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Győztünk!
A Mozaik szerkesztését is lelassította, de nem állította meg a koronavírus.
Május elején a közösségi oldalakon szervezett tanári csoportjainkban közzétettük a felhívást: „Kedves
kollégák! Mostanában csupa olyan dolgot csinálunk, amit még sosem. Miért lenne ez másként az
iskolaújságunkkal, a Mozaikkal? Újságot fogunk szerkeszteni - otthonról. Én összeállítom, ha lesz
miből. Meggyőződésem, hogy online úton is be tudjátok gyűjteni a gyerekektől az anyagot: az otthon
maradással, az iskolába járás nélküli tanulással kapcsolatos élményeikről szóló beszámolókat,
verseket, rajzokat, fotókat, sikeresen elvégzett vagy eredetien megoldott feladatokat. Főleg a gyerekek
munkáit látnám szívesen az újságban, de a ti írásaitokat is várom, ragadjatok tollat! Nem hiszem, hogy
van olyan pedagógus, akinek ne lenne véleménye az online oktatásról, a vele kapcsolatos
nehézségekről és sikerekről, ne lennének élményei, ne szerzett volna jó és rossz tapasztalatokat a
bezártság időszakában.”
Úgy gondoltam, hogy a sok bajt okozó vírus miatt sem maradhat ki az újságnak ez a száma a kezdetek
óta megjelenő sorozatból. Ez egy kicsit azt jelentette volna, hogy a vírus legyőzte a Mozaikot.
Bíztam benne, hogy lesznek kollégák, akik mellém állnak a munkában. Így is volt. Köszönöm nekik!
Közös erőfeszítéssel most is, mint mindig, megszületett az újság. Tartalmas és érdekes, érdemes lapozgatni.
Rend Erzsébet tanárnő
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Kedves ballagó diákok!
Májusi levegőben a szabadság szivárványos álma, ifjú szívekben a szabadság
dübörgő érzése, a ballagó tarisznyában lévő pogácsában a szabadság íze… A
lelketekben pedig a bezárt, gúzsbakötött szabadság rezdülései, hullámai.
Valamennyien álmodtátok e napot, mikor két világ között egyensúlyozva, már
nem gyerek, de még nem felnőtt „állapotban” megmártóztok a benneteket ünneplő
tömeg tapsában, virágözönében.
A ballagás most nem szokványos, rendhagyó. Nincs tömeg, taps, virágözön.
De ugyanúgy volt készülődés, ötletelés értetek. Van sok-sok gondolat, mely most
körülöttetek lebeg, van szív, mely értetek dobog, imádság, mely értetek szól.
“de azt akarom tisztán és fehéren,
legyetek vígak és bársonyba-járók
a kezetekben egy nagy arany-érem
s hódítsátok meg az egész világot.”
Ezért adjunk hálát, hogy legalább a virtuális tér hullámain keresztül együtt lehetünk, együtt ünnepelhetünk.
Virtuálisan kitárjuk hát nektek az iskola kapuját, hogy kiléphessetek védőburkából, s megtehessétek felnőtt
életetek első tétova lépteit.
Hisszük, hogy a burok nem csak védelmet nyújtott, hanem a rátok váró akadálypálya sikeres
meghódításának eszközeivel, módszereivel is felvértezett. Hogy a tarisznyában ott van több nyelv használatának
szókincse, a közel vagy régmúlt történéseinek ismerete, a természet biológiai és természeti csodáinak, tárházának
feltérképezése és főbb törvényei következményeinek ismerete, a logikus gondolkodást fejlesztő tudomány, a
környezettudatos életmód alapjai, sok szociális és informatikai kompetencia és végül, de nem utolsó sorban az
emlékek.
Hiszen ezek az emlékek lágy dallamként élnek lelkünkben. Ezekből idézzük meg a múltat, töltekezünk a
jelenben és álmodunk a jövőben.
Ne feledjétek: a múlt egy emlék, a jövő titok, a jelen ajándék.
Az ember nem élhet a testet és lelket belülről átmelegítő emlékek nélkül, de nem élhet egyedül az
emlékeinek sem.
A jövő… titok. S mint minden titkot, egy fátyol lengi, burkolja be. A gyerekeket, s talán nem csak őket,
mindig az izgatja leginkább, amit el szeretnének titkolni előle. De vajon szeretnénk-e tudni életünk, jövőnk titkait?
Egy titok, ha már felfedték, nem is titok többé, nem is érdekes már. Amíg van titok, addig van rejtélyes jövő. De
nekünk, embereknek megadatott, hogy tegyünk érte, dolgozzunk, cselekedjünk, alkossunk, szívvel, lélekkel,
ésszel, kézzel, jóakarattal. Ez a mi feladatunk. S az, hogy bölcs döntéseket hozzunk, amikor el kell döntenünk,
hogy milyen ajtót nyitunk ki, s melyeket hagyjuk érintetlenül.
Döntéseink hullámokat gerjesztenek az élet tengerén, néha lágy, csendes, ölelő hullámokat, máskor
viharos, tajtékozókat. Előbbi esetén használd ki, örülj neki, és oszd meg másokkal is. Ha az utóbbit kell
megtapasztalnod, keresd a világítótorony fényét a látóhatáron, és evezz a kikötők biztonságos vizére.
A jelen ajándék. A tisztánlátás pedig az élet ajándéka. Legyen benne részetek, s kísérje egész életeteket.
Kicsit érettebb fejjel már tudjuk, hogy a legértékesebb ajándék az idő, amelyben minden pillanat ajándék. Így éld
meg ezt a mai napot, s minden ezutánit, mely egyedi és megismételhetetlen. Ezekből az egyszerű hétköznapokból
áll majd össze egy hatalmas puzzle, amit úgy hívnak: Élet.
Kívánom, hogy örömöt okozzon minden darab jó helyre illesztése. És mikor összeáll a kép, s egy kicsit
hátrébb állva rápillantasz, elmondhasd, érzed, hogy nyakadba került a gondolatbeli aranyérem, s meghódítottad a
TE nagyvilágodat!
Utadra bocsájtunk, 2020-as nemzedék!
Eredményes titokvárást, XII. A!
Türelmes ajándékbontást, XII. B!
Szívmelengető emlékezést, XII. C!

