
 

 

          

 

 

 
Próbavizsgák 

 
                A 2015-2016. tanévben is sor került a nyolcadikos diákok 

próbavizsgájára, amely mindkét félévben fontos szerepet kapott a 

diákok mindennapjaiban. Első félévben a próbavizsgák november 24 -

25-26.-án, illetve a második félévben február 24. és 26. között voltak. 

A diákok sok erőfeszítéssel készültek a próbavizsgára. Volt, aki 

nagyon izgult, hogy nehéz lesz-e a tétel, illetve, hogyan fog majd 

sikerülni. Voltak olyan diákok is, akik a próbavizsgák után jó kedvvel 

hagyták el az osztálytermeket, úgy érezve, hogy jól sikerült a 

dolgozat. Voltak, akik eléggé nehéznek vélték a tételt, illetve nem 

sikerült a legjobban a megoldás. A tanárok is dolgoztak azon, hogy a 

diákok minél felkészültebben és a legtöbbet kihozva magukból, írják 

meg a próbavizsgákat. Köszönjük nekik a kitartást, és a sok segítséget! 

         Nyolcadikos diákokat kérdeztem meg, hogyan élték meg, illetve 

észleltek-e fejlődést a két próbavizsga eredményei között, mi okozott 

nehézséget, mivel tudtak könnyebben megbírkózni: 

- A próbavizsgák természetesen nem voltak könnyűek, 

azonban úgy gondolom, hogy hasznosak voltak számunkra, diákok 

számára. Az első próbavizsga, bár kissé újdonság volt, ettől 

függetlenül számomra egy lehetőség, hogy lássam, valójában hol is 

állok. A két vizsga eredményei közt, észrevételeim szerint, jelentős 

különbségek voltak. Bár ez nem túl irányadó, hiszen ez mindenkinél 

másképp változik, azonban a diákok nagy többségénél észlelhető, 

hogy a második eredmények (akár a román, magyar vagy a matek) 

jobbak lettek.   (Kolumbán Orsolya, VIII.B.) 
 
- Én a próbavizsgát idegesen éltem meg. A második nem volt 

annyira veszélyes, mert már tudtam, hogy mégis hogy van. A tételek 

nagyon meggondolkoztatóak voltak, de persze, voltak könnyebb 

feladatok is. Szerintem a próbavizsgák hasznosak, mert mégis tudjuk, 

hogy mire számítsunk a nagy vizsgán, de attól az izgalom mégis 

bennem marad. (Nagy Anikó-Beáta, VIII.C.) 
 
- Én meglepő módon nagyon élveztem magát a 

vizsgahelyzetet. Persze, az előtte való felkészülést én sem tartottam jó 

szórakozásnak, de az, amikor vonultunk be a termekbe, és közös 

izgalommal vitattuk meg a félelmeinket, számomra egy emlék marad, 

ami szerves része az általános iskolás éveimnek. Fejlődést észleltem a 

vizsgák eredményei között, legalábbis nagyobb akaraterővel és több 

ambícióval fogtam neki a második megmérettetésnek. Nehézséget a 

stressz okozott és a nagy anyagmennyiség, amit lelkiismeretesen át 

kell venni előtte, felelevenítve négy hosszú év tananyagát. Nem 

tudnék ilyet mondani, amivel úgy érzem, könnyen megbírkózom, 

mind a három vizsga nagy feladat, és mind a hármon ugyanúgy 

szeretnék bizonyítani, és ez munkával jár! (Lázár Kinga, VIII. D.) 

      

 

Lőrincz Tamara 
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Biológia tantárgy - olimpia 

  

P: Milyen érzés volt képviselni iskolánkat? 

K: „    Az iskolánkat képviselni jó érzés volt, mivel önként 

jelenkeztem .” 

P: Nehéznek találtad-e a feladatokat ? 

K: „  Igen, nehezek voltak, mivel az egész tétel az idegrendszerre 

épült fel és hetven darab feladatból állt.” 

P: Miért döntöttél úgy, hogy részt veszel a versenyen ? 

K:„Biológia versenyen még sosem vettem részt, és úgy 

gondoltam, ezt is kipróbálom, ezért jelenkeztem.” 

P: A verseny az elképzésed szerint történt, vagy kevésbé? 

K:”Nem értek meglepetések, mert minden úgy történt, ahogy 

gondoltam .” 

P:A jövőben is részt veszel ? 

K:„ Nem hiszem.” 

P:Csalódtál az eredményedben vagy büszke vagy rá?  

K:„ Csalódtam is, de büszke is voltam.  A verseny nehézsége 

miatt voltam büszke, mert egy eléggé nehéz versenyről 

beszélünk, viszont csalódott is voltam, de csak egy kis 

mértékben.” 

P:Fontosnak tartod-e, hogy egy diák versenyeken is részt vegyen? 

K: „ Fontosnak nem annyira fontos, de jó, ha egy versenyen is 

kipróbálod magad. Tudni fogod, hogy más okos diák mellett hol 

helyezkedsz el, tudás szempontjából.” 

  

Köszönjük a válaszokat Boga Kincsőnek!  

 

    Incze Johanna és Veres Panna 
 

                                         

 

 

 

 

Március 15          
                

           Az idei évben is betekintést nyerhettünk az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc történéseibe. A műsort Aczél Zsuzsanna, 

a Baróti Szabó Dávid Szakközépiskola,  és Gyulai-György Éva, a Gaál 

Mózes Általános Iskola zenetanárnői közös erővel szervezték meg. A 

szereplést az 5-8. osztályos és a líceumos diákok  egyaránt 

megtekinthették. A kis betekintő gyönyörű egyéni és csoportos 

énekeket és egy történelmi összefoglalót is tartalamazott. A diákok 

nagy érdeklődéssel figyelték a megemlékezést, és átélhették az akkori 

időszakot. 

          Én úgy érzem köszönetet mondhatunk a két zenetanárnőnek, 

akik idejüket és energiájukat feláldozva, megvalósították a műsort.  A 

Gyönyharmat kórustagjainak is köszönjük, akik megannyi próbán 

vettek részt. Hálásak vagyunk a fáradságos, ugyanakkor  eredményes 

munkájukért.           

