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Híreink

A kis természetvédők és a természetismere-
ti- környezetvédelmi vetélkedő nyertes di-
ákjai, július 6-9 között, Libánban táboroz-
tak. Az erdei tábor élményeiről bővebben is 
olvashattok.

Cserkészeink augusztus 6-11 között az 
oroszhegyi kilátónál táboroztak. A tábor 
keretmeséje a görög olimpia volt.

Szeptember 12-én jutalomkiránduláson vet-
tünk részt.  Csíkszereda, Madéfalva (Em-
lékmű), Csíkrákos, Csíkszépvíz, Gyimesi-
hágó, Gyimesbükk, Csíksomlyó (Kálvária, 
borvíz), Csíkszereda (Múzem: a Mikó Vár 
története) útvonalat jártuk végig.

Szeptember 17 - október 24 között zajlott 
az öt-nyolc osztályosoknak meghirdetett 
Színkavalkád-önkéntesség elnevezésű ne-
velési programunk, amelyet az osztályfőnö-
kök vezetésével, diákok, szülők közremű-
ködésével bonyolítottunk le. Az önkéntes 
tevékenység egyik legszebb eredménye az 
iskola kerítését képező garázssor megszé-
pülése. A hangulatos motívumokat Balázs 
Ibolya rajzszakos tanárnő tervezte meg.

Szeptember 25-én díjazták a csíkszeredai 
Segítő Mária Római Katolikus Líceum 
dísztermében, a 2011-2012 tanév tan-
tárgyversenyein kiemelkedő eredménye-
ket elért tanulókat. Iskolánk több oklevél-
ben is részesült: futballcsapatunk a megyei 
I díjért, az atlétikában jeleskedő tanulóink 
a megyei II. helyért, kézilabda csapatunk 

a megyei III helyért, Német Ágotát (VIII. 
B) a német tantárgyversenyen elért megyei 
III. helyért díjazták. Nagy József és Kovács 
Zoltán testnevelésszakos felkészítő tanáro-
kat, valamint Bartis Elemér német szakos 
tanárt is méltatták az elért eredményekért. 

Helytörténeti vetélkedőt szerveztek szep-
tember 28-29 között Varságon. Kelemen 
Albert Kálmán tanár úr vezetésével Kele-
men Anett, VI. B, Pál Dénes VII. A, Ja-
kab Eszter VIII. B osztályos tanulók kép-
viselték iskolánkat.

Október 5-én atlétika versenyt szervez-
tek 12 iskola részvételével. Iskolánkból 
30 diák vett részt a megmérettetésen. Az 
összesített eredmények alapján a 4. hellyel 
büszkélkedhetünk. 

(Folytatás a 8. oldalon)

Színkavalkád - önkéntesség
A tanév elején (szeptember-október) iskolánkban a 

Polgármesteri Hivatal támogatásával egy újabb neve-
lési programot bonyolítottunk le. Résztvevői az iskola 
öt-nyolc osztályos diákjai, osztályfőnökei, tanárai és 
a szülők voltak. A környezeti- és az egészségi nevelés 
programok után az önkéntes tevékenységek álltak az 
idei program középpontjában. 

Két nagy részből állt a program. Az első részben a 
hangsúly a nagylelkűségre, önkéntességre való nevelé-
sen volt. Az osztályfőnökök irányításával megismerked-
tek a diákok az önkéntesség fogalmával, az önkéntes 
tevékenységek hasznával, lehetőségeivel, a jót tenni jó 
élménnyel.

Érdekességeket tudtak meg a Székelyudvarhelyi 
Caritas önkéntes munkatársától a szervezet tevékeny-
ségeiről. Mivel ezen a bemutatón osztályonként öt-hat 

diák vett részt, osztályfőnöki órákon meséltek az osz-
tálytársaknak a hallottakról.

A második szakasz gyakorlati tevékenységekből állt. 
Balázs Ibolya rajzszakos kolleganő vezetésével meg-
szépült az iskolaudvar. Diákok, tanárok, szülők közös 
munkája után a végeredmény csodálatos lett. A termé-
szet képei, állatfigurák, sportoló gyerekek várják nap 
mint nap a diákokat az iskolába.

A tevékenységeket plakátkészítéssel zártuk. Minden 
osztálynak lehetősége volt az önkéntességről tanultakat 
rajzokkal, cikkekkel, fotókkal kifejezni.

A résztvevők sikeresnek tartják a programot, örülnek 
az iskola udvarán történt pozitív változásnak.  A diá-
koknak a program kellemes kikapcsolódási lehetőséget 
biztosított, elméleti, gyakorlati tudással, önbizalommal 
gazdagította őket.

László Krisztina, programfelelős

(Folytatás a 1. oldalon)

A Móra Ferenc Általános Iskola által szer-
vezett Móra hét folyamán került sor az Ál-
latok ismerete című versenyre. A hetedik 
osztályokból két csapat vett részt. A VII. B 
osztály Kacsák csapata: Patakfalvi Anita, 
Klein István, Simó Márton I. díjat, a VII. 
A osztály Nyulak csapata: Márton Emő-
ke, Péter Amanda, Csergő Zoltán, Geléd 
Kitty Kamilla a II. díjat hozta el.

Ugyancsak a Móra hét keretén belül szer-
vezett Kincskeresők-könyvbarát vetélke-
dőn a IV. B osztályos Kisherceg barátai 
csapat az I. díjat hozta el.

Október 15-én az iskola futball csapata 
a Móra kupán mérte össze tudását több 
iskola csapatával. Az öt-hat osztályosok 
csapata a 3. helyezést, a hét-nyolc osztá-
lyosoké az 5. helyezést érte el.