Nagy Gabriella
igazgató
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Az online oktatásról gyerekszemmel
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lesz ennek a járványnak, és minden olyan lesz,
mint régen volt!
Kozák Viktória (IV. A)

Ennek a híressé vált vírusnak, ami
sajnálatos módon sok ezer ember halálát okozta,
sok hátránya van, de van néhány előnye is.
Óriási hátránya az, hogy nem lehet
kimozdulni a házból, csak igazolással, de ahhoz is
nyomós okod kell legyen. Arra még rágondolni is
szörnyű, hogy nem mehetek a strandra. Számomra
az is hátrány, hogy nem mehetek a templomba,
meg hogy nem játszhatok együtt a barátaimmal.
Az előnyök közül viszont elsőként azt
említeném meg, hogy sokat aludhatok, és több
időm van hintázni vagy esetleg kosarazni, persze
csak a saját udvarunkon. Mert ha már van egy
gyönyörű parkunk, akkor úgy a jó, ha élvezhetjük
szépségét. Persze megvan annak is a hangulata,
ha az ember online módon tanul, csak ne legyen
sok a házi, meg legyen jó jele az internetnek.
Még szerencse, hogy feltalálták az
okostelefont, mert így láthatom távoli rokonaimat,
például a WhatsApp-on.
Mátyás Mihály (IV. A)

Hogy milyen nekem az online oktatás?
Nehéz minden szempontból. Nehéz, mert nem
tanulunk úgy, mint a suliban, mert be vagyunk
zárva a lakásba, nincsenek szünetek, torna- és
vallásórák.
Egyszer azt mondtam a testvéremnek,
hogy nekem legjobban a szombati parókiai
vallásórák hiányoznak, a bibliai történetek és
utána a foci a barátokkal. És ilyen az online
oktatás is. Nincs meg benne az a kevés, ami miatt
szeretek tanulni és suliba járni. Hiányzik az a 10
perc szünet, a felmérők és a tanító néni. Hiányzik,
hogy a padban üljek, és közben figyeljem a tanító
néni magyarázatát, segítsek a barátomnak, ha
nem tudja a helyes választ.
A tanulás is sokkal nehezebb itthon, mert
nincs itt a tanító néni, hogy figyelmeztessen, ha
épp nincs kedvem matekozni vagy románt
tanulni…
Veres Gergő Krisztián ( IV. A)

Számomra nagyon rossz ez a karantén. Sok
minden jót elvett tőlünk, elvette az iskolai
oktatást, az osztálytársainkat, a kedves
tanárainkat.
Egy kicsit furcsa, hogy kamerán keresztül
látjuk és halljuk a tanító nénit. Ő most sem
hagyott minket cserben! Minden nap online tartja
az órát, magyarázza a leckét, olvastat, kérdez
bennünket, megbeszéljük a házi feladatot. Délután
megtanuljuk és leírjuk a leckét, majd pedig
lefényképezzük, vagy videóra vesszük, és feltöltjük
az osztály csoportjába. Egy kicsit fáradságos, de
nem tehetünk mást. Így tovább folytathatjuk, amit
a járvány miatt váratlanul abba kellett hagynunk.
Az a tény, hogy látjuk és halljuk egymást, valamint
a tanító néni biztató és bátorító szavai erőt adnak
a mindennapokban. Remélem, nemsokára vége

Hogy mi a véleményem az online
tanításról? Jó is meg rossz is. Jó, mert nem kell
korán kelni, többet lehetek nagymamámmal, a
tesómmal. Rossz, hogy nem mehetünk ki az
utcára, nem találkozhatok a tanító nénivel, az
osztálytársaimmal, barátnőimmel. Még jó, hogy
feltalálták az internetet, a videó chat-et, így
kamerán keresztül tanulhatunk, beszélgethetünk,
képeket, videókat oszthatunk meg.
Rossz, hogy nem tölthetjük együtt ezeket az
utolsó heteket a tanító nénivel, aki a második
édesanyánk volt öt éven keresztül.
Kívánunk neki erőt, egészséget, hosszú
életet!
Szakács- Akkerman Jennifer (IV. A)
Összegyűjtötte: Balázsi Emma tanítónő
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TÁVOKTATÁS - VALAMI MÁS
- Szemelvények - szülők és diákok véleménye a távoktatásról
III. A osztály

.

"Nekünk az online oktatás nehezebb, fárasztóbb, mint a hagyományos.
Nagyon tetszenek, szuperek a feltöltött videók, anyagok. Délután együtt
megnézzük, megbeszéljük a leckéket. Ha itthon lehetnék én is, akkor
sokkal könnyebb lenne, de sajnos ez van." - Szabó Amália szülő -/ "Nekem
tetszik így, főleg, mikor a Zoom-mal online látom a tancit meg az
osztálytársakat. De jobb lenne együtt az iskolában tanulni, úgy az
időbeosztás is jobb." - Szabó András diák "Nagyon nehéz, mivel sokszor mind a két gyermeknek szüksége lenne a
gépre, de csak felváltva tudnak odaülni." - György Imre szülő -/ "Az én
véleményem az online oktatásról az, hogy nehezebb. Az elején vágytam
vissza az iskolába, de most már megszoktam, hogy otthonról kell
dolgoznom." - György Ábel Ádám diák -

