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Általános Iskola
Székelyudvarhely

2010. március 22.

11. szám

TAMÁSI ÁRON ELMÉLETI LÍCEUM (öt osztály indul).
– Matematika-informatika két osztály, 60 hely. Az egyik an-

gol bilingv profilú.
– Természetismeret egy osztály, 30 hely.
– Filológia egy osztály, 30 hely.
– Teológia (római katolikus) egy osztály, 30 hely. Vokacionális.

BENEDEK ELEK LÍCEUM (egy osztály indul).
– Természetismeret, 30 hely. Angol bilingv profil.

BACKAMADARASI KIS GERGELY REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (két
osztály indul).

– Matematika-informatika egy osztály, 30 hely.
– Teológia (református) egy osztály, 30 hely. Vokacioná-

lis.
DR. PALLÓ IMRE MÛVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA (két osztály in-
dul).

– Képzõmûvészet egy osztály, 30 hely. Vokacionális.
– Zene szak - egy osztály, 30 hely. Vokacionális.

MARIN PREDA ELMÉLETI LÍCEUM (két fél osztály).
Román nyelven folyik a tanítás.

– Természettudományok fél osztály, 15 hely
– Óvónõ-tanító fél osztály, 15 hely

KÓS KÁROLY IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA (három osztály indul).

„Elõtted a küzdés, elõtted a pálya…”

EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA (öt osztály indul).

BÁNYAI JÁNOS MÛSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA (öt osztály indul).

Híreink
Január 11-én a Benedek Elek Me-

semondó Verseny elõdöntõjére a kö-
vetkezõ tanulók jutottak el: Simó And-
rea, Német Ágota V. B, Balázs Judith,
Fülöp Ágnes, Szász Zsuzsánna VI.A.
Balázs Judith tovább jutott a döntõre.

Január 18-án a városi népdalvetél-
kedõn Jenei Petra VI. A osztályos ta-
nuló II. díjat nyert, a következõ tanu-
lók dicséretben részesültek: Fekete

Anna (II. A), Pál Réka (II. B), Simó Pet-
ra (III.A), Sándor Beáta (III.B), Dósa
Eszter (IV.B).

Január 23-án a Matematika ver-
seny körzeti szakaszán Gál-Joó Melá-
nia VII.A  II. helyezést, Lukács Róbert
VI.B III. helyezést ért el. Ozsváth Ar-
nold VIII.A, Biró Júlia, Szász Bálint VII.
A, Balázs Judith VI.A, Imre Orsolya
V.B osztályos tanulók dicséretben ré-
szesültek.

Február 11-én a Benedek Elek Me-

semondó döntõjén az V-VIII osztályo-
sok közül Balázs Judith VI.A osztályos
tanuló az elsõ díjat nyerte.

Február 13-án Szentléleken szer-
vezte meg a Romániai Magyar Dalos-
szövetség a népdaléneklési versenyt.
Iskolánkat Sándor Éva, Szigyártó Noé-
mi III.B, és Jenei Petra VI. A osztályos
tanulók képviselték.

Jenei Petra a II. díjat nyerte.
(Folytatás a 10. oldalon)

Nyolcadikos osztályos diákjaink döntés elõtt állnak. Az alábbiakban diákok és szülõk figyelmébe ajánljuk a 2010-2011-es
tanévben induló IX. osztályokat.



2.  Stella Scholae

Tanáraink emberközelbõl

Név: Biró G. Albert
Születési dátum: 1950. március 16.

Ahol tanultam:
- Sóvárad  I-VIII. osztály,
- Szováta  IX-XII. osztály,
- Bukaresti  Egyetem - Fizika szak,
- Marosvásárhelyi Pedagógiai Fõis-

kola - Matematika-fizika szak,
- Kolozsvári Egyetem - Matematika

szak.

Ahol tanítottam:
- 1974-1981: a 7-es számú Általá-

nos  Iskola Torda - fizikatanár;
- 1982-1988: a 4-es számú Általá-

nos  Iskola  Székelyudvarhely - mate-
matikatanár - igazgató;

- 1989-tõl a 6-os számú Bethlen
Gábor  Általános  Iskola  Székelyudvar-
hely - matematikatanár.

Tordán magam után hagytam egy
mûködõképes fizika laboratóriumot,
több saját fejlesztésû kísérleti esz-
közzel. 

A  4-es  számú Általános Iskolában
a többi matematikaszakos kollegával
matematikakabinetet hoztunk létre. 

A Betlen Gábor Általános Iskola ta-
náraként fejlesztettem ki a díjnyertes
UBIM tárgyi modellezõkészletet,és
itt kezdtem alkalmazni a GEONEXT
számítógépes modellezést.

Már középiskolásként és egyete-
mistaként átélhettem a „láthatatlan”
megjelenítésének nagyszerû élmé-
nyét, segítve a matematikával vagy
fizikával küszködõ társaimat.

Nehéz döntés volt ezt a pályát vá-
lasztani mivel a tanári pálya sokoldalú
képességeket igényel, amelyek közül
én kevéssel rendelkezem. Mindez ar-
ra ösztönöz, hogy szüntelenül képez-
zem magam, hogy tanítványaim ne
kerüljenek hátrányos helyzetbe taná-
ruk esetleges szûklátókörûsége miatt.

Mi a tanári hitvallása?
Már többen is megfogalmazták:

„A diák nem egy edény amit meg kell
tölteni, hanem egy fáklya amit fel kell
lobbantani!”

Mindig szeretném úgy megszer-
vezni a tanulási folyamatot, hogy a
különbségek és nehézségek dacára
tanulóim rendszerbe lássák az általá-
nos iskolai matematikát, és tudják azt
sikeresen alkalmazni a továbbtanulás-
ban.

Mire emlékszik szívesen?
Szívesen emlékszem tanítványaim

sikereire, hiszen ez tükrözi munka
eredményességét. Pedagógusként,
tanárként az eredmény nem azonnali,
évek telnek el a visszajelzésig.

Mit szeretne a jövõre nézve?
Szeretném ha továbbra is lenne

elég erõm, energiám és lelkesedé-
sem, hogy továbbra is hozzájárulhas-
sak iskolám versenyképességének
megõrzéséhez.

Szándékom a jövõben is segíteni
tanítványaimat, hogy megismerjék
saját képeségeik határait és a legjob-
bat hozzák ki magukból.

Mi az UBIM módszer- és eszközrendszer
lényege ?

