Bethlen Gábor
Általános Iskola
Székelyudvarhely

21. szám
2013. március 18.

Tavaszi gondolatok három évfordulóra
Enyém az álmok mesepalotája,
enyém a tavasz csoda-zenéje,
amit szívembe belemuzsikál...
s mégis...
mégis valami kéne...
(Wass Albert)

Tavasz van. A 2013-as év várakozással teli tavasza.
Rácsodálkozunk a megújuló természetre, s bízunk abban, hogy ez az esztendő valami jobbat és szebbet hoz
el számunkra.
Márciusi napfény ragyog ránk. S hirdeti: nem várakozni, hanem cselekedni kell. Mint ahogy elődeink
tették, a márciusi ifjak. Ez a magyar forradalom és szabadságharc 165 éves üzenete. Az elszánt, dacos tenniakarásé. Az önfeláldozó küzdelemé.
Ugyanakkor ezt üzeni 400 éve megválasztott Bethlen Gábor fejedelmünk is. 35 évvel ezelőtt iskolánk közössége a névadással nemcsak eszményképet választott,
de a nagy fejedelem szellemi örökségének ápolását és az
ezzel járó felelősséget is vállalta. Erről beszél annak idején Király László alapító igazgatónk beköszöntőjében.
Ezt emelte ki Szakács István Péter is: „Felemelni, művelni és vállalni szeretnénk az általa jelzett, kérlelhetetlen
korlátok között is szárba szökő szabadságot”.

Híreink
Dec. 8-9-én az V. B osztály közösségépítő
hétvégét töltött Homoródon.
Dec. 10-én a Sportcsarnokban városi általános iskolás kosárlabda bajnokságra került sor. Az öt-nyolc osztályosok fiú csapata 3. díjat hozta el. A csapat tagjai: Kovács
Levente, Vaida Norbert, Tódor-Hajdó
Norbert, (VIII. B), Orbán István, (VIII.
A,) Fekete Dániel, Orbán Róbert, (VII.
A), Geréb Roland, Izsák Hunor, Káli Szilárd, Szigyártó Zoltán, (VII. B)

Iskolánk eddigi törekvései, eredményei azt bizonyítják, hogy akartunk és mertünk felnőni a magunk választotta célokhoz.
A forradalmat a szabadságharc követte, amikor a
nemzetnek fegyvert kellett fognia. Ma a mi fegyverünk
csakis a tudás lehet. A tudás, melyet oktató-nevelő átad,
tudás, melyet diák és tanítvány magába szív. S a jónak,
szépnek, tisztességnek és becsületnek a vállalása.
A ti tudásotok a mi jövőnknek, a ti jövőtöknek, a
megmaradásnak a záloga, kedves gyerekek, kedves ifjak!
Nem hiába támogatta-segítette nagy fejedelmünk a
kiváló diákokat. Tudta, hogy „elpusztul az ország, ha a
nevelésre gondviselés nem lészen”. Ma is csak megszerzett tudásunk révén vívhatjuk ki mások megbecsülését
– itthon és a nagyvilágban egyaránt. Így lehetünk bárhol, felemelt fővel és egyenes gerinccel nyílt tekintetű
emberek, magyarok. De ehhez kemény, szívós, kitartó
munka kell. Nap, mint nap, percről percre.
Ehhez kívánok én, immáron távolról – a kispadról –
szurkolva nektek erős akaratot, lelkesedést és hitet.
Sok szeretettel:
Dávid Katalin az iskola egykori magyartanára

Dec. 6-án iskolánkban járt a Mikulás. Minden osztálynak hagyott egy levelet, melyeket a VIII. osztályosok továbbítottak.
Dec. 19-én Péterfy Ágnes és Kovács Kinga
tanárnők szervezésében Karácsonyi vásárra
került sor. A vásáron befolyt összegből osztályonként két-két tanuló kapott karácsonyi ajándékot, és a Szovátai Szent József Intézmény gyerekei melyet a két VIII. osztály
adott át kulturális műsor keretében.
Dec. 20-án a Bethlen parkban három karácsonyfát díszítettek fel az Előkészítő A,
II. B, IV. A-B osztályok tanulói.

Dec. 11-én a lányok kosárlabda csapata a
Móra Ferenc Általános Iskolában a 4. lett.

Dec. 20-án Betlehemes játékot mutatott
be a szülőknek a II. B és a III. A osztály.

Dec. 14-én a Móra Ferenc Általános Iskolában balladamondó versenyre került sor.
Nagy Ilona tanárnő készítette fel a négy
hetedik osztályos diákot (VII. A: Geléd
Kitty Kamilla, Jakab Melinda, VII. B:
Fancsali Hanna, Stélik Szidónia.) Jakab
Melinda 2. díjat nyert, Stélik Szidónia
Különdíjban részesült.

