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

Mit tegyél karácsonykor?

Egyre jobban közeledik a téli vakáció, vele
együtt az ünnepek is már az ajtón kopogtatnak. Találtunk
pár ötletet, mely jobban ráhangol az elkövetkezendő,
fenyőfa illatú időszakra:

1. Légy együtt a családoddal és adj hálát
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értük, hogy veled vannak!
2. Egyél finomakat, érezd át az ünnepek
hangulatát!
3. Készíts adventi koszorút!
4. Lepd meg a szeretteidet, saját készítésű
ajándékkal!
5. Készíts karácsonyfadíszt, légy kreatív!
6. Ajándékozz! Főként szeretetet,
visszakapod!
7. Tégy másokat boldoggá! Lehet, hogy a
többiek is követik majd a példád!
8. Díszítsd fel a szobád! Készülj az ünnepre!
9. A kézzel fogható ajándékok mellett egy
pár kedves szóval kívánj kellemes
ünnepeket azoknak, akik rászorulnak,
akik űrt érezhetnek a családjukon!
10. Légy gyerek! Élvezd ki!
Karácsonykor a családdal, rokonokkal,
ismerősökkel való együttlét során érezhetjük át azt a
szeretetet, törődést ami körülvesz, ez vezethet a lelki
békéhez, a boldogsághoz, hiszen mi fontosabb egy
embernek annál, hogy szeretve van.
Buda Imola és Dragu Emese-Florentina

Matematika Körverseny

Próbavizsgák

Idén is megszervezésre került a Matematika Körverseny
2015.11.14-én, a XLV forduló Kézdivásárhelyen. Iskolánkból 21
diák vett részt és minden erejüket összegyűjtve próbálták kihozni
magukból a legjobbat. Sokan értek el kiváló eredményeket a
következő osztályokból:
-V. Osztály: Gálicza Ervin- dicséret ( IV. Hely)
-VI. Osztály: Márkó Ágnes (I. Díj); Kovács Álmos (II.Díj)
-VII. Osztály: Dimény Zoltán-Péter (III. Díj)
-VIII. Osztály: Szász Zsolt (III. Díj)
A verseny után a diákok szabadidőt kaptak,
megnézhették Kézdivásárhely szép helyeit. Az időjárás is
kedvezett, hisz gyönyörű idő volt.

Halloween

A díjazás 17 órakor kezdődött, a diákok erre az időpontra
visszamentek az iskolához. Díjazás után buszba ültünk, és haza
indultunk.
Ez a verseny mindenki számára tapasztalatszerzést nyújtott.
Köszönet felkészítő tanárainknak: Baló Szende, Süketes János,
Zajzon Csaba.
Lőrincz Tamara és Jîtaru Vasile

Diákdoboz
Könyvajánló
Giulia Enders: Bélügyek
Mindenki fényezi az agy 0-24-ben való működését, azt,
hogy mennyi információt képes megtartani, úgy, hogy 10%-át
használjuk. Na és persze a szívünkről is sokat áradoznak. Viszont
a beleinkről senki nem beszél. Miért is nem? Mert azt „cikinek”,
gáznak találjuk.. Pedig a beleink igenis érdekesek!
Giulia Enders tréfás, mégis ismeretterjesztő hangvételű
könyve pontosan erre hívja fel az olvasó figyelmét. Nagyon sok
mindent megtudunk a bélrendszerünkről, lehet olyasmit is amit
biológia órán nem is tanultunk.
A könyvet az írónő nővérének rajzai teszik még izgalmasabbá.
Boga Kincső

2015. október 19-től 23-ig lehetőséget kaptunk arra, hogy
résztvegyünk a halloween-i osztálydíszítő vetélkedőn. A VI.-VIII.
osztályok számára meghírdetett versenyen 9 osztály vett részt idén. A
csapatmunka és a kreativitás ebben az évben sem maradtak el. Nagy
szorgalommal és teljes összefogással törekedtünk arra, hogy
meglepjük a szünetekben érkező zsűritagokat (Józsa Delinke, Katona
Andrea, Varga Zsuzsánna tanárnéniket).
A díjazáson is elhangzott, hogy a zsűrinek igen nehéz feladatot
adtunk értékelés terén.
Íme a megszületett eredmények összesítve:
I Díjban részesültek: VI.C,VI.D
I Díj: VII.B;
I Díj: VIII.D
I Díij: VI-VIII.A
Dicséretben részesültek:
VI.B; VII.D; VIII.B; VIII.C.
Szerintünk ez a verseny idén is hasznunkra vált.
Köszönet Cristian Andrea tanárnőnek, amiért ebben a tanévben is
megszervezte nekünk a Halloween osztálydíszítő vetélkedőt.
András Anita-Vanda, Bartis Gréta, Baló Csenge-Éva

Bolyai Matematika csapatverseny
2015. október 16-án iskolánk ismét lehetőséget adott arra,
hogy részt vehessünk egy magas színvonalú csapatversenyen, ami
nemcsak Románia pár megyéjében került megrendezésre hanem
Magyarországon is ismert lett az elmúlt években. Ez a rendezvény Bolyai
Farkas és Bolyai János emlékére volt megszervezve, már többszöri
alkalommal. Iskolánk számos tanulója is érdeklődött a verseny iránt:
5.osztály: Szupernégy (Bodi-Kolumbán Ágnes, Berszán Kamilla, Lázár
Bernadett, Hajdó Anabella)
GMBaglyok (Gál Noémi, Potyó Melitta, Jáger Kristóf, Gálicza
Ervin)
Medvék (Bedő György Zsolt, Egyed Anetta, Pál Benjámin,
Józsa Evelin)
6.osztály: Math 4 ever (Márkó Ágnes, Szőcs Gellért, Szabó János,
Kovács Álmos)
Versenyszellem (Cocean-Szekeres Kriszta, Imre Edina Emese,
Imre Mikolt, Csog Szabolcs)
7. osztály: Hepa (Dimény Zoltán Péter, Józsa Huba Sándor, Zajzon
Emília, Kovács Ágnes)
Remény (Boga Kincső, Benedek Sámuel, Pap Tímea,
Kopeczky Ottília Noémi)
Fejtegetők (Szász Boglárka, Jîtaru Vasile, Székely Helga,
Mihály Attila)
8. osztály: Kobaklányok (Gál Amanda-Dorottya, Nagy Anikó-Beáta,
Dávid Barbara, Veres Erika)
BéDé7 (Dragu Emese Florentina, Lázár Kinga, Szász Zsolt,
Ágoston Gergely Vincze)
Továbbá kérdeztem egyik csapattársam is, hogy mi az ő véleménye a
versenyről:
-A verseny nagyon érdekes volt. Egy óra állt rendelkezésünkre, hogy
megoldjunk 14 feladatot, melyek nagyon elgondolkodtatók voltak.
Minden csapat összetartó volt, a győzelem érdekében. Egy csapatban
négyen lehettünk. Nekem a verseny nagyon tetszett.
Köszönöm Nagy Anikó Beátának a vélemény nyílvánítást.
Dávid Barbara

