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A 2009-2010-es tanévtõl kezdõdõen a felsõ tagoza-
ton is életbe lépett az új tanterv (program). Ez a válto-
zás az elmúlt évek során elindított, az alsó tagozatra vo-
natkozó  újítások folytatása.

Majdnem két évtizedet késlekedett a tananyag meny-
nyiségi értelemben vett csökkentése. Az Európai Unió-
ban régóta alkalmazott gyakorlat nagy késéssel hoz-
zánk is beszivárog.

Az új, V-VIII osztályos tanterv lényege, hogy a tu-
dásanyag felhalmozásáról a hangsúlyt a „formatív” ok-
tatásra helyezi, vagyis elõnyben részesíti a kreativitás
fejlesztésére, a problémamegoldó készség csiszolására,
az együttmûködés gyakorlatának elfogadására tett pe-
dagógusi erõfeszítéseket.

A tanterv arra a nyolc kulcskompetenciára épül,
amely az Európai Unió többi tagállamában is alappil-
lérnek számít. 

1. A kommunikációs készség anyanyelven. Csak anya-
nyelvünkön tudjuk kifejezni összes gondolatunkat, ér-
zésünket. A kommunikációs készség a szóban és írás-
ban történõ önkifejezésre is értendõ.

2. A kommunikációs készség idegen nyelven. A legna-
gyobb kihívás a román nyelv használatának megtanítá-
sa, de nemzetközi színtéren is helyt kell állni. Ehhez
szükség van más európai nyelvek birtoklására is. Isko-
lánkban  az angol és a német nyelvet tanítjuk.

3. A matematikai, a tudományos és technológiai kompe-
tenciák. A tudományos fejlõdésen alapuló nyugati civi-
lizáció kulcsfogalmai. Célunk a tanulók korának megfe-
lelõ tudományos oktatás és a technológiai újdonságok-
ra való nyitottság igényének kialakítása.

4. A digitális kompetencia. Alapkövetelmény, de az V-
VIII. osztályos törzsanyagból hiányzik az informatika.
A digitális technológiát szakórákon egyre szélesebb
körben fogjuk alkalmazni.

5. A társadalmi és polgári kompetencia. Polgári neve-
lés, osztályfõnöki, történelem és földrajz órákon, órán
kívüli tevékenységek keretében érhetõek el jó eredmé-
nyek az említett kompetencia kialakításában.

6. A tanulás képessége. Az iskola feladata, hogy tanu-
lóit megtanítsa helyesen tanulni. Erre számos lehetõség
nyílik.

7. A kezdeményezõ és vállalkozói kompetencia. A piac-
gazdasági szemlélet megismertetését jelenti. 

8. A kulturális kifejezés és érzékenység kompetenciája.
Önazonosságunk megõrzését is szolgáló kompetencia,
amelyet kulturális és a hagyományõrzéssel kapcsolatos
programok során tudunk kialakítani.

Az új tanterv és az említett kompetenciák  pozitív
változásokat hoznak az általános iskolai oktatásba,
amelyek hatásai rövid távon, az új tankönyvek megjele-
nését követõen érzékelhetõek lesznek. 

Lukács Barna, igazgató

A bûvös „kompetencia”

Híreink
Szeptember 25-én iskolánk diákjai te-

matikus kiránduláson vettek részt a
Szejkén.

Szeptember 28-án megünnepeltük a
III.-VIII. osztályos tanulókkal az Euró-
pai Nyelvek Napját. Magyar, román,
angol, német nyelven csendült fel az
ének, és ismert költõktõl természet-
tel kapcsolatos versek hangzottak el.

Szeptember 30-án az V-VI osztályo-
sok Benedek Elek mesékkel készül-
tek, és mesemondó versenyen vet-
tek részt.

Október 2-án a III. b osztály tanulmá-
nyi kiránduláson vett részt Székely-
udvarhely-Székelykeresztúr-Segesvár
útvonalon.

Október 2-án szervezték az Orbán
Balázs Kupa elnevezésû labdarugó
tornát. Iskolánk mindkét csapata: az
V-VI és a VII-VIII osztályosoké is elsõ
díjat nyert.

Október 2-án kezdõdtek el iskolánk-
ban a cserkészfoglalkozások is.

Október 6-án táncszínházban voltak
az öt-nyolc osztályos diákok. A Tüne-
mény címû elõadást tekintették meg.

Október 7-én a városi atlétika baj-

nokságon harminc diák képviselte az
V-VIII osztályokból iskolánkat.

Október 9-én ünnepélyes keretek
között búcsúztattuk el iskolánk öt kol-
legáját:

Király László (igazgató), 
Fekete Géza (tanító), 

Kovács Regina (tanító),
Sárdi Hajnalka (könyvelõ),

Varga István (tanár).

Október 11-én az V. osztályok a Rez-
tetõre kirándultak.

Október 17-én a két hatodik osztály
buszos kiránduláson vett részt a kö-
vetkezõ fontosabb állomásokkal: Se-
gesvár- Berethalom- Medgyes- Nagy-
szeben- Fogaras- Kõhalom.
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Viccek

Két bagoly ül a fán. Az egyik meg-
szólal: - Hú-hú.

Mire a másik: - Ne engem ijesztgess!
*

Az agresszív kismalac felmászott a
fenyõfára. Látja ezt a medve és meg-
kérdezi:
- Kismalac, mit csinálsz a fenyõfán?
- Almát eszem.
- De hiszen a fenyõfán nincs alma.
- S akkor mi van, hoztam!

*
Két macska beszélget:

- Azt hiszem, ma balszerencsém lesz!
- Mibõl gondolod?
- Reggel átment elõttem egy fekete
kutya.

*
Két veréb ül a fán. Az egyik meg-

szólal:
- Engedj középre!

*
Két jegesmedve megy a sivatagban.

- Te, milyen nagy jég lehetett itt!
- Honnan veszed?
- Hát milyen vastagon beszórták!