     Dávid Barbara 

Dabasi vendégek  
 

Idén hozzánk, hetedikesekhez látogattak el a dabasi vendégek. Nekik 

tettünk fel pár kérdést: 

 P: Hogyan fogadtátok a hírt, hogy Erdélybe, pontosabban Barótra 

fogtok utazni? 

V: Már a 6.osztályban tudtuk, hogy Erdélybe fogunk utazni, és 

mindnyájan nagyon vártuk már  

P: Másképpen képzeltétek el Erdélyt, Barótot? 

V: Erdélyt nem, de Barótról fogalmunk sem volt, hogy miként is 

nézhet ki, szóval meglepetés volt, kellemes meglepetés. 

 P: Milyen élményekben volt részetek? 

V: Nagyon sok élményben volt részünk, gyönyörű és érdekes volt 

Erdély, de a legjobb élmény ti voltatok, mert annyira kedvesek és 

barátságosak voltatok velünk, hogy hihetetlen, és jó érzés 

visszagondolni rátok, arra, hogy Erdélyben is vannak barátaink, akikre 

számíthatunk! 

P: A kirándulásnak volt olyan része, ami másképp jobban tetszett 

volna? Például a szobarend, a kaja stb.? 

V: A kajával és a szobával semmi baj nem volt, engem csak az zavart, 

hogy alig volt szabadidőnk, kicsit önállósodni vagy több időt veletek 

tölteni. 

P: Szeretnétek megismételni ezt a rövid kis kirándulást? 

V: Persze, hogy szeretnénk megismételni veletek, viszont tanárok 

nélkül.  

Nagyon szépen köszönjük a válaszokat, és reméljük, lesz alkalmunk 

még találkozni! 

Boga Kincső, Incze Johanna és Veres Panna 

 
 

Diákdoboz 
Könyvajánló 

 
Jennifer L. Armentrout:  

Luxen – sorozat 
 

               Mindenki tudja, hogy még időszámításunk előtt létezett 

élet. Galaxisunk legtávolabb eső pontján, a Lux bolygón 

különleges lények éltek. Esetleg nem tudtad, hogy léteznek 

földönkívüliek? Nem hiszel a mesékben? Akkor a Luxen - sorozat 

által többet megtudhatsz róluk. Mint említettem, rajtunk kívül is 

vannak élőlények, csak az a különbség a két faj között, hogy kicsit 

másabbak ők, annak ellenére, hogy hasonlítanak ránk. Most már 

köztünk élnek, kényszer hatására, mivel a természetes életterük 

megsemmisült az ellenségük támadásával. Tökéletesen 

beilleszkedtek, az emberiség nem képes megkülönböztetni a 

magunkfajtától. Az is lehet, hogy épp melletted van az egyik 

luxen. DE nyugalom, nem sok esély van erre.  Mindenesetre, ha 

szeretnéd követni hét köteten keresztül a luxen - fiú, Deamon, és a 

hétköznapi lány, Kat történetét, meg szeretnéd ismerni 

személyiségüket valamint rengeteg konfliktusukat egymással és a 

külvilággal egyaránt, ragadd meg a könyvet, és faljad a lapokat! 

Garantáltan tetszeni fog!  

    

Oláh-Kátai Kinga 
 

 

 

 



 

 

Iskola másként 
 

  Az Iskola másként néven indult hét célja az, hogy a 

tanulók érdekes, kötetlen tevékenységekben vegyenek részt.  Lényege, 

hogy a hét alatt hasznosíthatják tehetségüket, iskolán kívüli 

foglalatosságaikat, és minél érdekesebb, változatosabb területeken 

próbálhatják ki képességeiket. Különleges órarend szerint vehetnek részt 

a diákok a tevékenységeken, amelyeknek olyan hozadékai lehetnek az 

iskolai közösség számára, mint a képességek fejlesztése, az összetartó 

erő, valamint a csapatszellem erősítése. Ehhez a városban levő civil 

szervezetek és intézmények is hozzájárulnak.  

 A gyerekek már nagyon várták ezt az érdekes hetet. Minden 

osztály különleges programokon  vett részt, sok helyre ellátogattak. 

Megkérdeztük néhány diáktársunkat, hogy az osztályuk mivel töltötte 

ezt a különleges  hetet. A következő kérdésekre vártuk a válaszaikat: 

                       - Melyik volt a kedvenc napod? Mit csináltatok aznap?  

                      - Mi volt a legviccesebb pillanatod a hét folyamán?  

                      - Melyik nap volt a neked legkevésbé kedvel?  

Az V. B-ből Egyed Kese Erikát kérdeztük meg: 

- A kedvenc napom a kedd volt, mivel pizzázni voltunk és jól 

szórakoztunk.  

- A legviccesebb pillanatomat a barátaimmal töltöttem, nagyon sokat 

nevettünk.  

- A szerda volt az a nap, amely a legunalmasabb volt, mert esett az eső, 

és nem tudtunk kirándulni.  

Az V. C - ből Egyed Anetta válaszolt a kérdéseinkre: 

- A péntek volt a legkedveltebb napom, mert osztálybulit tartottunk.  

- A legviccesebb az volt, mikor láttam a fiúkat főzni.  

- A keddi nap egy picit unalmas volt, mert nem látogattunk meg érdekes 

helyeket.  

Az V. D-ből Berszán Kamilla mesélt a hétről: 

- A kedvenc napom a kedd volt, mert Olasztelekre látogattunk el.  

- Szerdán a sportnapon, mikor a csoportunk minden versenyen utolsó 

lett, nagyon vicces volt.  

- Minden napban volt valami jó és rossz is, de nem volt teljesen rossz 

napom.  

 REMEK PROGRAMOT TERVEZTÜNK AZ OSZTÁLLYAL, CSAK AZ 

IDŐ, SAJNOS, KÖZBESZÓLT, DE A  DIÁKOK ÉLMÉNYEKKEL GAZDAGON 

MEHETTEK A TAVASZI VAKÁCIÓRA. 

   MOROIANU ANNA ÉS SZÁSZ MÓNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

MiFiz Fizikaverseny 

Kolozsvári szakasz 
 

Idén is megrendezésre került A Mindennapok 

Fizikája fizika csapatverseny, amelyen két osztálytársunk is 

részt vett. Ez alkalomból tettünk fel Pap Tímea 7.C osztályos 

tanulónak néhány kérdést:  

 P: Hogyan telt az út Kolozsvár felé? 