Diákdoboz
Viccek
- Gyerekek - kérdezi a tanár az irodalomórán -, hogy hívják azt az írásművet,
amelyet csak kigondol valaki, és semmi valóságalapja nincs?
Pistike jelentkezik:
- Adóbevallás!

Pistike,mondj egy tagadó mondatot!
-Gyuri megette az uzsonnámat.
-De hát hol van ebben a tagadás?
-Gyuri tagadja.
Bartis Gréta

A zöldség másképp
A Gaál Mózes Általános Iskola kantin épületében a
zöldség-gyümölcs kiállítás megrendezésére került sor, 2015
október 20-án. Sok lelkes ötödikes vett részt, gyönyörű
alkotásokkal készültek.
Résztvettek az V.B., V.C., V.D. osztályok.
A zsűrinek Józsa Delinke, Gál Katalin tanárnőknek
és Zajzon Jutka néninek nem volt könnyű dolguk, ezért úgy
döntöttek , hogy minden osztályt külön dijaznak.
I.Díj
Bódi- Kolumbán Ágnes V.D.
Pál Benjámin
V.C.
Moroianu Ana
V.B.
II.Díj
Gál Noémi
Egyed- Kese Erika

V.C.
V.B.

III.Díj
Ádám Alexandra
V.B.
Bogdán Szilárd
V.B.
Szombati Emma -Vivien V.D.
Derzsi Bence
V.C
Dicséretben részesültek:
Jáger Kristóf
V.C.
Böjte Balázs
V.C.
Cristea Eduard
V.D.
Angheluta Florin
V.B.
Maczkós Aba- Magor V.B.
Balázs Éva
V.B.
Ötvös Tünde
V.D.
Szerintünk ez a verseny azért volt hasznos, hogy
fejlessze a kreativitásunkat, képzelőerőnket és az
önállóságunkat. Az ötödikesek izgatottan várták az
eredményeket. Reméljük, hogy jövőre is sor kerül a verseny
szervezésére, és egyre több gyerek vesz részt.
Köszönjük Józsa Delinke tanárnőnek, hogy ilyen érdekes
házit adott!
Moroianu Ana
Szász Mónika
Nagy Gellért

Kriza János mesemondó verseny
A Gaál Mózes Általános Iskola tanulói részt vettek az élményekkel és mesékkel
gazdag Kriza János mesemondó verseny körzeti, megyei, továbbá országos
mesemondó szakaszán. Itt a tanulók páratlan eredményekkel gazdagodtak.
A körzeti szakaszon 11 diák vett részt. Heten értek el kimagasló eredményeket:
V. osztály:
Moroianu Anna II. díj
VI. oszály:
Csog Szabolcs I. díj
Márkó Ágnes II. díj
VII. osztály:
Szekeres Tas
I. díj
Zajzon Emilia dicséret
VIII.osztály:
Tókos Ágota
I. díj
Lázár Kinga
dicséret

Kiruccanás

Iskolánkat 5 diák képviselte a megyei szakaszon. Négy tanuló részesült
oklevélben:
V. osztály
Moroianu Anna I.díj
VI. osztály:
Csog Szabolcs dicséret
VII. osztály:
Szekeres Tas I. díj
VIII. osztály:
Tókos Ágota dicséret
Az országos szakaszról sem jöttek haza eredmény nélkül a Gaál Mózes
Általános Iskola tanulói. A következő kimagasló eredményeket érték el:
V. osztály:
Moroianu Anna dicséret
VII. osztály:
Szekeres Tas I. díj

Mint minden osztály, a mi osztályunk is
szervezett egy kirándulást, amihez kapcsolódtak más
osztály diákjai is.
Úticélunk a Rozsnyói Dinopark és a Brassai
állatkerthez vezetett. Először a Dinoparkba látogattunk
el,ahol már a bejáratnál kellemes őszihangulat
fogadott.Nem csalódtunk, mikor bementünk sem, mivel
nagyon látványosan, kreatívan és figyelemfelkeltően
volt elrendezve a park, benne a sok dinoval és a
kedvencünkkel a vulkán szimulátorral.
Ezt követően kisebb nézelődés,vásárlás után
elindultunk vissza Brassóba, az állatkerthez. Az állatkert
csodás volt.Láthattunk rengeteg egzotikus s vadállatot,
ami nem volt hétköznapi. Miután körbejártuk az
állatkertet, a Kapu utca volt a legközelebbi megállónk.
Itt kaptunk egy kis időt sétálgatni,vásárolgatni. Aztán
elindultunk haza. Az utazás kellemes volt,énekszótól
zengett az egész busz.
Köszönjük ezt a kellemes időtöltést a kísérőtanároknak
és az osztályfőnöknek, Szabó Irénke tanárnénik
egyaránt!
Boga Kincső, Incze Johanna, Veres Panna