György Ábel

Illyés Teodóra

"A távoktatás összességében könnyebb." - Tímár Annamária szülő "Szerintem a távoktatás könnyebb. Reggel nem kell korán kelni. Több
időm van a házi feladatokra. Kicsit hiányzik az osztály."- Tímár Botond
Zoltán diák "A távoktatással meg vagyok elégedve. Könnyebb, gyorsabb tanulni. A
tanító néni is maximálisan elmagyarázza a leckéket." - Lázár Éva szülő "Az online oktatás, szerintem nagyon érdekes, de fárasztó is." - Romocea
Róbert diák "Szerintem a távoktatás a gyermekek szempontjából kicsit könnyebb, a
szülőknek pedig nehezebb, mivel most nekünk kell elmagyarázni a leckét.
De a legnehezebb rávenni a gyermeket, hogy kezdjen neki leckét írni." Kiss Annamária szülő -/ "Az ilyen oktatás szerintem könnyebb, bár néha
hiányzik az iskola, a barátok. Csak az online felelést nem szeretem, nagyon
izgulok." - Kiss Virág diák -

Vidui Richárd

Szabó András

Romocea Róbert

Tímár Botond

"Az online oktatás a szülők szempontjából időigényes, többet kell tanulni a
gyerekkel. A gyerekek szempontjából is nehéz, mivel az iskolában, órán
oda kell figyelnie az oktatóra, jobban hallgat a tanító nénire, míg otthon
megvan a lehetőség, hogy tologatja a tanulást, nehezebb rávenni a
tanulásra." - Borsi Erika szülő "Teodórának tetszik ez az oktatás, alig várja az online találkozásokat." Illyés Zsuzsanna szülő "Komoly logisztikát igényel mindent összehangolni." - Illyés Tamás szülő

Bánya Patrícia

Kovács Csaba

"Csabika nyugodtabb, nem izgul, mikor felelni kell." - Kovács Gyöngyi
szülő "A távoktatás neked köszönhetően jól működik, ami csak szükséges
mindennel el vagyunk látva, főleg a mai anyanyelv és angol komplex
összeállítás, ..., ezekben minden megvan, már sokszor én jobban élvezem,
mint a gyerek... De a mindennapi iskola szerintem csak jobb volt, itthon ez
a bezártság sem könnyű, hiányoznak az iskolatársak és a tanító néni
közelsége." - Vidui Tímea szülő -/ "Nekem tetszik a távoktatás." - Vidui
Richárd -

Kiss Virág

Tóth Ágnes

"Szerintem jó, de nagyon hiányzik a régi iskola." - Bánya Patrícia diák Összeállította: Fügedy Anikó Erzsébet osztálytanító
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Mese, mese meskete, a bagolylak rejteke

Ha most mesét mondanánk, talán így kellene kezdenünk:
Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl, volt egyszer a margittai
Horváth János Elméleti Líceum egyik apró zúgában egy terem, mely a Bagolylak
nevet viselte. 2015 szeptember idusán 28 kalandra kész kicsiny kis gyerkőc
elindult szerencsét próbálni a nagyvilágot jelentő elemi iskola eme termébe.
Ahogy teltek, múltak az évek, a diákélet számos próba elé állította őket.
Már az első esztendőben nevetve és néha sírdogálva igyekeztek megfelelni a
tanítóik által előírt követelményeknek. Az évek során a próbák nehezedtek, de
tudni akarásuk nem fáradt el. Versenyeken, rendezvényeken, előadásokon
hatalmas sikert arattak, melyek egyre több komolyságot és bölcsességet
igényeltek, de a humorérzéküket is mindenhová magukkal vitték.
Az utolsó év zsúfoltnak ígérkezett, de senki nem torpant meg, hisz tudták,
hogy együtt, egymást szeretve és segítve mindenki végül eléri a célját.
Lassan elérkezett az idő, mikor az ötesztendős próbatétel lejárt.
Méltósággal fejet hajtva a 28 kalandor elhagyja a mese színterét és tovább lép,
mert menniük kell, hisz új kalandorok lépnek a helyükbe, és rájuk immár az
általános iskolás élet vár.
Mese volt, de igaz volt! Aki nem hiszi, járjon utána!
Meséjük mindig élni fog szívünkben. Titokban könnyező szemmel, s
remegve mosolygó ajkakkal búcsúzunk. ”Legszebb emlék a szeretet, melyet
mások szívében hagyunk magunk után.”

Galambos Edina és Pop Mónika
a IV. SBS oszály tanítónői
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A róka
Az én kedvenc állatom a róka, mert sok mesét olvastam és
láttam róla, megszerettem. Egész Európában őshonos állat. Vackát
fagyökerek vagy partmenti bokrok mellé ássa. Törzse karcsú,
végtagjai rövidek és vékonyak, farka hosszú és bozontos. Bundája
rozsdavörös, a hasa és a végtagok belső oldala fehér. Szép
megjelenésű állat.
A rókáknak nemcsak a pofájukon, hanem a lábukon is van
bajuszuk, ez segíti őket a tájékozódásban. A fiatal rókáknak még
rövid az orruk, virgoncok, és hamar megtanulnak vadászni. Szemük
zölden világít a sötétben. Nem rágják meg a táplálékot, hanem
tépőfogaikkal egyben lenyelhető darabokra szaggatják. Madarak
tojásait és fiókáit rabolják el, rágcsálókra és üregi nyulakra
vadásznak. Mivel rövid ideig élnek, a nőstények életükben
kétszer–háromszor kölykeznek. Egyre többször jelennek meg a
városokban, ami veszélyt jelent rájuk nézve.
Bernáth Hanna (III. SBS)

Dudás Ná ndor (III. SBS)

Fríz

Putlinka Vivien (III. SBS)

Az én kedvenc állatom a ló, ennek egyik fajtája a fríz. Származási helye
Hollandia egyik tartománya, innen ered a neve is. A tradicionális fríz erős
felépítésű, kecses feje, széles szügye van, szőre színe mindig fekete.
Hosszú, hullámos, tömött sörénnyel, farokkal és bokaszőrzettel
rendelkezik.
Manapság méltóságteljes mozgása, pompás külleme, egyénisége miatt
népszerű a díjlovagló és fogatversenyeken. Többször is a kihalás szélén
lévő állatok listájára került, de szerencsére napjainkban egyre többen
tenyésztik. Takarmánya állhat szénából, zab, árpa és kukoricából. Szereti
a sárgarépát, almát.
Szerintem a fríz egy pompás, okos ló, aki a gazdáját mindenen
keresztül segíti, vigyáz rá, és nagyon ragaszkodik hozzá. Nekem ezért
tetszik.
Poszert Krisztián (III. SBS)