A kadicsfalvi kihelyezett osztályunk Fekete
Réka, Kovács Zoltán kíséretében részt vettek
a Parajdi Sóbányában szervezett programon.
A félévzáró ünnepségen szerepelt az Előkészítő A/B, az I-IV osztályosok kórusa
Péterffy Lenke tanító néni irányításával,
és az V-VIII osztályosoké, melyet a román,

angol, német, magyar szakos tanárok tanítottak be.
Dec. 21-én iskolánkat az Előkészítő B osztály képviselte a városi karácsonyi vásáron.
Betlehemes játékot mutattak be.
Jan. 18-24. közt Dunkler Réka, könyvtárosnő emlékkiállítást szervezett Tomcsa
Sándor halálának 95. évfordulója alkalmából az iskolában.
Jan. 23-24. - Kistérségi népdalvetélkedők
nyerteseinek döntőjére a Tamási Áron
Gimnáziumban került sor. Székely Kincső (V. B) I. helyezés, László Anita (VI. A)
Dicséret helyezést ért el.
Jan. 26-27-én a VI. B osztály csapatépítő
hétvégét töltött Varságon.
Febr. 2-án a Mikes Kelemen Tantárgyverseny körzeti szakaszán a következő tanulók képviselték iskolánkat: Cseke Tamás
István (V. A), Pál Réka (V.B), Fancsali
Hanna (VII. B), Geléd Kitty Kamilla és
(folytatás a 8. oldalon)

2. Stella Scholae

Tanáraink emberközelbõl
–– Milyen kapcsolatban van az iskolánk diákjaival?

Név: Kovács Zoltán
Születési hely: Oroszhegy
Születési dátum: 1984. április 17.
–– Hol végezte iskoláit?
Tanulmányaimat az oroszhegyi általános iskolában kezdtem, majd Székelyudvarhelyen a Benedek Elek Tanítóképzőben
folytattam, ezután felvételiztem a BabeşBolyai Tudományegyetem Testnevelés és
Sport karára, amit sikeresen el is végeztem.

Hogy jó vagy rossz kapcsolatba vagyok-e a diákokkal, az nagy részt a diákoktól függ.
Igyekszem a testnevelés órákat megszerettetni, hangulatossá tenni. Megértetni a
diákokkal, hogy milyen fontos a testnevelés, a mozgás.
Igyekszem a problémáikat megérteni,
de elvárom a kitartó, becsületes munkát.
Amíg egy osztály vagy diák becsülete le
nem jár előttem, addig jó tanár-diák kapcsolat van közöttünk.
Erre a kérdésre, szerintem, a diákok
jobb választ tudnának adni. Igaz, minden
diák elvárásának úgysem lehet megfelelni.
–– Van valami, amit fontosnak tart, vagy
ami motiválja?
Testnevelő tanárként fontosnak tartom a rendszeres testmozgást, edzést. Az
iskolai testnevelés főleg egészség megőrzés
céljából fontos, és még azért, hogy a diákok megismerkedjenek különböző sportágakkal.

–– Milyen volt gyermeknek lenni?
Az ember mindig úgy van, hogy ami
van, az nem tetszik.
Gyerekként felnőtt akar lenni, s amikor
felnőtt lesz, akkor meg gyerek akar lenni.
De hogy rossz vagy jó gyerek voltam-e, azt
inkább a szüleim vagy a tanáraim tudnák
jobban megmondani. Ha azonban arra
vagytok kíváncsiak, hogy diákként csínyeket követtem-e el, hát bevallom, voltam igazgatóságra hivatva, de mindig a
jóérzés határán belül voltak a csínyek, sose
durvák, rombolóak.

–– Mit szeretne elérni a jövőben? Tervek?
Célok?
Legfőképpen azt, hogy hozzájárulhassak diákjaim egészséges fejlődéséhez, meg
hogy én is egészséges maradjak, amen�nyire lehet, s emellett az életemben most
ahhoz a fejezethez érkeztünk, amikor a
családalapítás a legfontosabb.
Szeretnék többet foglalkozni a teremhokival és síoktatással.

Ébredés
Indul a csermely,
Simogat a szél,
Törpül a hóember,
Búcsúzik a tél.
Pattan a rügy,
Csobog a patak,
Fütyül a rigó,
Érkezik a tavasz.
Lőrincz Gabriella, VII. B

Bethlen Gábor Általános Iskola
beirtakozási körzete

–– Miért lett testnevelő tanár? Gyerekkorától
tudta, hogy mi szeretne lenni?
Gyermekkoromban is mindig szerettem
a mozgást, a sportot, igaz, akkor még nem
voltak olyan sportolási lehetőségek, mint
most, főleg egy falusi iskolánál, de csak
a líceumi éveim alatt alakult ki bennem,
hogy testnevelő tanár szeretnék lenni.
A pedagógusi pálya viszont nem állt
messze tőlem, hiszen édesapám tanító bácsi és két nővérem is pedagógus, az egyik
óvónő, a másik magyar és néprajzszakos
tanárnő. Így a gyerekekkel való foglalkozást volt akitől ellessem.

Emberként fontosnak tartom a becsületességet, a ,,gerincességet”, s szeretem az
egyenes beszédet, nem pedig a mellébeszélést.

Strada Gábor Áron/Gábor Áron utca
Intrarea Călugăreni/Remete bejárat
Intrarea Cărămidăriei/Téglavető bejárat
Intrarea Însorită/Verőfény bejárat
Intrarea Florilor/Virágok bejárat
Intrarea Morum/Morum bejárat
Bul. Independenţei (până la cartierul Taberei)
Függetlenség sugárút (a Tábor negyedig)
Strada Pietroasa/Kisköved utca
Strada Bethlen Gábor/Bethlen Gábor utca
Intrarea Ghipeş/Gyepes bejárat
Intrarea Tineretului/Ifjúság bejárat
Strada Fierarilor/Kovácsok bejárat
Intrarea Tihadar/Tihadar bejárat
Strada Târgului/Vásártér utca

Strada Uzinei/Villanytelep utca
Cartierul„Szuper”/„Szuper” negyed
Strada Kornis Ferenc/Kornis Ferenc utca
Strada Strâmbă/Görbe utca
Strada Eötvös József/Eötvös József utca
Strada Attila/Attila utca
Strada Lacului/Tó utca
Strada Sportului/Sport utca
Intrarea Calonda/Kalonda bejárat
Intrarea Carpaţi/Kárpátok bejárat
Intrarea Ţechend/Cekend bejárat
Curtea Mihail/Mihály udvar
Curtea Cojocarilor/Szűcs udvar
Strada Solymossy/Solymossy utca
Strada Victoriei 1-15/Győzelem utca 1-15.