- UNIVERSAL BASIC INTELLIGENCE
MODELLING - vagyis az értelmesség
alapvetõ  háttérképességeinek átfo-
gó alakítása tárgyi modellezéssel, kü-
lönös tekintettel olyan képességekre
mint a :

- numerikus gondolkodás,
- percepciós gondolkodás,
- térérzék,
- mûszaki érzék,
- precizitási készség,
- elemzõkészség
- szimbolikus,verbális gondolkodás.
Matematikát tanítók a tanulókkal

együtt dolgozva fordítják le annak fogal-
mait, összefüggéseit, sajátos gondolko-

dásmódját, a folytonosan  változtatható
modellek nyelvére, játszva fedezve fel a
matematika legrejtettebb titkait.

Számûzi az unalmat a tanóráról, és
a túlzott megterhelést, mert mindig a
tanulók legközelebbi fejlõdési zónájá-
ban hat az egész személyiségre.

Összefüggéseiben vizsgálva az isko-
lai matematika legkifejezõbb konkré-
tizációit a tanulók változatos érzékle-
tek formájában sajátítják el a tudást,
és a jártasság szintû készségeket.

Állandó visszacsatolást biztosít az
elõrehaladás mértékérõl, úgy a tanár-
nak mint a tanulónak.

Személyessé téve a matematikata-
nulás szakaszait, sikerélményt ered-
ményez.

Valósághû szerkezetekkel megje-
lenítve a láthatatlan kapcsolatokat, a
tanulók alkalmazható tudást szerez-
hetnek.

Tanulás közben

Tanulói kiskészlet



Az iskola csillaga  3.

Élménybeszámoló

Úgy gondolom, hogy az osztályfõnöki
szerepkör fontos része a közösségfejlesz-

tés, ennek kapcsán pedig az osztályki-
rándulások szervezése, lebonyolítása is.

Ezáltal a társas együttlét kulturált for-
máinak, az elemi viselkedés íratlan sza-
bályainak (illem) megismertetése, betar-

tása. Egy-egy ilyen alkalomkor elérhet-
jük, hogy tanulóink törõdjenek egymás-

sal, jobban megismerhessék egymást,
közös célokat tûzzenek ki, és az osztály-
társakkal közösen szerzett élmények pe-
dig erõsítik a közösség összetartozását. 

Íme egy élménybeszámoló, amelyet
Veress Noémi és Magyari Tímea készí-

tettek a VII. b osztályból.  

2010. március 6-án, szombat reggel 9
órakor nagy izgalommal gyülekeztünk
az iskola elõtt, hogy indulhassunk Ivó-
ba, hétvégi kirándulásra. Kíváncsian el-
mélkedtünk azon, hogy milyen lesz  a
fogadó, amiben majd alszunk, de nem
kellett sokáig gondolkoznunk rajta,
hisz rövid idõn belül már ott is voltunk.
Mindenki lerohanta a házat és a szobá-
kat, hogy minél hamarabb tegye le a
csomagját, és induljunk ki a nagy hóba
játszani.

Hógolyóztunk, és csináltunk néhány
fotót is. Egy kis idõ múlva egy dombra
mentünk ki, ahonnan zsákokkal csúsz-
tunk be. Kb. 2-3 óra múlásával nagy vi-
zesen visszatértünk a házba. Miután át-
öltöztünk, ebédeltünk egy jó nagyot.
Késõbb, mi lányok krumplit hámoz-

tunk, és az osztályfõnöknõnk segítségé-
vel finom krumplipaprikást készítet-
tünk, amelyet aztán jóízûen fogyasztot-
tunk. Ezután beszélgetéssel, különbözõ
társasjátékokkal, kártyázással, kacará-
szással töltöttük az idõt késõ estig.

Este 12 órakor lefeküdtünk, ami
nem azt jelenti, hogy el is aludtunk.
Persze másnap reggel nagyon álmosan
mentünk reggelizni. 

Mindezek után a fiúk focizni, mi, lá-
nyok szánkózni, síelni mentünk.

Nagyon tetszett mindenkinek ez a
remek kirándulás.

Szomorúak voltunk, amikor vasár-
nap délután haza kellett jönni, de biza-
kodva várjuk a következõ együtt tölten-
dõ hétvéget, kirándulást.

Interjú Dániel Tamással, isko-
lánk volt tanulójával, a refi di-
ákpolgármester-jelöltjével

Milyen volt a Bethlen Gáborban az
életed?
Az igazat megvallva szerettem ide járni,
bár nem volt mindig felhõtlen az élet.
Nehéz volt fõleg a nyolcadik osztály, de
mindig részt vettünk az iskolán kívüli
tevékenységekben is. Mozgalmas volt
az itt töltött négy év. Szinte magam
elõtt látom az eseményeket: iskolakez-
dés, karácsonyi vásár, farsang, suli-
napok, sportrendezvények, kirándulá-
sok, évzárok.  
Kihasználom az alkalmat, hogy megkö-
szönjem volt osztályfõnökömnek, Nagy
Ilona tanárnõnek, hogy a négy év alatt a
logikus gondolkodásra megtanított
bennünket.
Milyen a mostani életed a jelenlegi is-
koládban?

Eseményekben gazdag, hiszen ren-
geteg iskolán kívüli tevékenységet szer-
vez a diáktanácsunk: gitárestek, film-
klub, bulik, viccmondó estek, sport. Je-
lenleg is a Sporthét zajlik. Feltehetnénk
a kérdést, hogy az iskola mellett, hogy
jut idõm/idõnk a többire, de elmondha-
tom, hogy aki tenni, szervezni szeret, az
megtalálja a lehetõséget arra, hogy pár-
huzamosan több dolgot is végezzen.
Milyyen szerepe van a diákpolgármes-
ternek és miben?

Elsõsorban szimbolikus, de az UFF
(Udvarhelyi Fiatal Fórum)-fal közösen
irányítja a helyi diákság életét. Más-
részt, az hogy valami színeset, újat hoz-
zon a diákság életébe. Ugyan csak fel-
adatkörébe tartozik, hogy a diákság
gondját, baját a város vezetõsége elé
terjessze. Számomra a diákpolgármes-

teri tisztség nem kiváltság, hanem szó
szerint vett szolgálat. Egy vezetõnek a
feladatait nem tehernek, hanem kihí-
vásnak kell vennie.
Az egyik ígéreted az volt, hogy meg-
választásood esetén az általános isko-
lák diákságának életére is nagyobb
hangsúlyt fektetsz. Ezt hogyan gon-
doltad el?