Szurikáta
Azért választottam ezt az állatot, mert aranyosnak tartom, ahogy kétlábra ágaskodnak. A szurikáták élőhelye
Dél–Afrikában van. Félszáraz bozótvidéken élnek, kerülik a sűrű erdőket. Rendkívül figyelmesek és összetartóak.
A szurikáta teste karcsú és hosszúkás, lába rövid. Szőrzete puha, testhez simuló. Általában barnásszürke, néhol
vörösesbarna, sötétebb sávokkal, a farok vége feketés-sötétbarna. Álló testhelyzetben farkára is támaszkodik, és
ezzel szokott jelezni is. Főleg rovarokkal, pókokkal és csigákkal táplálkozik. Tizenegy heti vemhesség után odú
mélyében jönnek világra a vak és szőrtelen kicsinyek. Mivel ezek az állatok a sivatagban élnek, csak csoportban és
együttműködve tudnak sokáig fennmaradni.
Barabás Zsófia (III. SBS)
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Az élet nem állt meg
A bezártság ellenére az élet nem állt meg a III. SBS osztályban, szoros, napi kapcsolatban állunk.

Így ünnepeltük a Húsvétot, a Föld napját valamint a Madarak és Fák napját.

Összeállították: Bódis Beáta és Bődi Boglárka tanítónők
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Óvoda

Anyák napja másképp
„Minden évben tavasz végén kivirágzik az orgona,
május első hétvégéjén illata súgja: édesanya.”
Rohanó világunkban a COVID-19 vírus miatt arra kényszerültünk, hogy behúzzuk a kéziféket,
visszavegyünk az eszelős tempóból, amit társadalmunk diktál.
Az eddigi életmeneten elgondolkozva rájöttem, hogy szükségünk is volt már erre a lassításra, de
milyen áron? ... Nos, ezt majd meglátjuk. Bízom benne, hogy ennek a helyzetnek a nehézségek ellenére is
lesznek pozitív hozadékai. Vallom, hogy az embereknek szükségük van a megpróbáltatásokra, hogy
levonva a tanulságokat újra lábra álljanak, és folytassák a fejlődést, ami ne csak technikai, hanem emberi
és erkölcsi is legyen.
Az óvodai életünkbe is bevezettük az online oktatást. A már meglévő facebook csoportunk igen
aktívvá vált az utóbbi időben.
Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Ez most sem maradhatott el. Anyák napja
előtt egy héttel már ráhangolódtunk e csodás ünnepre. Ahogyan a természet ébredezett, kivirult, úgy
igyekeztünk mi is megőrizni jókedvünket, életörömünket, hisz minden gyermek szívében az édesanya van
az első helyen. A nagymamákról és a dédmamákról sem feledkeztünk meg. „ Itt lakik egy anyuka”
címmel egy felhívást tettem közzé, mely arra ösztönözte a gyermekeket, hogy egy tulipánt készítsenek
bármilyen technikát alkalmazva, és tegyék ki az ablakba. Ennek az az üzenete, hogy abban a házban
anyuka lakik. A gyermekek lelkesen készültek, fényképeket osztottak meg a csoportban az elkészült
csodákról.
Mindemellett rajzban fejezték ki édesanyjuk iránti hálájukat és szeretetüket. Ezeket a szívből jövő
alkotásokat is közzétették a facebook csoportunkban. A sugárzó tekintetük, mosolyuk melegséggel
töltötte el a szülői szíveket.
Verssel is készültek erre a varázslatos ünnepre. Voltak, akik az általam megosztott verset
szavalták el, de voltak, akik más forrásból inspirálódtak.
Ennyi odaadás láttán részemről sem maradhattak el az egyénre szabott értékelő, dicsérő szavak.
Íme néhány mozzanat, ami tükrözi a gyermekek lelkes munkáját.

Mózes Katalin Viola óvónő
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LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Distanțarea socială duce la apropierea emoțională
Pe repede înainte am făcut schimbul de la o viață destul de încărcată
și activă, la una care ne ține închiși în casă, ceea ce a dus la o multitudine
de sentimente: de la frustrare și plâns la acceptarea a ceea ce se întâmplă.
Gândindu-mă la anii de liceu, simt că mi-a scăpat printre degete
acest an școlar. Când am plecat de la școală habar nu aveam că-mi văd
colegii pentru ultima dată în clasa a XI-a și niciodată n-aș fi crezut că îmi
vor lipsi atât de mult îmbrățișările lor sau radioul școlii din pauze. Mă
gândesc acum la „vara aia” înainte de clasa a XII-a pe care o proiectasem
altfel în imaginația mea, dar care mă obligă să îmi reconsider temeinic
planurile. „Noua normalitate” ne forțează să facem lucrurile mai altfel
decât ne-am propus. Nu mai simțim când trec zilele și în mod sigur nu eram
pregătiți pentru abundența temelor pe care le primim și a lucrurilor pe care
trebuie să le facem.
Presiunea e că trebuie să faci sport acasă, să te tunzi acasă, să citești
acasă, să te uiți la filme acasă, să îți faci poze acasă, totul se petrece acasă.
Însă nu am scuze să nu evoluez, să nu devin mai cult sau mai „fit”, să nu
devin în această perioadă cea mai bună variantă a mea. Încerc să găsesc un
echilibru, dar uneori ne pierdem printre toate programele de workout,
printre lecțiile de yoga, checuri sau baigli, cărțile pe care nu le-am citit și
mâncatul sănătos.
Cert este că nu am apucat să ne luăm rămas bun, așa cum ne-am fi
dorit de la colegii noștri mai mari, să-i ascultăm cum fredonează, uneori
fals, Gaudeamus igitur, să le decorăm sala de clasă, să le urăm să fie
curajoși și să se bucure, așa cum imnul pe care ar fi trebuit să-l cânte o
spune: Să ne bucurăm, așadar, pentru că după ce ne vom reuni poate vom
face lucrurile mai altfel, poate că vom aprecia mai mult orice bătaie de
vânt, orice strop de ploaie, orice rază de soare... poate că după o perioadă
de Covid 19 extrem de contagios, vom mai înțelege ceva esențial și anume
că toate stările sunt contagioase, așa că hai să fim POZITIVI și să ne
înconjurăm de oameni optimiști, hai să arătăm tuturor că deși suntem
MICI/scunzi pe dinafară, suntem ENORMI/ uriași pe dinăuntru.