Október 13-án a Bolyai Matematika 
Csapatverseny megyei/körzeti fordulóján 
a hetedik osztályok csapata a BG bajno-
kai: Fekete Dániel, Klein István, Márton 
Emőke, Pap Hajnalka I. díjat szerzett. A 
nyertes csapatot Gábos Erzsébet tanárnő 
készítette fel. Október 22-én a Segítő Má-
ria Római Katolikus Gimnáziumban ün-
nepélyes díjazáson vettek részt.

Október 19-én a IV. B osztály Kányádi 
Csilla tanító néni és a VI. A osztály Lukács 
Barna  földrajzszakos tanár vezetésével a 
székelyudvarhelyi múzeum  Leonardo da 
Vinci zseniális találmányai című kiállítá-
sát tekintette meg.

Október 24-én igényes szüreti mulatságra 
hívta meg iskolánk tanulóit és pedagógu-
sait Kovács Enikő tanító néni és az Előké-
szítő A osztály.

Október 27-én a VII. A osztálynak Luk-
ács Barna tanár úr szervezett  gyalogtúrát 
a Rez-tetőre. 

Október 27-én a bögözi Wass Albert 
Általános Iskolában népdalvetélkedőn 
vettek részt a II. B osztályból Kovács Ka-
talin Zsuzsánna tanító néni vezetésével 
Bencze Arnold, Csiki Zsófia, Hajdó Ár-
pád, Laczkó Zsanett Henrietta.  Csathó 
Kunigunda tanárnő irányításával az V. 
osztályból Székely Kincső és Varga Nóra 
Beáta a VI. osztályokból Szigyártó Noémi 
és László Anita vett részt. Székely Kincső 
dicséretben részesült.

Október 30-án színvonalas szüreti műsort 
mutatott be Elekes Ibolya tanító néni és az 
Előkészítő B osztály. A szüreti bálra hiva-
talosak voltak a szülők, iskolánk pedagó-
gusai és diákjai. 

Csíkszeredában a diákújságírói képzésen 
(november 9-10), két napon át az újságírás 
fortélyait gyakorolta Imre Orsolya és Né-
met Ágota (VIII. B osztály).

November 12-16 között a globális nevelés 
héten az iskola diáktanácsa a Greenpeace 
nyomában témát dolgozta fel.

November 16-án második alkalommal 
szervezték meg a Tehetségnapokat a Ta-
mási Áron Gimnáziumban. Fizikából, 
informatikából és matematikából mérték 
össze hetedik, nyolcadik osztályos diákok 
a tudásukat. Az összesített eredmények 
szerint a hetedik osztályokból Fekete Dá-
niel 3. helyezést, a nyolcadik osztályokból 
Jakab Eszter 2., Siklódi Zalán 4., Imre 
Orsolya 5. helyezést érte el.

November  23-án a nyolcadikosok osztály-
főnökeik segítségével az idén is gólyabált 
szerveznek az ötödikeseknek. A gólyabál 
témája: „BG-sek a jégkorszakban” . 

2. Két jókívánság betűi összeke-
veredtek. Találd meg őket!

VOLT ÉJE BÚDOG!
LLAKKTY EMESE RÁCSON!

3. Szótagokból ismert dal:
már   ki-   kis   nagy   -csom   ka-
-rá   -rá-   ka-   -csony   -e
sült-   a   -lá-   -csony   ka-

Rejtvények

A róka és az oroszlán
A róka sohasem látta az oroszlánt. Mi-

kor azután véletlenül szembetalálkozott 
vele, első látásra annyira megijedt tőle, 
hogy kis híján belehalt. Második talál-
kozásuk alkalmával is megijedt ugyan, de 
már nem annyira, mint legelőször. Mikor 
pedig harmadszor is látta, annyira nekibá-
torodott, hogy oda is ment hozzá, s beszél-
getni kezdett vele.

1. Fejezd be Aesopus meséjét!
2. Fogalmazd meg a mese tanulságát!

A feladat megoldását dobd be 
a megoldások dobozába!

1. Van diós is, mákos is.
2. Van nyári is, téli is.
3. Első osztályban tanultad.
4. Ebben hordod a tanszereket.
5. Írószer.
6. Ilyen cukor van a karácsonyfán.
7. „Ha nincs ............ a padláson,
     nem ér semmit a karácsony.”
8. Mennyből jön.
9. A fenyőfán ég.

1.

VERSENYFELHÍVÁS
A könyv…

Ha szomorkodsz, megvigasztal, ha 
unatkozol, szórakoztat,

ha tudni akarsz valamit, elmondja.
Elvisz a múltba és a jövőbe,

elrepít a mesék birodalmába, ...
Mert a könyv egy jó barát. 

Légy te is a könyv jó barátja, olvasd, 
és segíts rajta, ha megsérült.

Értékes díjban részesül az az osztály, 
amelynek tanulói 2012. október 29. és 
2013. május 17. között a legtöbb meg-
rongálódott könyvet, ismét használható-
vá varázsolja. 
Legyen a ti osztályotok a nyertes!!! 

Amit tenned kell, hogy a te osztályod 
legyen a nyertes: gyere a könyvtárba, 
vegyél ki egy megrongálódott könyvet, 
ragaszd meg, tedd ismét olvashatóvá, ha 
már ott van nálad, olvasd el, hozd vissza 
és vedd ki a következőt!

Találós kérdések
Ezer kis lepke repül szárny nélkül,

jő egy ember láb nélkül,
mind megeszi száj nélkül.

Üvegfalon
sosem lengő

fenyők, zúzmók;
meseerdő.
Ezüst erdő,

kristály-lombok
napsütésben

gyönggyé omlók.
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Tanáraink emberközelbõl

Név: Kovács Katalin Zsuzsanna
Születési hely: Székelyudvarhely

Születési dátum: 1982. november 4.