Olyan programok szervezése, amely-
bõl az általános iskolák is kivehetik a
részüket, illetve nekik szólnak. Meg-
gyõzõdésem, hogy az általános iskolá-
kat is be kell vonni a városi rendezvé-
nyekbe. Hiszen pár év múlva õk irá-
nyítják majd a diákság életét. Eddig
egy diákpolgármester-jelölt sem vállal-
ta ezt, hogy nemcsak az õt támadó és
megválasztó diákságot, hanem az egész
diákságot képviseli.
Gondolod, hogy sikerülhet nyerni?

Nem vagyok pesszimista, ezért azt
gondolom, hogy esélyünk van rá. A ta-
valyelõtt már sikerült refist ültetni a
diákpolgármesteri székbe. Valaki azt
mondta nekem, hogy akkor lesz refis a
diákpolgármester, amikor Amerikában
fekete elnök lesz. Amint tudjuk ez már
sikerült, úgy, hogy már csak az van hát-
ra, hogy újra refis diákpolgármestere
legyen Udvarhelynek. 

Ha sikerül nemcsak személyes, ha-
nem mindannyiunk sikerének tekin-
tem. 
Áprilisban kerül sor a gólyabálunkra,
amelyre te iss hivatalos vagy. Mit
üzennél az ötödikeseknek?
Az üzenném, hogy mindenképpen ve-
gyetek részt, hiszen a gyõztes pár egy-
egy pizza utalványt kap. :) Köszönöm,
hogy vették/vettétek a bátorságot, hogy
elolvassák/elolvassátok az interjút.

Dobai Zsuzsa, VIII.B

Zöld iskola program

A TRE-F egyesület szervezésében
egy iskolák közötti verseny indult eb-
ben a tanévben.  

A versenybe negyvenhét iskola ne-
vezett be. 

Az iskolánkból a hetedikeseket von-
ták be a programba. Öt hónapon ke-
resztül sok zöld pontot tudunk gyûjte-
ni, ha megoldjuk a feladatlapokat, ha
elvégezzük a gyakorlati tevékenysége-
ket és ha „ügyeskedünk”.

2010. januárjában kaptuk kézbe az
elsõ feladatokat. A feladatlapok megol-
dásával sok érdekes dolgot tanultunk. 

Készítettünk újrahasznosítva a fe-
nyõfát gyöngytartót, fogast, régi rovar-
gyûjteményes dobozból ékszerládikát.
A laboratórium terrárium tetejét csem-
pével vontuk be, újrahasznosított pa-
pírból kaspót készítettünk. 

Barkácsoltunk madáretetõt, és abba
madárkalácsot készítettünk. 

Tanulmányoztuk az állatok lábnyo-
mait, a tudósok életét, az izzólámpa
történetét. Ellátogattunk a víztisztító-
hoz, és sok receptet tudtunk meg a
nagyszüleinktõl.

Jól érezzük magunkat, sokat tanu-
lunk, hiszen hátra van még három for-
duló. Reméljük azokban is ügyeskedni
fogunk.

Both Eszter, VII.A



4.  Stella Scholae

A csodagyógyszer

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy gyönyörû palota. Lakott ben-
ne egy király a lányával, de az a lány
olyan, de olyan csúnya volt, hogy szé-
gyelt kimenni az utcára, mert ha ki-
ment mindenki csúfolódott vele.

Egyszer a királylány megbetegedett.
A király kihirdette, hogy aki megfelelõ
gyógyszert visz a lányának, annak ad
három zsák pénzt. 

Sokan mentek, de senki sem a jó
gyógyszerrel. Végül egy szegény ember
jó gyógyszerrel ment, egy gyógynö-
vénnyel, de a király nem hitte, hogy jó
és azt mondta:

– Vidd a gyógynövényed vissza oda,
ahonnan hoztad, úgy sem hat!

– Kérem, csak próbáljuk ki, gyógyte-
át készítek, és a királylány megissza,
hátha mégis jobban lesz.

A király hagyta, hogy elkészítse a te-
át. 

Elkészítette a teát, és a királylány
megitta.

Láss csodát meggyógyult, de nem
csak meggyógyult, hanem szép is lett,
de olyan szép, hogy a napra lehetett
nézni, de rá nem.

Erre úgy megörült a király, de még
jobban a királylány, hogy majd kiugrot-
tak a bõrükbõl.

A szegény ember megkapta a pénzt
és megmutatta a fiának.

Erre nagyon megörült a fia. 
Az ember elgondolkozott azon, hogy

a fia elég nagy ahhoz, hogy feleségül ve-
gyen valakit, csak kit vegyen el? El-
mondta a fiának amit gondolt,  és a fia
is helyeselte.

Elvitte a fiát a királyhoz, hogy hátha
neki adná feleségül a világszép lányát.

A lánynak tetszett a fiú és a fiúnak is
a lány. A király megkérdezte a lányától:

– Beleggyezel-e a házasságba?
– Igen.
– Akkor jó, mert én is.
– És neked tetszik-e a lány? - kér-

dezte az ember.
– Igen! - Felelte a fiú
A pap összeeskette õket, és nagy la-

kodalmat csaptak.
Még ma is élnek, ha meg nem hal-

tak.
Sebestyén Eszter III.A

A kincskeresés

Egy nyári napon, Marci és Dezsõ el-
határozták, hogy elmennek kincset ke-
resni. Felkészültek az útra. Útközben
találkoztak egy öreg nénivel. A néni
adott nekik egy furulyát és azt mondta:

–  Ha segítség kell, fújjatok belé!
Az öreg néni már ott sem volt.

Mentek tovább. Mentek mendegéltek.
Egyszer azt mondta Marci:

– Te Dezsõ, hát nem pont innen in-
dultunk?

– De igen. Most mit tegyünk?
– Fújjunk belé a furulyába! - Mond-

ta Marci.
Hát beléfújtak. Egyszerre egy ezüst

kutya termett elõttük. Azt kérdi:
– Mit parancsolsz édes gazdám?
– Merre menjünk, hogy kincsre lel-

jünk?
– A világ végére! - Mondta a kutya

és eltûnt.
– De hát hol a világ vége? - Kérdi

Dezsõ Marcitól.
– Fújjunk belé még egyszer a furu-

lyába. - Felelte Marci. Belefújtak és
egy arany kutya jelent meg.