Az iskola csillaga 3.

Az iskola mesevilága - bekukkantunk a legkisebbekhez
Kovács Enikő - tanítónő:
Március van, 2013.
Már fél év telt el az óta, hogy elkezdtük
a tanévet: egy rendhagyó tanévet, hiszen
először Romániában előkészítő osztályosok
lettünk. Egyesek szerint még nem vagyunk
„igazi” iskolások, igaz már óvodások sem.
De mi tudjuk, mégiscsak az iskola kis diákjai vagyunk.
Tulajdonképpen szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen mindkét állapot
legjavát fordíthatjuk a saját előnyünkre.
Az óvoda családias, barátságos hangulatát hoztuk magunkkal. A közvetlen,
számunkra természetes, elérhető fejlődési
lehetőségeket, tanulási formákat ragadjuk
meg: szőnyegünk van az osztályteremben,
amire körbe ülünk, és oldott hangulatban
beszélgetünk élményeinkről, tapasztalatainkról, „Bundás Brumi”-val – az osztály
kedvenc mackójával - együtt, megfigyeljük
az időjárást, kitűzzük a dátumot és megvitatjuk az aktuális projekt- témánkat.
Gyakran „utazunk el” a mesék birodalmába, ahol a magyar népmesékkel ismerkedünk, illetve nagy íróink, költőink
meséivel, verseivel. Mondókázunk, találós
kérdéseket mondunk, így hangolódunk rá
egyre jobban a magyar nyelv édes ízére.
Játékos formában igyekszünk felkészülni az iskola és a nagybetűs ÉLET kihívásaira. Játékok segítségével igyekszünk elsajátítani az alkalmazható tudást, fejlesztjük
kompetenciáinkat.
Igaz, időnként hiányzik a dadus segítő
két keze, figyelő két szeme, illetve a szabad
játékidő. De ezeket a hiányokat is a saját
hasznunkra igyekszünk fordítani: egymásnak segítünk öltözni, cipőt bekötni,
együtt játszunk, tanulunk. Örömünket
leljük a megszerzett tudásban, örülünk
egymás sikerének, és segítjük egymást, ha
szükséges.
Mi már egy csapat vagyunk, egy komoly kis iskolás csapat, akik szívesen beszélnek „robot- nyelven” (szótagolnak),
számolnak, egyre pontosabban rajzolnak
és színeznek, mondogatják a román mondatokat és ismerik az iskolai szabályokat.
Immár összeszokva, lépésről- lépésre
felkészülve nézünk az elkövetkező iskolai
év elé, amelyet most már a jól ismert kerékvágásban, kéz a kézben folytathatunk
tovább.

Elekes Ibolya - tanítónő:
Az előkészítő osztály bevezetése, mint
oktatási reform a kompetencia alapú oktatás mellett érvel, melynek lényege, hogy
„a gyermekek egy olyan használható tudást

sajátítsanak el, amelyet tapasztalataikon
keresztül szereznek meg, és a megszerzett
tudást az élet különböző területein, élethelyzetekben alkalmazni tudják”.
Véleményem szerint a 6 éves gyerekek
nagyon nyitottak, fogékonyak, érdeklődnek az új dolgok iránt, szívesen tanulnak
játszva. Az idáig együtt töltött 6 hónap
alatt, nagyon sok kellemes, pozitív élményben volt részem. Meglepően tapasztaltam, hogy mennyire érdeklődve és kíváncsian jönnek a gyerekek minden nap az
iskolába. Mindenképp pozitív érveket tudok
felsorolni az előkészítő osztály bevezetésével
kapcsolatban, és most már nemcsak találgatok, hanem konkrét, megélt tapasztalatokról
tudok véleményt formálni.
Sokakban kérdések fogalmazódtak meg:
Miért van erre szükség? Miben különbözik
az eddig megszokottaktól? Kiemelném,
hogy a gyerekek már ebben az előkészítő
évben megismerkednek az új környezettel,
az iskola hangulatával, a szabályokkal, ami
egyébként egy első osztályt kezdő gyereknek mindig új volt, és a tanítónő az első
osztály előkészítő időszakában szoktatta a
gyerekeket az iskolához. Erre az új keretek
között egy teljes év áll a rendelkezésünkre,
így az első osztály akadálymentesen kezdődhet.
Ami az oktatás részét illeti nagyon rugalmas, lehetősége van a pedagógusnak
sok kreatív ötlet megvalósításához. Az
oktatási tevékenység jórészt projektekben
zajlik, melyek 1 vagy 2 hetes periódust
ölelnek fel. Projekttémák lehetnek: Az én
iskolám; Itt van az ősz; A színek világa; Az
ősz kincsei; Madarak, vándormadarak; Az
emberi test; Tisztálkodási eszközök; Az én