Hol tetszett születni, és hol végezte az is-–
koláit?

Székelyudvarhelyen születtem és nőttem 
fel, és én is voltam a Bethlen Gábor Álta-
lános Iskola, az akkori 6-os iskola diákja. 
Szép emlékeim vannak az akkori osztály-
társaimról, tanító nénimről.

 A tanítóképző befejezése után Székely-
varságon majd Korondon tanítottam. Az 
egyetemi tanulmányok után, két kislány 
anyukájaként 2009-ben kerültem immár 
pedagógusként újra vissza régi iskolámba.

Hogyan emlékszik vissza az általános is-–
kolai évekre? Milyen csínyeket, rosszaságo-
kat követtek el?

Mi is diákok voltunk, és ezzel mindig 
együtt járt a diákcsíny is, de nem ez volt 
az iskolai életünk legfontosabb ténykedé-
se. Sok közös programon vettünk részt, 
előadásokra, színházba jártunk, tanultunk 
– eközben néha valami igazi diákcsíny is 
előfordult, ami színesítette tanulóéveinket.

Volt-e egyenruhájuk? Ha igen, szerette-e, –
vagy szívesebben bújt volna saját ruháiba 
reggelente?

Igen, volt egyenruhánk, és fel sem me-
rült bennünk, hogy nem szeretjük, min-
denkinek természetes volt, hogy ha iskolá-
ba megy, akkor egyenruhában van. Hogy 
szívesebben bújtam volna a magam ruhá-
iba? De hát ez is az enyém volt! Ez volt 
az iskolás viseletem éppúgy, mint a társa-
imnak. Volt annak az egyenruhásdinak jó 
oldala is. Nem is egy!

Mi volt a hobbija ezekben az években? Az  –
idő elteltével mi maradt meg, amit még 
mindig szívesen csinál, és milyen új dolgo-
kat hozott magával a felnőttkor?

A természet szeretetét szüleimtől és 
nagyszüleimtől kaptam ajándékba. Na-
gyon sokat jártuk az erdőt-mezőt. Gom-
básztunk, gyógyfüveket szedtünk, szá-
rítgattuk, tasakoltuk. Gyakran csak úgy 
céltalan indultunk neki. Ilyenkor Varság 
egy-egy félreeső tanyáját is felkerestük, 
mire húgommal felnőttünk, már olyan 
tanya nem volt, amit mi legalább egyszer 
fel ne kerestünk volna.

Gyermekként, nyári dologidőben, amíg 
a széna száradt elmehettünk húgommal 
eprészni-málnászni. Egy-kettőre el is ké-
szült a fi nomság, az illatos eper- vagy mál-
nahab… s a munka is jobban ment utána. 
Mi sosem éreztük nagy áldozatnak vagy 
büntetésnek, ha dolgozni kellett.

Ma már millió teendőm között is talá-
lok időt és alkalmat arra, hogy ne szakad-
jak el a természettől. Az erdőn-mezőn való 
bóklászásra mindig kerítek időt.

S mi az új dolog, amit a felnőttkor ho- –
zott?

Tudatosabban kezdtem foglalkozni a 
hagyományokkal, azok fontosságát, meg-
tartó erejét inkább átérzem, és talán ezért, 
talán másért… sokat kézimunkázom.

Szeretek horgolni, bogozni. Három éve 
örököltem egy régi szövőszéket, most már 
tudok is rajta dolgozni, és abban a szeren-
csés helyzetben vagyok, hogy még él nagy-
mamám, aki megtanít a hímes abroszok 
szövésére. 

Néha van időm és hangulatom a fes-
tésre, az ilyen estéknek az szokott lenni 
a vége, hogy a lányaim is és én is tetőtől 
talpig festékesek vagyunk – de a hangulat, 
az mindig csodálatos!

Ennél azért sokkal gyakoribbak a sü-
tögetős délutánok, ami a család szerint is 
hasznosabb időtöltés a festegetésnél.

Mi volt a  kedvenc tantárgya és miért? –

Kisebb koromban a matematika és a 
földrajz, később a pedagógia, mert valahogy 
ráéreztem ezeknél a tantárgyaknál a dolgok 
lényegére, és ezáltal nagyon szerettem őket.

Volt-e olyan tanára, aki mély nyomot ha- –
gyott a szívében, akit igazán szeretett?

Igen, nagyon szerettem az egyik föld-
rajztanáromat, aki VIII. osztályig tanított, 
és nagyon megszerettette velünk a tantár-
gyát.

Miért választotta a tanári pályát? –

Dédnagytatám és édesapám felőli 
mindkét nagyszülőm tanító volt. Gyerek-
koromban sokat voltam velük, így egész 
pici koromban már „tanítóskodtam”, 
megtanítottam mindenik babámat min-
den hasznos tudnivalóra, ami nélkül egy 
baba élete mit sem ér.

Idő elteltével, pedig teljesen kizáródtak 
más pályák, és egyre inkább biztos voltam 
abban, hogy gyermekekkel akarok foglal-
kozni, tanító akarok lenni. 

Mi a tanári hitvallása?  –

„Ezek a csillogó fekete szemű gyere-
kek nem maguk váltották a belépőjegyet 
arra az útra, amit úgy hívunk: élet... Ha 
szemükbe nézünk, ugyanazt a sugárzást 
érezzük, ugyanazt olvassuk ki belőlük: itt 
vagyok, faragj az évek során embert belő-
lem...” (Várady J.). 