*
Két víziló beszélget az állatkertben:

- Tegnap a gondozóm nagyon leszi-
dott.
- Miért?
- Mert lenyeltem.

Összeállította: Farkas Zsolt VI.B

1. Mi az elsõ rész címe?
2. Milyen szövetségrõl szól az elsõ rész?
3. Kiket kell legyõzni?
4. A II. és III. rész címe!
5. Soroljátok fel a hét szereplõt!
6. Kinek a gyûrûjérõl szól a film?
7. Hová kell elvinni a gyûrût?
8. Kik viszik el a gyûrût?
9. Soroljátok fel a hat nemzetséget!

Összeállította Siklódi Zalán ( V.B)
*

A megoldásokat
dobjátok be a ládába!
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Táborozás - Libán
Szemelvények a szolgálatosok által vezetett tábori naplóból

... Boldogan vettük tudomásul, hogy nyertesekként részt vehetünk a libáni tá-
borban. Reggel 9 órakor nagy örömmel ültünk be a kocsikba, és elindultunk Li-
bán felé. 

Utunk elsõ állomása a zetelaki templom volt. Miután meghallgattuk a templom
történetét, megcsodáltuk a templom belsejét is.

A következõ állomás a gát volt. Lementünk a lépcsõkön a tóhoz, és meghallgat-
tuk a víztározó építésérõl szóló elõadást...

Végre megérkeztünk a libáni házikónkhoz. Leadtuk Bagoly néninek a hozott
élelmiszereket. Ezek után következett a helyfoglalás, érdemek szerint,  tábori ne-
veket választottunk, majd jóízûen falatoztunk.

Délután a zászlófelvonásos tábornyitás után rövid gyalogtúrára indultunk.  Sok
epret szedtünk. Eprészés után jót játszottunk vezetõink irányításával. Este a tá-
bortûznél sokat mókáztunk. ...

... A második nap reggelén nehezen ment a felkelés, mert éjszaka nagy kunco-
gások voltak. Lejárt a reggeli torna és a reggeli. Magunkhoz vettük a tízórainkat,
és indultunk az „Ördögtóhoz”. Nagyon jó volt ez a 13 km-es kiruccanás, de a vé-
gére már elfáradtunk. A csorgónál vizet töltöttünk, és majszoltuk a kenyerünk,
amikor megjelent egy 13 tagú kutya csapat. Nagy volt a riadalom, de nem bántot-
tak senkit, csak a tízóraink csalogatta õket.

... Hazafele fát gyûjtöttünk a tábortûzhöz. Bagoly néni és Eper néni finom
ebéddel vártak, ami nagyon jól esett, de utána várt minket a nagy halom zsíros
edény elmosogatása. A szabad program után jött a fiuk által elõkészített tábortûz,
az éneklés és a játék. ...

... A harmadik nap reggelén tovább aludhattunk, mert éjjel jól viselkedtünk. Így 9
órakor keltünk és mentünk reggeli tornára. A reggeli után dióhéjat festettünk,
ajándékokat készítettünk szüleinknek, mandalát színeztünk. Mikroszkópban
növényi részeket és apró állatokat vizsgáltunk. Kísérlettel bizonyítottuk az üveg-
házhatást, majd lerajzoltuk a társunkat, akit a tábor ideje alatt jobban megis-
mertünk. Az ebéd után elindultunk patakmegfigyelésre. Miközben a vízi állatkákat
vizsgáltuk, és mértük a víz áramlási sebességét, meg is fürödtünk, a gumicsizmánk-
kal. Estefele örökbevettünk egy-egy facsemetét. Kitisztítottuk körülötte a helyet. 

Az esti tábortûz az esõ miatt elmaradt, ezért a tábori életrõl szóló bemutatókat
a tornácon, rögtönzött színpadon tartottuk meg. ...

... Eljött az utolsó nap. Esõ miatt a reggeli tornát a lakás tetõterében tartottuk.
Ezután következett a csomagolás és a takarítás. Megállapítottuk, hogy négy nap
alatt elég sok kosz gyûlt össze. Az ebéd után a táborbontásnál már sokan hiányoz-
tak, ugyanis néhány társunk után már délelõtt jöttek. ...

Katicák, Vadmacskák, Sünik , Rákok, Telivérek 

A tábornyitás után elsõ túrára indul a Csipet-csapat
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Élménybeszámolók 
Kirándulás Székelyudvarhely -
- Székelykeresztúr - Segesvár

útvonalon

Egy pénteki napon az osztállyal el-
mentünk kirándulni Segesvárra.

Én már nagyon vártam, hogy be-
szálljunk a buszba. A buszon a bará-
tommal hallgattuk, hogy a tanító néni
mirõl mesél.

Megálltunk a Jézus Szíve kápolná-
nál. A fõ kapujának a tetején homok
bubákból készült kereszt látható.

A Nagyküküllõ folyását követve buszoz-
tunk. Minden helységben volt valami
érdekesség.

Felsõboldogfalván található Erdély
legnagyobb festett deszka kazettás
mennyezete, 154 kazettával. Nekem
nagyon tetszett a templom, nagyon tet-
szettek a kazetták.

Különleges volt a templomtorony
alatti bejárat is. De kár, hogy pénz hiá-
nya miatt nem tudják úgy rendbe tenni,
ahogy ezt megérdemelné!

Agyagfalván az emlékmûnél megáll-
tunk és reggeliztünk. Itt volt az õseink
tanácskozó, törvényhozó helye. Milyen
sok férfi gyûlt össze ott régen! Érdekes,
hogy mikrofon nélkül is meghallották a
szónokok beszédét! És milyen rend
volt ott!

Virágot helyeztünk a talapzatra,
majd egy perc néma csenddel adóz-
tunk, és mondtunk köszönetet azok-
nak, akik értünk, a mi szabadságunkért
harcoltak.

Nagygalambfalván, Kányádi Sándor

bácsi szülõfalujában elénekeltük a köl-
tõ kedvenc énekét, a Kicsi madár, jaj,
de fenn szállsz kezdetût.