– Mit parancsolsz édes gazdám?
– Merre van a világ vége?
A kutya adott egy térképet és el-

tûnt. Marci és Dezsõ követték a térké-
pet, amíg a világ végére értek. Mikor
oda értek újra a furulyába fújtak. Most
egy gyémánt kutya jelent meg.

– Mit parancsolsz édes gazdám?
– Mi a teendõnk, hogy kincsre lel-

jünk?
– Menjetek be a fekete kapun és ott

egy hétfejû sárkány, az egyik fején van
egy kulcs, azt szerezd meg, és tovább
kitalálod, mit kell tenned.

A fiúk bementek. A sárkány már tü-
zet akart okádni, amikor Dezsõ felug-
rott a hátára és lerántotta a kulcsot. A
sárkány egyszeribe eltûnt. 

A földön volt egy lakat, fel akarták
venni, de nem sikerült. Belerakták a
kulcsot és kinyílt. Telis-tele volt kincs-
csel, ezüsttel, arannyal, gyémánttal.

A fiúk felpakolták a kincseket, és
hazaérve szétosztották. Jutott minden-
kinek belõle.

Aki nem hiszi, járjon utána.
Boros Anna III.A

A robotcsalád 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy robotcsalád. A családban tízen
voltak, két felnõtt és nyolc gyerek, ab-
ból négy fiú és négy lány.

Egyszer csak eljött az õsz.
A robotgyerekek elindultak az isko-

lába úgy, hogy a legkisebb volt leghá-
tul. Egyszer csak, mikor a nagyok nem
figyeltek a legkisebbre észrevétlenül
elrabolták.

A legnagyobb vette észre, hogy el-
tûnt. Felkiáltott:

– Eltûnt a húgunk! Gyorsan elkezd-
ték keresni. Miközben keresték elra-
bolták a legkisebb fiút is. Azt mondta a
legnagyobbik fiú:

– Menjünk haza, mert minket is el-
rabolnak. Belegyeztek. Mikor hazame-
netek elmesélték, hogy mi történt az
iskola felé.

A két gyermeket egy félelmetes ga-
rázsba zárták be. A legkisebb lány lát-
ta a filmekbe, hogy hogyan szakítsák el
a kötelet. El is szakította és elszöktek.

Mikor hazaértek megünnepelték,
hogy újra látják egymást.

A testvérek megfogadták, hogy ez-
után jobban ügyelnek egymásra.

Vajda Szidónia III.A

Egérke 

Én egy kicsi egér vagyok,
a macskával szembeszállok.

Kissé vékony a hangom,
de látjátok, bátor vagyok.

Becsületem tiszta-tiszta,
engem nem vihetnek rosszba.
Minden percen készen állok,
a macska elõl elszárnyalok.

A tegnap majdnem elfogott,
a farkamból leharapott.
Azóta én beparázom,

a veszélyben szinte fázom.
Lukács Andrea III.A

Mi írtuk ....
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1. Dacã veþi aºeza în ordine propozi-
þiile care urmeazã, veþi obþine un frag-
ment din Amintiri din copilãrie. (episo-
dul cu Pupãza din tei).

a) de unde era 
b) s-o vând
c) Eu, fiind ascuns în cãmarã 
d) cãci era tocmai lunea, într-o zi de 

târg 
e) sar cu dânsa pe sub streaºina casei ºi
f) cum aud unele ca aceste 
g) mã duc de-a dreptul în târgul vitelor 
h) umflu pupãza
i) iute mã sui în pod.

2. Treceþi verbul corespunzãtor în
dreptul fiecãrui grup de cuvinte scris
diferit.

a) De ce a vrut  sã mã tragã pe sfoarã?
b) S-a prefãcut cã n-a bãgat de seamã  

ce se întâmpla .
c) Fãrã sã mai spunã un cuvânt,a luat-o

la sãnãtoasa spre casã.
d) M-am bucurat când am vãzut cine-mi 

iese înainte .
e) Am sã vã dau de ºtire  îndatã ce ajung

acasã.
f) De ce nu-l bagi în seamã ?
g) Mi-aduc aminte, ca acum, de poves-

tea  pe care ne-a citit-o anul trecut.

Játék szavakkal

Író és mûve

Olvasóink feladata a függõleges so-
rok kitöltése. Helyes megfejtés esetén
a 4. vízszintes sorban egy regény címét
olvashatják össze. Mi a regény címe, és
ki az a jeles író, költõ, aki ezt a mûvet
megalkotta.

1. Erdei kúszónövény.
2. Nyitott lugas.
3. Dallam.
4. 1893-1947 között élt német író.
5. Morbilli.
6. Idõsebbnek látszik évei számánál.
7. nevezetes az itt készült icce.
8. Tartósításra szolgáló szárítás.
9. Drámai elbeszélõ költemény.
10. Afrikai kérõdzõ.
11. Rostand írt róla drámát.
12. Adodó lehetõség.

Felhívás!

Arra kérünk, hogy a megoldott

feladatokat dobjátok be az erre

kijelölt ládába, határidõ:

április 30.



Írd be a szavakat a megfelelõ helyre!

A skótok „nemzeti szörnye”
Angol -szótanuló keresztrejtvény

1. Ordne die Sätze in der richti-
gen Reihenfolge! 

An einem warmen Tag fliegen die jun-
gen Vögel aus dem Nest.
Das Weibchen brütet und wird dabei
vom Männchen gefüttert. 
Die Blaumeise baut ein Nest. 
Die geschlüpften Jungen sind nackt
und blind.
Das Weibchen legt die Eier. 
Die jungen Blaumeisen müssen
ständig gefüttert werden

2. Das geht doch nicht- Schreibe
die Sätze richtig auf!

Ich höre mit der Nase den guten Duft.
Ich rieche mit den Ohren die Musik.
Ich sehe mit der Hand den weichen
Stoff.
Ich fühle mit den Augen den Hund.
Ich laufe mit der Hand nach dem Ast.
Ich greife mit den Füßen.
Ich gehe mit dem Mund ein Wort. 
Ich spreche mit den Füßen die Treppe
hinauf.
Ich schreibe mit dem Mund ein
Gedicht auf.
Ich sage mit der Hand den Brief.