Örök érvényű megállapítások, és az is, 
miszerint egy tanító arra van, hogy szeres-
se a gyermekeket és segítse őket minden 
tőle telhető módon személyiségük kibon-
takozásában.

Mit üzen a tanároknak, tanítóknak és  –
gyerekeknek a 2012-2013-as tanévre?

Igyekezzünk minél nyitottabbak lenni, 
és próbáljuk pozitívan látni a világot, még 
amit pillanatnyilag rossznak is élünk meg, 
ahhoz is közeledhetünk pozitív oldalról.

Ősz
Ősz van, érik a galagonya,
Makkot, mogyorót,
Gyűjt a mókuska.
Szedik a diót,
Gyűjtik a bogyót.
Ugrik az őz,
Itt van az ősz!

(Kertész Zsuzsa III.B)

Ősz ajándéka
Ősz ajándéka a szeretet,
Mely az útadon vezet,
Minden helyre elvihet,
Csak légy jó te kis gyerek.

Mindig mindent megtanít,
Szélben, viharban melegít.
Ha ősz elmúlt, s jön a tél,
Minden ember vígan él.

(Dálya Orsolya III.B)

Az iskola csillaga  3.

Görög olimpia cserkészmódra
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 

egy olimpia, amelyet Héraklész rendezett 
időszámításunk előtt 776-ban, esetünk-
ben, 2012-ben Oroszhegyen, Zeusz tisz-
teletére.

A „citius, altius, fortius” (gyorsabban, 
magasabban, erősebben) jelmondattal 
indult augusztus első hetében útjára az 
a 148 Udvarhely körzeti cserkész, akik 
egész nyáron az ókori görög olimpiát, azaz 
a cserkésztábort várták.

Zeusz, a táborvezető meghívta a gö-
rög városállamok legjobb sportolóit, akik 
megjelentek az olimpián, lelkesen, tele 
energiával. Képviselve volt Spárta, Athén, 
Trója, Apollónia, Mükéné, Th asos és Ko-
rinthosz, azaz Szentkirály, Zetelaka, Ud-
varhely, Farkaslaka, Szováta, Parajd.

A résztvevőket személyesen Héraklész, 
a táborparancsnok üdvözölte az Olimpia 
városának főterén. A város különböző he-
lyein kaptak szálláshelyet, amelyet saját 
ízlés szerint alakíthattak és szépíthettek. 
Mindenki igyekezett otthonossá tenni 
udvarát, ahol az edzések, pihenések és ét-
kezések zajlottak.

Este, a hivatalos nyitó ünnepség kereté-
ben egy spártai fi atalember hozta az olim-

piai lángot, és őt érte a megtiszteltetés, 
hogy fellobbanthatta a tábortüzet. Ekkor 
felvonultak a városok, és bemutatták ver-
senyzőiket, városukat.

A következő naptól kezdve elkezdőd-
tek az edzések, amelyek segítségével a pen-
tatlonra készültek élsportolóink. Méta, 
számháború, színháború, mind-mind jól 
szolgáltak arra, hogy fejlesszék izmaikat, 
tűrőképességüket, fürgeségüket. Har-
madik nap egy túrán vettek részt, ahol 
Olimpia szépségeit csodálhatták meg 
madártávlatból a Jézus szobor tetejéről. 
Felejthetetlen élmény volt, és ugyanakkor 
lelki erőt adott a küzdelemhez.

Negyedik nap elkezdődtek az olimpiai 
játékok, amelyet mindenki nagyon várt. A 
különböző versenyszámok kihívást jelen-
tettek a görög sportolóknak: gerelyhajítás, 
diszkoszvetés, távugrás, gyorsfutás, szala-
gos rögbi, és ami ki sem maradhat a fogat-
hajtás. A sportolók remekül szerepeltek, és 
tisztességesen játszottak.

Végül a babérkoszorúzás következett, 
ahol mindenki megkapta jutalmát, és 
másnap büszkén térhettek vissza ottho-
naikba, hogy elmesélhessék élményeiket a 
görög olimpiáról.

Jakab Emese, IX. oszt. és 
Bándi Krisztina, VI. B

Bethlen Gáborra emlékezünk
Bethlen Gábor, Erdély fejedelme, iskolánk névadója 1629. november 15-én halt meg. 

Illendő, hogy a mai napon néhány gondolat erejéig megemlékezzünk róla.
Egy zavaros időszak után saját kezdeményezésből szerezte meg a fejedelmi címet, mert 

úgy látta, hogy a háborúkban sokat szenvedett kis országnak végre nyugalomra van szük-
sége. És ő biztosítani is tudta ezt a nyugalmat. 

A korán árvaságra jutott Bethlen nem a látványos csatározások híve volt, hanem a szor-
galmas kitartó munkáé. Nem uralkodni akart az országon, hanem irányítani akarta azt. 

Az itt elő nemzetek békés egymás mellett élésének volt a híve. Ugyanakkor mindenkit 
sajátos feladatának elvégzésére ösztönzött. A magyaroknak és románoknak a szorgalmas 
munkát, a székelyeknek az ország védelmét és a harcokban való részvételt, a szászoknak 
a fegyverkészítést és kereskedést jelölte meg feladatul, úgy ahogy az már korábban is 
hagyomány volt.

De ha kellett, fegyvert fogott az ország védelmére, győzelmes hadjáratokat vezetett a 
Habsburg császári erők ellen, és jól boldogult az európai diplomáciában is.

Támogatta az egyházakat, az iskolarendszert és a tudósokat.
 Emlékezzünk rá, és kövessük nagy fejedelmünk példáját!