Székelykeresztúron megnéztük a
központi park szobrait, majd elsétál-
tunk a Gyárfás-kúriához. Megálltunk a
körtefánál és elmondtuk a versikét,
amelyet Kányádi Sándor írt:

„Haldoklik az öreg tanú,
Petõfi vén körtefája.
Azt mesélik, õ látta volt
Verset írni utoljára.“

Hihetetlen, hogy itt, ezen a helyen
ült a padon a körtefa alatt nagyon ré-
gen Petõfi Sándor, a nagy költõ! És itt
töltötte élete utolsó estéjét!

Megtekintettük a szép szobrokkal és
virágokkal diszített, rendezett udvart.
Olvastunk Bem apó életérõl is.

A körtefánál és Bem apó szobránál
egy-egy percet csendben megálltunk,
így emlékeztünk meg róluk.

Átmentünk a megyehatáron is. Én
egészen másképp képzeltem. Itt csak
két tábla jelezte, hogy Hargita megyé-
bõl kimentünk és átmentünk Maros
megyébe.

Héjjasfalván a Zeyk Domokos hon-
védtiszt emlékmûvét néztük meg. Meg-
hatott a bátorsága, s az hogy inkább
meghalt, de az ellenség kezébe élve
nem akart kerülni.

Megálltunk az Ispán-kútnál, Petõfi
kútjánál. Állítolag itt esett el Petõfi
Sándor. Látom, ahogy szalad a kukori-
cásban, menekül az ellenség elõl. A fe-
hér ingje messzirõl látszik. Egy ellensé-

ges katona lóháton követi és meg kel-
lett halnia. Szegény költõnk! Be kár!

Innen a fehéregyházi múzeumba
mentünk. Milyen magas a turulmada-
ras emlékmû a közös sirnál! Ide temet-
ték el Petõfi Sándort és még sok hõst.
Virágot helyeztünk a sírjukra és itt is
egy perc néma csenddel tisztelegtünk a
hõsök elõtt.

Útunk következõ állomása Seges-
vár. Felmentünk a várba. Nekem tet-
szettek a keskeny utcák, a régi házak.
A várbörtön elõtt haladtunk el.

Felmentünk az óratoronyba. Itt
olyan meredekek voltak a lépcsõk,
hogy egyessével kellett haladni. A leg-
szûkebb volt a hely a csigalépcsõnél.

Az óratoronyban láttam az óraszer-
kezetet. Látható volt, hogy mûködik.
Odaszaladtunk, hogy láthassuk, ho-
gyan cserélnek helyet a figurák. Az er-
kélyrõl is lenéztünk. Én megrémültem.
Olyan magassan voltunk!

A toronyból miután lejöttünk meg-
néztünk egy pár bástyát és a várfalat.

Felmentünk a Várhegyre vagy Isko-
la-hegyre az evangélikus templomhoz a
fedett régi falépcsõn. 172 lépcsõfoka
van. Egy néni olyan szépen énekelt itt.

A buszon mi is énekeltünk, beszél-
gettünk, sokat telefonoztunk, nagyon
jó volt a társaság.

Nekem azért tetszett ez a kirándu-
lás, mert sok mindent láttunk, sok ér-
dekességet és mindenki jól érezte ma-
gát.

A III. B osztály közös fogalmazása

Élményeink a gyalogtúráról

Osztályfõnökeinkkel mi az ötödi-
kek elhatároztuk, hogy október 11-
én gyalogtúrázni fogunk a
Reztetõre. Vártuk ezt a napot, és az
idõ nekünk kedvezett. Így, délelõtt
11 órakor indultunk a Spar áruház
elõl. Elsõ állomásunk a kadicsfalvi
sportbázis volt, ahol a lányok egyet
falatoztak, míg mi egy jót fociztunk.

A sportpályát elhagyva áthalad-
tunk a szép temetõn, majd nekivág-
tunk a domboldalnak. Útközben is-
merkedtünk a növényekkel. A ka-
paszkodás fárasztó volt, de az aka-
dályokat legyõzve, szerencsésen kiértünk a
tetõre, és ott megpihentünk egy fa árnyéká-
ban. Itt elfogyasztottuk tízórainkat, és meg-
ismerkedtünk egy imádkozó sáskával. ...

A csúcsról szépen látszott a városunk és
környéke. A tetõn folytattuk utunkat, míg
elértünk a csorgóhoz. Nagy örömünkre

vizet is találtunk. Útközben sok növényt is-
mertünk meg. ...

Az erdõ mellett telepedtünk le, és jóízû-
en elfogyasztottuk a megmaradt tízórainkat.
Türelmetlenül vártuk, hogy megnézhessük
a barlangot. ...

Be is mentünk az erdõbe, ahol nagyon

érdekes volt, láttunk sok makkot, és
szedtünk is, ismerkedtünk a tölgy és
bükkfákkal, de nagy bánatunkra a
barlangot nem találtuk meg. ...

Nagyon tetszett az õszi erdõ. Út-
közben láttunk egy gyíkot, amit le-
fényképeztünk. Szegény nagyon meg
volt rémülve. ...

Miután leereszkedtünk az erdõ-
ben, az aljban láttunk egy õzet és egy
nyulat. Meghallgattuk az igazgató bá-
csi magyarázatát a Reztetõrõl, és
megcsodáltuk a kõlikakat. Egy felde-
rítõ csapat megállapította, hogy ezek-
hez felmászni elég veszélyes, és meg-
egyeztünk, hogy a következõ évben

még vissza fogunk térni ide, hogy a barlan-
gokat is meglátogassuk. ...

Hazafele a lányok közül egy páran legu-
rultunk a domboldalon, az oszival sokat ne-
vettünk, viccelõdtünk.

Az V. a és b osztályok tanulói
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I. Schreibe Sätze!