Felkészítő tanáraik:Timár Ida, Szőcs Katalin-Ildikó
Csog Szabolcs

Diákdoboz
Könyvajánló
Stephen Chbosky: Egy különc srác feljegyzései

Ezt a könyvet egy barátom adta kölcsön nekem, mondván: értékelni fogom a fiú
egyedi gondolkodását. Nem túlzok, hogyha azt mondom, amióta a kezembe került a könyv, én is
megváltoztam. Képes elérni, hogy friss fejjel láthassuk a dolgokat, ledobjuk a környék és
társadalom alkotta korlátokat és ne a látszat vagy a múlt alapján ítéljük meg az embereket.
Charlie, a kilencedikes fiú, zárkózott természete miatt nehezen talál barátokra, gyakran utoléri a
balsors. Élete fordulópontja, amikor megismeri az iskola két balhés diákját, Samet és Patrickot.
A kamasz élet viharos állomásain siklik át, szerelmes lesz, balhékba keveredik, családja és
barátai bűvkörében él, a megértő fiú, aki mindenkinek támaszt nyújt, de közben a saját
viszontagságait nem igazán tudja kezelni. A könyv megtanít jóindulattal kezelni az embereket,
megtalálni mindenkiben az értéket, különleges érdekfeszítő módon. A történet fintora, hogy
akármelyikünkkel megtörténhetne, emiatt válik emberközelivé. Azoknak ajánlom, akik
elégedetlenek az előítéletekkel, akik barátokra vágynak, akik nehezen illeszkednek be, akiknek
reményre van szükségük, vagy csak egyszerűen érdekli őket egy különc srác olykor zűrös,
olykor humoros, megható mindennapjai.
Lázár Kinga

Honismereti kirándulás
A baróti Gaál Mózes Általános Iskola IV. D és VI. C
osztályai november 7-én honismereti, hagyományőrzői
kiránduláson vettek részt a Háromszéki Közösségi
Alapítvány Nem térkép e táj! honismereti kirándulásokat
támogató
programja
nyereményeként.
Első megállónk Étfalvazoltán volt, ahol bepillantást
nyerhettünk a fazekasság rejtelmeibe, és megtapasztalhattuk
az agyagformák készítésének fortélyait.
Ezután ellátogattunk a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeumba,
ahol
történelmi-,
néprajzi-,
és
természettudományi témájú kiállításokat szemlélhettünk
meg, és megismerhettünk pár részletet Kós Károly életéből,
munkásságából is. A múzeumlátogatás után megebédeltünk
a Rézkakas nevű vendéglőben.
A kis pihenő után „telehassal” és új energiákkal
feltöltődve a csernátoni Haszmann Pál Múzeum felé vettük
utunkat. Itt megismerhettük a nagyapáink és dédapáink által
használt mezőgazdasági gépeket, eszközöket, és a
Haszmann Pál Múzeum idegenvezetőjétől történelmi
áttekintőt hallhattunk. Innen Kézdivásárhely főterére
mentünk, ahol Márkó Ágnes, VI.C osztályos tanuló, Gábor
Áron szobra mellett mesélt az ágyúöntő mester életéről.
Utolsó megállónk Bálványos-fürdő volt, ahol a szürkület
miatt csak a vár falait láthattuk. Itt Csog Szabolcs, VI. C
osztályos tanuló mutatta be a vár legendáját. A legenda
segítségével fantáziánkat mozgósítva próbáltuk
beleképzelni magunkat egy letűnt világ hangulatába és a
megidézett alakok (Apor István, Mike Ilona) helyzetébe.
Osztálytársaink nevében szeretnénk köszönetet mondani
azoknak a lelkes pedagógusoknak, akik megálmodták és
megszervezték ezt az élményekben gazdag kirándulást:
Kolumbán Ágnes (történelemtanár), Lázár Anikó és
Kolumbán Zelma-Mária tanítónők, Jakab Zoltán (az iskola
informatikusa), Zajzon Judit (laboráns).
Kovács Álmos és Csog Szabolcs,
VI.C osztályos tanulók

Iskolánk sportos oldala
Kíváncsiak voltunk, hogy milyen sportesemények
történtek ebben a félévben, ezért Vajda Augusta sport szakos
tanárnőt kérdeztük.
Mi: Milyen sporteseményeken vett részt a Gaál Mózes
Általános Iskola?
V.A.: A félév első versenye október 3- án volt, az erdővidéki
távfutás Baróton. Ezt követte a Sportolimpia megyei szakasza a
III- IV. osztályosok számára Rétyen október 11- én, ez is
távfutás volt. Október 23-án megrendezésre került az
erdővidéki atlétika verseny, majd október 25- én
Szentgyörgyön egy másik Sportolimpia ugyancsak a III-IV.
osztályosok számára, de itt már atlétikával is szembesültek.
Mi: Ezeken milyen eredményeket értek el?
V.A.: A baróti távfutásos versenyen díjazásban részesültek a
következők: Nyikó Kristóf, Ráduly Zsolt, Szász Tímea,
Cseresznyés Virág, Bódi Ágnes, Albert Zoltán, Sorbán Bence,
Barók Enikő, Tofán Krisztina Szintia, Molnár Péter.
A rétyi megyei szakaszú Sportolimpiáról is kitűnő
eredményeket hoztunk:
Bódi Ágnes- megyei I.hely
Sorbán Bence- megyei II.hely
Az erdővidéki atlétika versenyen Barótról két lány és egy
csapat vett részt: I.lány csapat - III.hely, II.lány csapat IV.hely, baróti fiú csapat - III.hely
A Szentgyörgyön megrendezett Sportolimpia díjazottai:
Bódi Ágnes - megyei II.hely, Szász Tímea - V.hely
Mi: Ki volt a legkiemelkedőbb sportoló ebben a félévben?
V.A.: A legkiemelkedőbb? Bódi Ágnes ( IV. osztály), akinek
megyei I. és II. helyezete van és Sorbán Bence (IV. osztály), aki
megyei II. volt.
Mi: Melyik volt a legsikeresebb verseny?
V.A.: Minden verseny sikeres volt, mivel azok, akik részt
vettek sok tapasztalatot nyertek.
Mi: Szereti- e a gyerekeket felkészíteni a versenyekre?
V.A.: Igen, nagyon szeretem.
Szabó Noémi, Szász Boglárka, Székely Helga