Kelemen Albert Kálmán, történelem szakos tanár
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Ice Age és a gólyabál

November 23-át nagy izgalommal vár-
ták iskolánk kisebb és nagyobb diákjai 
egyaránt. Ezen a napon kellett ugyanis az 
ötödikes tanulóknak bizonyítaniuk, hogy 
felkészültek az általános iskola felsőbb ta-
gozatába való átlépésre, s így életük egy 
újabb BGs korszaka kezdődhet el.

Az idei gólyabál témáját a Jégkorszak 
című animációs kisfi lm ihlette, ez biz-
tosított keretet a gólyakirályságért folyó 
küzdelemnek. A jelölteknek érdekes és 
szórakoztató próbák egész sorát kellett 
kiállniuk – és állták is a sarat becsülettel. 
Az A osztályt Cseke Tamás - Bedő Ber-
nadett, Bányász Hunor - Nagy Henrietta, 
György Tamás - Fekete Anna képviselte. 
A B osztályból is három pár versenyzett: 
Pap Ferenc - Székely Kincső, Bence Előd- 
Pál Réka, Hajas Krisztián - Makó Nóra- 
Orsolya.

Mindenekelőtt, bizonyítaniuk kellett, 
hogy nem csupán a fi lmnézésben jártasak, 
hanem iskolánk történetét, illetve Bethlen 
Gábor életének fontosabb eseményeit is 
ugyanolyan jól ismerik. Ezt követte találé-
konyságuk és ügyességük bemutatása: volt 
joghurtevés hasizom erősítő gyakorlatvég-
zés közben, üdítős doboz cipelése egy szál 
spagetti segítségével, versírás, pufi vár-épí-
tés. Mivel a gólyáknak sokoldalúan fejlett-
nek kell lenniük, ének- és tánctudásukat is 
be kellett mutatniuk.

A rendezvény során iskolánk diákjai, 
illetve volt diákjai színvonalas ének- és 
tánc produkciókkal szórakoztatták a kö-
zönséget. Bartos Tímea VII. A. osztályos 
tanuló és Kovács Katalin Emese, iskolánk 
volt diákja, BG faktoron elénekelt nyertes 
dalt adta elő. Táncos előadással készült a 
Fortuna Dance és két hetedikes tanulónk, 
Tóti Éva és Nagy Zsanett. Köszönjük, 
hogy színesebbé tették műsorunkat!

Végül a legrátermettebbeknek Makó 
Nóra-Orsolya és Hajas Krisztián bizonyult 
és ünnepélyesen megkoronáztuk őket. 

Köszöntjük az ötödikeseket és reméljük 
az elkövetkezendő négy év nem a jégkor-
szak, hanem a tanulás és vidámság együt-
tes időszaka lesz a számukra.

Péterfy Ágnes, osztályfőnök
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Mi volt a tanár néni feladata az önkéntes programban? –

Az iskola rajztanáraként a jó ötlet formába öntéséhez járultam hozzá. Feladatom volt a 
festési munkálatok átfogó megtervezése és irányítása. Ugyanakkor a legmegfelelőbb téma 
kiválasztása, mely iskolánk udvarát díszítheti.

Mi volt a motívumok múzsája? –

A több mint 40 méter hosszú 150-160 cm magas garázsfal megtervezésekor a termé-
szet ihletett, melyből árad a harmónia. Az egységes hatást az erdő, a mező, a fák virágai 
adják, kiegészülve állatfigurákkal, gyerekekkel, a mese világából a valós lét fele haladva, 
életkornak megfelelően. 

Volt-e segítsége a tervezésben? –

A tervezéshez a VII-VIII. osztályosok is hozzájárulhattak, sajnos kevesen éltek a lehe-
tőséggel. Örvendetes, hogy Péter Hanna 8. B osztályos tanuló nemcsak „ötletelt”, hanem 
rajzolt is. A horgászó fiú az ő tervezése alapján készült el.

Hogy nézett ki a gyakorlati munka? –

A kivitelezés péntek délutánonként zajlott önkéntes csapatmunkában tanulók, szülők, 
osztályfőnökök, kollegák részvételével. Mindenki a legnagyobb odaadással dolgozott. A 
függőleges hullámlemez kihívást jelentett nekem is. 

A tanár néni szerint mit tanulhattak a diákok? –

Mondhatom, hogy a tanulók sokat tanultak, tapasztaltak ebből a munkából. Első 
sorban is azt, hogy hozzájárulhatnak környezetük alakításához, és ebben nagy szerepe 
van a művészetnek, de legalább is a rajztudásnak, színérzéknek, jó ízlésnek. Megtapasz-
talhatták az olajjal való festést, láthatták, hogyan kell alkalmazkodni az anyag adta lehe-
tőségekhez,- sokszor kellett improvizálnom a hullámos lemez miatt.

Mi lelkesítette a tanár nénit az önkéntes munkában? –

Nem mindegy, hogy milyen környezetben élünk és dolgozunk. Örvendek, hogy közö-
sen sikerült széppé tenni iskolánk udvarát.

Bevallom, nagyon elfáradtam a tervezés, felvázolás, színkeverés, irányítás közben és 
mindez tanítás után. De kárpótolt a tanulók és kollegák lelkes munkája, a sikeres ered-
mény. 

Vannak pillanatok, amikor az ember már belefárad –három iskolában tanítok évek 
óta, heti 650 tanuló- de egy parányi figyelem is csodákra képes. Egyik nap úgy érkez-
tem a festéshez, hogy már aznapra elfogyott az energiám, és akkor az egyik kislány egy 
„nekem” címzett szilváslepénnyel várt. Sok erőt tud adni egy darabocska szilváslepény is! 
Köszönet mindenkinek a jó munkáért!