családom; Karácsony, a szeretet ünnepe;
Köszöntelek újév, új világa; A négy évszak;
Farsang; Bolygónk, a Föld; Hangszerek;
Vad-, házi- és vízben élő állatok; Rovarok;
Népi mesterségek és még sorolhatnám tovább a lehetőségek számtalan sorát.
Az előkészítő osztályban van órarend,
de minden óra több tantárgy integrálásából tevődik össze.
Példák: 1. Az óra: Anyanyelven folytatott
kommunikáció, Téma: Verstanulás: Csoóri
Sándor: Teknősbéka, de ezen az órán még
megjelenik a Zene és mozgás (Ének: Benn
a vízben a teknősbéka, természetesen ez az
ének már ismerős a gyerekek számára), a
Vizuális nevelés és kézimunka (teknősbéka
színezés, vagy ragasztás).
2. Az óra: Matematika és környezetismeret, Téma: Háziállatok csoportosítása
megadott szempontok szerint, ebbe az
órába beleintegrálhatjuk a román nyelvet (Cântec: Gălăgie mare, în curtea cu
animale), a Személyiségformálást (Beszélgetés: Kedvenc háziállatom).
Lehetőség nyílik továbbá különböző iskolán kívüli tevékenységek szervezésére is.
I. félévben szerveztünk Szüreti bált, mely
nagy élmény volt a gyermekek számára,
decemberben részt vettünk a város Karácsonyi Vásár rendezvényén, ahol egy Betlehemes színdarabot adtunk elő, ezáltal
képviselve iskolánkat. Farsangkor jelmezbe öltözve, énekekkel, versekkel leptük
meg iskolánk kis és nagy diákjait.
Kihívás volt úttörőként kezdeni az előkészítő osztályt, de büszke vagyok rá, és úgy
gondolom, hogy ez az újítás a következő években még tökéletesedni fog, ami mindenképpen a gyerekek javát fogja szolgálni.

4. Stella Scholae

Farsangi bálban a III. B osztály

Farsangtemetés
Minden évben ötletes jelmezekbe bújva
felvonultunk, bemutatkoztunk a szülőknek, majd jöhetett a mulatság.
Eljött a negyedik farsang is.
– Farsangoljunk, de most másképp! –
ez volt a javaslatom. Nem igazán örültek
a tanulóim az ötletnek, hogy nem a már
kigondolt jelmezbe bújhatnak, helyette
,,sirató asszonyok” lesznek.
Célom az volt, hogy tudatosuljon bennük, hogy a sok nemzedéken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti őket
a múlttal, és segít kiigazodni a jelenben is.
Alkalmuk legyen az élményszerű megis-

merésre, a cselekvő és alkotó részvételre,
hogy ily módon is a hagyomány átélőjévé,
részeseivé váljanak.
Miután megnéztük különböző tájegységek farsangtemetési szokásait, megismerték a hagyomány jelentőségét, a Sófalván
fennmaradt szokást választottuk.
Egyre nagyobb izgalommal készültünk
a bemutatásra. Szülők és nagyszülők támogatásával, harmonika és hegedűszó
kíséretével egy maradandó élménnyel gazdagodtak. Most már büszkén nézik a farsangtemetésről készült fényképeket a IV.
B osztály tanulói.
Kányádi Csilla tanítónő

Régi szokás szerint,/ Házról házra járva,/
Köszöntjük a farsangot/ Vidáman nótázva.
Régi szokás szerint, mi is megünnepeltük a farsangot. A tanító néni mókás,
farsanghoz illő jeleneteket keresett, amelyeket betanultunk. Lázasan dolgoztunk,
hogy jól sikerüljön a színjáték, és hogy a
szülők, na meg az egész iskola büszke legyen ránk.
Végre eljött a várva-várt nap. Február
12-én, kedden délután a tornateremben
találkoztunk. Megjöttek a vendégek, vagyis a szülők, és elkezdtük az előadást. Öt
humoros jelenetet mutattunk be: Hatvanhat hazugság, Hogyan lesz a grízből szilvalekvár?, A Télapó tréfája, Egy kis kerülő
és a Tojás címűt, amely a legviccesebb jelenet volt.
Mindenki jól mulatott, utána pedig következett egy fergeteges farsangi bál. Jó volt
a zene, mindenki táncra perdült, ettünk
sok-sok finomságot, jól mulattunk.
Dálya Orsolya, Szász Bencze Brigitta, III. B

Farsangi buli öt-nyolcas diákokkal
Rengeteg tervezgetés, készülődés előzte meg az idei farsangi bulit. Ugyanis
minden osztály valamilyen kis jelenettel,
humoros bemutatóval készült. Természetesen a jelmez viselete is kötelező volt. Öt-

letes bemutatókat láttunk. Láttunk cirkuszi jelenetet, vicceket dramatizálva, táncos
lányokat, jelenetet a magyar nyelvművelésről, Chaplint, bohócokat, a Perfect kids
top shop előadását, tanórával, iskolával,
tanítással, tanulással kapcsolatos produkciókat. Engem meglepett, hogy némely
diáktársunk ilyen nagy színészi tehetséggel rendelkezik. Egyesek úgy adták elő a
jelenetüket, mintha mindig ezt csinálták
volna, mintha minden a kis ujjukban lenne, „pofátlanul” lazán, természetesen szórakoztattak.
A közönség nagyon hálás volt, tapsviharral jutalmazta a kis előadókat. A jelenetek lejártával kezdetét vette a buli. Ki
ahogy bírta ropta a táncot.
Az idei farsangi buli kifejezetten színesre, farsangosra sikeredett. Köszönet
azoknak, akik feladatuknak tekintették,
hogy készüljenek.
Simó Andrea, VIII. B

Farsang - előkészítő B osztály

Farsang - III. A osztály

Az iskola csillaga 5.