Elevii clasei a XI-a A și B
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Az online tanulás
Számomra az online tanulás hasznos, de nehéz. Mikor iskolába jártam, tudtam, mikor kelek, meddig vagyok suliban,
és kábé azt is tudtam, meddig tanulok. (…) Az iskolában elmagyarázták a leckéket, de itthon be kell érnem a
hangfelvételekkel. Az osztálytársaimmal sem találkozhatok, se tanárokkal, se nagyszülőkkel, se barátokkal, hanem a profilok
és régi emlékek vannak vigaszomra.
Egyes tanárok viccesek, humorosak, más tanárok kedvesek, és vannak, akik egy kicsit szigorúbbak. De így, itthon
nem tudják velünk éreztetni természetüket. Mindegyik nagyon hiányzik! Most jöttem csak rá az iskola és a tanárok fontos
szerepére. Nemcsak tanítanak a tanárok és tanárnők, hanem szeretnek is. Nemcsak leadják a leckét, hanem akaraterővel is
feltöltenek.
Hiányzik az iskola, a tanárok, mindenki. A szeretet, az ott töltött idő, az írás. Szeressük egymást távolról is!
Vigyázzunk a mások és a magunk biztonságára is! Vigyázzunk egymásra!
Winkler Dóra (V. A)

Ez már kapcsolat?
A halk szobában ébredésre várok. Tűnődöm… Otthonában felkelt-e már a diáksereg? Küldhetem már a napi leckét?
Az online háló még szendereg: a képernyőn lassú kék kör forog-forog. Kapcsolatra vár…
Ébredés. Jelzés jelzést követ. Kék pöttyök villognak fel újra s újra meg kis emberfejek. A laptop mellett berezeg az
okostelefon, majd fontoskodóan ő is pittyegésbe kezd. Tekintetem képernyőről képernyőre ugrik, látom nagyban, kicsiben. (S
mindezt megtehetem ágyban, pizsiben!) Megy a lecke, magyarázat, kérdés. Pöttyök, körök jelzik: van érdeklődés. Van lecke, s
valahol a hálózat másik végén van gyerek. Ezt már nevezhetjük úgy, hogy kapcsolat?
Így telik percről perc. Sok óra is egyre… Lassan meglazul a háló, a sok kapcsolat már nem olyan eleven. Újabb jelzés?
Ja, a sütő jelez: kész a vacsora.
Kun Tünde Beáta tanárnő
Lelkem sötétsége
#karanténvers

Mindig ez jut eszembe:
Sötétség ül bennem.
Hiába nézek előre,
Ő visszahúz engem.
Ellep aljas gyűlölettel;
fekete lesz szívem.
Itt az idő, lépnem kell,
Mit kéne most tennem?
Későn szólaltam meg, mondd,
Eddig miért nem mertem?
Most végig kell néznem, ahogy
Mindent elvesz tőlem.
Segítség nélkül maradtam,
Megfulladok benne.
Lelkemet is feláldoztam,
Még sincs bennem béke.

Szabó Júlia Andrea (VI. B)

Elpilledtem a harcban,
Nem kell több belőle;
Lassan haldoklom magamban,
Soha nem lesz vége...
Dulli Patricia (VIII. A)
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Számjáték többszörösökkel
Dienes Zoltán professzor játékai sikernek örvendenek a gyerekek körében. A céljuk az,
hogy megszerzett ismeretek hosszú távon megmaradjanak a tanulók memóriájában.
„Dienes Zoltán világszerte ismert személyiség, a matematikatanítás reformjának egyik
legnagyobb hatású mozgatója.ˮ - így fogalmazta meg Varga Tamás könyveiben. Dienes Zoltán
professzor egész életében arra törekedett, hogy élménnyé varázsolja a matematikatanulást. A
játékok nyelvére igyekezett lefordítani a matematika jelentős részeit: olyan játékokat készített,
amelyek szellemi erőfeszítést, intenzív agymunkát kívánnak a játékosoktól.
A következőkben bemutatott játék a többszörösök megértéséhez és alkalmazásához
használatos.
Ezt a játékot kettőnél többen is játszhatják, a játéknak van egy játékvezetője is. A játékhoz
szükséges 12 kis kocka, számkártyák a 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 számokkal. A kis kockákból majd
téglatesteket kell építeni, mégpedig mindig a lehető legtömörebb építményt. Egy nagy papírlap is
kell, amelyen egymástól távol öt szó olvasható, az építmények neve: sor, négyzet, téglalap,
kocka, oszlop.
Ezeket a szavakat különleges értelemben használjuk:
Sor: ennyi kis kockát csak egy sorban lehet kirakni. A számkártákon szereplő számok közül csak a
következőkre igaz: 2,3,5,7 és 11.
Téglalap: egy rétegben négyzetet nem lehet lefedni velük, de más több soros téglalapot igen. Ez a
6-ra és a 10-re illik csak.
Kocka: ennyi kis kockából ki lehet rakni egy nagyot. A számkártyák közül csak a 8–ra igaz.
Oszlop: kockát nem lehet kirakni belőlük, de más négyzetet lefedő rétegekből álló téglatestet
igen. A számkártyák közül csak a 12–es számkártyára igaz.
A játék szabálya: A játékosok körülülik a papírlapot, amelyen az öt szó olvasható. A játékvezető a
jól összekevert kártyák közül felmutatja az elsőt. Aki rájön, hogy erre a számra az öt szó közül
melyik illik rá, az gyorsan odacsapja a kezét arra a szóra. A játék kezdetén mindenkinek 10 pontja
van. Minden találatért egy pontot kap a játékos, minden hibáért egyet veszít. Az nyer, aki a játék
végére a legtöbb pontot gyűjti össze. Ha a játék során eltérnek a vélemények, akkor a
téglatestnek felépítésével döntik el, kinek van igaza. A kártyavezető a kártyát alulra teszi, és a
következő kártya felmutatásával folytatódik a játék. A játékosok előre megállapodnak abban,
hogy meghatározott ideig játszhatnak-e, vagy addig, amíg mindegyik kártya sorra nem kerül.
Ez a játék elősegíti a számok prímtényezős alakjának megismerését, a prímszámokhoz
tartozik a sor szó, a p2 alakú számokhoz a négyzet, a p3 alakú számokhoz a kocka, a pq alakú
számokhoz a téglalap, és a p2q alakú számokhoz az oszlop. (p és q tetszőleges prímszámot jelöl).
Összeállította: Ecsedi Margaréta tanárnő
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FIZIKA - KÉMIA – BIOLÓGIA KATEDRA