3. Wie ist das Wetter in Deutsch-
land?

z.B  In Düsseldorf ist es sonnig. Die
Sonne scheint. Die Temperatur ist 6
Grad

Az iskola csillaga 6.6.  Stella Scholae



A két elhagyatott

Egy zúzmarás téli napon egy kóbor
kutya sétált az utcán. Ahogy mende-
gélt, megpillantott egy didergõ, ko-
pasz almafát. Közelebb ment, és azt
mondta neki:

– Látom, te is fázol!
– Látod, látod! De nem érzed! -

Mondta az almafa. Neked meleg bun-
dád van, de én mit mondjak? Még az
ágaim is töredeznek.

– Nekem sincs melegem, és még a
gazdám is elhagyott. Nincs hova men-
nem, és nincs semmi ételem. 

– Nekem se könnyû az élet. -
Mondta az almafa.

– Ne vitatkozzunk most. - Ajánlotta
a kutya. Inkább azon törd a fejed, hol
szerezhetnénk egy takarót. Vagy kettõt.

– Látod azt a kunyhót? - Kérdezte
az almafa.

– Látom.
– Ott évek óta nem él senki. Bizto-

san találsz a kunyhóban valami ron-
gyot. A kutya bement, és egy takarót
hozott ki.

– Rád dobom. - Mondta.
– És veled mi lesz? - Kérdezte az

almafa.
– Hát persze! - Mondta a kutya.
– Velem még soha nem állt szóba

senki.
– Tényleg? - Kérdezte csodálkozva

a kutya.
– Igen. Tudod nekem nincsenek

barátaim.
– Most már van. - Mondta boldo-

gan a kutya, és így érezte már nem is
fázik, mert valami felmelegítette, ami
az almafából sugárzik.

– Na és ki az? - Kérdezte az alma-
fa csodálkozva.

– Én.
A kutya és az almafa ettõl a naptól

jó barátok lettek.
Simó Andrea, V.B

A barátok

A barátokkal lenni jó,
Még akkor is, ha hull a hó.
Nélkülük nincs vidámság,
Tehát fontos a barátság.

Velük beszélhetsz mindenrõl,
A bú leesik szívedrõl.
Legyen mindig barátod
Ez az én hasznos tanácsom.

Fekete Dani IV.A

Falun

Mikor falun vagyok, jaj be jó,
Igaz lassan megy az autó.
Tökéletes ott az élet
Nyáron mindig falun élek.

Mi lenne, ha falu egy se lenne?
A világnak már rég vége lenne.
Bárcsak ott élnék, amíg élek,
Jó nagyszüleimnek segítek.

Fekete Dani IV.A

Kedves Tata!

Jól sikerült a matematika verseny,
ami februárban került megrendezésre
a Tompa László Iskolában.

Március 9-én voltunk Csíkszeredá-
ban a díjátadásra. Tavaly megyei 19.
voltam, de amikor most szólították a
díjazottakat nagyon izgultam! Mindig
csak ötöt hívtak ki, és persze hátulról
kezdték: 20-16-ig; 15-11-ig; 10-7-ig; 6-
4-ig.

Mikor már a tizedik alá kerültünk
az izgalomtól a szám is kiszáradt. Egy-
szerre már a hatodiknál tartottunk.

6 ... 5 - itt már végleg kivoltam. A
negyediknél kimondták a nevemet:
Fekete Dániel.

A városunkból is elsõ lettem. Ugye
Ti is örültök.

Szeretettel, Dani

Az esõcsepp

– Aprókáim! Mi ez a lárma?! Gyer-
tek, üljetek Cseppapó köré! Hadd me-
séljem el nektek egy vízcsepp történe-
tét.

Egy borongós esõs délután a pöt-
töm esõcsepp egy gomolygó szürke fel-
hõbõl született meg. Ezt követõen hûs
szellõ hátán ereszkedett a szárasság fe-
lé. Útközben arra gondolt, hogy mi jót
tehetne másoknak, bár ekkor hamar
eszébe jutott, hogy õ még csak kicsike.
Ekkor találkozott testvéreivel. Meg-
kérdezték „Miért olyan szomorú a
hangulatod?” Elmesélte bánatát.
„Semmi gond, tarts velünk és minden
jó lesz.” Az esõcsepp nagy örömében
elfelejtette minden szomorúságát és
testvéreivel ment. Elõször megöntöz-
ték a mezõ száraz virágait, majd elláto-
gattak a kertekbe, az erdõ állatainak is
szomjukat oltották és, hogy minden
friss és üde legyen, az ország útjáról
felmosták a port és sarat. A spárgán a
ruhákat felfrissítették. Az esõcsepp
úgy döntött, hogy megpihen. Egy szé-
pen virágzó virág szirmára cseppent.
Legördült a virág szárán így a földön
kötött ki. Hirtelen azt hitte, hogy az õ
élete ennyi volt. Míg erre gondolt sok
esõcsepp odagyûlt és csermely lett be-
lõlük. Észrevette a testvéreit is. Még
sok csermely egybefolyt és patak lett.
A patakban a gyerekek vidáman áztat-
ták lábukat, az asszonyok pedig mos-
tak. Mikor folyóvá alakultak az embe-
rek halásztak és csónakáztak. Végül a
tengerbe ömlöttek. Erre vége lett a
rossz idõnek és a fekete, kövér felhõk
mögül elõbújt a vidám napocska. A
pöttöm esõcsepp társaival együtt elpá-
rolgott.

– Látjátok aprókáim, ez volt az apró
esõcsepp története. És az unokák már
nagyon várták elsõ kalandos útjukat. 

Száva Katalin,  IV. B.

Mi írtuk ....
Az iskola csillaga 7.

Az Ember-Természet-Egészség
Verseny keretében írt 

V-VI. osztályosok
természetrõl írt versei

Eltévedt levél
A gyerekszobában a kisvonatot

erõsen megfújja a szél,
És a szoba ablakán egyszer csak 

érkezik egy váratlan levél:
„Nagy a forróság ezen a tájon,

Víz kéne ezen a napon.”
Vadlovak

Õszi éjjel
A sínre levelet fújt a szél,

Megcsípte már a tájat a dér
A tó vize tûkörré lett

A hold ragyogása belenézett
De hamarosan felkel a nap,
A kisvonat újra útnak szalad

Elfújta a nyarat a szél,
Vele az álmokat, s mindent ami szép.