V: Az út nagyon jó hangulatban telt, rengeteget nevettünk, 

viccelődtünk és beszélgettünk. 

P: Mit gondoltatok a versenyről? Értek meglepetések? 

V: A verseny a tavalyihoz képest picit nehezebb volt, de, ha 

összhangban dolgozunk, jól beosztjuk az időnket, akkor van 

eredmény is. Ezen a versenyen nagyon fontos a csapatmunka, 

ezen múlik minden.  

P: Milyen volt a csapatszellem? Mindenki kivette a részét a 

munkából? 

V: Amint már mondtam, nagyon fontos a csapatmunka, 

amivel szerencsére nekünk nincs és nem is volt gondunk. 

Mindenki kivette a részét a munkából, és a lehető legtöbbet 

megtettünk azért, hogy jól teljesítsünk. 

P: Melyik volt a legjobb élményetek ott? 

V: Nekem legjobban a Kísérlet - szombat tetszett, rengeteg 

kísérletet próbálhattunk ki, és az egyetemistáknak 

köszönhetően (akik nagyon értelmesen, szépen, türelmesen 

beszéltek velünk), rengeteget tanulhattunk.  

 P: A versenyen kívül még mit csináltatok Kolozsváron? 

V: Ellátogattunk a Botanikus kertbe és részt vettünk a 

Kísérlet szombaton is. Mindkettő csodálatos volt, nagyon 

élveztük a Kolozsváron töltött mindkét napot.  

P: Jövőre is terveztek menni? 

V: Mindenképpen!  Ha jövőre is meghívnak minket, valamint 

az időnk is engedi, akkor szeretnénk újra részt venni a 

versenyen! Ilyen csodálatos csapattal és társasággal kár lenne 

kihagyni! 

 Köszönjük szépen a válaszokat! 

                       Boga Kincső, Veres Panna 
 

 
 

 

Diákdoboz 

Könyvajánló 
    

Kelly Oram: Cinder és Ella 
                 A könyv főszereplője egy 18 éves lány, aki édesanyjával él 

együtt. Édesapja elhagyta őket, még amikor Ella kicsi volt, és új családot 

alapított Los Angelesben. Ella vezetett egy blogot, ahol könyvkritikákat 

írt. Cinder egy titokzatos idegen, aki személyesen írt egy virtuális levelet 

Ellának. Cinder és Ella azóta is elválaszthatatlan barátok, de főként lelki 

társak. Ellát édesanyja, lánya 18-ik születésnapja alkalmából, azzal 

szerette volna meglepni hogy elviszi sízni. Sajnos, az örömteli kirándulás 

borzalmas fordulatot vett. Ella édesanyját kevésbé sem mondhatjuk 

szerencsésnek, hiszen meghalt. Így a lánynak gyerekkora óta nem látott 

apjához meg annak új családjához kell költöznie. Csodás!  

Egyvalaki tartja benne a lelket: Cinder, akivel évek óta barátok az 

interneten, de sosem találkoztak. Ella annyit tud, hogy a srác vicces, 

aranyos, okos, és ugyanakkora könyvmoly, mint ő. Fogalma sincs, hogy 

Cinder az egyik legmenőbb hollywoodi színész, aki a kedvenc fantasy-

regényükből készült filmben játssza a herceget. Vajon Cinder képes a 

valóságban is tündérmesévé változtatni Ella életét?   

       Gaál Zelma Anett 
 

 
     



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Diákdoboz 
Idézetek 

"Boldogok akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell 

szüntelenül azt tenniük, amit mindenki tesz. " (Gy.E.) 

"Dédelgesd álmaid és terveid, mert lelkedből fogantak; nyomukban 

valósul meg mindaz, amit elérsz." (N.H.) 

"Soha ne foglalkozz azzal, hogy más, hogy néz rád mit gondol 

rólad baja csak annak lehet veled aki magával sincs megelégedve" 

(P.T.M.)    

Moroianu Anna és Szász Mónika 

 
 

Tantárgyversenyek 

Ebben a tanévben is számos tantárgyverseny megszervezésére került sor, a 

diákok megméretették magukat:  román- , magyar nyelv- és irodalomból, biológia- , 

földrajz- , technológia- , angol- , fizika- és kémiából. 

Iskolánk tanulói közül sokan részt vettek a tantárgyversenyek helyi és megyei 

szakaszain. Idén a tételek nehézsége gondot okozott,  hiszen összetettebbek voltak, mint 

a múlt tanévben. 

Egyes diákok kitűnő eredményeket értek el a megyei szakaszon is:  

 

 

 

 

 
Dragu Emese-Florentina, VIII.D 

– Cangurul poveştilor 2016,  locul II. 

(proba naţională) 

 

 
Román tantárgyverseny 2016, megyei szakasz 

 

 
     

 

ROMÁN:  

V.osztály : Gál Noémi - 6.hely  

                Bódi- Kolumbán Ágnes 

 

VI.osztály: Márkó Ágnes - 1.hely 

VII.osztály: Pap Timea- 4.hely 

                   Jîtaru Vasile- 5.hely 

                   Boga Kincső 

                   Dimény Zoltán- Péter 

VIII.osztály:  

Dragu Emese Florentina - 3.hely 

Buda Imola- 9. Hely 

MAGYAR 

V.osztály: Jáger Kristóf- 3.hely 

   Szász Mónika 

   Böjte Balázs 

   Tordai Ákos 

VI.osztály: Márkó Ágnes- 5.hely 

VII.osztály: Pap Tímea- 9.hely 

  Jakab- Domokos Renáta 

    Zajzon Emília 

    Benedek Dorottya 

VIII.osztály: Lázár Kinga- 4.hely 

      Oláh- Kátai Kinga 

      Kolumbán Orsolya 

BIOLÓGIA 

VII.osztály: Jitaru Vasile 

                    Boga Kincső  

                   Gecse Arnold 

                    Kovács Ágnes 

 

 

TÖRTÉNELEM 

VIII.osztály:  

Lázár Kinga- 1.hely 

Dragu Emese Florentina- 6.hely 

FÖLDRAJZ 

V.osztály: Szabó János - dicséret 

             Bódi-Kolumbán Ágnes - 3.hely 

 

