kátai Kinga és Gál Zelma-Anett  

 



 

Iskola másként hét 

 

Ebben az évben is elérkezett az Iskola másként hét. Már 

minden tanuló nagyon várta.  Minden osztály a saját 

osztályfőnökével tevékenykedett. Mivel a hétfői és a keddi napon 

nem kellett iskolába jönni, elég rövid volt, csak három napot tartott.  

  Nekünk is nagyon tetszettek ezek a napok, sok kellemes élménnyel 

gazdagodtunk. 

Néhány diáktársunkat kérdeztük: 

Plajbász: Neked hogyan telt az iskola másként hét? Mi volt a 

legszebb pillanatod? 

Akácsos Mária-Zsófia: Nagyon jól telt,  mert jók voltak a 

programok. Kedvenc pillanatom az volt, mikor pénteken az 

osztállyal a gyalogtúrán hintáztunk. 

Székely Helga: Nekem nagyon jól telt az Iskola másként hét, mert 

sokat sportoltunk, sokat játszottunk, és kikapcsolódtunk. Kedvenc 

pillanatom az volt, mikor a 7.D osztállyal tornaórát  tartottunk, és 

mikor gyalogtúrán voltunk.  

Szabó Noémi: Nekem nagyon jól telt, mert jók voltak a programok. 

Legszebb pillanatom a csütörtöki rögbimeccs volt.  

Plajbász: Köszönjük szépen a válaszokat!  

Jîtaru Vasile 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Diákdoboz 

    

            Viccek 

 
Mórickának mondja a biosztanár: 

- Mondj egy költöző madarat! 

- Fecske. 

- Most egy nem költözőt! 

- Döglött fecske. 
       
Móricka lestoppol egy kocsit az iskolába menet: 

- Bácsi kérem, vigyen el az iskoláig! 

- Nem arra megyek. 

- Annál jobb. 

    
 

A földrajztanár felszólítja Mórickát: 

- Definiáld nekem a szél fogalmát! 

- A szél olyan levegő, amelyiknek sürgős dolga van. 

  
Akácsos Zsófia, Szász Boglárka és Szabó Noémi 

 

   

   

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Iskola másként a Gaál Mózes Általános Iskolában 

(2015. április 8-10) 

 

A 2014-2015-ös tanévben újra sor került az Iskola másként hét megszervezésére. Ez a hét nem a tanulásról, 

dolgozatírásról szól, hanem a kikapcsolódásról. Ez egy felfrissülés a diákok számára, amikor egy különös hetet tölthetünk el 

osztálytársainkkal. A mi osztályunk első napon a Táncnap elnevezésű tevékenységen vehetett részt. Különböző táncok voltak 

terítéken, melyekből kis ízelítőt nyerhettünk tanárainktól, gyakorolhattunk. Nagyon jó érzés volt látni társaim arcán azt, hogy 

élvezik a programot, minden tudásukat, akaraterejüket belevitték a táncba. Ez a  tevékenység a Diákdombon zajlott le, az I-VIII. 

F, speciális osztályokkal közösen. Ezáltal megismerhettük az említett osztályok diákjait és betanító tanáraikat. Ezt követően az 

osztályommal egy kellemes pizzázáson vettünk részt a Milánóban. Az osztálytársaim és jó magam is kieresztettük a gőzt, 

felszabadultan, nevetve és boldogan beszélgettünk. 

A csütörtöki napot osztálytermünkben töltöttük el, ahol az Egészséges életmód témát dolgoztuk fel. Mindenki 

elmondhatta véleményét, majd csapatosan is tevékenykedtünk. Ezt követően pedig zöldségsalátát készítettünk, melyből a 

munkálatok végén jóízűen falatozhattunk. Összetartott az osztály, megvolt a kellő csapatszellem, így hamar ment a munka. 

A pénteki napot ismét az F osztályokkal közösen tölthettük el a baróti Művelődési Ház nagy termében. A Játéknap 

különböző csapatos tevékenységeket tartogatott számunkra. Érdekes volt látni az elmélkedő diákokat, ahogyan gondolkodtak 

például a mesejelenetek előadásán, megbeszélték, majd közösen, megegyezés alapján döntöttek. Minden személynek megvolt a 

kedves ki csapata, akikkel együtt dolgozhatott. A társaim élvezték a különböző feladatokat, látszott az arcukon az, hogy élvezik 

a tevékenységet. 