Hangyák
A csodabogár

Zakatol a kisvonat,

Hegyen-völgyön át
Fúj a szél is vele szembe

De ez nem akadály.
Átrepül szép tájakat,
Még a napot is tán,
Szereti az esõvizet

Mert oltja a szomját.
Szereti a levelet is

Mert nem éhezik már. 
Így mûködik egész évben

Ez a csodabogár.
Husky-k



Tervezett programok (március, április)
Március 15. – Az 1848/49-es szabadságharc megünneplé-

se. Ünnepi mûsorral a VI. osztályok készülnek. Program-
szervezõ: Dávid Katalin, magyar szakos tanárnõ

A Zöld program márciusi feladatainak megoldása. Prog-
ramvezetõ: Fogarasi Ida, biológia szakos tanár

Március 20. – Városi szintû angol nyelvverseny V-VIII
osztályos diákoknak. Programfelelõs: Kovács Kinga, angol
szakos tanárnõ

Március 27. – Városi szintû német nyelvverseny V-VIII
osztályosokank. Szervezõk: László Krisztina, Barabás Enikõ,
német szakos tanárok

Március 19. – Az üveghegyen túl mesemondó verseny is-
kolai szakasza I-IV osztályos diákoknak. Szervezõ: Biró-
Ambrus Lenke, tanítónõ

Március 26. – Az Üveghegyen túl mesemondó verseny
körzeti szakasza (I-IV). Programfelelõs: Biró-Ambrus Lenke,
tanítónõ

Húsvéti vakáció: Április 2.- április 11.
Április 12. – Szavalóverseny I-IV osztályosoknak.Szerve-

zõ: Szász Margit, tanítónõ; V-VIII osztályoknak: Dávid Kata-
lin, magyar szakos tanárnõ

A Zöld program áprilisi feladatainak elvégzése. Felelõs:
Fogarasi Ida, biológia szakos tanár

Április 22. – Föld napi pályázat II-VIII osztályos diákok-
nak. Szervezõ: Fogarasi Ida, biológia szakos tanár

Forgalmi aszfaltrajz verseny a kis forgalmistáknak. Szer-
vezõk: Szász Ferenc, fizika-kémia szakos tanár; Balázs Ibolya,
rajz szakos tanárnõ

Országos teszt és felvételi
–  fontosabb idõpontok és információk – 

Román teszt május 4
Magyar teszt május 6
Matematika teszt  május 12
Pótszesszió: május 25 - június 2

A felvételi teszt kiszámításának módja:

Felvételi:

május 6 - jún.4 - szülõi értekezlet (VIII. osztály)
június 11-14: íratkozás a középiskolába

június 17-24: opciós lapok kitöltése
július 2-3: félévi eredményhírdetés

A nagyböjt a húsvét elõtti 40 napos
elõkészületi idõszak, ami hamvazószer-
dával kezdõdik. Jézus Krisztus 40 napi
böjtölésére, szenvedésére és keresztha-
lálára emlékeztet. Lényege a lelki meg-
tisztulás, a pénteki böjt kiterjesztése az
egész idõszakra.

Mit jelent ez? Legtöbb ember számá-
ra a böjt nem jelent mást, mint ételrõl
való lemondást, különösen a húsról.
Nem csak ez a lényeg! Számtalan dolog-
ban tarthatunk böjtöt. Például kipróbál-
hatnánk a szóböjtöt, vagyis kevesebbet
kotyogjunk órákon, ne pletykáljunk, stb.
Néhány napra lemondhatunk akár a
számítógépezésrõl, csetelésrõl, filmné-
zésrõl stb. Ha nehezünkre esik valami-
rõl lemondani, ami számunkra kedves,
tehetünk jót is, amit eddig nem tettünk,
a lényeg, hogy örömmel tegyük.

A nagyböjt utolsó hete a virágvasár-
nappal kezdõdõ nagyhét. 

Hogy miért nevezzük így ezt a hetet?
Mert Jézus Krisztus életének legfonto-
sabb eseményei ezen a héten történtek.
Kiemelném a nagycsütörtököt, amikor
az utolsó vacsora emléknapját ünnepel-
jük és nagypénteket, amikor Jézus szen-
vedésére és kereszthalálára emlékezünk.
Nagypénteknek mindannyiunk életében
fontos szerepe kell legyen, hiszen

Jézus mindenkiért meghalt a kereszten, függetle-
nül attól, hogy milyen vallásúak vagyunk, hi-
szünk-e benne vagy sem.

Ennek az idõszaknak a színe lila,
ami a bûnbánatot jelképezi. Ilyenkor
jobban figyelünk arra, hogy a fölösleges
terhektõl, kiváltképpen a lelkiektõl
megszabaduljunk. 
Segítségül egy történet:

Élt egy nagyon ambíciós férfi, aki el-
határozta, hogy nagyon híres hegymá-
szó lesz. 

Egyszer élete legnehezebb expedíci-
ójára indult. Épp egy hatalmas hegyen
mászott fölfelé, amikor tombolni kez-
dett a vihar, a hegymászó semmit sem
látott a cikázó hótól. Hirtelen elszakadt
a biztonsági kötél, ami õt tartotta, és a
férfi elkezdett lefelé zuhanni.

Sokat zuhanhatott a mélybe, amikor
fennakadt egy kiálló ágon. Megsérült,
elvesztette minden erejét, a szemét
sem tudta kinyitni. Csak ennyit tudott
kinyögni: „Istenem, ha vagy, segíts!” 

Életében idõnként imádkozott a fér-
fi, de csak most érezte igazán Isten se-
gítségét; úgy érezte, Isten az egyetlen,
aki most segíthet rajta.

Már-már teljesen megfagyott, ami-
kor a lelkében megszólalt egy belsõ hang:
„Vágd el a kötelet!” A férfi nem volt
képes elvágni a kötelet, hiszen akkor
lezuhan és meghal. Hogy mondhat ne-
ki ilyet Isten?! A hang pedig újra meg-
szólalt benne: „Vágd el a kötelet!” De
a férfi most sem tudta megcsinálni. És
ott megfagyott a hidegben, fennakadva
egy ágon, meghalt.

Másnap helikopter érkezett, mert
értesítették a mentõsöket, hogy egy
hegymászó egy ágon lóg. A mentõk el
voltak képedve, hogyan fagyhatott meg
a szerencsétlen hegymászó, hiszen csu-
pán 3 méterre lógott a földtõl. Ha hall-
gatott volna Isten szavára, mely meg-
szólalt lelkében, földet ért volna, és
nem halt volna meg.