TECHNOLÓGIA 

V.osztály: Moioranu Anna - dicséret 

              Egyed - Kese Erika - dicséret 

VI.osztály: Imre Mikolt- 1.hely 

 
FIZIKA 

VI.osztály: Kovács Álmos 

                  Szabó János 

VII.osztály:  

Benedek Sámuel- 2. hely 

Dimény Zoltán- Péter- 9.hely 

Jitaru Vasile 

 

ANGOL 

VII.osztály: Pap Tímea- 5.hely 

                    Borcănea Ares 

                   Dimény Zoltán- Péter 

 

 

 

Diákdoboz 

Könyvajánló 

   
          Jamie McGuire: 

    Gyönyörű sorscsapás 

 

              A főszereplőnk, Abby régi életét hátrahagyva 

költözik el Witchitából barátnőjével, Americával. Az 

Eastern egyetemen kezd új életet: hanyagolja a 

káromkodást, nem iszik, és kerül minden olyan dolgot,  

ami régi életéhez vezetné vissza. Könnyű dolga lenne, ha 

nem találkozna Travissel, a suli tetovált, izmos 

alfahímjével. Abbynek első perctől kezdve bejön Travis, az 

érzés pedig kölcsönös, viszont Abby elnyomja érzéseit, 

mivel nem szeretne régi életébe visszaesni. Nagyon 

távolságtartó akar lenni Travissel, viszont America pasija 

Travis unokatestvére, ezért mindennap találkozniuk kell, és 

ez egyre jobban erősíti érzéseiket. Amennyire Abby 

távolságtartó Travissel, Travis annyira szeretné Abbyt 

maga mellett tudni. Ez a hajsza így megy addig, amíg 

Abby rá nem döbben arra, hogy nem érdemes elnyomnia 

érzéseit, mivel azzal csak saját magának árt. 

           Szerelem,játék és tömérdek érzelem (pozitív és 

negatív egyaránt) keveredik ebben a regényben, amit 

leginkább azoknak a lányoknak ajánlok, akik kedvelik a 

szerelmes sztorikat, és azoknak a fiúknak, akik nem értik, 

hogy mi is megy végbe egy szerelmes vagy feltékeny lány 

elméjében.   Boga Kincső 

 



 

 
 

Nálunk is jártak a dabasiak! 
 

              Nagy örömünkre, hozzánk is ellátogattak a dabasi tanulók. A 
vakációban fogadtuk, ennek előnye, hogy nem kellett tanuljunk, ezért 
több időt tudtunk egymással tölteni. Hátránya az volt, hogy nem 
tudtak belesni egy tanóránkra se. Hogyan is éreztük magunkat? 
Nagyon jól! A diákok befogadóak és kedvesek voltak. A kísérő 
tanárok is nagy örömmel ismerkedtek meg velünk. 
        Az első napon megismerkedtünk és összemértük sporttudásunkat. 
A következő napokban ők fogadtak a panzióban, amelyben a 
szálláshelyük volt. Együtt sétáltunk a városban, és megmutattuk a 
városkánk nevezetességeit.  
        A búcsúesten hatalmas buli volt, tele mulatós zenével, sok 
harapnivalóval. Késő estéig táncoltunk, énekeltünk és mulattunk. 
Reméljük, hogy jól érezték magukat, mert nekünk felejthetetlen 
élmény volt. 

Jîtaru Vasile és Szász Boglárka 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

  
 

 
VII. Nyelvek hete 

 
         A 2015-2016. tanévben is megrendezésre került a Nyelvek 
Hete. A Gaál Mózes Általános Iskola IV-VIII osztályos diákjai 
ezen a héten különböző tevékenységeken vehettek részt. 
Mi Veres Erika VIII C osztályos diáktól érdeklődtünk, aki az 
elmúlt években is részt vett ezeken a programokon: 
P: Az elmúlt években is részt vettél ezen az egy hetes programon? 
Mi a véleményed az ideiről? 
V.E: Igen, én minden évben részt vettem a „Nyelvek hete” 
programjain. Társaimmal együtt, minden évben nagyon vártuk ezt 
a hetet, hogy tevékenykedhessünk. Személy szerint, szeretem a 
nyelveket, és úgy gondolom, hogy az elmúlt években is, akárcsak 
idén, sok tapasztalatot nyerhettem e programok folyamán. 
Minden elismerésem a szervezőké, mert ezzel a programmal 
tovább képezik a gyerekek nyelvi képességeit. 
P:  A programokon miben jeleskedtél leginkább? 
V.E: Az évek során részt vettem a nyelvi vetélkedőn, 
tehetségkutatón és kincskeresőn is.  Minden évben a legjobb 
eredményeket a nyelvi vetélkedőn értük el, ahol I., illetve II. 
díjakat nyertünk, és a tehetségkutatón I. díjban részesültünk. 
P: Melyik programokat kedvelted? 
V.E: Mindazokat a programokat kedvelem, melyeken részt 
vettem / vettünk társaimmal: a kincskereső, a nyelvi vetélkedő és 
a tehetségkutató. Sajnos, idén nem indult a kincskereső, és ezért 
nem tudtunk részt venni. Tehetségkutatón sem vettünk részt idén, 
mivel nem volt elegendő időnk készülni, ezért csak a nyelvi 
vetélkedőn vettünk részt, ahol II. díjban részesültünk.  
P: Lenne valami ötleted a következő évre? 
V.E: Sajnos, programajánlattal nem tudok szolgálni, de remélem, 
hogy a további tanévekben is a szervezők meg fogják rendezni ezt 
a nagyszerű hetet, mert úgy gondolom, hogy a gyerekek szívesen 
vesznek részt a programokon. 
P:  Mit üzensz a diákoknak? 
V.E: Üzenem a kisebb társaimnak: mindenképp vegyetek részt a 
Nyelvek hete programjain.  Minden tevékenységen vegyetek 
részt, amin csak tudtok, mert ha nem éltek e lehetőséggel, utólag 
megbánjátok majd. Ezekben a programokban rengeteg nyelvi 
tapasztalatban részesülhettek, amelyekre a továbbiakban 
szükségetek lesz. 
     Köszönjük szépen a válaszokat!   
  Dávid Barbara és Lőrincz Tamara     

 
 

           
 

 
 

Diákdoboz 
 

Aranyköpések 
 
 

„Végtelenül röviden” 
„-Polipom miatt beszélek az orromból. 