A garázsfestésről Balázs Ibolya tanár nénivel Az előkészítő osztályokról
A 2012-13- as tanév újdonságot hozott 

a Bethlen Gábor iskola életébe. Ettől a 
tanévtől, ugyanis, az előkészítő év (azaz a 
6-7 éves korosztály) az óvodákból az isko-
lákba tevődött át, így plussz egy évfolyam 
került be az iskolába.

A kicsik fogadása/áthelyezése nagy ki-
hívást jelentett mindenki számára: az is-
kola termet kellett biztosítson számukra, 
a gyerekek és szüleik félelemmel vegyes 
izgalommal néztek az ismeretlen elé, a 
tanítók pedig izgatottan és szintén kissé 
kétkedve várták az elkövetkezőket.

Iskolánk két előkészítő osztályt foga-
dott be: az előkészítő A. és az előkészítő 
B. osztályokat.
Bemutatkozik az előkészítő A. osztály

Osztályunkban 27 gyerek: 14 fiú és 13 
lány kezdte meg a 2012- 2013- as tanévet, 
tanítónőjükkel, Kovács Enikő tanító né-
nivel együtt.

Izgatottan, kíváncsian kezdtük el ezt 
a tanévet mindannyian. Első pillantásra 
még nagynak és ijesztőnek tűnt az iskola 
épülete, a sok nagy diák. De már az első 
héten körbe jártuk az iskolát, bekukkan-
tottunk néhány osztályba, ahol kedvesen, 
barátságosan fogadtak minket a diákok, 
tanítók, tanárok.

Kezdetben kissé esetlenek voltunk:- 
naponta estünk el az udvaron- néha a na-
gyobb diákok segítettek fel (köszönet ne-
kik), máskor a tanító néni kezelte a sebeket 
(de „hát, már ilyen az élet”-állapította meg 
egy sérült kisdiák)-,

- Nem kaptuk a helyünket szünet vé-
gén, és néha többször is sorba kellett áll-
junk, amíg sikerült.

- Mesemondás közben tízóraizni kezd-
tünk, és meglepődtünk amikor a tanító 
néni szólt...

És még sok más hasonló eset megtör-
tént velünk már ez alatt a két hónap alatt, 
ami rövid idő, mégis sok minden vátozott. 
Már nem félünk, hanem büszkék vagyunk 
arra, hogy iskolások vagyunk, a „BG” is-
kola kisdiákjai. Szívesen járunk iskolába, 
tanórákra és szünetre egyaránt. Örömmel 
végezzük a feladatokat, gyűjtjük a külön-
böző témákkal kapcsolatos ismereteket, 
könyveket, felfedezzük a körülüttünk levő 
érdekes világot, miközben megtanulunk 
tanulni, érvényesülni az információk ten-
gerében, az életben.

Már-már egy csapattá kovácsolódtunk: 
segítünk egymásnak cipőt kötni, kabátot 
begombolni, és együtt örülünk egymás 
örömének, vígasztaljuk a szomorkodókat.

Sokat beszélgetünk, így oldjuk meg a 
felmerülő gondokat, vagy osszuk meg él-

Az előkészítő B. osztályról
Minden változást nehezebben él meg 

az ember, idő kell, míg megbarátkozunk 
a számunkra új és részben érthetetlen dol-
gokkal.

Így érezhettek azok a szülők is, akik el-
sőként lehettek részesei egy újabb tanügyi 
reformnak országunkban az előkészítő 
osztály bevezetésének.

Mára már úgy érzem, hogy ezek a ké-
telyek és aggodalmak feledésbe merültek 
és átalakultak megnyugvássá, hiszen azt 
tapasztalom, hogy a gyerekek nagyon jól 
érzik magukat iskolánkban, szeretnek 
iskolába járni és aktívan vesznek részt a 
mindennapi tevékenységeken, továbbá 
a szülők is nyitottak és közreműködőek. 
Ahhoz, hogy ez a sikeres beilleszkedés 
megvalósuljon sokban hozzájárult a veze-
tőség pozitív és segítő hozzáállása, a kol-
légák kedvessége úgy a gyerekekhez, mint 
irányomba.

Nagyon sok előnyét látom az előké-
szítő osztálynak és ezek a további évek 
folyamán is be fognak bizonyosodni. A 
mindennapjaink nagyon harmonikusan 
telnek, nagyon fogékonyak a gyerekek, 
igazi aktív csapat nagy tudásvággyal, ami-

nek én csak örülni tudok. Szívesen alkal-
mazom munkám során a projektmódszert, 
melynek hatékonysága véleményem szerint 
vitathatatlan. Az ősz témakör keretén belül 
is ezt alkalmaztuk, melynek produktumait 
nagyon nagy siker övezte.

A fő produktum az a Szüreti bál volt, 
melynek sikerével a gyerekek véleményem 
szerint be is lopták iskolánk szívébe ma-
gukat. Szereplésükkel, lelkesedésükkel, 
csodálatos öltözetükkel mindnyájunknak 
megható pillanatokat szereztek. 

Hétről hétre összeforrottabb és össze-
tartóbb a csapat, kedvelik a csoportmun-
kákat, szeretnek énekelni, motiváltak és 
úgy érzem, hogy a motiváció elengedhe-
tetlen a mindennapi sikeres munkához.

Igazán jól érezzük magunkat együtt, 
sikerült otthonossá varázsolni az osztály-
termünket és bizton állíthatom, hogy az 
iskola így „második” otthona a gyerekek-
nek.

Elekes Ibolya tanító

ményeinket hétfőnként, amikor az osztály 
kedvence, Bundás Brumi mackó visszatér 
az osztályba egy-egy gyereknél töltött hét-
vége után, és beszámol arról, hogyan érez-
te magát az illető gyerek családjával.