DIÁKOLDAL
Jakab Zoltán felől érdeklődtünk
Mi: Mióta dolgozik az iskolánál ?
J.Z.: A Gaál Mózes Általános Iskolánál 2006 decembere óta dolgozok!
Mi: Szereti-e a munkáját végezni ?
J.Z.: Igen, szeretem végezni ezt a munkát. Itt megragadom az alkalmat és
elmondom azt, hogy a CDI termet akkor is használhatják- ti diákok, amikor órákra
vagy versenyekre készültök. Kereshettek anyagot úgy a könyvekben, mint az
interneten. Megnézhettek oktató/ dokumentum filmeket. Persze mindezt
szabadidőtökben tehetitek. Otthonról hozott iskolához/ iskolai feladatokhoz
tartozó dolgozataitokat kinyomtathatjátok. Amikor az időm engedi szívesen
segítek a szerkesztésben is.
Mi: Hallottuk, hogy matematika szakos tanárként is dolgozott. Milyen volt ez az
élmény?
J.Z.: Matematika szakos tanárként nem volt pozitív élményem, hiszen azt kellett
megtapasztaljam, hogy csak egy pár diák készül fel az órákra, a többiek
közönbösek a tanulás iránt. Azt viszont tudnotok kell, hogy tanulás nélkül tudást
nem lehet szerezni.
Mi: Mivel szokott a szabadidejében foglalkozni?
J.Z.: Szabadidőmet megosztva tudom csak hasznosítani. A családom, a
számítógép javítások és kevés sportolás teszi ki számomra a szabadidős
programot.
Mi: Mi volt a gyerekkori álma?
J.Z.: Gyerekkoromban sokat álmodoztam felnőtt koromról, de túlnyomó részt
sikeres focista (labdarugó) szerettem volna lenni. Aztán, amikor kapcsolatba
kerültem a számítógépekkel (először VIII. osztály végén szereztem tudomást
létezésükről), akkor minden álmom átírodott és azóta is ezzel foglalkozom.
Mi: Az iskolai éveiben melyik volt a kedvenc tantárgya?
J.Z.: Iskolai éveimben az informatika volt a kedvenc tantárgyam. Az én
évfolyamom volt az első generáció, aki informatika szakon tanulhatott, így nagy
volt a lelkesedésünk. Olyannyira, hogy egyetlen alkalommal ugyan, de
megtörtént, hogy informatika tanárommal éjjel 00:30-kor mentünk haza az
iskolából, persze szüleimmel szembetalálkozva (akkor nem volt még sem mobil
telefon, sem otthoni számítógép).
Mi: Nehéz- e ezt a munkát végezni?
J.Z.: Ez a munka nagyon változatos és mivel nagyon szeretem, ezért nem érzem
nehéznek. Hátránya, hogy sokat kell a számítógép előtt ülni, de szerencsére az
egészségemre még nem hatott ki erősen. Amíg a szemem bírja, addig valószínű,
hogy végezni is fogom.
Szász Boglárka és Akácsos Zsófia

Józsa Delinke tanárnőt kérdeztük
A biológia tanárnőt, Józsa Delinkét
megkértük, hogy válaszoljon nehány
kérdésünkre. A következő válaszokat
kaptuk:
Mi: Milyen érzés volt visszatérni
iskolánkba?
J.D.: Az érzéseim vegyesek voltak, de
mégis jó volt visszajönni..
Mi: Hogyan fogadták a diákok?
J.D: A diákok vegyes érzésekkel fogadták
visszatértemet.
Mi: Mit szokott csinálni szabadidejében?
J.D: Szabadidőmben, legszívesebben
filmeket szeretek nézni.
Mi: Mikor döntötte el, hogy biológiával
fog foglalkozni?
J.D: 10. osztályban döntöttem el.
Mi: Milyen a zenei ízlése?
J.D: Őszintén, ritkán hallgatok zenét, de a
pop stílusú zenék tetszenek.
Mi: Milyen érzés, hogy nincs osztálya,
szeretne-e osztályfőnök lenni?
J.D: Nem szeretnék osztályfőnök lenni,
mivel sok gond van a konfliktusok
megoldásával, és sok időt kell rá szánni.
Mi: Mi a véleménye a mostani és a régi
diákokról, iskoláról és tanításról?
J.D: Vannak tisztelettudó diákok most is,
mint régen, de vannak tiszteletlen diákok
is.
Mi: Az alatt a két év alatt amíg Őn távol
volt, hogy gondolja történt-e változás az
iskolában?
J.D: A legnagyobb változás az, hogy nincs
Diákdomb, sok osztályban van kamera, de
másképp minden maradt a régi.
Nagyon szépen köszünjük a tanárnőnek,
hogy volt türelme a válaszok megadására.
Köszönjük, hogy időt szakított ránk!
Nagy Adrienn és Oláh Adina