Tanuljunk másképp

- Részvétel a Természetbarát Iskolák programban Ebben az évben a Horváth János Elméleti Líceum V-VIII. osztályos diákjai részt
vettek egy összetett, érdekes környezetvédő programban, amit a Országos Madártani
Egyesület (Societatea Ornitologica Romana –SOR) szervezett. Ennek keretében számos
tevékenység zajlott:
- A nálunk telelő madarakat novembertől márciusig olajos magvakkal etettük, így
számos madárfajt figyelhettünk meg, például: széncinege, kékcinege, barátcinke,
tengelic, zöldike, balkáni gerle, mezei veréb.
- A madarak számára itatót és porfürdésre alkalmas homokot helyeztünk ki.
- A gyerekek fészekodúkat készítettek pontos, szabványos méret szerint, amit
kihelyeztünk az iskola udvarán lévő fák törzsére.

-

-

A madarakkal kapcsolatos tudásukat a gyerekek a Fajok Vetélkedője című országos
versenyen is felmérhették. Iskolánkból hárman jutottak el az országos szakaszig:
Magyar Ádám (VI. B), Tamás Jázmina (VI. B) és Dandé Patrick (VI. A).
Gratulálunk nekik!
Részt vettünk az egyesület által meghirdetett rajz/festmény pályázaton.
A Spring Alive rajzversenyen Barbu Edit biológiatanár országos első helyezett lett a
felnőtt kategóriában.
Window Birdwatch - Madármegfigyelés az ablakból. Ennek során a lakások
környékén látott madarakról küldtek jelentést a gyerekek az ornitológusok számára.
Megemlékeztünk a következő jeles napokról: Február 2 - A Vizes élőhelyek napja
és a Sün világnapja, Március 22 - A Víz világnapja és a Veréb világnapja.
Öntapadós matricákat helyeztünk nagy felületű ablakokra, hogy a madarak
észrevegyék az ablakokat és ne csapódjanak nekik, ami a halálukat is okozhatja.

Barbu Edit biológiatanár
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Reziliencia - avagy a lelki rugalmasság fontossága
„Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan
felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek
révén növekedünk és érlelődünk!” (Antoine de St. Exupéry)

„A változás életünk velejárója, de a döntés a miénk, hogy hogyan viszonyulunk hozzá.”
Talán soha nem volt még ennyire aktuális a reziliencia fogalma, mint napjainkban.
De mi is a reziliencia?
Werner és Smith (1982) meghatározása alapján a reziliencia olyan képesség, amely csökkenti a külső
stresszorok hatását, és mérsékli a belső sérülékenységet.
A rezilienciával rendelkező személy jellemzői között szerepel például a belső kontroll, az empátia, az
optimizmus, a pozitív énkép, a változások pozitív kezelése és az én-hatékony viselkedés.
A reziliens ember krízis helyzetben nem esik pánikba, hanem aktiválja a tudatos és tudattalan
tartalmait. Ezek a tudatos és tudattalan tartalmak új felismeréseket hoznak létre, amelyből megszületnek
az új probléma megoldási stratégiák és a pozitív adaptáció.
Aktualitásából kiindulva álljon itt néhány tanács a reziliencia fejlesztéséhez:
- el kell fogadni a jelen helyzetet előnyeivel és hátrányaival
- el kell gondolkodni, hogy küzdöttünk-e már meg életünk során más kritikus helyzettel?, ha igen,
mi is segített akkor?, tudjuk-e alkalmazni a jelen helyzetben?
- legyünk optimisták, de reálisan
- összpontosítsunk a jó dolgokra
- építgessük kapcsolatainkat
- segítsünk másoknak, hisz ezzel magunkon is segítünk, fontosnak, hasznosnak érezzük magunkat
- tűzzünk ki célokat, hisz a céloknak éltető ereje van és óriási gyógyító energiát képesek
felszabadítani
Álljanak itt Viktor Frankl szavai záróakkordként és bátorításként:
„Néha éppen egy rendkívül
súlyos külső helyzet nyújt alkalmat
arra, hogy az ember bensőleg
túlnőjön saját magán.”
FLOREA KATALIN
iskolapszichológus