1.) klingeln-um 6 Uhr-der Wecker
2.) aufstehen-nicht gerne-ich
3.) Ich-aufstehen-langsam
4.) Zuerst-die Zeitung-zuerst-holen
5.) Dann-machen-das Frühstück-ich
6.) Nach dem Frühstück-losgehen-ich
7.) Die Bahn-um 7 Uhr-abfahren
8.) Sie-um 8 Uhr-ankommen-im Zent-

rum

II. Ordne zu!

1.) In der Küche
2.) Im Wohnzimmer
3.) Im Büro
4.) Im Schlafzimmer
5.) Im Bad
6.) Im Flur
7.) Auf dem Balkon

A.) genießt er die Aussicht
B.) steht er auf
C.) duscht er
D.) zieht er die Schuhe aus
E.) kocht er für die Gäste
F.) arbeitet er am Computer
G.) schreibt er Briefe
H.) geht er ins Bett
I.) isst er mit seiner Frau un den Gästen

III. Körperteile:

Verklärter Herbst

Gewaltig endet so das Jahr
Mit goldnem Wein und Frucht der Gärten.
Rund schweigen Wälder wunderbar
Und sind des Einsamen Gefährten.

Georg Trakl (1887-1914)

Nature Quiz

Whales live around the house.
Whales don’t live around the house.
They int the water.

1. Birds eat bananas. ............................
.................................................................
................................................................. 
2. Pandas live in Africa. ........................
.................................................................
................................................................. 
3. Monkeys like hot dogs. .....................
.................................................................
................................................................. 
4. Bears eat hamburgers. ......................
.................................................................
............................................................... .
5. dogs run under water. .......................
.................................................................
................................................................. 
6. Fish swim in the air. ..........................
.................................................................
................................................................. 
7. Lions like lollypops. ..........................
.................................................................
.................................................................
8. Ducks drink coke. ............................
.................................................................
.................................................................

Use these words: in China, on the
ground, under water, seeds, bananas,
honey, meat

These sentences are wrong. Correct
them.

eight pencils, ......................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................
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...Szemében ifjú, tiszta öröm ül,
Haja fehér, de szíve még fehérebb,
Ha rút-gorombán bántja is az élet,
Õ mindig szeret, mindig könyörül. 

(Dzsida Jenõ,1924)

„Erdély földje
a Te gyökered is …”

Benedek Elek, Elek apó, ahogyan
azóta is emlegetjük, becézgetjük, 1859.
szeptember 30-án született Kisbacon-
ban, Erdõvidék kis falucskájában, a
mesék, mondák, balladák földjén.

2009-ben, halálának 80. és születé-
sének 150. évfordulóján õrá emléke-
zünk. A mesegyûjtõre és mesemondó-
ra, A táltos kecske, a Világszép nádszál-
kisasszony, a Piros, Kék, Ezüst és Arany
mesekönyvek, a Magyar mese- és mon-
davilág összeállítójára, írójára.

A székelyudvarhelyi kollégium el-
végzése után számára is kitárult a
nagyvilág. De Õ hazajött Erdélybe.
Szülõfalujába. Mert tudta, érezte: nagy
szükség van alkotó, becsületes munká-
jára.

„Örömünk bora ecetté vált már, mi-
kor hozzánk telepítette át íze, friss illatú
mesekútját, melynek forrása írói ihlete,
ágya Erdély talaja, s meselánca kézrõl
kézre adott kereke, vedre példadó mun-
kakedve volt." - írta róla Molter Károly.

S Elek apó kútja azóta is éltetõ friss
itallal, örökszép mesékkel, mondákkal
táplálja bennünk a hitet a becsületes,
szorgalmas emberi munkában, a kép-
zelet és akarat erejében.

S a jelképes kút - Kányádi Sándor
kezdeményezése - ma már valóságban
is Budapesten és Székelyföldön szeré-
nyen, de annál nagyobb bizonyságté-
tellel hirdeti „hogyan kell tisztességes-
nek maradni még az erõszak ellenében
is.“ (Benedek István: Nagyapó tanítá-
sa)

Dávid Katalin

Ezt kár
volna
kihagynod!

Egy jó
könyv

kellene!
Mi szóltunk!
Olvasni jó!

éjszaka? 
- Én bizony, édesapám, azt álmodtam, hogy egy terített asztal mellett ültem, s

úgy jóllaktam, hogy a királlyal sem cseréltem volna. A hasam csak úgy felpuffadt
a sok minden jótól, aztán elkezdtem verni, mint a dobot, s olyan erõsen puffogott,
hogy a puffogástól amennyi veréb volt a faluban, mind szétrepült. 

- Hát, fiam - mondá szegény ember -, ha olyan jóllaktál, akkor neked nem is kell
ma kenyér. Ha kéne is, hiába kéne, mert úgy sincs. 

Kérdi a középsõ fiától is: 
- Hát, te fiam, mit álmodtál az éjszaka? 
- Én édesapám azt álmodtam, hogy vettem a vásáron egy pár sarkantyús

csizmát, de aztán az olyan sarkantyús csizma volt, hogy mikor a bokámat össze-
vertem, hetedhét országra hallatszott a sarkantyú pengése. 

- No, ennek csakugyan örvendek - mondá a szegény ember -, akkor legalább
nem kell neked csizmát vennem. 

Most a legkisebb fiától, Jankótól kérdezte meg: 
- Hát, te fiam, Jankó, mit álmodtál az éjszaka? 
Mondá Jankó: 
- Én is álmodtam valamit, édesapám, de hogy mit, senkinek a világon meg nem

mondom. ... (A könyvet megtalálhatjátok iskolánk könyvtárában.)

Hol volt, hol nem volt, hetedhét
országon is túl volt, volt egyszer egy
szegény ember, s annak három fia. De
olyan szegény volt, mint a templom
egere, még száraz kenyeret is csak
nagy ritkán ettek. 