Véleményem szerint szükségünk volt egy ilyen hétre, nemcsak a pihenés és kikapcsolódás miatt, hanem azért is, mert 

sok csodálatos embert megismerhettünk. Ez a hét számomra tanulságos volt, hiszen jó kapcsolatokat alakíthattam ki 

diáktársaimmal, továbbá fejleszthettem magam a csapatmunkában és a kommunikációs helyzetekben. 

Továbbá érdeklődtem egyik osztálytársamtól, Gál Amandától (VII.C), hogy ő hogyan élte meg ezt a hetet: 

- Az Iskola másként hetet nagyon jól éltem meg, bár rövidre sikeredett. Változatos programok voltak és rengeteget 

nevettünk. Ezek a programok még jobban összekovácsolták az osztályomat. Nagyon örülök, hogy résztvehettem ebben az évben 

is az Iskola másként héten. Remélem jövőre is változatos lesz a program.  

Köszönjük ezt a rövid, de eseménydús hetet Bogyor Izabella, Benedek Boglárka, Fábián Anetta, Bocskor 

Zsuzsánna, Lázár Vilma, Krafft Annemarie és Pál-Hadnagy Ilona tanárnéniknek,  továbbá nem utolsó sorban 

osztályfõnökünknek, Cristian Andrea német szakos tanárnõnek,. Köszönetet mondanék diáktársaink nevében 

Bogyor Attilának, amiért a Hamupipõkét és a hozzá hasonló mesefigurákat a baróti Művelődési Ház nagytermében 

bontakoztathattuk ki. 

Dávid Barbara  

 

 

 

                                                                                    
                                                                                          

Táncnap, I-VIII. F és VII. C osztályok közös tevékenysége 
 

 

Diákdoboz 
Aranyköpések 

”-Tanárnő fáj a fejem! 

  -Legalább érzed, hogy van fejed!” 

„-Dél-Afrika legnagyobb folyama? 

  -Barót pataka.” 

„Olyan vonalat húzol, hogy mindjárt kimensz az osztályból.” 

„Csukd be a villanyt!” 

„-Azért hasonlítottam a  az atomot az almához, mert hasonlóak. 

Akkor mi is van a belsejében? 

-Csutka.” 

„-Mit termel a máj? 

-Vért.” 

Dávid Barbara és Lőrincz Tamara 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

Nyelvek Hete iskolánkban 

    (2015. május 18-21) 

 

Iskolánkban idén is megszervezésre került, a 

már hagyománnyá vált Nyelvek Hete. Ebben a pár 

napban a diákok próbára tették tudásukat az angol és 

német nyelvű versenyeken, amelyek által nem csak 

tanulhattunk, hanem egy kis lazítást is csempészett a 

hétköznapokba. 

 Az első megmérettetés a Spelling, azaz a 

betűvető. A verseny a nagyobbak megmérettetésére 

szolgált, azaz a hetedik-nyolcadikosakat tette próbára, 

hogy mennyire írnak helyesen a kiválasztott 

nyelvekből.  

Szerdán került sor a nyelvi vetélkedőre, ami 

előzetes felkészülést igényelt. Az előre kiadott anyag 

négy angol nyelvű országról tartalmazott fontos 

információkat. Mi, mint a verseny résztvevői 

kijelenthetjük, hogy nem okozott nagy nehézséget 

megtanulni az Amerikai Egyesült Államokról, Nagy-

Brittaniáról,  Ausztráliáról és Kanadáról szóló 

érdekességeket, főleg, mert a verseny csapatokban 

zajlott. A feladatsort kitölteni szórakozást jelentett, 

mert felhasználhattuk a nemrég szerzett tudásunkat és 

megbirkóztunk a csapatmunka viszontagságaival, 

kisebb-nagyobb sikerrel. 

  Csütörtökre maradt a legizgalmasabb és egyben 

legszórakoztatóbb program, a Talent Show, azaz a 

tehetségkutató nap. Napokig tartó felkészülés után 

most "színpadra", azaz a 6.B. osztály dobogójára 

állhattak az előadók. Ahogy azt már megszokhattuk 

három kategóriában zajlott a verseny. A német és 

angol nyelvű versek mellett dalos produkciókat is 

hallhattunk emellett idegennyelvű jeleneteket is 

megtekinthettünk. Idén változásokat is észlelhettünk a 

versenyen, miszerint 3.-4. osztályosok is részt 

vehettek, így a legkisebb angolt tanuló diákok sem 

maradtak ki semmiből. 