Varságon az osztállyal

Élménybeszámoló-morzsák az V. B osztály elsõ kirándulásáról
„Nagy élmény volt az elsõ közös kirándulás. Amikor megérkeztünk Homoródba,
a Hatos villához, már mindenki nagyon
izgatott volt. Örültünk, hogy éppen december 8-ra lehavazott.”
„Jókat nevettünk, imádkoztunk, közösségi játékokat játszottunk, énekelgettünk.
Jót sétáltunk az Ilona-völgyében. Hálát
adtunk Istennek, hogy együtt lehetünk.”
„Szeretem ezt az osztályt, vannak zajos
gyerekek is, de ők sem rosszindulatúak.
Este a zenetanárnõvel karácsonyi képeslapokat készítettünk.”

„A legnagyobb élmény az volt, hogy ott
aludtunk. Másnap egyik szülinapos osztálytársunkat köszöntöttük.”
„Köszönet az oszinak, hogy elvitt minket és egy hétvégét ránk szánt. Soha nem
felejtem el ezt a hétvégét, mindig büszke
leszek, hogy itt lehetek ebben az osztályban, ebben az iskolában.”
„Csodálatos kirándulás volt, megérte
elmenni. Igaz, hogy szombat éjjel semmit
sem aludtunk, de vasárnap kipihentük
magunkat.”

Január végén a tél adta lehetőségeket
használta ki osztályunk az osztályfőnökünkkel, Péter Mónika tanár nénivel.
Szombat délelőtt érkeztünk meg a
Nagy-Család lak kulcsosházhoz, ahol a
szobák elfoglalása után kezdődhetett a
lazítás, a szórakozás. Volt, aki pingpongozott, volt, aki szánkózni ment. Jó volt a
hó, siklott a szánkó.
Ebéd után a Varsági vízeséshez túráztunk. Sötétedés előtt értünk vissza a jó
meleg szálláshelyünkre.
Az esti hangulatot a fiúk zene válogatásai fokozták. A pingpong terem se maradt
üresen, a társas játékok és a kártyajátékok
segítségével vidáman töltöttük el az estét.
A másnapi reggeli után a farsangi előadást próbáltuk el, majd szánkóztunk,
amíg a szülők értünk jöttek.
Nagyon jó volt a kirándulás, jól éreztük
az osztálytársak társaságában. Reméljük,
még lesz rá alkalmunk, hogy együtt töltsük a hétvéget.
Mátyás Krisztina, VI. B

Énekkörre járunk
Péntekenként iskolánkból húszan énekkarra járunk. A kör vezetője Csathó Kunigunda
zenetanár néni. Nagyon szeretem ezeket az
órákat, mivel nagyon sok éneket tanulunk.
Én már 142 népdalt tanultam meg. Tudom
ajánlani mindenkinek, aki szeret énekelni.
Pap Anna Dóra, V. B

Látogatás a szovátai Szent-József otthonba
Magány, családi viták, veszekedések,
szülők nélküli gyerekkor.
Gondolom, abban a szerencsés helyzetben vagytok diáktársaim, hogy ezeket
a szívszorongató, fájdalmas dolgokat nem
tapasztaltátok.
Vannak azonban olyan gyerekek, akiknek gyerekkoruk nagy része a felsorolt szörnyű dolgok tapasztalataiból állt. Mígnem
Csaba atya és az ő munkatársai, önkéntesei
össze nem gyűjtötték ezeket a gyerekeket, és
emberi körülményeket nem teremtve nekik,
otthonba nem helyezték el őket. Egy ilyen
otthont látogattunk meg, mi, nyolcadikosok
2012. december 20-án.
Amikor az osztályfőnökök bejelentették
a hírt, hogy Szovátára látogatunk el a gyermekotthonba, izgatottan érdeklődtünk, és
készültünk. Alig vártuk az indulást. Mivel
üres kézzel mégsem állíthattunk oda, a kirándulást megelőzően gyűjtést szerveztünk.
Mindenki felpakolt otthonról, bedobozoltuk
a rengeteg ruhát, játékot, macit és gyümölcsöt, majd indultunk Szovátára. Akartam
mondani, indultunk volna, ha a buszunk
nem vacakol annyit, de aztán végre valahára
csak elindultunk.

Az útazás hamar eltelt, Szovátán a Fürdőnél sétáltunk egy kicsit, aztán irány a
Szent-József otthon. Amikor megérkeztünk, a gyerekek nagy része még iskolában
volt, így az ottani házfőnök tartott egy kis
bemutatót magáról az otthonról, a nevelőkről, a gyerekekről és Csaba testvérről.
Nagyon kedves volt, a feltett kérdésekre
szívesen válaszolt. Amikor már kezdtek
gyűlni a gyerekek, és megtelt a kis kápolna, akkor előadtuk nekik azt a kis műsort,
amivel készültünk. Verses, zenés összeállítás volt, utána pedig egy kis színdarab
következett Jókai Mór: Melyiket a kilenc
közül? elbeszélés alapján. A műsort a gyerekek érdeklődő, bámuló tekintettel nézték végig, nagyon élvezték. A nap fénypontja volt, amikor együtt kicsik-nagyok
elénekeltük a József Attila Betlehemi királyok című éneket. Az a sok csillogó szempár, az együtténeklés varázsa csodálatos
élményben részesített minket is.
Megtapasztaltuk, hogy a gyermekeknek mekkora szívük van. Ők tisztában
vannak azzal, hogy árvák, vagy szüleik
olyan helyzetben vannak, hogy nem képesek felnevelni őket, de akkor, abban a pár