Kérdi egy reggel a szegény ember
az idõsebb fiától: 

- No, édes fiam mit álmodtál az

Színházban voltunk

Az Udvarhely Táncmûhely Tüne-
mény címû elõadása a rendezõ sze-
rint fõként gyermekeknek szól. „Az
elõadás során egy képzeletbeli utazá-
son vehetünk részt… 

A gyermekszoba titkait,... a gyer-
meki lélek határtalanul szárnyaló kép-
zeletét az elõadásban a tánc és a pan-
tomim nyelvén próbáljuk felidézni.”
Megkérdeztük az V. osztályosokat:

- Nekem az tetszett, amikor az
egyik táncost felkapta a függöny. Az-
tán a vége egy kicsit unalmas volt,
amikor futkároztak... (Bálint Krisztina)

- Jó volt, amikor rajzolt a lány, és a
háta mögött két ember egy lassú tán-
cot táncolt... (Feleki Krisztina)

- Én nagyon szeretek táncolni, és
azért tetszett annyira... (Bartos Tamara)

- Szerintem egyes jelenetekben
nem volt jó a zene... (Fancsali Noémi)

- Nekem nagyon tetszett a táncjá-
ték. Ahogy táncoltak, az valami csodála-
tos volt. Különösen tetszett a fa, az el-
engedett papírrepülõk… (Dósa Zsófia)

- Minden rész tetszett, de legjob-
ban az, amikor fát alkottak és a lány
beült az odúba, majd átadták egymás-
nak a madarat... (Szász Adrienn)

- Gyönyörû volt az, mikor a színes
papírokból repülõt hajtogattak, és kö-
zénk dobták azokat... (Ferencz Zsuzsa)

- Nekem nagyon tetszett, amikor a
lány írt a papírra, és nem sikerült az
elsõre csak a végén. Tetszett, ahogy
a lány viccelõdött, és a földre letett
papírcsónakok is... (Péter Hanna)

- A papírrepülõkbõl én is fogtam
egyet. A zene azért tetszett, mivel
most hallottam elõször ilyen zenét.
Jó ritmusos volt... (Fecsõ Attila)
- Legjobban a rajzos, a hajós, és a
csákós tánc tetszett. Érdekes volt a
táncosok öltözete... (Jakab Eszter)



Õsz

Szeretem az õszt,
kedvenc évszakom.

Mindig nagyon várom!

Szeretem nézni
a fákat ahogy

színekben pompáznak.

Bánatosan nézem
ahogy jön a tél,

és hamar sötétedik az ég.

De hamar elszáll a bánatom,
Mert a telet is várom,

de aztán kell vigyáznom,
mert ha sokat játszom

hamar megfázom.
Szilágyi Dávid V.B

A tüzes fa

A függöny az ablakon lebben,
És én mögötte állok lesben.

A kicsi szívem nagyot dobban,
Az utcán egy fa lángra lobban.

Három tûzoltó ide toppan,
A víz az égõ fára loccsan.

Vacak kutyám meg se moccan,
A fejem az ablakba koccan,
A szenes fa a földre pottyan.

László Szende-Katalin V.A

Utazás elõtt

A kéz lebben,
A kulcs keccen,
A pedál dobban,
A benzin lobban,

A láb toppan,
A kipufogó burran,

A kerék koccan
Az autó moccan

és indul.
Székely Róbert V.A

A kígyó csusszan,
a madár rebben,

a fának ága halkan
reccsen.

A szarvas pillant,
a harkály rikkant
a tó vize néha
egyet csobban.

A makk a fáról
lepottyan

a vaddisznó fejére
koppan.
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Õszi levél

Szép az õsz,
és gyönyörû.

A talaj sokszínû
mindenkinek kedve nõ.

Avarban kis sün,
barlangban medve

tavaszra ébred,
de most álomra térnek.

Madarak költöznek
ez a szomorú igazság,

de a veréb marad,
azért még az õsz remek.

Jakab Eszter V.B

Szüret

Õsszel szüretelnek,
Sok gyümölcsöt szednek.

Körtét, szõlõt, szilvát,
„Egyél piros almát“!

Német Ágota V.B

Õsz

Megjött már az õsz,
szüretel a csõsz.

Kezdõdik az iskola,
menjünk évnyitóra.

Sárgulnak a levelek,
játszanak a gyerekek.

A gólya útrakél,
hamarosan jön a tél.

Tele van a kamra,
az üstben fõ a szilva.

Megvolt már a szüret,
elmúlt a nyári szünet.

Kopár a rét, a határ
elment már minden madár.
Kopár a hegycsúcs, a mezõ

kopár lesz az erdõ.
Ferencz Zsuzsa V.B
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Tanáraink emberközelbõl Megkérdeztük...
Sebestyén Andrea, VII.B:

- Iskolába azért szeretek járni, mert
szeretem a tanáraimat, szeretek ta-
nulni.

- Kedvenc tantárgyaim: magyar,
angol, román, földrajz.

Azért szeretem a magyart, mert
nagyon érdekes ahogy értelmezzük a
verseket és az epikus mûveket.

- Kedvenc tanáraim: Nagy Ilona,
Demeter Annamária, Péter Mónika.

- Szabadidõmben Tv-ézek és zenét
hallgatok.
Jakab Ibolya, VII.B:

- Iskolába azért szeretek járni, mert
találkozhatok az osztálytársaimmal.

- Kedvenc tantárgyaim: torna, an-
gol, román, magyar.

Az angolt kedvelem, mert sok ér-
dekességet tanulunk.

- Kedvenc tanáraim: Péter Mónika,
Nagy Ilona, Kovács Kinga.

Péter Mónika tanárnõt azért ked-
velem, mert kedves és megértõ.

- Szabadidõmben mindenfélét csi-
nálok.
Károly Tamás, VII.B:

- A barátokért szeretek iskolába
járni.

- Kedvenc tantárgyam a földrajz és
az angol.

A földrajzot azért szeretem, mert
sok érdekes dolgot tanulunk, az an-
golt azért szeretem, mert szeretem.

- Kedvenc tanáraim: Péter Mónika,
Kovács Kinga.