Filmklub és méhészet
Kedves diákok, az idei évben sajnos elmaradt a filmklub és a méhészetet bemutató program is.
Mivel többen is érdeklődtetek ezen programok iránt, úgy gondoltam, közzéteszem a filmklubra
kiválasztott filmek listáját, illetve segítséget nyújtok a méhek-méhészek megértésében is.
A két film (100 dolog, 2018-ból; Jexi, 2019-ből) az általatok igencsak kedvelt telefont helyezi
középpontba, és nagyon értékes s egyben megfontolandó társadalomkritikákat fogalmaz meg. Ezek
mellett még két filmet szerettem volna bemutatni nektek (A viskó, 2017-ből; Zöld könyv, 2018-ból).
A kíváncsiskodók és a méhészkedni vágyók figyelmébe pedig szeretném ajánlani Varró Levente
Youtube csatornáját, ahol a laikusok biztonságosan megismerhetik, mi is rejlik a kaptár falain belül, és a
már méhészkedők is hasznos ötletekkel és tapasztalatokkal gazdagodhatnak.
Szabó József Botond tanár
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Diary
The current situation is presenting new challenges in education, and everywhere else. Parents, teachers,
and students have all been adjusting over the past two months after schools were closed due to the virus.
Teaching from the living-room, keeping learners engaged in activities can be very time consuming and
difficult. But once we got used to the new way of teaching, found out the various advantages that
technology has to offer: online meeting via Zoom, Google Meet, online quizzes, online worksheets.
Although technology enables us to reach each other at any time anywhere, it is important to have offline
time during lockdown. One of my students gives us some tips on how to do that.
”To me, this horrible situation has a flip side. Let's face it, the world was going way too fast before and
now it's going a little slower. We can finally put some time aside for ourselves and reconnect with our
true self, whenever we get the chance. This can be done in so many ways. Let's take for example,
meditation. There are so many applications and videos to choose from, to slow down and practice selfcare through breathing and sitting still. If we feel like moving, there's always music. Make sure to find
and support independent artists during this time, since they are heavily impacted by this pandemic. The
easiest way of doing this is putting on an indie playlist and just listening to it, finding the artist and
showing them some love. Of course, there are simpler ways of taking care of ourselves and our mental
health during this period. What I've been doing is pretty much forcing myself to call my friends and
family every day, sharing a good laugh, and then repeat. Be sure to take advantage of your situation and
see it in the most positive way possible, but putting yourself in that type of mindset requires a lot of
effort….”
Högye Tamás (VIII. A), Péter Nóra teacher

Szeleczki Blanka (V. B) Haraga Henrietta (V. B)
online rajzkör galéria

online rajzkör galéria

Borsi Fanni (IX. AB)

Micula Stefánia Jesica (V. A)
online rajzkör galéria

Nagy Mónika Noémi (IX. AB)

online rajzkör galéria

online rajzkör galéria
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VERSENYEREDMÉNYEK
Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom
Tantárgyverseny- megyei szakasz
Coznici Teodóra (XI. A) I. díj
Orosz Anna (XII. C) II. díj
Orgován Timea (VIII. C) III. díj
Bereczki Mónika (X. A) dicséret
Angol nyelv Olimpia – megyei szakasz:
Pál Evelin Olivia (VIII. A) II. díj
Högye Tamás (VIII. A) III. díj
Országos Magyar Matematika Olimpia
- megyei forduló
Timár Dóra Andrea (VI. A) II. hely
Sport Olimpia - kézilabda
helyi szakasz: I. helyezés
megyei szakasz: II. helyezés
A csapat:
Ádám Viktória (XII. A)
Merk Dóra (XII. A)
Tarpai Barbara (XII. A)
Gáspár Gréta (XII. A)
Pál Szilvia (XII. B)
Kupás Kitti (XII. C)
Sándor Emese (XII. C)
Dombi Angéla (XI. A)
Baricz Napsugár (XI. A)
Borbély Valentina (IX. PS)

Hüse Benjamin (III. SbS) II. díj
Gerály Péter (IV. SbS) II. díj
Cseh Vanda (VI. A) II. díj
Kun Abigél (V. B) II. díj
Csokmai Mónika Viktória (VI. B) II. díj
Kupás Petra (Előkészítő SbS) III. díj
Mészáros Nóra (Előkészítő SbS) III. díj
Tasnádi Gabriel (I. A) III. díj
Farkas Bálint (III. SbS) III. díj
Poszert Krisztián (III. SbS) III. díj
Bálint Tibor (Előkészítő A) dicséret
Farkas Krisztina (I. SbS) dicséret
Kupás Anita (Előkészítő SbS) dicséret
Potári Schek Flórián (Előkészítő SbS) dicséret
Illyés Teodóra (III. A) dicséret
Tóth Ágnes (III. A) dicséret
Bereczki Nikolett (VII. A) dicséret
Kozák Sergiu Florin (IV. A) különdíj
Birinyi Máté (V. A) különdíj
Vidám versek versmondó versenye
– megyei szakasz:
Szabó Dorottya (V. B) I. díj
Tölcsér Dávid (VI. A) II. díj
Fehér Anett Jázmin (VIII. C) III. díj
Pantea Dorka Zoé (Előkészítő A) dicséret
Kriza János mesemondó verseny - megyei szakasz:
Gerály Péter (IV. SbS) I. díj
Pop Zsófia (IV. SbS) II. díj
Sas Zsombor (I. A) III. díj
Kriza János országos balladamondó,
balladaéneklő és mesemondó verseny
- országos szakasz:
Csokmai Mónika Viktória (VI. B) III. díj
Szabó Júlia Andrea (VI. B) különdíj
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
- megyei szakasz:
Iles Dávid (VI. B) 5. hely
Bajdik Bence (V. B) 6. hely
Kun Abigél (V. B) 7. hely
Tímár Dóra (VI. A) 7. hely
Novella vetélkedő - megyei szakasz:
Balogh Gabriella (IX. B) különdíj
Krisztik Réka (X. A) különdíj
Fazekas-Antal Zsanett (XI. A) különdíj
Tarpai Barbara (XII. A) különdíj
TUDEK
Marton Kelemen Tekla (XI. C) dicséret
Mihály Annamária (XI. C) dicséret