-Polip? Nekem egy egész tintahalam van!” 
„-Ellenőrző? 
-Megettem!” 

„-A tücskök ugy-e ciripelnek? 
- Nem, zongoráznak!” 
„-Ugy-e, nem eszel? 

-Nem! 
-Csak kérődzöl.” 

„-Mi leszel, ha nagy leszel? 
-Bázis - ugró katicabogár.” 

„...s nézek, mint hal a szatyorban” 
„Írni nem írsz, tanulni nem írsz!” 

„Mossatok kezet, mielőtt megeszitek a vizet!” 
„Az a kaszálógép, amelyik damillal működik” 

„Gasztronómia = csillagászat” 
„-Háá! 

-Ez egy civilizált szöveg!” 
„Kibokamodott a ficám!” 

„A hetes egy szám, csak kihagyták az ékezetet!” 

 
  Dávid Barbara és Lőrincz Tamara 
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Megkérdeztük… 
                                           (Interjú tanárainkkal) 
 

Bán Annamária tanárnőt kértük meg, hogy válaszoljon néhány kérdésünkre. A 
következő válaszokat kaptuk: 
 
P:  Milyen egyetemen és milyen szakon végzett? 
 B.A.: Tanítóképző után közgazdasági egyetemet végeztem, majd pszicho-pedagógiai 
mesterit. 
P:  Szeret a gyerekekkel foglalkozni? Miért? 
B.A.: Nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni, mert sokkal hálásabbak, mint a 
felnőttek, és őszintébbek. 
P:   Szereti-e a munkáját? Miért? 
B.A.: Igen, szeretem a munkámat. A gyerekekkel való foglalkozás mellett az irodai 
munkát is szeretem. Jobban tudok segíteni a pedagógus kollégáknak és a tanulóknak 
egyaránt. 
P:   Mivel tölti a szabadidejét? 
B.A.: Kevés szabadidőmben kreatívkodom, kézműves tárgyakat készítek és sütiket 
sütök. 
P:    Milyen fajta zenéket szeret hallgatni?           
B.A.: Mivel a kedvenc hangszerem a szaxofon, ezért bármilyen zenét szeretek 
hallgatni, amiben megjelenik ez a hangszer. 
P:     Mi a kedvenc színe? Miért? 
B.A.: A világoskék, talán azért, mert talál a szemem színével. 
P:   Melyik évszakot kedveli a legjobban? Miért? 
B.A.: Kedvenc évszakom a nyár, mivel a vakáció miatt több időt tudok a szabadban 
tölteni.  Imádom a napsütést, és rengeteget napozom. 
P:    Szeret-e főzni? Miket főz szívesen? 
B.A.: Nagyon szeretek, csak mosogatni nem. Szívesen főzök pacalpörköltet, 
körömpörköltet és hagyományos ételeket. 
P:  Mi tudja legjobban feldobni a napját? 
B.A.: Az, ha a tanulókkal és a kollégáimmal nincsenek nézeteltéréseink, és ha a 
kamasz fiammal jól kijövök. 
         Nagyon szépen köszönjük a tanárnőnek, hogy volt türelme a válaszokhoz. 
Köszönjük, hogy időt szakított ránk!                                    
                                                               Nagy Adrienn és Oláh Adina 
 
   Továbbá Máthé Sándor tanár úr válaszolt kérdéseinkre: 
 
P: Van kisállata? Szereti az állatokat? 
M.S.: Szeretem a kisállatokat. Van macskám és kutyám is. 
P: Szereti-e a munkáját? 
M.S.: Nagyon szeretem! 
P: Nehéz-e a dolga aligazgatóként és tornatanárként? 
M.S.: Nem nehéz a munkám, de olykor adódnak nehézségek.Van, amikor az események 
összecsúsznak. 
P: Mi szeretett volna lenni diák korában? 
 M.S.: Diákkoromban erdész vagy juhpásztor szerettem volna lenni, mert szeretem a 
természetet. 
P: Diákkorában járt-e sporteseményekre, versenyekre? 
M.S.: Igen! Futballoztam és tekéztem. 
P: .Mit csinál szabadidejében? 
M.S.: Sok mindent. A ház körül dolgozom, mezőn, erdőn. 
P: Miért döntött úgy, hogy sakk - opciót fog tartani? 
M.S.: Sok jó eredmény született, és úgy gondoltam, hogy foglalkozni kell vele. 
P: Milyen tapasztalata van az elmúlt évek során? 
M.S.: A diákok sokat romlottak .Fegyelmezetlenek és szemtelenek. 
P: Mit üzen iskolánk diákjainak? 
M.S.: Célokat tűzzenek ki, és a célok eléréséért küzdeni és dolgozni kell! 

 Szabó Noémi és Székely Helga 

      

 
                Megkérdeztük… 

                                                                          
(Interjú tanárainkkal) 

 
  

Ördög Mária tanárnőt kérdeztük: 
Mi: Ön szerint van-e különbség a mostani és a 
régi diákok között? 

Ö.M : Természetesen van, a mostani diákokat 
jellemzi a sokoldalúság, kreativitás, a tenni 
akarás, de nem mindig sikerül ezeket a 
képességeket a tantárgyak programjának 
megfelelően megszabott korlátok és szintek 
közé terelni. 
Mi: Mit csinál szabadidejében? 

Ö.M: Szabadidőmben mindennel foglalkozom: 
kertészkedés, kisállatok gondozása, varrás- 
szabás- kötés, bio -termékek előállítása, 
versírás, olvasás, és nem utolsó sorban, a két és 
fél éves unokámmal való foglalkozás. 
Mi: Mi volt diák korában a kedvenc tantárgya? 

Ö.M : Három kedvenc tantárgyam a kémia, 
biológia és a matematika volt. 

Mi: Diákként sportolt-e? Jelenleg van sport, 
amely érdekli? 

Ö.M: Mindig kedveltem a sportot, 
diákéveimben atlétizáltam és kézilabdáztam, de 
mára igazán a műkorcsolyát kedvelem.  
Mi: Szereti-e a kézművességet? 