percben olyan felszabadultan énekeltek,
hogy öröm volt nézni.
Az otthonban kilenc ,,család” van, és
mindegyiknek egy nevelője, akikhez a
gyerekek nagyon ragaszkodnak úgy a kicsik, mint a nagyok.
A műsor után felmentünk megnézni a
szobáikat, kicsit betekintettünk a világukba, hétköznapjaikba.
Mindenhol kedvesen fogadtak. Voltak
félénkebbek is, akik el-elbújtak, de voltak
barátságosabbak is, akik előszeretettel vezettek minket végig, és közben meséltek
életükről.
Számomra a látogatás egy új tapasztalat
volt, és nagyon jól éreztem magam. Jó volt
látni a gyerekeket önfeledten kacarászni
és, látni, mennyire örültek nekünk és az
ajándékoknak.
A legtöbb gyerek még kicsi, az élet
előttük áll, és bár sok mindenen keresztülmentek, egyet biztosan tudnak: amíg
ott vannak az otthonban, addig szeretetben, biztonságban, gondoskodásban van
részük, nyugalomban élhetnek, és mint
egy nagy-nagy család, összetartoznak.
Simó Andrea VIII. B.

6. Stella Scholae

JÁTÉKOS FELADATOK
2) Szólások, közmondások. Egészítsd ki állatok neveivel!
- Annyi a pénze, mint a ........................ tolla.
- ....................... mondja .........................-nek, hogy nagyfejű.
- ....................... nő a hasadban.
- ....................... alatt is .................-t keres.
- Büdös, mint a..............................
- Egy ................................ nem csinál nyarat.
- Hallgat, mint a sült ................................... .
- Lépked, mint ................................ a havon.
- Szuszog, mint .......................... a szőr között.
- A ..................................................-kal fekszik.
- Vak ......................................... is talál szemet.
- .......................................-re bízza a káposztát.
- Pislog, mint ..................... a miskolci kocsonyában.
- Sok .......................................... ........................ győz.
- Szereti a fényesen csillogót, mint a ........................ .

GHICITORI CU ANIMALE
Casa mare-şi duce-n spate,
Pe tălpici adevărate,
Iar pe unde trece lasă
Fir de-argint şi de mătase.

(melcul)

Coada ei este stufoasă
Dar de găini nu se lasă.

(camila)

Corabie plutitoare
Pe nisipuri, călătoare!

(vulpea)

Are-o coadă înfoiată,
Hoaţă este şi şireată;
Dar e vai de coada ei,
Când da peste Grivei.

(ariciul)

Din grădina lui Mihai,
De sub tufe de urzici
A ieşit un ghem de scai
Ca să caute furnici.
Ce să fie oare, ghici?

(ursul)

Vine moşul pe cărare,
Cu cojocul în spinare.

(vulpea)

1) Összetett szavak. Egészítsd ki a szavakat valamelyik gerinces állat nevével! A meghatározások segítik a megoldást.
- ...................... ügetés (guggolva ugrálás)
- ...................... út (menekülési útvonal
- ...................... bál (elsőévesek tanév eleji mulatsága)
- ...................... szemű (meredt, kidülledt szemű)
- ...................... dal (költő vagy zeneszerző életének utolsó műve)
- ...................... láb (X alakú asztalláb)
- ...................... szorító (szorongatott helyzet)
- ...................... bőr (borzongó ember kültakarója)
- ...................... kötő (csibész)
- ...................... láb (csokoládés sütemény)
- ...................... zene (fülsértő, hamis zene)
- ...................... lelkű (fondorlatos, álnok)
- ...................... bérc (minden oldalról meredek hegy)
- ...................... köhögés (gyermekbetegség)
- ...................... eszű (feledékeny)

Az iskola csillaga 7.

Udvarhely körzeti téli cserkésztábor
Egy különleges hétvégéről szeretnék
mesélni. Február 15-17- én nagyapó hívására 145-en hazamehettünk, Zetelakára.
Éreztük a nagy családunk szeretetét, melyet nyolc cserkészcsapatból alkottunk:
- 8. Z. Sebess József - Székelyudvarhely;
- 22. Szent Imre - Zetelaka;
- 58. Márton Áron - Gyergyóújfalu;
- 79. Bethlen Gábor - Székelyudvarhely;
- 92. Szent István - Székelyszentkirály;
- 108. Bene László - Parajd;
- 128. P. Domokos M. Kázmér - Szováta;

- 136. Fancsali Márton - Farkaslaka.
Az első esti tábortűznél elmeséltük
„melyik ágról” vagyunk rokonok, honnan jöttünk és kiket hoztunk magunkkal,
és örültünk, hogy még sokan vagyunk a
világon, akik a cserkészet szellemében
nevelkedünk, fejlődünk. Szombaton
portyáztunk. Kalandos volt végig menni
Bi-Pi ösvényén, ahol használtuk a cserkésztudásunk, és ahol a kitartásunk mellé találékonyság is kellett. A portya öt
ellenőrző pontjánál nem csak kérdeztek,