DIÁKOLDAL
Zajzon Csaba igazgató úrat kérdeztük

Varga Zsuzsánna tanárnő eképp válaszolt

Pár kérdést tettünk fel az igazgató úrnak:
Mi: Mit szokott csinálni szabadidejében?
Z.Cs: Kevés szabadidőmben, szoktam tanulni, TV-t nézni és
járok sportolni.
Mi: Szokott-e TV-t nézni? És ha igen, mit?
Z.Cs: Igen szoktam, este megnézem a híradót és ha van
ismeretterjesztő adás, akkor megnézem, ha van időm.
Mi: Szeret-e közösségekbe járni? Miért?
Z.Cs: Igen, habár elég kevés időm van az emberekkel való
beszélgetésre.
Mi: Milyen könyvet szeret? Mit ajánlana a diákoknak?
Z.Cs: A szépirodalmi könyveket kedvelem. A diákok számára
pedig az ifjúsági regényeket, Móricz Zsigmond, Jókai Mór vagy
akár Verne Gyula könyveket ajánlanék.
Mi: Zene terén mennyire nyitott? Milyen zenét hallgat?
Z.Cs: A zene terén nagyon nyitott vagyok, nincs különösebben
kedvenc műfajom. Minden, ami zene a fülemnek és tetszik, azt
szívesen meghallgatom.
Mi: Van-e háziállata? Volt-e valaha?
Z.Cs: Nincs, de volt egy kutyám, amikor a szüleimmel éltem.
Mi: Gyermekkorában tudta-e, hogy mivel szeretne majd
foglalkozni? Mikor döntötte el?
Z.Cs: Igazából nem tudtam eldönteni.Volt, hogy a kémia iránt
érdeklődtem és vegyészmérnök szerettem volna lenni, utána
erdészmérnök, de rájöttem, hogy nem megy nekem a biológia.
Végül a matematika szak mellett döntöttem.
Mi: Fiatal korában mi volt a nagy álma?
Z.Cs: Nagyon szerettem volna feltaláló lenni.Valamikor
kísérleteztem egy búvárfelszerelésen, ami az elektronézis
elméletén alapult volna, de természetesen nem sikerült
kivitelezni.
Mi: Mit üzen az iskolából távozó nyolcadikosoknak igazgató és
tanárként?
Z.Cs: Legfontosabb tanács, hogy a munka és a tudás meghozza
eredményét és majd kialakul az a társadalom, amely értékelni
fogja ezt.
NagyAdrienn és Gaál Zelma
Anett

Mi: Hogy tetszik az iskola és hogy fogadták a diákok?
V.Zs: Igen, tetszik. Sok tehetséges gyerekkel találkoztam, és
dolgoztam együtt, amióta itt vagyok. A diákok legtöbb
esetben nagy kiváncsisággal, nyitott elmével fogadtak, de
sajnos azt is megtapasztaltam már, hogy ellenséges,
visszautasító fogadtatásban volt részem.
Mi: Mivel szokott foglalkozni a szabadidejében?
V.Zs: Szabadidőmben olvasok, ha tehetem gyalogtúrákra,
sétákra, kirándulásokra megyek, ha bentülős idő van
amigurumikat készítek vagy gitározok, esetleg más kézműves
tárgyakat készítek.
Mi: Mi volt a kedvenc tantárgya diákkorában?
V.Zs:A kedvencem az angol volt, de szerettem a románt, a
matekot, a rajzot és a zenét is.
Mi: Mi a kedvenc zenei műfaja?
V.Zs: Tiszta műfajból kedvelem az alternatív rockot, pop és
country stílusokat, de kedvelem a mostanában már nagyon
népszerűvé vált kevert műfajokat is, amelyben pl: népzenei
elemek vannak becsempészve egy-egy tiszta stilusba.
Mi: Az angol nyelv tanítása az álommunkája?
V.Zs: Az angol nyelv tanítása az álommunkám, de nem
iskolai keretek közt, és nem olyan körülmények közt, ahol a
gyerekek kényszerből tanulják a nyelvet, ahogy ez sok
iskolában tapasztalható. A nyelvtanulás csak akkor tud sikeres
lenni, (és ez más tantárgyra is vonatkozik) ha valaki önként
vállalkozik arra. Szeretek tanítani, de a diákok érdektelensége
gyakran megnehezíti a feladatomat.
Mi: Hova járt egyetemre/ iskolába?
V.Zs: A liceumot a Baróti Szabó Dávid Szakközépiskola
Matematika-Informatika szakán végeztem el.
Egyetemre CSíkszeredába az Erdélyi Magyar
Tudományegyetemre, a Sapientiara jártam.
Köszönjük a tanárnőnek, hogy válaszolt kérdéseinkre!
Székely Helga és Szabó Noémi

Diákdoboz
Idézetek
"Nagyon figyelj, mert a világot teszed is azzá, aminek látod!" F.Á.
"Mire megtanulsz énekelni,
dalod már rég nem arról szól." F.Á.

"Ahogy élsz, annyit érsz,
Ott van a válasz a szemedben!"
Tankcsapda
"Sírni tud a szó magától is.
-Ha tudod: mosolyra tanítsd." F.Á.