Ö.M: A kézműveskedés, úgy gondolom, 
megfelelő felkészültséget igényel, habár 
szeretném, erre gyakorlatilag nincs fizikai 
időm.  
Mi: Mi volt a gyermekkori álma? 

Ö.M: Mindig, kisiskolás koromtól pedagógus 
szerettem volna lenni, utólag igazából a 
természettudományok vonzottak . 
Mi :Nehéz a dolga egy kémia szakos 
tanárnőnek? 

Ö.M: A tapasztalat alátámasztja azt, hogy 
igenis nehéz, mert kezdőtantárgyként 7. 
osztályban nagyon sok  alapdolgot követelek 
meg, ezért kevés  az, aki igazán megérti a 
kemiát. 

Mi:Milyen zenei műfajokat kedvel? 

ÖM: Bármilyen zenét szívesen meghallgatok, 
sokkal inkább zavar a túlzott hangerő. 
 

Szabó Noémi és Székely Helga 
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-> folytatás 

Mi: Milyen érzelmekkel fog elválni osztályától?  

C.A.: Vegyes érzelmekkel gondolok a VIII. osztály végére. 
Örülök annak, hogy egy ilyen ügyes, sokoldalú, néha 
csintalan osztály osztályfőnöke lehettem. Törekedtem erőmtől 
függően sokat adni nekik, de el kell mondanom, hogy én is 
sokat kaptam tőlük.  

Mi: Mit szeretne üzenni/ tanácsolni a diákseregének?  

C.A.: Vigyázzatok egymásra és legfőképpen magatokra! Azt 
kívánom nektek, hogy mindig legyen egy pozitív cél 
tarsolyotokban és legyen erőtök, lehetőségetek elérni kitűzött 
céljaitokat! Sok sikert!  

Köszönjük szépen válaszait!  

  Dávid Barbara és Lőrincz Tamara 
 
 
Pár kérdést tettünk fel Gyulai -György Éva tanárnőnek: 
1. Milyen érzés azzal a tudattal lenni, hogy meg kell váljon a 
végzős osztályától?  

   - Általában minden elválás elszomorít az életben. Így van ez 
az osztályfőnökséggel is. Rossz elválni egy olyan közösségtől, 
melyet négy évig irányítottam, neveltem és szerettem. 

2. Mi fog a  legjobban hiányozni önnek? 

 - Nem tudok kiemelni sem személyeket, sem pedig 
eseményeket. Egyszerűen hiányozni fog az egész 
osztályközösség, hiszen nagyon a szívemhez nőttek. 
3.Mi volt a legjobb élménye az osztályával? 

    -Legjobb élményem talán az volt, amikor 
meglepetésszerűen farsangi jelenetet mintáztak meg rólam. 
Humoros volt és szerethető. 
4.Vállal-e még osztályt 

        - Sajnos,ez az utolsó generáció. De követem majd 
életútjukat. 

5. Mennyit és miben változott az osztálya az évek során? 

            -Nagyon remélem, hogy sokat változtak, jó irányba, s 
ez valahol az én munkám eredménye is. Érettebbek, 
okosabbak, mint négy évvel ezelőtt. 
6. Mi volt a legkellemetlenebb élménye az osztályáva,l illetve 
a legkellemesebb élménye? 
          - Ha volt is kellemetlen élményem, az idő múlásával 
megszűntek létezni. 
7. Ha egy szóval jellemezhetné az osztályát, akkor mi lenne 
az? 

       - Jó fejek!  

 
  Nagy Adrienn és Gaál Zelma Anett
  

 
Megkérdeztük… 

                                  (Interjú tanárainkkal) 

Megkérdeztük Cristian Andrea német szakos tanárnőt, hogy mi a 
véleménye osztályáról, így az utolsó évben:  

Mi: Milyen tapasztalatai/észrevételei voltak a négy év során 
osztályközösségében?  

C.A.: Ezalatt a négy  esztendő alatt számos közös élményben volt részünk. 
Pont a minap összesítettem a tavalyi tanév tevékenységeiről szóló 
fényképeket, ezt minden évben megteszem, és minden alkalommal mosolyra 
derít az, hogy mennyi mindent sikeresen megvalósítottunk. Azt tapasztaltam, 
hogy az osztálygyász, a sok magaviseleti probléma kimerítése és megoldása, 
a számos lelkifröccs és legfőképpen a rengeteg közösen megélt 
osztály(sz)építő tevékenység mágnesként tartotta össze az osztályt. Nyilván 
egy osztályban ahány diák, annyi féle, de mégis volt egy energia, amely 
fáradhatatlanul összefogta közösségünket.  

Mi: Hogyan élte meg ezt a négy évet egy nagy létszámú osztályban?  

C.A.: Számomra soha nem jelentett problémát a nagy osztálylétszám. Annyi 
diákkal szerettem dolgozni, ahányan osztályunkban voltak. Minden diák a 
maga sajátosságaival, személyiségével egy újabb kihívást jelentett számomra. 
Talán ezt szeretem a legjobban a szakmámban, hogy mindannyian mások 
vagytok, ahány diák annyi perspektíva.  

Mi: Milyen eseményeket szervezett inkább osztálya számára?  

C.A.: Mivel gyakori volt a magaviseleti probléma, ezért törekedtem 
konfliktus megelőzéssel vagy konfliktus kezeléssel foglalkozni. Ezenkívül 
tevékenységeinkben hangsúlyozni próbáltam az elfogadás, alkalmazkodás, 
önértékelés, szerepvállalás és együttműködés fontosságát. A sok 
csoportmunka mellett természetesen az egyén fejlesztésére is próbáltam 
hangsúlyt fektetni. Minden évben megszerveztük az osztálydíszítéseket, 
Mikulás napján kedveskedtünk egymásnak, nem felejtettük el a szülinapokat, 
a nőnapot és az anyák napját. Büszkén kijelenthetem, hogy majdnem minden 
iskolai tevékenységen szokott lenni VIII.C.-t képviselő diák, lehet szó 
tantárgyversenyekről vagy kulturális eseményekről. Ezt lényegesnek tartom 
egy osztályközösség életében.  

Mi: Milyen negatív, illetve pozitív élményei voltak?  