 A döntés nehéz feladatnak bizonyult a zsűri számára, 

amelynek tagja volt  Egyed Árpád tanár úr, Dancs Èva 

és Lőrincz Katalin líceumi tanárnők, nem utolsó 

sorban Ferencz Tamás, iskolánk egyik régi tanulója.  

A rendezvényt fotózta a 12. osztályba járó Demeter 

Botond. Végül, a Talent Show-t követően, elérkezett a 

várva várt pillanat: az egész hetes eredményhirdetés. 

     Folytatás-> 

 

          Izgalommal, vegyes félelemmel kísérték végig a 

versenyzők. Sajnálatos módon, mindenkit nem lehetett 

díjazni, viszont az akaraterő és részvétel értékelendő, 

úgyhogy mi jövő évre nézve is arra bíztatjuk a diákokat, 

hogy vegyenek részt ezen a héten, mert nem csak 

kikapcsolódás, hanem könnyed tanulási lehetőség is.  

Gratulálunk a versenyzõknek, köszönet iskolánknak 

a Nyelvek Hete támogatásáért és köszönjük Cristian 

Andrea tanárnőnek, aki vette a fáradtságot idén is, hogy 

megmozgassa a monoton tanulásba néha-néha már belefásult 

gyerekeket. 

Lázár Kinga 
 

 



 

 

            DIÁKOLDAL 

 

 

 

         

Népszerű diákszavazás 

Ebben az évben is megrendezte az újságíró 

csoport a népszerű diákszavazást. Idén az 5. és 6. 

osztályokban kerestük a legkedveltebb tanulót. 

Az idei legnépszerűbb diák Incze Johanna, VI.C 

osztályos tanuló lett. 

Feltettünk neki pár kérdést. 

Mi: - Szerinted miért te lettél a legnépszerűbb diák? 

I.J.: - Mert sok az ismerősöm. 

Mi: - Gondoltad- e , hogy te leszel a legkedveltebb 

tanuló? 

I.J.: - Abszolút nem. 

Mi: - Mi a hobbid? 

I.J.: - Mindenféle sportot szeretek. 

Mi: - Van háziállatod? 

I.J.: - Van, egy kutyus. 

Mi: - Hogy megy a tanulás? 

I.J.: - Mint egy átlagos diáknak. 

Mi: - Mi a célod az életben? 

I.J.: - Segíteni olyan embereken, akik mindenben csak 

a rosszat látják. 

Mi: - Mik a terveid a nyári vakációra? 

I.J.: - Szárazajtán lenni, sok helyet meglátogatni és a 

barátaimmal lenni. 

Mi: - Milyen zenei műfaj áll hozzád a legközelebb? 

I.J.: - Minden zenét szeretek, aminek jó a dallama. 

Mi: Köszönjük, hogy megválaszoltad a kérdéseinket! 

Akácsos Zsófia,    

Szabó Noémi, 

 Szász Boglárka 

 és Kovács Álmos 

 
 

Filmajánló 

 

                                      Életrevalók 

 

          Az ejtőernyős baleset után tolószékbe kerülő gazdag 

arisztokrata, Philippe felfogadja otthoni segítőnek a külvárosi 

gettóból jött Drisst. Azt az embert, aki most szabadult a börtönből, 

és talán a legkevésbé alkalmas a feladatra. 

         Két világ találkozik és ismeri meg egymást, és az őrült, 

vicces és meghatározó közös élmények nyomán kapcsolatukból 

meglepetésszerűen barátság lesz, amely szinte érinthetetlenné teszi 

őket a külvilág számára.  

         A filmben és a karakterekben az a legnagyszerűbb, hogy 

teljesen mentesek az önsajnálattól illetve a ránk kényszeríttet 

politikai korrektségtől, ami mai világunkat teljesen átitatja - főleg 

ilyen helyzetekben. Driss bunkóságával kirántja az apátiából a 

béna milliomost, és bebizonyítja neki, hogy igenis élvezheti még 

az életet. És ugyanezt sugallja nekünk is a film, nyomasszon 

minket bármi. És ami a legjobb: ezt mindenfajta erőlködés nélkül 

teszi. Egy pillanatig sem érezzük hazugnak azt, amit látunk. Főleg, 

hogy egy igaz történetről van szó... 

 

 

Diákdoboz 
 

Könyvajánló 

A Napszarvas 

 

Ebben a könyvben egy indiánlány, Búvópatak, napjait követhetjük 

nyomon. 