Buda Imola

DIÁKOLDAL
Hogyan tovább?
Így lassan a kilencedik küszöbén állunk, felvértezve mindennel, amit a
nyolc év alatt kaptunk, visszatekintünk mindenre amit itt kell hagyjunk.
Nehéz a búcsú, de magunkban tartjuk. Példát kell mutatni, jónak kell
lennünk. Követtünk el baklövéseket, ismerjük a hibáinkat. Nem tudjuk
még milyen lesz az épület nélkülünk, a hangosan nevető, vagy a folyosón
dühösen végigviharzó nyolcadikosok nélkül, de bízunk benne, hogy mi is
színfoltjai voltunk ezek az évek alatt, és talán valahol mélyen abban is
reménykedünk, hogy nem felejtenek, felejtetek el minket.
Arra a napokra emlékszünk mindnyájan, amiket a szívünkbe
véstük. Az átizgult órákra, a poénokra, a csínytevésekre, a vágyainkra
amiket a jővőre nézve álmodtunk meg, az osztálydíszitésekre, az
elismerésekre, a szidásokra is, mindenre ami összekovácsolt minket, ami
azzá formált, akik most vagyunk, akik ott fogunk állni ünnepi öltözékben,
diákok és tanárok előtt és azon töprengünk: hogyan tovább? Ez most a mi
évünk, a mi nagy pillanataink, a mi búcsúnk.
Az nyolcadikos évfolyam néveben, biztosan mondhatom minden
egyes tanárunknak: köszönjük. Köszönünk mindent. A türelmet, a
megbocsátást, az elismerést, mindazt amit megtanultunk, és amit
megtanulhattunk volna. Négy évig óvtak, csiszoltak minket, a legjobb
formánkat akarták kihozni belőlünk. Sokszor dacosak voltunk, szeleburdi
kamaszok, akiket nem érdekelt semmi. Ők látták ezt, mégsem vesztették el
a hitüket bennünk. Mi soha nem fogjuk elfelejteni őket.
Búcsút veszünk a diáktársainktól is. Azoktól akik akár felnéztek
ránk, akár nem, most azt figyelik hogyan köszönünk el, és talán
elgondolkodnak rajta: pár év múlva ők ugyanígy fognak tenni? Vajon
hiányozni fogunk nekik, és ők hiányozni fognak nekünk? A hetedikesek
most talán úgy érzik, ők lesznek a legidősebbek, kiérdemelték a tisztelet, a
nyolcadik osztály egy üdülés lesz. De elárulom nektek: nem.
Nyolcadikosnak lenni kemény meló, és nem csak mi, az elvárások is egyre
nagyobbak lesznek. Nyolcadikosként bizonyítani kell. De higyjétek el,
legfőképp magatoknak, hogy nem volt hiába ez a nyolc év. Azt kívánom
nektek, éljetek meg minden percet. Ha kell küzdjetek, harcoljatok,
tartsatok össze! Becsüljetek meg minden egyes impulzust, a kritika is csak
építsen. Maradjatok hűek magatokhoz.
Most a nyolcadikos társaimhoz szólok. Ugyanaz a nyomás
ereszkedik a vállainkra, és még nem tudjuk, el fogjuk-e bírni. A jővő
nehéz kérdés, az álmaink csábítanak mindannyiunkat. Azt kívánom nektek
jó döntéseket hozzatok, és ne féljetek! Önmagatokban bízzatok, majd
nézetek körül: milyen sokat bíznak bennetek! Emlékezzetek erre az
iskolára, emlékezzetek egymásra, minden tapasztalatra, minden egyes
hibára. Egy másik osztályba készültök jövőre, egy másik világba készültök
csöppeni. Nehéz döntés, hogy hol akartok továbbtanulni, mit akartok
megtapasztalni, hiszen a jövőtök forog kockán. De nem szeretném tovább
nyomatékosítani, mind félünk a felelősségtől. Tapasztalatlanok vagyunk,
és talán még be sem ért az eszünk, de mind tudjuk mit is szeretünk igazán.
Azt tanácsolom nektek, arra irányuljatok, ami a szívetekhez legközelebb

áll. Akkor fogtok jól dönteni.
Végsősoron búcsút vennénk az újságtól is, ami annyi
mindenre megtanított bennünket.
Köszönjük azokat az éveket, amik során írtunk, kérdeztünk,
gépeltünk, javítottunk, kritizáltunk, nevettünk, neveltünk és
nevelődtünk.

Köszönjük Cristian Andrea és Timár Ida
tanárnőnek ezt az ajándékot, ezt a
lehetőséget, ami meghatározta az 5-8-as
éveinket. Reméljük, hogy ezáltal építőkövei
lehetünk az iskola történelmének, és ha majd
évek múlva előkerülnek a Plajbász régi
számai, büszkén tekintenek majd a nevünkre.
Lázár Kinga

Hogyan tovább?
Lassan 8 éve a Gaál Mózes Általános Iskola
tagjai vagyunk. Ez alatt a 8 év alatt
megtapasztalhattunk sok mindent, ami végig kísér
egész életünkön át. Rengeteg új tanárt,
osztálytársat, barátot szerezhettünk, szoros
kapcsolatokat köthettünk.
Az idő nagyon gyorsan elröpült. Most itt
állunk, nyolcadik osztályosokként. Sok minden
jár a fejünkben, néha ezek a dolgok
elszomorítóak, néha pedig mosolyt csalnak az
arcunkra. Ez az utolsó évünk, amikor egyben
búcsúznunk kell diáktársainktól, tanárainktól,
osztálytermünktől. Nem kellemes érzés, talán
mindannyiunk előtt képkockákban pörög le az a 8
év, amit ebben az iskolában töltöttünk s minden
apró tárgy, ami egy emléket hordoz magával, ami
akkoriban kellemes perceket okozott. Viszont
nem csak az érzelmekről, nem csak a fájó
búcsúról szól ez az év, hanem arról hogy az
életünknek egy új szakaszát kezdjük meg
hamarosan, egy új kaput kell átlépnünk.
Mindannyian tele vagyunk bizonyítási vággyal,
egyikünk sem szeretne csalódást okozni,
szüleinek, tanárainak.
Néha úgy érezzük, nem bírjuk tovább, túl
sokat várnak el tőlünk,de talán ha nem is ebben
az időszakban de pár év múlva, rájövünk hogy a
sok szídás, fejmosás hasznos volt, és ezt
tulajdonképpen ajándékul kaptuk, elemózsiaként
az új vándorútra. Minden diák szemében ott van a
csillogás, ahogy teljesíteni akar,és azt az utat
szeretné
megvilágítani
a
pompázó
csillogásával,ami számára a legideálisabb.
Tókos Ágota Kriszta

Negyedikesből ötödikes
Megkérdeztünk két kis diákot az ötödik osztályból, hogy
milyen érzés ötödikesnek lenni.
Boda Anna az V.C.-ből így válaszolt:
Mi: Hiányzik-e a tanító néni?
B.A: Hát nem annyira, mivel én csak negyedik osztálytól
járok a baróti iskolába és nem tudtam megismerni annyira a
tanító nénit.
Mi: Vannak-e új osztálytársak?
B.A: Igen, van két új osztálytársam, és kettő, aki elment
más iskolába.
Mi: Hogy tetszenek az idegen nyelvek?
B.A: Tetszenek csak egy kicsit nehezek, és szokatlanok.
Mi: Hogy tetszik, hogy van külön választott tantárgy? Te
mit választottál?
B.A: Szerintem ez egy nagyon jó dolog, nagyon tetszik és
én választott tantárgyként a kézilabdát választottam.
Mi: Melyik a kedvenc tantárgyad? Miért?
B.A: Nekem a kedvenc tantárgyam a matek azért, mert
szeretek számolni.
Oláh Aurel szintén az V.C.-ből eképp vélekedett:
Mi: Milyen érzés ötödikesnek lenni?
O.A: Jó, de egyben furcsa is, mivel minden órán más-más
tanár/tanárnő jön be órára.Viszont ez tetszik is, mivel
számomra ez újdonság.
Mi: Furcsa-e, hogy tanító néni helyett tanárok/ tanárnők
vannak?
O.A: Kicsit furcsa, de jó dolog is egyben.
Mi: Nehezebb vagy könnyebb, hogy minősítések helyett
rendes jegyek vannak? És ha igen, miért?
O.A: Számomra érdekesebb ez az osztályzás, mivel
szerintem ez könnyebb.
Mi: Melyik a kedvenc tantárgyad? Miért?
O.A: Nekem a torna a kedvenc tantárgyam, mivel ezen az
órán ki tudok kapcsolódni.
Mi: Milyen érzés osztályfelelősnek lenni?
O.A: Jó érzés, mivel felelősségem van az osztályomban.
Köszönjük a válaszaitokat.
Oláh Adina
Nagy Adrienn
Gaál Zelma Anett