- Szabadidõmben focizok és bará-
taimmal szórakozok.
Pap Benczédi Szilárd, VII.B:

- Iskolába azért szeretek járni, mert
minden nap valami új dolgot tanulok.

- Kedvenc tantárgyam a torna.
A tornaórát azért szeretem, mert

szinte minden órán focizunk vagy va-
lamit játszunk.

- Kedvenc tanárom: Nagy József.
- Szabadidõmben biciklizek.

Mózes Andrea, VII.B:
- Szeretek tanulni, szeretem az

osztálytársaimat, velük meglehet be-
szélni a házi feladatokat.

- Kedvenc tantárgyam a magyar,
román és az angol. Szeretem mikor a
tanárok érdekessé teszik az órákat,
értem ahogy magyaráznak és van ki-
sugárzásuk.

Szeretem a nyelveket, mostaná-
ban fontos, hogy több nyelvet is tud-
junk.

- Szabadidõmben biciklizek.

6.  Stella Scholae

elmondják, hogy az annak idején
hasztalannak vélt, román irodalomra,
nyelvtani feladatok megoldására el-
vesztegetett idõ, a késõbbiekben,
lám-lám megtérült. És ennek én szív-
bõl örülök. Arisztotelész mondása
miszerint: „a tanítás gyökere keserû,
de gyümölcse édes”, itt újra beigazo-
lódni látszik.
- Szeret-e nálunk tanítani?

- Persze, hogy szeretek, hiszen ab-
ban az iskolában taníthatok, ahol haj-
dan a betûvetést én is tanultam, és
erre igen is büszke vagyok. Egy
olyan iskolában, ahol (legalábbis én
úgy érzem) mindig is fontos volt a
barátságos légkör, a játékos tanulás,
a biztonságos környezet és még oly
sok minden egyéb. 

És még az is melengeti lelkecské-
met, hogy régi tanító nénim, egykori
tanáraim ma kollegáim. 
- Osztályfõnökként melyik a legkedve-
sebb élménye? Mire emlékszik szívesen? 

- Hát a jelenlegi osztályomat gon-
dolom, nem kell bemutatnom senki-
nek, mindenki tudja róluk, hogy közel
sem angyalkák, sõt „kócos kis ördö-
gök” akik tanulásra nem sok idõt fe-
csérelnek (tisztelet a kivétel), és kö-
zülük egyeseknek a magaviseletük
sem kitûnõ. És mégis sikerült az el-
múlt két esztendõ alatt kellemes
meglepetéseket szerezniük nekem,
különbözõ díjakat maguknak, ámbár
ismét megjegyezném, hogy nem a
tanulás terén. Így többek közt szíve-
sen emlékszem arra, amikor bizonyí-
tottak a fegyelmi versenyen, vagy a
futballban, a plakátkészítéskor, az
erõszakmentesség témában. És bi-
zony ezek is nagyon fontos értékek,
a csapatmunka, az önfegyelem, az
összetartás, az akarat, mely nagy tet-
tekre képes. 
- Mit üzen a diákoknak és tanároknak?

- A diákoknak azt, hogy tanulni, fi-
gyelni szükségeltetik folyamatosan.
A tudást nem lehet ajándékba kapni.
Fontos, hogy a tanóra ne a túlélésrõl
szóljon, a kölcsönös tisztelet is jelen-
tõs. Továbbá tudják, hogy mi peda-
gógusok értük vagyunk jelen az éle-
tükben, mindenben a segítségükre
vagyunk.

És mindenekelõtt üzenem, hogy-
ha tehetik, vigyék tovább jó hírnevét
iskolánknak. 

Név: Péter Mónika-Zita
Születési dátum: 1976. 08. 03

Iskoláim, ahol tanultam:
Bethlen Gábor Általános Iskola,
Tamási Áron Gimnázium,
Bukaresti Egyetem Hungarológia,
magyar-román szak

Ahol tanítottam:
Bethlen Gábor Általános Iskola

- Miért választotta a tanári pályát?
- Én már kisiskolás koromban is

legtöbbször óvodásat, iskolásat ját-
szottam, mégpedig úgy, hogy babái-
mat sorba ültettem és olvastam ne-
kik meg énekeltem vagy éppen az is-
kolában aznap történt dolgokat ját-
szottam el velük otthon újra. Szóval,
már gyerekkoromtól foglalkoztatott a
gondolat, hogy milyen lenne, ha majd
egyszer én is a katedra másik oldalán
állhatnék. És bejött…
- Mennyi ideje tanít?

- Hát, úgy repülnek az évek, hogy
lassan nem lesz elég a két kezem,
hogy megszámoljam ujjaimon. 

Ez idõ alatt azonban sikerült meg-
tapasztalnom, hogy közel sem olyan
egyszerû tanárnak lenni, mint azt az
ember gyerekfejjel elképzeli. Többek
közt értenie kell a gyerekek nyelvén,
következetes, igazságos, sokoldalú,
nyitott, kreatív kell legyen és még so-
rolhatnám, hogy mi mindennek meg
kell felelni. De azért nem bántam
meg, hogy ezt a hivatást választot-
tam, mert a sok örömtõl csillogó
szempár mindenért kárpótol. No
meg a visszajelzések, sok volt diákkal
találkozom nap, mint nap és bizony
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Szencsedi cserkésztábor

Az idéni Udvarhely körzeti cser-
késztábort júl. 14-18 között Szencsed-
ben szervezték meg a csapatvezetõk. A
körzet hat csapatából (Farkaslaka,
Zetelaka, Csekefalva, Székelyudvar-
hely, Máréfalva, Béta-Dobó-Vágás) 79
cserkész vett részt. 

A tábor témája Szent László és kora
volt, ami meghatározta az egész tábori
programot. 

Szent László sok szigorú törvényt
hozott, mégis õ lett a magyar lovagki-
rály, a gyengék védelmezõje.