Egy nap, épp Búvópatak nővérének névadási szertartásán, a félig ember, félig 

állat, feketelábú cowboyok betörnek Búvópatakék törzséhez és felgyújtják a 

táborhelyet. A törzs elmenekül, Búvópatak viszont, nagymamájával menekül 

egy más irányba. Így veszíti el Búvópatak a törzsét, majd nem sokkal később 

nagymamáját is. Napokig bolyong egyedül egy erdőben, míg egy nap 

találkozik egy gyönyörű, szelíd vadlóval, akit Napszarvasnak nevez el és vele 

folytatja törzse keresését. 

A könyvet azoknak ajánlom, akik szeretik a veszélyes, de ezzel egy 

időben izgalmas kalandokat, történeteket, mert ez a könyv sok érdekességet 

rejt magában.Végül, de nem utolsó sorban nagyon rövid olvasmány is 

egyben. :)                                                     
Boga Kincső   

                                                                                                     

 

 

 

Dobai Gerzson, 

Komporály Gergő, 

Székely Timea 



 

 
 

 

  
 

 

  

       

 

          DIÁKOLDAL 
 

 
 

 
Csedő Zsanett, VIII. B osztályos tanulótól is érdeklődtünk: 

-Mit vártál el ettől a négy évtől? 

 - Ezt a négy évet úgy fogtam fel, mint egy kalandot, ahol 

új ismereteket szerezhetek. Elvártam ezektől az évektől, 

hogy tanítsanak és tanuljak, hogy új kapcsolatokat 

teremtsek, vagy hogy kialakítsak egy jó viszonyt 

tanáraimmal. Egy-két tanárral sikerült is, aminek nagyon 

örülök. Továbbá szerettem részt venni néhány játékos 

versenyen, mint például a Kincskereső, ami sajnos idén 

elmaradt, vagy szerettem, a Nyelvek Karácsonyát, amit 

tanáraink minden évben nagy lelkesedéssel és odaadással 

szerveznek meg.  

- Milyen céljaid voltak, és ezeket sikerült-e elérned?  

- A célom főként a tanulás és az ismeretek bővítése volt, 

amit úgy érzem, hogy elértem ebben a négy évben. Úgy 

gondolom, hogy az iskola nagyrészt erről is kell szóljon, 

persze egy-két csínytevés még mindig belefér. 

 - Mit tanácsolnál a nálad kisebb diákoknak?  

- Először is a hetedikeseknek mondanám, hogy egy év van 

még előttetek. Ebből az egyből hozzátok ki a maximumot, 

és tegyétek emlékezetessé magatoknak. És a tanáraitoknak 

is. Mi megtettük. Hatodikosok, nektek azért picit több van 

még hátra. Adjatok bele mindent ezekbe az évekbe, hiszen 

a jövőtöket alapozzátok meg, ugyanúgy, mint mindenki 

más. Ötödikesek most kezdtétek, biztosan új volt minden, 

de szerintem ennyi idő alatt sikerült megszokni a különböző 

tanárokat, színesebbnél színesebb egyéniségeket. 

Tanuljatok, és ezt nem úgy mondom, mint valaki, aki 

kényszeríteni akar, ezt úgy mondom, mint valaki, aki már 

átélte ugyanezt, és még sok van előtte. Annyira véresen 

mégse vegyetek semmit, hiszen most éltek és most 

vagytok/vagyunk fiatalok.  

- Milyen érzéseid vannak a középiskolával kapcsolatban? 

 - A középiskolát vegyes érzésekkel kezdem, várom az újat, 

hogy milyen lesz elkerülni egy más iskolába, más 

tanárokkal. Persze hiányozni fog a biológia tanárnő 

lazasága,vagy Süketes tanárúr székelybácsis viccei , a 

történelem tanárnő kedvessége, és a megértő pillanatok, de 

összességében várom, hogy elteljen ez a két hét és 

nekivágjak valami újnak, ami számomra még ismeretlen.  

- Köszönjük szépen, hogy válaszoltál kérdéseinkre, további 

sok sikert kìvánunk először is a vizsgához majd tovább a 

középiskolához! 

 - Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget is. 

 

   Tókos Ágota és Lázár Kinga 

       

 

A legkisebbek reményekkel érkeznek, 

a legnagyobbak mindent tudnak 

 

Minden évben kíváncsian szemléljük az aprócska 

ötödikeseket, akik arra emlékeztetnek mindnyájunkat, hogy 

évekkel ezelőtt milyen reményekkel álltunk mi is ugyanott, 

és hogy kerültünk bele akár a diákdomb akár a főépület 

folyosóján tomboló forgatagba. Viszont érdekelt minket, 

mekkorát változik a véleménye egy diáknak négy év után. 