Tündérkedéseim

Nők napja
Tavasz eljött, itt van már,
Mosolyog a napsugár,
Kinyílott a hóvirág,
A piacon is árulják.
Nők napja jön, köszöntelek,
Édesanyám így mondom el,
Hogy milyen nagyon szeretlek.
Székely Kincső, V. B

Varázslat
Lengedez a szél,
A tavasz nem henyél.
Új ruhát ölt a táj,
Színesül a határ.
Virág a réten,
Napsugár az égen,
Harmat a fűben,
Madár az erdőben.
Kibújt már a hóvirág,
Csalogat a zöld határ,
Megjött a gólyapár,
A fészkére visszaszáll.
IV. B (közös munka)

feladatmegoldást kértek, hanem megerősítettek, hogy jó úton járunk. Az útunk végét
a falu határában egy élménydús játéksorozattal zártuk.
A második tábortüzünk még mókásabbra sikerült, nemcsak Nagyapót nevettettük meg a székelyesen előadott népmeséinkkel, hanem egymást is. Melyik
mese is tetszett a legjobban? A lusta lány
hazatérte? Az alakizó kecskék? A koca,
aki nem változott szép leánnyá? A falánk
kisgömböc? A csikótojás? Az aranyszőrű
bárány serege? A papucsszaggató királyleányok? Nem tudok különbséget tenni.
Egyformán jó volt mindegyik mese, mert
mindannyian szívvel-lélekkel játszottuk a
szerepünk egymásért, a jó hangulatért.
A vasárnapi Szentmisét sem hagytuk ki,
nem biza! Ügyesen, rendezetten, énekszóval meneteltünk le a templomba, és vissza.
Már rég elfelejtettük a korán kelést, a
reggeli torna fáradalmait, a sorban állást
a mosdóban, a padlón alvást. Csak az maradt meg, hogy: ez jó volt, ez jó volt!
Jakab Emese, Szabó Bernadett, cserkészek

Bűbájosságaim

Abrakadabra csengős csitkó,
Abrakadabra csokis keksz,
Teremjen itt egy csapat rigó, pricc-pracc.
Tűnj el innen, tirannoszaurusz rex!
Rugóláb pricc-pracc,
Pricc-pracc.
Hopstop pricc-pracc.
Abrakadabra, puliszka,
Abrakadabra gomba, bűbáj visszavonva.
Gyere vissza, Linuka!
Abrakadabra kormos katlan,
Pricc-pracc.
Siva legyen láthatatlan, pricc-pracc.
Abrakadabra kormos katlan,
Abrakadabra sárkánygyík,
Legyen Ervin láthatatlan!
Teremjen itt egy függőhíd! pricc-pracc.
Pricc-pracc.
Abrakadabra csúszós iszap,
Abrakadabra büdös gomba,
Ragadj oda, de nyomban, pricc-pracc.
Minden bűbály visszavonva.
Abrakadabra húsvéti tojás,
Pricc-pracc.
Lássuk itt a kis Jézuskát! pricc-pracc.
Abrakadabra sárkánygyík,
Abrakadabra elég volt,
Teremjen itt egy függőhíd!
csend legyen vagy sikítok pricc-pracc.
Pricc-pracc.
Abrakadabra sánta róka,
Hopp stopp.
Bújj be az ajtón, de most nyomban! pricc-pracc.
Abrakadabra kék laktanya,
Abrakadabra kék nefelejcs
Repíts minket nyomban vissza.
Nyomunkban teremjen szép nefelejcs, pricc-pracc.
Pricc-pracc.
Abrakadabra csengő, pengő
Abrakadabra zsírkréta,
Legyen már itt a sellő szellő, pricc-pracc.
Bogi legyen lefogva,
Abrakadabra jók legyetek,
Pricc-pracc.
Ha nem, levágom a fejetek, pricc-pracc.
Abrakadabra csúszós iszap,
Abrakadabra nagy dög bálna,
Andi ragadjon a földhöz nyomban,
Teremjen itt most sok-sok málna! pricc-pracc.
Pricc-pracc.
Abrakadabra Székelyföld,
Abrakadabra csengős csikó
Oszoljon el a buta köd! pricc-pracc.
Teremjen itt egy csapat rigó!
Abrakadabra, aki nem sellő
Pricc-pracc.
Buta legyen, mint a ménkő, pricc-pracc.
Abrakadabra zsírkréta,
Abrakadabra puliszka,
Rád kötél lesz csavarva.
mutasd nyomban hol van Siva pricc-pracc.
Pricc-pracc.
Abrakadabra vad orkán, aki nem boszorkány,
Abrakadabra sánta róka,
Buta marad, mint a szamár, pricc-pracc.
Bújj be az ajtón, de most nyomban
Abrakadabra hűvös eső,
Pricc-pracc.
Legyél te egy téltemető! pricc-pracc.
Abrakadabra fakanál,
Abrakadabra kormos eső,
Legyél most egy nagy szamár!
legyen itt egy vastag felhő! pricc-pracc.
Pricc-pracc.
Gábor Zsuzsa III. A
Dobos Andrea III. A