A betörõ kunok elleni gyõztes csatá-
inak jelentõs része Erdélyben zajlott.
Alattvalói közül a székelyek álltak hoz-
zá a legközelebb. Talán ezért vert gyö-
keret a székelyek között a legmélyeb-
ben a „kegyes ki-
rály” emléke.

A táborverés
után, ugyanis sát-
rakban aludtunk,
az egyik felada-
tunk volt, hogy fel-
készüljünk Tartód
várának bevételé-
hez. Ez nem volt
kicsi dolog, mert
egy egész napos
túrával volt össze-
kötve a vár bevé-
tele.

Az egyik este
aztán életre keltek a kunok, akik elra-
bolták az egyik cserkésztársunkat. Ne-
künk se kellett több, üldözni kezdtük a
betolakodókat. A sötétben árkon-bok-
ron keresztül libasorban lopakodtunk a
kunok vélt helye felé. A feladat elég
nehéz volt. Sok keresgélés után, siker-
rel jártunk, elfogtuk a kunokat, és ki-
szabadítottuk a rabokat.

Az ebédet királyi és cselédi ruhában
szolgálták fel, amelyet aztán kézzel fo-

gyasztottunk el.
Esténként a tábortüzeknél sokat

énekeltünk, játszottunk, elõadtunk sok
mondát, legendát, történetet, ami e
korral volt összefüggésben. A legismer-
tebbek: László király és a leányrabló
kun, Szent László pénze, A csodatévõ
szent László, Szent László kútja, Szent
László halála.

Volt métázás, labdajáték és más
ügyességi játékok. De dolgoztunk is.
Fát hordtunk a tábortûzhöz, vizet
hordtunk inni, a konyhára és tisztál-
kodni. Persze, aki a patakban mosdott,
annak erre nem volt szüksége.

Megismertünk új cserkészeket, új
barátokságok születtek. Jó volt, hogy
ilyen sokan voltunk. Egymástól is ta-
nulhattunk.

Az utolsó elõtti délután nagy esõ ke-

rekedett, és amelyik sátor nem volt jól
felállítva, összedõlt, és elázott. Az utol-
só éjszaka aztán helyet kellett szorít-
sunk azoknak, akiknek nem volt alvó-
helyük.

Utolsó nap elkezdõdött a sátrak, ke-
rítés, étkezõasztal lebontása. A tábori
zászlót levontuk, és nemsokára pakol-
tuk a traktorra csomagjainkat.

Mi szívesen gondolunk vissza a
szencsedi táborban eltöltött napokra.

ªtii câte ceva despre
animale?

Sok újat tanultunk, sokat játszottunk,
és szép élménnyel tértünk haza.

Fülöp Ágnes, Balázs Judit, Jenei Petra,
Nagy Beáta, Lukács Róbert, Dimén

Norbert, Kányádi Szabolcs, 
Györfi Norbert, Venczel Hunor (VI. A/B)



Az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is ju-

talomkirándulással
ismerte el iskolánk a
legjobb tanulók tel-

jesítményét.
A kirándulás elsõ állomásaként a

gyerekek Keresden tekinthették meg a
Bethlen-kastényt. 

A kastély reneszánsz stílusban épült
a XVI.-XVII. században. Kerek tor-
nyai és árkádos tornáca még ma is lát-
ható.

Következõ megállónk Berethalom
volt, ahol idegenvezetõ mutatta be a
Szûz Mária tiszteletére szentelt erõd-
templomot, amely a csarnoképítkezés
egyik utolsó példája. A templom a
XVI. században épült, bástyás hármas
falrendszer veszi körül. 

Kirándulásunk harmadik állomásán
megnéztük a Brukenthal Palotát, Nagy-
szeben egyik legfontosabb látnivalóiját.

A palotát Samuel von Brukenthal
építtette 1778-1788 között, miután Er-
dély kormányzójává választották, majd
1790-ben képtárat nyitott benne.

A képtárban számos híres festõ mû-
vét tekinthettük meg.

Úticélunk következõ állomása
Fogaras vára volt. Elhaladtunk a
Fogarasi-havasok mellett, amely a Kár-
pátok legnagyobb tömegû kristályos
hegysége. 

A kirándulás utolsó állomása a kõ-
halmi vár volt. 

A vár a XIII. században épült, egyet-
len 120 m magas bazalttömbön áll.
1421-ben a törökök lerombolták, ké-
sõbb újjáépült, és ma Erdély egyik leg-
nagyobb történelmi emléke.

A részt vevõ diákok meglátásai:

- A Brukenthal Palotában számos
gyönyörû és értékes festményt láthat-
tunk. Egy kis betekintést nyertünk a
szász kultúrába, a szász nép történel-
mébe. Nagyon jó volt az idõ és a han-
gulat. Az úton sokat viccelõdtünk, jól
szórakoztunk. Én nagyon jól éreztem
magam. Jakab Ibolya, VII.b

- Nagyon sokat láttam és tanultam a
jutalomkiránduláson, amit dél Erdély-
be, a szászok földjére szerveztek. Beth-
len Gábor fejedelmet a szászok is na-
gyon tisztelték. Tetszettek a várak és a
múzeumok, a festmények. Különleges
volt, de szép. Jakab Eszter, V.b

- Én nagyon szeretem a történelmet,
és a kiránduláson sok romokban fekvõ
várat tekintettünk meg. A várak sokat
elárulnak a múltról, az akkori emberek
életérõl. Siklódi Zalán, V.b

- Most is tudom, hogy a berethalmi
vártemplomban tizenöt záras volt az aj-
tó. Tetszett a szárnyasoltár. Amikor
majd történelmet fogok tanulni, sokat
fogok tudni a szászokról. Gagyi Orso-
lya, II.b

- Nekem nagyon tetszett Nagyszeben-
ben a képtár. Sok festõ megfestette Jé-
zust és a tanítványait. Nagy Henrietta, II.a

- Nekem nagyon tetszett a berethal-
mi templom. Egy képeslapot még a
tancinak is hoztam. Az idén is szeret-
nék elmenni, mert mindig valami újat
látok. Bodor Norbert, IV.a