Nekünk is vannak ilyen ferde kötõ-
déseink – rendetlenség, feleselés, ha-
ragtartás, tisztátalanság, stb. -, melynek
köteleit – hiába, hogy szólít Isten:
„Vágd el a kötelet!„ – nem tudjuk el-
vágni. Imádkozzunk azért, hogy képe-
sek legyünk megtenni ezt! 

Összeállították: Fülöp Ágnes VI. A,
Andrási Izabella, Fancsali Noémi,
Bartos Timea, Lõrincz Timea, Magyari
Sarolta  V. A, Haidu Barbara és Tódor
Hajdó Norbert az V. B osztályokból.

N a g y b ö j t
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Az élõ világ - Brian Williams

„Az élõ világ a Földet benépesítõ
élõlények képes kalauza.

Ahhoz, hogy tisztán lássuk az élet-
közösségeket alkotó állatok és növé-
nyek változatosságát, elõször meg kell
értenünk, hogyan alakult ki a Földön
az élet, hogyan rendszerezték a külön-
bözõ fajokat és azok hogyan alkalmaz-
kodtak az eltérõ környezeti feltételek-
hez.

A földi légkör oxigén tartalmát nö-
vények biztosítják, nélkülük állatok
sem élhetnének a Földön. ...

A könyvben fontos alapismereteket
és ábrákat gyújtöttünk össze az álla-
tokról, a növénekrõl és az emberi test-
rõl - a bennünket körülvevõ élõ világ-
ról.

Benutatjuk az evolució folyamatát,
az élõlények lakhelyeit és azokat a fa-
jokat, melyek fennmaradása veszély-
ben forog. Minden témához színes il-
lusztrációk és fényképek tartoznak.

(A könyvet megtalálhatjátok iskolánk
könyvtárában.)

Tájékozódási verseny

Az idén lettem az iskolánk cserkészcsapatának a tagja.
Február 20-án tájékozódási versenyen vettünk részt a Kerekerdõn, melyet az

Erdélyi Kárpát Egyesület szervezett meg.
A verseny 52 csapat részvételével zajlott. A csapatok tájékozódási képességük-

rõl, nyomkeresésbõl, madarak-fák felismerésérbõl bizonyíthattak.
A mi csapatunk elsõ helyezést ért el a VI. osztályosok körében. Jutalomdíjként

iránytûket kaptunk. Mindannyian  nagyon örültünk az ajándéknak. Nagyon jól
éreztük magunkat. Megkínáltak zsíros kenyérrel, vörös hagymával és teával is.

Köszönet a szervezõknek. Nagyon várjuk a következõ versenyt. 
Jakab Emese VI. A

A vízcsepp haszna

Egyszer valaha létezett egy kis víz-
csepp. Õt Gömbikének hívták, mert
kövérebb volt, mint a többi. Az õ útját
mesélem el most nektek.

Egy tavaszi napon született, amikor
egy jégcsap megolvadt. Õ volt a jégcsap
elsõ csöppje. Ahogy teltek a napok a
jégcsap egészen elolvadt. A sok kis víz-
cseppbõl egy kis ér képzõdött. 

Gömbike állt az ér élén, s elvezette a
sok vízcsepp testvérét egy patakhoz.

Pár nap múlva, a hóolvadás miatt, a
patak megduzzadt, s sebesebben folyt.
Addig folyt, míg egy folyóhoz csatlakozott. 

A gyorsuló felmelegedés miatt né-
hányszor elpárolgott, de végül esõ for-
májában szerencsésen megérkezett a
folyóba. Útközben segített a Szivár-
ványnak is.

Telt-múlt az idõ és Gömbike meg-
unta a tétlenséget. Felült a szelek szár-
nyára és repült-repült, amíg egyszer
csak egy nagy virágos rétre nem ért.
Körül nézett, és látta, hogy milyen cso-

dás növények élnek itt.  Így nézelõdve,
hallja ám, hogy ezek a szép virágok,
hogy sóhajtoznak: – Vizet! Vizet! Ki-
száradunk! A legbánatosabb volt köz-
tük a királyliliom. – Hamarosan elher-
vadok - suttogta a liliom – Kérlek segíts
rajtam! Gömbi megsajnálta a liliomot
és megitatta. 

Megsoványodva ült ki a liliom szir-
maira, ahonnan a szél elfújta egy pa-
takba. Itt újra kitelt, megkövéredett
Gömbi, és kõrõl kõre szökkenve futott
tovább a folyóba.

Pár hét elteltével egy  csatornába és
onnan egy szûrõbe került a társaival,
majd egy palackban ébredt fel. 

Gömbikééket a palackokkal felrak-
ták teherautókra, és lám láss csodát,
egyszer csak már Tahitiben vannak.

A Gömbike palackja egy Tahiti föld-
rengés áldozatának kezébe került, aki
szomját oltotta vele.

Ha a Tahiti áldozat szomjas nem lett
volna, az én mesém is tovább tartott
volna. Itt a vége fuss el véle.

Lázár Beáta és Mircse Andrea

Ezt kár
volna
kihagynod!

Egy jó
könyv

kellene!
Mi szóltunk!
Olvasni jó!
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Híreink
Az angol nyelvû Kenguru verse-

nyen a következõ tanulók értek el ki-
emelkedõ eredményt: Fekete Dániel,
Márton Emõke (IV.A), Fülöp Ágnes,
Karda Attila(VI.A), Barabás Emõke,
Biró Júlia, Both Eszter (VII.A).

Február 20-án Csíkszeredában a
Simonyi Zsigmond Helyesírási Ver-
seny megyei szakaszán az V. osztály-
ból Imre Orsolya és Német Ágota, a
VII. osztályból Gál- Joó Melánia vett
részt. Gál-Joó Melánia dicséretben
részesült, Imre Orsolya a II: helye-
zést érte el, és részt vesz az országos
megmérettetésen, Kolozsváron.

Március 5-én a „Szól a kakas
már…” népdaléneklési verseny isko-
lai szakaszán a következõ tanulókat
díjazták:

I-II osztály: 
II.díj: Székely Kincsõ II.B

Fekete Anna-Dóra II.A
III.díj: Ferencz Réka I.B

Pál Réka II.B
III-IV osztály:

I.díj: Sándor Beáta III.B
II.díj: Simó Petra III.A

Márton Klementina IV.A
III.díj: Szigyártó Noémi III.B

Jakab Melinda IV.A

A német nyelvû megyei olimpiász-
ra iskolánkból Barabás Emõke VII.A
osztályos tanuló jutott tovább, melyre
márc. 6-án került sor Csíkszeredában.