Dombi Réka (IX. PS)
Implom József Helyesírási Verseny
– megyei szakasz:
Burca Írisz (XI. B) II. hely
Orosz Anna (XII. C) IV. hely
Bendegúz NyelvÉsz anyanyelvi verseny,
határokon átívelő online országos forduló
Hajas Dorottya-Zsófia (VIII. A) 24/24 pont
Darabont Dóra (VIII. A) 23/24 pont
Partiumi Műveltségtörténeti Vetélkedő –
regionális szakasz:
Fazekas–Antal Zsanett (XI. A) III. díj
Balogh Johanna (XI. B) III. díj
Burca Írisz (XI. B) III. díj
Vidám Versek Versmondó Versenye
- körzeti szakasz:
Pantea Dorka (Előkészítő A) I. díj
Szőcs Debóra (I. A) I. díj
Páll Zsófia (III. SbS) I. díj
Pop Zsófia (IV. SbS) I. díj
Szabó Dorottya (V. B) I. díj
Tölcsér Dávid (VI. A) I. díj
Fehér Anett Jázmin (VIII. C) I. díj
Ádám Evelin (I. A) II. díj
Bálint Csenge Nikolett (Előkészítő A) II. Díj
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„Időutazók”–online országos verseny:
Bordás Péter (XI. A) dicséret
Agócs Gábor (X. A) dicséret
Öveges-Vermes Fizikaverseny-megyei szakasz:
Winkler Máté (VIII. C) I. díj
Crișan Daniel (VIII. C) III. díj
Alfa és Omega Országos Fizikaverseny
Winkler Máté (VIII. C) továbbjutó
Crișan Daniel (VIII. C) továbbjutó
IV. Jancsó Benedek történelmi
emlékverseny: országos döntős:
Ádám Tamás Dániel (VIII. C)
Barabás Dominik (VIII. C)
Szántó Bence (VIII. B)
A fajok vetélkedője - regionális verseny:
Dandé Patrick (VI. A) országos döntős
Magyar Ádám (VI. B) országos döntős
Tamás Jázmina (VI. B) országos döntős
Országos Magyar Matematika Olimpia
-megyei forduló
Timár Dóra Andrea (VI. A) 2. hely, továbbjutó
Matematika Olimpia - körzeti forduló
Timár Dóra Andrea (VI. A) 3. hely, továbbjutó
Berke Ádám (V. C) 4. hely
Halász Mátyás (VI. B) 4. hely
Zrínyi Ilona Matematikaverseny - megyei forduló:
Iles Dávid Márk (VI. B) 3. hely
Halász Mátyás (VI. B) 4. hely
Timár Dóra Andrea (VI. A) 6. hely
Csapatversenyben a hatodikosok megyei elsők.
Csillagszerző Matematikaverseny
– megyei szakasz:
Tímár Dóra Andrea (VI. A) II. díj, továbbjutó
Winkler Dóra (V. A) III. díj
Berke Ádám (V. C) dicséret
Kőrösi Márton (V. A) dicséret
Kupás Márk (V. C) dicséret
Vékony Gergő Levente (V. C) dicséret
Halász Mátyás (VI. B) dicséret
Sisz Norbert (VI. A) dicséret
Bolyai Matematika Csapatverseny
- megyei szakasz:
Dunai Máté Imre (VI. A), Szőci Milán (VI. A),
Tímár Dóra (VI. A), Tölcsér Dávid (VI. A) III. hely
Bodor Lilla (V. B), Dajka-Frank Botond (V. B), Kiss
Balázs (V. B), Orgován Kristóf (V. B) V. hely

Őszirózsa népdalvetélkedő - országos szakasz:
Gál Sophie (IV. SbS) különdíj
Fürkész verseny - megyei forduló
Gáspár Dorka (II. SbS) 1. helyezett

Mozaik – 2020. június

Örvendj, világ!- fogalmazásverseny
- megyeközi verseny:
Aszalós Márk (VIII. D) I. díj

Képek és szavak a fogyasztói társadalomról
- megyei szakasz:
Dombi Kristóf (VIII. C) IV. díj
Fehér Anett Jázmin (VIII. C) IV. díj
Sas Zsanett (VIII. C) IV. díj
Szabó Áron (VIII. C) IV. díj
Papp Attila szavaló és dalverseny
- körzeti szakasz:
Szabó András (III. A) I. díj
Kun Abigél (V. B) I. díj
Haraga Henrietta (V. B) II. díj
Fazakas Benett Dominik (Előkészítő A) III. díj
Cherekes Zita (V. A) III. díj
Tóth Ágnes (III. A) III. díj
Salánki Hajnalka (V. A) dicséret
Bajdik Bence (V. B) dicséret
Bálint Csenge-Nikolett (Előkészítő A) különdíj
Szilágyi Dominik (I. SbS) különdíj
Illyés Teodóra (III. A) különdíj
Kiss Virág (III. A) különdíj
Gal Rebeka (III. A) különdíj
Vidui Richard (III. A) különdíj
Kőrösi Márton (V. A) különdíj
Istenes versek szavalóversenye – helyi verseny:
Szilágyi Dominik (I. SbS) I. díj
Szabó Dorottya (V. B) I. díj
Pál Viktória (VI. B) I. díj
Farkas Krisztina (I. SbS) II. díj
Hasznosi Panna (V. B) II. díj
Kun Abigél (V. B) II. díj
Szűcs Evelyn (V. A) III. díj
Szűcs Lilla (VI. A) III. díj
Szabó Henriett (VI. B) III. díj
Haraga Henrietta (V. B) különdíj
Szabó Júlia (VI. B) különdíj
Bendegúz NyelvÉsz anyanyelvi verseny
- körzeti szakasz:
Bajdik Bence (V. B) továbbjutó
Buzás Arnold (V. B) továbbjutó
Dajka-Frank Botond (V. B) továbbjutó
Gyenge Edwin (V. B) továbbjutó
Hasznosi Panna (V. B) továbbjutó
Kőrösi Márton (V. A) továbbjutó
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