C.A.: Számomra ez a négy év teljesen pozitív élmény, mert felfele ívelést 
észlelek, ami az osztályközösség és az egyének fejlődését illeti. Negatív 
élményem az, hogy Gellérd Vilike nem folytathatta tanulmányait velünk. 
Vilike halála nagyon megrázott mindannyiunkat. Ez számomra maradandó 
negatív élmény. 

Mi: A diákok mik iránt érdeklődtek inkább? Mik voltak a tapasztalatok?  

C.A.: A VIII. C. osztály eléggé sokszínű, ami az érdeklődési köröket illeti. 
Mindenki ért valamihez, így kiegészítettük és kisegítettük egymást. Van 
akinek nagyon jó a kézügyessége, fantáziája, vannak vezető egyéniségek, 
konfliktust orvosló egyének, vannak sportolóink, van aki olvasni és 
információk után  kutakodni szeret, mások meg megjavítani szeretik, azt ami 
elromlott. A legtöbben szeretnek segítséget nyújtani.  
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Belekóstoltunk a színjátszás világába 
 

Szeptember derekán ketten a Gaál Mózes Általános 
Iskolából csatlakoztunk a javarészt már összeszokott Alteregó nevű, 
amatőr színjátszócsoport tagjaihoz. Korábban már volt alkalmunk a 
színjátszásra, két csoportban is, az egyikkel a Csipike bábcsoportot 
képviseltük általános iskolás korunk óta, a másik pedig az iskola 
kapuin belül történt, két éven át. Ezek során több darabban vettünk 
részt, kisebb és jelentősebb szerepekben egyaránt, de az Alteregó 
valami újat hozott nekünk.  

Már az első találkozásokkor családias hangulatot 
tapasztaltunk, amit javarészt Cristian Blankának és Gaál Tündének, a 
csoport vezetőinek, meg a már idősebb, "alteregós tapasztalattal" 
rendelkező diákoknak köszönhetünk. A csoport legkisebb tagjaiként 
bár, de azonosulhattunk a többiekkel. Öt hónapos felkészülés vezetett 
a darab színpadra állításához, amelyet először a baróti közönség 
tekinthetett meg.  

Célunk az emberközeliség volt, a politikába belefáradt 
embereknek a színpadi jellemeken keresztül nyújtani élményt, 
humorral fűszerezve. Döbbenten élveztük magunk is az előadást, ami 
alatt mindazt, amit a próbák során megéltünk, ami nekünk örömet 
szerzett, a hatalmas nézőközönséggel is megoszthattuk. Ez a nagy 
siker késztetett minket arra, hogy az előadás egy rövid turnéba 
torkolljon. 
Így a baróti után, Erdőfülében örvendeztettük meg az embereket, 
később egy felkérésre (ami szintén meglepetéssel és elégedettséggel 
töltött el), Székelyudvarhelyen állhattunk közönség és egy hozzánk 
hasonló, fiatal színjátszócsoport elé.  Az utolsó állomás Nagybacon 
volt, ahol ismét családias fogadtatásban volt részünk.               De a 
sikerélmény ellenére, mégis elkeserítő volt a tudat, hogy egy időre 
szüretelnek a kacagástól hangos próbák, a fellépés előtti idegeskedés, 
az öltözőben vihorászó csapattársak képe elhalványul, és hogy (talán) 
búcsút mondtunk a Postaládának.  

Reményeink szerint, a hosszú nyár során lesz lehetőségünk 
együtt kirándulni, vagy akár színre vinni ismét darabunkat. A 
színjátszás varázsa mai napig bennünk él, és ezúton is köszönjük 
azoknak a tanároknak és diákoknak, akik megtiszteltek jelenlétükkel 
valamelyik előadásunkon. 
   Lázár Kinga és Tókos Ágota 
 
 

 

 
Megkérdeztük… 

                           (Interjú tanárainkkal) 

Megkértük Vida Enikő tanárnőt, hogy válaszoljon pár 
kérdésünkre. A következő válaszokat kaptuk:  

P: Gyermekkorában gondolta- e, hogy majd pedagógiai pályára 
lép?  

V.E.:Ha konkrétan nem is tudtam megfogalmazni, azért úgy 
gondolom, hogy már voltak jelek arra, hogy kapcsolatom lesz 
ezzel a szakmával illetve elhívatással. Kislány koromban nagyon 
sokszor játszottunk a szomszéd lányokkal iskolásdit, és ezekben a 
játékokban rendszerint én voltam a tanítónéni. Ami érdekes 
számomra is, hogy rendszerint matematika műveleteket írtunk a 
kinevezett „táblára”.  

P: Hogyan lett mégis pszichológus?  

V.E.:Több évnyi óvónői munkám során gyakran találkoztam 
különböző gyermekkori problémával, amik meghaladták 
felkészültségemet. Tehetetlennek éreztem magam, pedig a 
legnagyobb odaadással segítettem volna. Így határoztam el, hogy 
elvégzem a kolozsvári „Bábes- Bolyai” Tudományegyetem 
pszichológia szakát. Majd ezt kiegészítettem mesteri képzéssel 
ugyancsak a pszichológia területén. Késöbb pedig négyéves 
pszichoterapeuta képzést választottam és végeztem.  

P: Mivel fordulhatunk önhöz mi, diákok?  

V.E.:Sok és változatos helyzetben ajánlott iskolapszichológushoz 
fordulni. Például, ha szeretnéd jobban megismerni önnmagad, ha 
fejleszteni szeretnéd kommunikációs készségedet, ha általában 
nehezen tudsz figyelni órákon a magyarázatra, ha társas, vagy 
teljesítmény helyzetekben szorongsz (pl. felelés, szereplés, 
dolgozatíras esetén stb.). Ha úgy érzed társaid nem fogadnak el, ha 
nehezen megy a tanulás, ha van valami olyan problémád, amelyet 
nincs kivel megbeszélned, ha konfliktusaid vannak szüleiddel, 
tanáraiddal, vagy akár társaiddal, ha párválasztás terén vannak 
kérdéseid, ha pályaválasztás, továbbtanulás terén vannak 
kérdéseid. A felsoroltak mellett bizalommal fel lehet keresni a 
kabinetet akkor is ha egy aktuális, vagy korábbi élményedet 
szívesen megosztanád, vagy amikor egyszerűen kíváncsi vagy, mi 
a véleményem.  