Diákdoboz
Tudtad-e hogy…
... a magas emberek általában boldogabbak mint az alacsony
emberek?
... a zsiráfok csak akkor fekszenek le, ha haldokolnak?
... a méh 700 féle illatot képes megkülönböztetni, nincs
még ilyen lény, amelyik képes lenne erre?
Oér Sándor

Minden jó ha a vége hó!
"Hófehér a város,
Lehullott a hó,
Jégcsap csüng az ágon,
Befagyott a tó."
A tél egy gyönyörű évszak,
igaz, hogy nagyon hideg és jól fel kell öltözni, de attól még
mindenki szereti. Szerintünk a 3 hetes vakáció miatt is
szeretik a diákok. Megkérdeztük Egyed - Kese Erikát, hogy
ő mivel tölti a vakációt és azt mondta:
E.K.E: Rengeteget fogok szánkózni, korcsolyázni és keveset
tanulni!
Mi: Milyen ajándékkal leped meg a családod?
E.K.E: Barkácsolni fogok nekik valamit.
Mi: Szereted a karácsonyt? Miért?
E.K.E: Igen, a karácsony a kedvenc ünnepem mert a szeretet
ünnepe.
Mi: Melyik a kedvenc karácsonyi filmed?
E.K.E: A Reszkessetek betörők, már nagyon sokszor láttam,
de minden évben megnézem. A családommal általában
elmegyünk valahová és kirándulunk.
Tehát minden jó ha a vége hó!
Moroianu Ana és
Szász Mónika

Diákdoboz
Aranyköpések
„T: Nem fogjátok hallani, az osztálytársatok mit ír .
D: Légyszi írj hangosabban, nem hallom mit írsz .”

“D: Elnézést kívánok .”

“T: Hogy mondják zöldségleves?
D: Fructe de legume.”

“D1: Kell nekem egy pasi.
D2: Mi, FASÍRT? ”

„T: Kicsit nem beszélget senki .”

“T: A videókamera megnéz .’’
Lőrincz Tamara, Dávid Barbara, Incze Johanna

DIÁKOLDAL

Diákok zenei ízlése
A VI.C. osztályos Csog Szabolcsot kérdeztük:

Mi: Tudsz valamilyen hangszeren játszani?
Cs.Sz: Két hangszeren tudok játszani: gitáron és szintetizátoron.
A gitárt jobban kedvelem, több mint egy éve kezdtem tanulni. A
szintetizátor terén nincs annyi tapasztalatom mivel csak pár
hónapja kezdtem ezen a hangszeren játszani.
Mi: Inkább a hangos, dübörgő zenét szereted vagy a halk
háttérzenét?
Cs.Sz: Hangulatomtól függően hallgatok különböző stílusú,
erősségű zenét.
Mi: Melyik az a stílus amelyet legkevésbé kedvelsz?
Cs.Sz: Legkevésbé a rapet kedvelem, de a pop zene sem igazán a
kedvencem.

Mi: Mi a kedvenc műfajod? Miért szereted? Milyen
hatással van rád?
Cs.Sz: Kedvenc zenei műfajom a rock. Ha azt
hallgatom, akkor jobban érzem magam.
Mi: Hangulat szerint milyen zenét szoktál hallgatni?
Cs.Sz: Ha szomorú vagyok, akkor inkább
csendesebb, lassabb zenét , vidám hangulatomban
pörgősebb és hangosabb számokat hallgatok. Ha
mérges vagyok, a dübörgő zenét választom.
Mi: Mennyire gyakran hallgatsz zenét?
Cs.Sz: Nagyon szeretek zenét hallgatni, annak is
örülnék, ha egész nap ezt tehetném.
Mi: Mennyire fontos számodra a zene?
Cs.Sz: A zene az életem meghatározó eleme. Ez
jelenti számomra a jövőt.

Dragu Emese Florentina és Buda Imola
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Megjegyzés:
A keresztrejtvény első három helyes
megfejtője jutalomban részesül.
A megoldással keresd a keresztrejtvény
szerkesztőit a VI. B. osztályban!
A megoldást a G oszlopban találod!
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1. Hova járnak tanulni a diákok?
2. Milyen tantárgyat tanít Kolumbán Ágnes tanárnő?
3. Mire haragszanak órán a tanárok?
4. A sport más megnevezése?
5. Vizsgáznak a nyolcadikosok belőle.
6. Mibe kapják a jegyet a diákok?
7. Melyik évszakot várják legjobban a diákok?
8. Milyen tantárgyból tanuljuk a 10 parancsolatot?
9. Minek a segítségével kapcsolódunk ki?
10. Minek a segítségevel írunk?
11. Mi jelzi a szünetet?
12. "Das" milyen nyelven van?
13. Mit nem szeretnek csinálni a diákok?
14. Román, magyar, angol, német ezek mind...........
Bartis Gréta, András Anita-Vanda, Baló CsengeÉva

DIÁKOLDAL

Mi lenne, ha...?