Mikben csalódnak és miket kapnak az iskolától. Ezért egy 

összehasonlítást készítettünk az iskola nyolcadikos és 

ötödikes diákjai segítségével. 

Először az ötödikes Kovács Álmost (V.C) kérdeztük: 
 

- Mi volt az érzésed, milyen lesz ez a négy év? 

 - Nehezebbnek gondoltam, de pozitívan csalódtam. 

 - Mit vársz el?  

- Nagy eredmények vannak kitűzésben, és azokat 

szeretném megvalósítani. Ugyanakkor jó eredményeket is 

elvárok, többnyire román órán.  

- Tanárokkal szemben vannak elvárásaid?  

- Szeretném, ha a tanárok figyelme egyaránt irányulna a 

jobb és gyengébb képességű diákokra.  

- A tanulás mellett vannak még más céljaid?  

- Elvárom, hogy a versenyeken is jól teljesítsek, s ezek 

során megyeszerte is barátokat szerezzek. Célom az is, 

hogy meg tudjam tartani ezt a lendületet, és ez a tanulási 

vágy is megmaradjon, valamint szeretném, ha a jó 

eredményeimnek köszönhetően líceumos koromra, 

versengenének értem az iskolák. 

 - Mi a véleményed az iskolánkról, a kritikák ellenére, 

szeretsz ötödik osztályos diák lenni?  

- Szeretek itt tanulni, mert összetartó közösséget alkotunk 

és izgalmasabb ötödikesnek lenni, mint például első 

osztályosnak, sokkal nagyobb kihívások elé vagyunk 

állítva, amikkel szembe is kell néznünk.  

- Köszönjük szépen, hogy válaszoltál a kérdéseinkre és 

további sok sikert  kívánunk az elkövetkező években.  

- Köszönöm szépen. 

 

 

 



 

 
      DIÁKOLDAL 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 Szebb iskola(?) … 

 
A környékbeli személyek az iskola szó hallatán egy monoton, 

lehangoló helyiséget képzelnek maguk elé. A diákok többsége görcsös 

teherként fogja fel a tanulást, miközben a valódi célja, hogy többet 

megtudjunk a világról, minél tágabb látókörünk legyen lehetőségeinkről. 

Minden diák álma, hogy egy olyan iskolába járhasson, ahol: 

 - fejlődik a személyiségünk 

- a tanárok kellőképpen motiválnak 

 - a világot nem egymástól független tantárgyra osztják fel, hanem 

egészben látják, több szempontból megközelítve azt 

 - a természettudományokat valódi kísérletek, megfigyelések, 

tapasztalások útján tanuljuk meg 

 - felelősséget tanulunk, de választási lehetőségeink vannak, aszerint, 

hogy ki miben jó, és kit mi érdekel 

 - megtanuljuk, hogy felelősek vagyunk saját tetteinkért 

- a hiba egy építő jellegű elem, amely megmutatja, hogy az illető személy 

mire kell öszpontosítson fejlődése érdekében 

 - sok gyakorlati dolgot végzünk, ahol minenki azzal foglalkozhat, 

amire a továbbiakban szüksége lesz 

 - elérik azt, hogy önmagunk miatt akarjunk tanulni 

- a fizikai és a szellemi megpróbáltatások teljesítése mellett megtanítanak 

relaxálni, meditálni, kikapcsolódni 

 - a koncetrációt egy tudatos szintre emelik 

 - minél több időt töltünk a természetben kutatásokat végezve 

- igazán megbecsültek a tanárok 

 - a diákok kérdéseikre minden esetben kielégítő választ kapnak 

 - a tanulók sok információval gazdagodnak,de ezt nem 

túlságosan megterhelően érik el 

 Legfőbb vágyunk, hogy az iskolát ne egy kötelességként éljük 

meg, hanem egy olyan élményként, amely az életben való 

érvényesülésünket és előrejutásunkat segíti elő. 

 

Buda Imola és Dragu Emese-Florentina 
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KÖSZÖNJÜK, HOGY VÉGIGOLVASTAD MUNKÁNK GYÜMÖLCSÉT, 

 A PLAJBÁSZT! 

 

Kellemes vakációzást kívánunk! 
 