8. Stella Scholae
(folytatás az 1. oldalról)
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Kertész Zsuzsa
Tódor Hajdó Klaudia
Dálya Orsolya
Tófalvi Patrik
Lukácsi Norbert
Gábos Szabolcs
Lőrinc Huba
Gál Krisztián
Lőrinc Emil
Sebők Róbert Márk
Szász Bencze Brigitta
Szakács Szilárd
Bucur Stefania Zsanett
Sándor Zsolt
Szilveszter Nikoletta
Szász Andrea
Dusinszky Sarolta
Kiss Péter
Tőzsér Beáta
Ferencz Réka
Lőrincz Gál Mónika Andrea
Szabó Dávid
Kis Rita
Timár Edina
Elekes Adrienn
Cseke Tamás István
Török Andrea
Bencze Előd
Gál Berná
László Zsolt
Székely Kincső
Szász Katalin
Jánosi Borbála
Vajda Krisztina
Gagiu Barbara
Feleki Viola
Mátyás Krisztina
Dénes Anita
Kovács Hunor
Fekete Dániel
Klein István
Bodor Norbert
Jakab Eszter

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8

65
64
62
58
56
55
55
55
54
53
51
51
50
35
35
35
83
60
55
49
45
40
40
35
35
101
95
70
70
68
60
32
85
65
61
55
40
40
40
123
91
35
72

Fülöp Etelka
Fülöp Etelka
Fülöp Etelka
Fülöp Etelka
Fülöp Etelka
Fülöp Etelka
Fülöp Etelka
Fülöp Etelka
Fülöp Etelka
Fülöp Etelka
Fülöp Etelka
Fülöp Etelka
Fülöp Etelka
Fülöp Etelka
Fülöp Etelka
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Király Ida
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Király Ida
Király Ida
Király Ida
Gábos Erzsébet
Gábos Erzsébet
Gábos Erzsébet
Gábos Erzsébet
Gábos Erzsébet
Gábos Erzsébet
Gábos Erzsébet
Biró G. Albert
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Gábos Erzsébet
Gábos Erzsébet
Gábos Erzsébet
Biró G. Albert

Márton Emőke, Pap Hajnal (VII. A), Stélik Szidónia (VII. B), Ambrus
Bernadett, Hajdu Barbara, Imre Orsolya, Jakab Eszter, Német Ágota, Simó
Andrea (VIII. B). Cseke Tamás István és Német Ágota tovább jutottak
a megyei szakaszra.
Febr. 5-én farsangi ünnepségen vett részt az Előkészítő B osztály.
Febr. 7-én angol- német Kenguru versenyen vett részt az 5-8 osztályokból 30 tanuló.
Febr. 7-én farsangolt az I. A osztály, február 12-én az Előkészítő A
osztály és a III. B osztály.
Febr. 8-án angol nyelvű körzeti olimpiászon vett részt Német Ágota,
Jakab Eszter, VIII. B, Márton Emőke (VII. A). Márton Emőke tovább jutott a megyei szakaszra.
Febr. 8-án román nyelvű körzeti olimpiászon vett részt Simó Andrea,
Ambrus Bernadett, VIII. B osztályból.
Febr. 8-án farsangi bálon vettek részt iskolánk 5-8 osztályos diákjai.
Febr. 13-án Farsangtemetést tartottunk iskolánkban. A IV. B osztály
annak rendje és módja szerint siratta el Ilyést.
Febr. 15-16-17.- Téli táborban vettek részt a cserkészek.
Febr. 16-17-én a 8. A-B osztály évfolyam kiránduláson vett részt Varságon.
Febr. 16-án a megyei Mikes Kelemen tantárgyversenyen Cseke Tamás István (V. A) a IV. helyezést (dicséret), és Német Ágota, (VIII. B)
a VI. helyezést érte el.
Febr. 23-án a megyei német nyelvű olimpiászon Klein István, (VII. B)
I. helyezett, Jakab Eszter, Hajdu Barbara, (VIII. B) II. helyezett lett.
Febr. 23-án a körzeti Terra földrajzversenyen az V. osztályokból: Gál
Zsolt, V. A, Bencze Előd, V. B, Bándi Krisztina, VI. B, Patakfalvi
Anita, Lajos Krisztina, VII. B. képviselték iskolánkat.
Márc. 7-én Székelykeresztúron szervezték meg a fiú kézilabda bajnokság megyei szakaszát. Iskolánk csapata a II. helyezett lett.
Márc. 9-én a matematika tantárgyverseny megyei szakaszán Fekete
Dániel (VII. A) a III. helyezést érte el.
A Városi Könyvtár és Polgármesteri Hivatal által meghirdetett rajzpályázatra, melynek témája az 1849-49-es forradalom és szabadságharc
Balázs Ibolya rajzszakos tanárnő irányításával az V. A/B osztályokból
36, a VI. A/B osztályokból 47, a VII. A/B osztályokból 40 tanuló
adott le munkát.

Febr. 28-án Csíkszeredában díjazták a Zrínyi Ilona matematika versenyen kiemelkedő eredményt elért tanulókat:
Dusinszky Sarolta, IV. B, Török Andrea, Cseke Tamás István, V. A, Jánosi Borbála, VI. A, Fekete Dániel, VII. A. és
a felkészítő tanárokból: Gábos Erzsébet matematika tanárnőt. Cseke Tamás István és Fekete Dániel tovább jutott
a Kárpátmedencei szakaszra, melyet Veszprémben fognak
megszervezni.

Az 1848-1849-es
szabadságharc
eseményei előtt
tisztelgett
iskolánk
március 15-én.
Verses, zenés
összeállítással
a hatodik osztályok
tanulói tették
ünnepélyessé a megemlékezést.
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