Sok diák szeretne iskolánk szabályain változtatni,
esetleg bővíteni. Nem egyszer került szóba a sulirádió
bevezetése a szünetekre: nagyon hangulatkeltő lenne ha,
ünnepekkor, különböző eseményekkor társulna egy kis halk
zene.
Bár nem egy diák ítéli el az iskolai egyenruhát, sokan
vannak akik szívesen hordanák. Például mi. Persze nem minden
nap, szigorú rendszerességgel, hanem csak ünnepekkor,
fontosabb alkalmakkor, hogy érződjön egy kis egység,
összetartozás. Például egy bál alkalmával. Ez is egy olyan ötlet a
diákság körében, amit szívesen kipróbálnának, mert szórakoztató
lehet, és az egész iskola részt vehetne egy közös programon
(farsangkor, karácsonykor, Valentin-napkor, stb.). És ha már az
ilyen eseményeknél tartunk, akkor mi lenne, ha az udvart is
fel(ki)díszítenénk? Mert milyen érdekes lenne és valószínüleg
kedvelt időtöltés is. Mivel az udvar kidekorálásáról van szó,
mindenki le menne majd szünetekre és nem kellene a tanároknak
közelharcot vívni a tanulókkal, hogy kínok között letuszkolják
őket (minket). Így legalább még élveznék is a lent eltöltött időt.
Itt, iskolánkban, jópáran azt gondoljuk, hogy nagyon
„vagány” meg „menő” lenne, ha ünnepekkor, például (mint
előzőleg) karácsonykor, húsvétkor, halloweenkor vagy akár
Valentin-napkor, a büfénél vagy egy kis sátornál lehetne venni
alkalomhoz illő tárgyakat, jelképes dolgokat, amit a diákok
maguknak, egymásnak is ajándékozhatnak. Ez is egy olyan
dolog, aminek biztos örülne a diákság.

Az utolsónak vélt, de nagyon fontos dolog, ami
hasznos lenne iskolánk szabályzatában: legyen egy doboz,
amelybe a talált tárgyakat rakhatjuk. Az iskola területén
megtalált értékek begyűjtése fontos, hogy majd a hiányoló
személy megkereshesse elveszett dolgait: pénztárca,
telefon, ékszer, vagy akármi más.
Boga Kincső, Oláh-Kátai Kinga, Veres Panna

Életképek

1956 emlékére

Felmerült az az elképzelés is, hogy iskolánkban
jótékonysági napokat szervezzünk. Mindenki hozhatna olyan
holmikat, amelyek épek csak nem használjuk, ezeknek más még
örülhetne is.
De ha már ruhákat gyűjtünk, akkor gyűjtsünk szemetet
is, mégpedig kollektíven! Osztályonként gyűjtsünk palackokat,
fém dobozokat meg papírokat, és akinek darabszámra a legtöbb
gyűl össze, az lesz a nyertes. És még élvezhetitek is a
gyűjtögetést!
Az ebédszünet. Rengeteg iskolában van egy húsz perces
szünet, amelyben az ebédlőnek fenntartott épületben
megebédelnek a diákok. Ilyenkor lazulnak, kikapcsolódnak és
beszélgetnek.

„Lumea basmelor” mesemondó verseny
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Tunod kell, hogy egyedülálló, különleges ember vagy a Földön, más,
mint a többiek. Hinned kell magadban, hinned kell abban, hogy bármit is
akarsz elérni, meg tudod csinálni, s ha nem sikerülne, ne letörjön, hanem
tanulj belőle! Akard a jót, akard jól érezni magad, akarj jó, kedves, igazi,
őszinte ember lenni!
Higgy Istenben! Higgy abban, hogy Istened szeretete állandó és
változatlan, amit soha senki és semmi nem tud elvenni tőled. Ő örök, s szeret
téged. De nemcsak Ő. Ott van a családod, barátaid, osztálytársaid, akik
bármilyenek is néha veled szemben, de fontos vagy nekik, pont úgy, ahogyan
ők is rendívül fontosak neked. Sokaknak vagy fontos, s ezt kell értékeld!
Értékeld a körülötted lévő embereket! Tudd, hogy soha nem vagy egyedül!
Lásd meg a kis, apró boldogságokat! Egy kisgyerek mosolya, egy baráti
ölelés vagy bármi hasonló. S az igazán kicsi, apró dolgok is nagyon fontosak!
Nézz rajzfilmet, attól igazán érzed, hogy legbelül mindig gyerek leszel!
Öntudatosan, pozitívan gondolkodj, tégy úgy, ahogy a szíved súgja! Légy
kedves az emberekkel, vedd lazán a dolgokat, ez az életed, amit ki kell
élvezned. Légy szeretetteljes és szeretetre méltó, érdeklődő, szeresd azokat,
akik megérdemlik, segíts, akinek segíteni akarsz! Akard a fejlődést, s tegyél
érte! A hétköznapi, igazi hősök is elesnek néha. De akarják a változást,
őszinték magukhoz, sírnak, megkönnyebbülnek, s továbbmennek. Egy
kisgyerek ha elesik, sír, feláll, aztán továbbmegy, és minden apró dolognak
örül, mosolyog, nevet, ami az útjába esik.
Tedd azt, amit szeretsz, s amit teszel, szeretettel tedd! Tanulj, olvass,
mert tanulni jó, szép dolog! Tudj meg többet a világról! Az idődet hasznosan
töltsd el! Eltelik akkor is, ha haszontalan doglokkal töltöd, így ha már telik,
teljen jól!
Az ember elméje végtelen. Ha rájössz, hogy nem lényeg a külvilág
gondja, gonoszsága, az, ami körülötted van, akkor megvan mindened. Ha
benned szeretet, jóság, őszinteség, értelem és igazi érzelem, akarat, remény,
hit, kitartás, öröm van, akkor el tudsz vonatkoztatni más dolgoktól.

T vagy rá, használd ki! Fejleszd magad, "legyél szín a
Rajtad múlik! Képes
ó
szürkületben"! Alakíts ki magadnak egy saját, vidám, boldog világot, ami
előnyös, khasznos, jó számodra s a téged körülvevő emberek számára!
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Buda Imola
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Kellemes vakációzást kívánunk!
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