Március 5-én a Mária rádió meghí-
vottja volt Fülöp Ágnes és Gagiu
Krisztina a VI. A osztályból. A mûsor-
ban a nagyböjtrõl beszélgettek, és
nagyböjttel kapcsolatos összeállítá-
sokat olvastak fel.

Március 6-án került sor a XII.
Homoródmenti Népdalvetélkedõre.
Iskolánkat Sándor Beáta Réka és
Szigyártó Noémi III.B osztályos tanu-
lók képviselték. Az elsõ díjat Sándor
Beáta Réka hozta el.

Március 6-7 között a VII.B osztály
osztályfõnökük vezetésével közös-
ségépítõ hétvégét töltött Ivóban.

Március 8-án az V-VI osztályok A
halhatatlan herceg címû színházi elõ-
adást tekintették meg.

A IV. A osztály március 8-án osztály-
mûsorral kedveskedett a szülõknek.

Március 9-én a Városi Népdalvetél-
kedõn iskolánk kisdiákjai nagyon jó

eredményeket értek el.
I. díj: Márton Klementina (IV.A),
II. díjÉ Simó Petra (III.A),
Dicséret: Sándor Beáta (III.B) 

Március 9-én Csíkszeredában tar-
tották a Zrínyi matematika verseny
díjkiosztó ünnepségét. Iskolánkból öt
tanulót vett részt. Jánosi Borbála,
Nagy Õrs, Ülkei Szabolcs (III.A), Fe-
kete Dániel (IV.A), Sebestyén Hunor
(VII.A). Fekete Dániel megyeszinten
a negyedik helyezést érte el. A III.A
osztály megyeszinten az III. lett.

Március 9-én  a Városi népdalve-
télkedõn I.díjat szerzett Márton Kle-
mentina (IV.A), II. díjat Simó Petra
(III.A). Dicséretben részesült Sándor
Beáta (III.B)

Március 13-án Csíkszeredában ke-
rül sor a megyei matematika olimpi-
ászra. Iskolánkat két tanuló képviseli:
Gál-Joó Melánia (VII.a), Lukács Ró-
bert (VI.B)

Március 13-án a Székely Pajzs és a
Kalamáris Egyesület szervezésében
Rovásírásversenyre került sor isko-
lánkban. A C csoportban Hadnagy
Kincsõ VII. a osztályos tanulónk az el-
sõ helyezést érte el.

Március 15-ét iskolánkban is meg-
ünnepeltük. A VI.A és B osztály Dávid
Katalin tanárnõ rendezésében színvo-
nalas ünnepi mûsorral köszöntötte a
szabadságharc 162. évfordulóját.

Március  15-re a Városi Polgármes-
teri Hivatal és a Városi Könyvtár kép-
zõmûvészeti pályázatot hirdetett a
székelyek részvétele a forradalom-
ban témakörben. Balázs Ibolya rajz-
szakos tanárnõ 50 munkát váloga-
tott, melyeket a Városi Könyvtár elõtt
állítottak ki. Iskolánkból a következõ
tanulók munkáját díjazták: I. díj Jakab
Eszter (V.B), Szakács Dóra (VI.A), II.
díj Gál Joó Melánia (VII.A), III. díj
Magyari Sarolta (V.A), Szabó Andrea
(VI.A), Kercsó Soma (VI.A). 

Sporthírek
Iskolánk tanulói ebben a tanévben

is sikeresen részt vettek, részt vesz-
nek az Országos Sportnaptár kereté-
ben szervezett sportvetélkedõkön. 

– Január folyamán megszerveztük
az iskolai házi bajnokságot sakkban és
asztaliteniszben, a legjobbak képvisel-
ték iskolánkat a városi szakaszokon.

– Február elején 2 diákunk részt
vett a megyei egyéni sakkversenyen:
Vajda Krisztina (III.B) - V., míg Szász
Bálint (VII.A) - VII. helyezést szerzett
népes mezõnyben - Udvarhely, Ke-
resztúr, Korond, Farkaslaka legjobb
diák-sakkozóival vetélkedve.

– Miután iskolánk lány kosárlabda
csapata januárban városi bajnokságot
nyert, február 19.-én Gyergyószent-
miklóson sikeres szerepléssel a me-
gyei II. helyen zárta a versenyt. A
csapat tagjai: a VIII.A-ból Dénes Ré-
ka- egyébként mind-kétszer a csapat
legjobbja, dicséret illeti, továbbá
Molnos Henrietta, Bencze Beatrix,
Dobai Kinga, Salat Angyalka, a VIII.B-
bõl Pál Fruzsina, Bartos Andrea, a
VII.A-ból Kovács Sarolta valamint a
VI.A-ból Kovács Katalin.

– Február 22.-én a Városi Sport-
csarnokban szervezték a kézilabda
bajnokságot. Tanulóink egy VI-VII.-
esekbõl szervezett lány csapattal, va-
lamint egy VI.-VIII.-osok által alkotott
fiú csapattal szerepelt szép eredmé-
nyekkel, annyira, hogy a fiúk majd
képviselik városunkat a megyei sza-
kaszon, melyet márciús 1 szerveznek
az udvarhelyi Sportcsarnokban. 

A tíz fiú: csapatkapitány - Nyisztor
Hunor a VII.A-ból, valamint szintén
abból az osztályból Sebestyén Zol-
tán, Laczkó Alpár és Simon Milán, a
VII.B-bõl Bencze Norbert, Boda Krisz-
tián és Orbán-Bakk Richárd, VI.A-ból
Karda Attila és Szabó Hunor, a VIII.A-
ból pedig Káli Lajos. 

Iskolánk vezetõsége és testnevelõ
tanárai gratulállnak az eredményekhez
és további szép sikereket kívánnak.

– Március 9-én iskolánk sportpá-
lyáin szervezzük a kispályás labdarú-
gó bajnokság városi szakaszát az V.-
VIII.-osok részére, majd április elején
az I.-IV. osztályosokn.

– Márciusban kezdõdnek az osztá-
lyok közötti bajnokságok kispályás
labdarúgásban, kézilabdában - fiúk-
nak, lányoknak. A pontos idõpont-
okért figyeljétek majd a tornaterem
melletti faliújságot.

Nagy József, testnevelõ tanár