P: Mi tudja legjobban feldobni a napját?  

V.E.:Hogy mi tudja feldobbni a napomat? Délelőtt, vagyis a nap 
első felében a jól elvégzett munka öröme, az ha segíthettem 
valakinek vagy valakiknek abban, hogy jobbá, könnyebbé váljon 
az életvitele, egy- egy pozitív visszajelzés diák vagy felnőtt 
részéről, hogy jó a kabinetben lenni, hogy tisztábban látja a 
problémáját, ha megnyugvást eredményezett a közös beszélgetés, 
ha sokkal jobb a kapcsolata szüleivel vagy társaival, ha tetszett az 
állampolgári óra. Délután, a családtagjaim sikerei, örömei az én 
örömeim is.   

  Gaál Zelma Anett és Nagy Adrienn  

 



 

  
       

 

 

 

 

 

 

Nyelvek szerepe 

A történelem során számtalan lehetőség alakult ki az 

utazásra, különböző országokba való kirándulásokra, vagy 

betelepülésekre, azaz más nemzetekkel való találkozásokra. A 

huszonnegyedik században, ahol egy repjegy megvásárlásába kerül 

eljutni a kék bolygó bármely pontjára, felmerül bennünk a kérdés, 

hogy hogyan fogja magát az utazásra vetemedett ember 

érvényesíteni egy idegen országban. Persze nem ez az egyetlen 

dolog, ami miatt ajánlatos a nyelvtanulás. 

Egy új nyelv új távlatokat nyit, új népek, új kultúrák, új szokások 

sokszínű rengetege tárul fel előttünk. A nyelvek tanulásához persze 

érzék kell, minden nyelvnek sajátos íze van, aminek ráérzése időt 

vesz igénybe.  

Diákként a nyelvtanulás nem a jegyhajszolásról kellene szóljon, 

hanem arról hogy maximálisan figyeljük a tanárnő utasításait, hogy 

nyelvtanilag majd szókincshasználat terén is rendbe tegyünk egy 

nyelvet.  

Személy szerint kilencedik osztálytól is nagy hangsúlyt szeretnék 

fektetni a nyelvekre, hogy akármilyen országba jutok az évek során, 

ne legyen gát a nyelvi tudatlanság. 

Lázár Kinga és Tókos Ágota 

 

 

 
 

  

DIÁKOLDAL 

  

 

 

 

Húsvét 

Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus 
feltámadását. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a 
legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában .  

Hogyan ünnepelik a. Húsvétot a városokban, a falukban? 
A régi hagyományok falun jobban megmaradtak, mint a 
városokban. A lányok tojást festenek és várják a locsolókat. 
Régebben a nők piros tojást hagyma héjjal festettek, vannak akik 
napjainkban is ezt a módszert alkalmazzák. Mások a modern 
módszert használják, vagyis festékkel színezik a tojást .  

A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek 
legősibb jelképe. Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem 
nagyságát s az élettelenből az élőbe való átmenet rejtélyét 
jelképezni.  

A fiúk régebben vödörrel, vizzel mentek locsolni, falun még most 
is így van.  

Mi így véljük:  

Szerintem a Húsvét egy jó hagyomány és összehozza a barátokat. 
Én annyira nem tartottam be a hagyományt, mert én nem vízzel 
locsoltam, hanem parfümmel.  

(Nagy Gellért)  

A Húsvét egy különleges ünnep. Nagyon szeretek tojást festeni 
viszont különböző illatú parfümökben illatozni kevésbé.  

(Szász Mónika)  

A Húsvét egy érdekes ünnep. Tele érdekes szokásokkal, 
hagyományokkal. Nagy izgalommal készülök az ünnepre. A 
tojásfestés a kedvenc részem.  

(Moroianu Anna)  

Szeretnénk ha ez a szokás megmaradna és a fiúk több helyre 
járnának locsolni, a lányok meg nagyobb lelkesedéssel várnák 
őket.        
   Moroianu Anna és Szász Mónika 

 

 

 

 

        Diákdoboz 

                    Viccek 

Biológia órán dolgozatot írnak a gyerekek. 

-Pistike ne puskázz! 

-Én nem is puskáztam! 

-Ne hazudj láttam,  hogy a bordáidat számolod! 

* 

A marek tanárnő megkérdezi a gyerektől: 

-Mi lesz akkor, ha van 3 almád, és a testvéred megesz belőle kettőt? 

Móricka válaszol: -Nagy verekedés!   Baló Csenge 

     

Diákdoboz 
Tudtad-e hogy… 

 
..Kínában már palackozott ausztrál levegőt is árulnak? 
..ha túl sokat ettél, a hallásod kicsit eltompul? 
..a leggyorsabban a középső ujjon nő a köröm?  
..tüsszentéskor minden testi funkció leáll? A szívdobogás is! Éppen 
ezért lehetetlen nyitott szemmel tüsszenteni.  
     

Jîtaru Vasile 
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Stressz, stressz, stressz... 

 

  Köztudott tény, hogy a stressz újabb stresszt generál. Néha a 

legkisebb dolog is elég ahhoz, hogy úgy érezzük, betelt a pohár. 

A tartós stressz megbénít. Épp ezért arra gondoltunk, hogy 

megosztunk veletek pár olyan tippet, amely oldja a feszültséget.  

 Nevessük ki magunkat és a mosoly se hagyja el az 

arcunkat, ez mindig biztos megoldás. 

 Sétáljunk! Legjobb a természetben, egyedül vagy 

olyan emberek társaságában, akik pozitív energiákat 

sugároznak felénk. 

 Aludj! Légy pihent! Úgy könnyebben mennek a 

dolgok. 

 Szabadulj fel a zene által!  

 Szánj időt magadra! Az általunk igazán kedvelt, aktív 

és konstruktív tevékenységgel oldhatjuk a feszültséget. 

 Sokat segít, ha a stresszes ember megtanul valamilyen 

relaxációs vagy meditációs technikát. 

   Tudjuk, hogy a stressz az emberek mindennapjaira és 
életére nagy hatással van, de amennyiben tudunk, próbáljunk 
meg felszabadulni korunk népbetegsége alól.  

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

 
Kellemes vakációzást kívánunk! 

 