...És már az iskola életében is szervesen 
részt veszünk: októberben szüreti mulat-
sággal leptük meg iskolánk apraját-nagy-
ját, amikor igazi csőszökként népviseletbe 
öltözve vonultunk végig az iskolán, és éne-
kelve csábítottuk a diákokat és tanárokat 
az udvarra, ahol szüreti műsort mutattunk 
be nekik. Utána szekerekre szálltunk, és 
elvonultunk a Bethlen negyedi parkba a 
szülőket és nézelődőket mulattatni, majd 
a Kipi-Kopi napköziben folytattuk a mu-
lattságot a napközis gyerekekkel együtt.

Jó volt visszamenni a napközibe, de most 
már igazán ide tartozunk, az iskolába.

 Már hozzászoktunk az iskola ritmusá-
hoz. Megszoktuk, hogy órák és szünetek 
váltják egymást és, hogy akkor csenget-
nek ki szünetre, „amikor a perc mutató 
a 10-esre ér” a fali órán. Már csak ritkán 
késünk el reggel, vagy felejtjük otthon a 
torna felszerelést. Megismertük a társain-
kat és barátságok szövődtek, szövődnek.
Megismertük az iskola épületét.Szívesen 
járunk könyvtárba, ahol Réka néni segít 
nekünk eligazodni, vagy a torna terembe, 
ahol Zoltán tanár bácsi irányít minket, 

hogy  megfelelően és eleget mozogjunk. 
Megismertük Zsuzsa nénit, aki az egészsé-
günkre vigyáz, és a logopédus  nénit, aki a 
helyes hangejtésre tanítja meg a gyerekeket. 
Tudjuk, hogy az igazgató bácsi „igazgat” 
minket, Szilamér bácsit kell keresni, ha nincs 
hangfal a számítógéphez, Feri bácsi pedig az 
„aki adja nekünk a kifliket”.  De felismerjük 
most már az iskola többi tanárát és barátko-
zunk a nagyobb diáktársakkal is.

Reméljük, hogy az elkövetkezőkben is 
ilyen szívesen fogunk majd iskolába járni, 
megőrizzük a vidámságunkat, kíváncsisá-
gunkat, tudásvágyunkat. Szeretnénk, ha 
az iskola büszke lehetne ránk, kisdiákjai-
ra, tudásunk, ügyességünk, képességeink 
miatt, ugyanakkor nem felejtjük el azt 
sem, hogy gyerekek vagyunk.

Kovács Enikő tanító
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Libánban zajlott július 6-8 között a 
természetismereti és környezetvédelmi ve-
télkedő nyerteseinek tábora. A második és 
negyedik, ötödik és hatodik osztályokból 
19 tanuló vett részt Fogarasi Ida, Király 
Ida, Gábos Erzsébet, Pál Katalin tanár né-
nik vezetésével. 

A beszámolók alapján a táborozók há-
rom napon át mellőzték a technika vív-
mányait, sokat tartózkodtak a szabadban, 
megismerkedtek az ott élő állatokkal, nö-
vényekkel. Érdekes foglalkozásokon vettek 
részt: földrajzi, meteorológiai megfigyelé-
seket végeztek közben pedig megtanultak 
társaikhoz alkalmazkodni, és közös mun-

kát végezni. A résztvevők kitűnően meg-
állták a helyüket.

A szolgálatos tanulók naplójából a kö-
vetkezőket tudtuk meg:

Péntek reggel 9 órakor a C+C üzletház 
elől indult el a kis csapat. A zetelaki gátnál 
tett kis pihenő után megérkeztek Libánba. 
Minden résztvevő egy tábori nevet válasz-
tott, majd játékosan bemutatkoztak.

A zászlófelvonás és a tábori tábla felállí-
tása után megismerkedtek a programmal. 
A legnagyobb kihívást az akkor kapott 
feladat jelentette: az utolsó tábortűzre egy 
tábori jelenettel kellett készülniük.

Sor került patakvizsgálatra a Súgó pa-

Összhangban a természettel takban.  Megfigyeltek különböző vízi élő-
lényeket, a víz tisztaságát, annak kémha-
tását. Az esti tábortűz mellett jól érezték 
magukat, énekeltek, és sokat játszottak.

A szombati napot tornával kezdték, 
majd jó étvággyal reggeliztek a tornácon 
megterített asztalnál. A délelőtti program 
gyalogtúra volt a hat kilométerre található 
Ördögtóhoz. Megfigyelték az ottani nö-
vényzetet, majd a forrásnál megtöltötték 
palackjaikat. Haza érve jól esett a finom 
ebéd, majd szabad programra került sor, 
miközben majd lelkesen készültek az esti 
szereplésre. A sok készülődésnek meg is 
lett a gyümölcse, minden csapat remekül 
játszotta el a szerepét. Jutalmul nápoly sze-
letet kaptak Margaretta nénitől. Minden 
tanuló örökbe fogadott egy fenyő cseme-
tét, amit megszabadított a gyomtól, hogy 
jól fejlődhessen. 

A vasárnapi torna és a reggeli után mik-
roszkópos megfigyelésre, a fa szívverés-
ének meghallgatására, ajándékkészítésre 
került sor.

Később a Gyopár néni által felmutatott 
növényeket kellett versenyszerűen felis-
merni. A Márton Áron katolikus tábor 
meglátogatása után tábort bontottak, és 
megköszönték a tanárnőknek, társaink-
nak az élményekben gazdag táborozást.