- Jól éreztük magunkat az úton. A
nagyok énekeltek, mi viccelõdtünk.
Sok újat láttunk. Elõször voltunk erõd-
templomban, kastélyokban és képtár-
ban. Klein István, Patakfalvi Anita, IV.b

- Szeretek rajzolni, ezért tetszett a
képtár. Tõzsér Hunor, III.a

- Nekem a keresdi kastély tetszett,
mert sok felfedezni való volt benne. A
toronyba hídon és csigalépcsõn kellett
felmenni. Szerettem volna ott élni,

amikor a kastély még jó állapotban
volt. Dénes Anita, III.b

- Szerintem a kirándulás útvonala
jól volt kigondolva, és jól meg volt
szervezve. Sok szépet láttam, és úgy
egybe tetszett az egész. Remélem,
hogy jövõben is részt vehetek a juta-
lomkiránduláson. Fülöp Ágnes, VI.a

- Tetszett a Brukenthal Múzeum is.
Nagyszebentõl Udvarhelyig egy kicsit
rossz volt az út, mert a busz nagyon zö-
työgött. Farkas Zsolt VI.b

- Nekem is tetszett minden. De kü-
lönös volt Fogaras várában az akasztó-
fa. Most is ez jutott legelõször eszem-
be. Balázs Judith, VI. a

- Nagyon jó volt a társaság. Össze-
barátkoztunk a tavalyi nyolcadikosok-
kal, akik már sajnos nem a mi isko-
lánkba járnak. Én nagyon jól éreztem
magam. Pál Angella, VIII.b

- Én örülök, hogy részt vehettem a
kiránduláson. Azért adatott meg ne-
kem a lehetõség, mivel sokat javítot-
tam a médiámon. Sebestyén Zoltán,
VII.a

- Jó volt a kirándulás, hiszen ezeken
a kirándulásokon ismerkedünk meg
Erdély olyan helyeivel, amely Bethlen
Gábor fejedelem életével, tevékenysé-
gével kapcsolatban vannak. Történel-
met, földrajzot, irodalmat tanulunk a
kiránduláson. Ugyanakkor egy ilyen
kirándulás ösztönzõen is hat, hiszen
aki egyszer részt vett, az a másik évben
is szeretne részt venni. Legalább is én
igen. Bota Adrien, VII.a

Bethlen Gábor jutalomkirándulás

Csoportkép a Bethlen-kastélynál

Az iskola csillagaStella Scholae - melléklet -



Kora reggel, hét órakor a Spar áru-
ház elõl indultunk el Berethalom fele.

Kicsivel korábban érkeztünk meg a
vártnál, ezért zárt templomajtó foga-
dott. A nyitásig megreggeliztünk és ját-
szottunk a berethalmi parkban.

Aztán feljutottunk a régi szász
templomba. „Maga a templom gótikus,
torony nélküli csarnoktemplom, amely
eredetileg Nagyboldogasszony tiszteletére
épült. A csillagboltozatos, sokszög záró-
dású szentélyt csúcsíves diadalív választ-
ja el a hálóboltozatos hajótól.  A temp-
lomtérben helyezték el a berethalmi cé-
hek megmaradt zászlóit.

Déli és északi kapuja reneszánsz stílu-
sú. Szárnyasoltára a legnagyobb Erdély-
ben, 28 képe 1483 és 1515 között készült.

Az 1515-ben készült, gótikus sekres-
tyeajtó bonyolult zárszerkezete tizenöt
zárból áll. 

Intarzia díszíti, belsõ oldalán faragott
vízilófej is látható. 

Az ajtó aranyérmet nyert az 1900-as
párizsi világkiállításon.” 

A templomból kijövet körbejártuk a
templomkertet, s felmentünk az egyik
toronyba, ahonnan látható volt az
egész környék.

Ezután Szeben felé vettük utunkat.
Elsõnek a Természetrajzi Múzeumot

látogattuk meg. Itt kitömött állatokat,
kagylókat és élõ hüllõket láttunk. Még
egy vízisíklót is tettek a nyakamba. Ér-
dekes volt a több száz éves bölény
csontváza is.

Az óváros bástyái mellett haladva
érkeztünk el a Brukenthal Múzeumba.
„Ez az épület Nagyszeben híres barokk

stílusú mûemléképülete a Nagytér nyuga-
ti oldalán. 2004 óta a Nagyszeben törté-
nelmi központja helyszín részeként a Vi-
lágörökség javaslati listáján szerepel.

A palotát Samuel von Brukenthal
építtette 1778-1788 között, miután Er-
dély kormányzójává választották, majd
1790-ben képtárat nyitott benne.”

A múzeum nagyon érdekes volt:
szép  régi bútorokat, csillárokat, szõ-
nyegeket nézhettünk meg. 

Sok szép festmény is volt európai és
román festõktõl. Ezek a festmények hí-
res embereket, szenteket, állatokat,
gyümölcsöket és tájakat ábrázoltak.

Ezután elmentünk a Történelmi
Múzeumba, ahol az õskortól egészen a
középkorig láthattunk ruházatokat,
fegyvereket, lakószobákat, céhektõl

fennmaradt ládákat és más tárgyakat.
Az udvaron jelképes szobrok álltak.

Hazafelé megálltunk Fogaras várá-
nál, ahol régi akasztófát is láttunk.

Sajnos a kõhalmi várat már nem
nézhettük meg, mert besötétedett.

Negyed kilenckor érkeztünk meg
énekszóval a találkozási helyre.

Nagyon örvendtem, hogy eljutottam
erre a csodaszép kirándulásra.

Fülöp Ágnes VI.A

Kirándulás Szebenbe

Csoportkép Szeben fõterén Erdély legnagyobb szárnyasoltára

A fogarasi vár

Tudod-e, hogy ... ?

A múzeum szavunk latin közvetítéssel
(museum) régi görög nyelvbõl szárma-
zik (mouseion) és a múzsák templo-
mát jelentette.