Német Ágota, VIII. B

Jutalomkirándulás
A BG-hagyomány szerint az idén is sor 

került a jutalomkirándulásra. A kirándu-
lás a Csíkszereda, Madéfalva (Emlékmű), 
Csíkrákos, Csíkszépvíz, Gyimesi-hágó, 
Gyimesbükk (Ezeréves határ), Csíksomlyó 
(Kálvária, borvíz), Csíkszereda (Múzem: a 
Mikó Vár története) útvonalat követte. A 
kirándulásról három diákunk mesél:

Simó Andrea, VIII. B: A tanévet ki-
rándulással kezdtük. Még az évnyitó előtt 
jutalomkiránduláson vettünk részt. 

Az első megállónk a madéfalvi emlék-
műnél volt, ahol a történelem tanár bácsi 
rövid történelmi ismertetőt tartott. Majd 
Csíkrákoson néztük meg a templomot, ami 
nagyon tetszett. Csíkszépvízen, a Gyimesi-
hágón át eljutottunk Gyimesbükre a Rákó-
czi várhoz. Gyönyörű volt a vidék.

Csíkszeredában a Mikó várban megte-
kintettük az állandó kiállítást. A követke-
ző állomásunk Csíksolmlyó volt. Voltunk 

a kegytemplomban, majd kimásztunk a 
Nyeregbe. 

Jó volt a kirándulás. Élménydús volt ki-
csiknek nagyoknak. Összekovácsolódtunk 
az úton. Örülök, hogy részt vehettem ezen 
a kiránduláson.

Fülöp Ágnes, volt VIII. A osztály: Nagy 
öröm töltött el, amikor megtudtam, hogy én 
is részt vehetek a jutalomkiránduláson.

Felemelő érzés volt újra találkozni a 
hosszú vakáció után a tanárainkkal, el-
beszélgetni velük, újra közösen nevetni az 
iskolatársainkkal.

Nem győztem eleget gyönyörködni a 
ragyogó napsütésben a Gyimesi hegyek-
ben, dombokban. Nagyon örvendtem, 
hogy eljutottam a Gyimesbükkön talál-
ható Rákóczi várhoz, mivel nagyon sok 
szépet hallottam már róla. 

Hazafele betértünk a csíksomlyói kegy-
templomba. IX. osztályba indulóként, jó volt 
elmondani egy imát a következő tanévért.

Nagyon jó hangulatban telt el a kirán-
dulás, tele vidám, örömteli pillanatokkal. 
Farkas Zsolt, volt VIII. B osztály: Na-
gyon jó érzés volt, hogy meghívtak a juta-
lomkirándulásra még egyszer utoljára. Jó 
volt újra elmenni a Gyimesekbe, mert már 
pár éve voltam ott, igaz, azóta sok minden 
megváltozott. A legnagyobb változás talán 
a Rákóczi-várnál történt.  Nagyon el volt 
hanyagolva, most szépen felújították.

Csíksomlyón megnéztük a Kegytemp-
lomot, majd felmásztunk a Nyeregbe, és 
gyönyörködtünk a csodálatos kilátásban. A 
hangulat nagyon jó volt, egészen családias.

Mindig nagy örömmel fogok visszaem-
lékezni a volt iskolámra, a kirándulások-
ra és azt kívánom, hogy mindenki érezze 
magát olyan jól ebben az iskolában, mint 
ahogyan én éreztem magam nyolc éven 
keresztül. Büszke vagyok, hogy a Bethlen 
Gábor Általános Iskola diákja lehettem. 

Az iskola csillaga  7.

Du bist da, und ich bin hier.
Du bist Pflanze, ich bin Tier.
Du bist Riese, ich bin Zwerg.
Du bist Tal, und ich bin Berg.
Du bistleicht, und ich bin ...
Du bist voll, und ich bin ...
Du bist heiß, und ich bin ...
Du bist jung, und ich bin ...
Du bist sie und ich bin er.
Du bistLand, und ich bin ...
Du bist einsam, ich allein.
Komm, wir wollen Freunde sein!

nach Frantz Wittkamp

Schreib das Gedicht weiter! DU BIST DA, UND ICH BIN HIER

Siehst du die Früchte?
Zeichne sie nach und benenne sie! Das ist ein(e) ...

DO YOU KNOW THE 
CAPITAL CITIES?

Complete.

1. London is in

.....................................................

2. Washington is in

.....................................................

3. Bucharest is in

.....................................................

4. Budapest is in

.....................................................

5. Berlin is in

.....................................................

6. Vienna is in

.....................................................

7. Paris is in

.....................................................

8. Rome is in

.....................................................

9. Stockholm is in

.....................................................

10. Ankara is in

.....................................................

1. Proverbele s-au amestecat. Scrie-le 
corect şi pune semnele de punctuaţie.

Ulciorul la apă ....................................................
Prietenul bun ......................................................
Nu merge mereu ................................................
Se vede la greu ...................................................

Capra sare masa ................................................
Mâine furi un bou ............................................
Iada sare casa .....................................................
Astăzi furi un ou ...............................................

N-o să prinzi niciunul .......................................
Dacă nu faci foc .................................................
Când alergi doi iepuri ........................................
Nu iese nici fumul .............................................

2. Ordonează 
cuvintele în 
propoziţii, 

alcătuieşte un 
text

şi dă-i un titlu:

George, cu buline, o 
minge, cu, se joacă.

şutează, cu, El, putere.

de, casa, sparge, la, 
Mingea, vecinului, 
geamul.

George, scuze, cere, 
îşi.

îi, rău, Lui, pare.

3. Pentru întrebările următoare, caută 
răspunsuri interesante, neaşteptate.

 Exemplu:

- Ce face soarele?

- Leneveşte pe cer, râde, este supărat etc.

- Ce face pădurea?

- ______________________________

- Ce face norul?

-_______________________________

- Ce face floarea?

-_______________________________


