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Diákok az egésznapos iskoláról

Én egyáltalán nem
támogatom, hogy 4-ig kell itt
lenni ! Már nem tudunk oda
figyelni és nem fog már az
agyunk sem. Mondjuk
szeretem a rajzot és az
informatikát, de amikor
írnunk kell, pl:kémián, hát
nem jó. Szerintem nem kellene
8 óra minden napra!

Néha szeretek, de néha nem
akarózik. Ha fejből kell
tanulni másnapra, pl:
felmérőre, már nem megy
minden a fejembe - akkor
muszáj felkelni reggel és
akkor tanulni.
Az én kedvenc köröm, ami
Sztasko Mónika tanító
nénivel van és ami Molnár
Laci tanító bácsival.

A kedvenc
köreim az
informatika meg
a kémia.
Nekem nem tetszik mert nincs időm
semmire. Nincs egy kis szabad időm
se. És amikor sok a tanulni való
akkor nem tudok mindenre alaposan
felkészülni. Kérem szüntessék meg
ezeket a köröket!

VIII. évfolyam

2012 ősz

Nekem kedvenc köröm a
sütés főzés, mert
megtanulunk sütni,
főzni. Én örülök, hogy
minden nap 4-ig
vagyunk iskolában.
Nem szeretek tanulni, de
iskolába járni igen.

Nekem jó itt lenni, mégha egy kicsit
fárasztó is. Kedvenc köröm a sütésfőzés, azért, mert finomságokat
csinálunk, és azért, mert kedves a
tanítónéni.

Nekem nem nagyon tetszik, hogy 4.-ig
itt kell lennünk, mert 16.15-kor megy a
buszunk, és csak 17.00-ra érünk haza.
Utána még tanulni kell, és ez így sok. A
körök közül a kedvencem a kémia,
újságírás, rajz és a számítástechnika.
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Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola
ROZSNYÓ

Ősz 2012

Ősz 2012

„Ha elhatározzuk, hogy sikeresek leszünk, akkor azok is
leszünk... Az erős akarat diadalt arat.”
Lucy Maud Montgomery

"Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne

Iskolánk elsősei:

Alapiskola I. A osztály
1. Cinka Nikola
2. Csupori Diana
3. Danko Beata
4. Ferko Ján
5. Gábor Andrea
6. Gulkás Letícia
7. Guľkáš Vanesa
8. Horváth Gabriela
9. Horváth Lucia
10. Horváth Natália
11. Horváth Patrícia
12. Karalló Džesika
13. Krištóf Mariana
14. Kurina Leonard
15. Landori Jenifer
16. Landori Nataly
17. Landori Ladislav
18. Lovas Florian
19. Rézműves Roman
20. Szirotnyák Marek
21. Taragos Ludmila
22. Turták Gabriel

A 2012/2013 - as tanévben a tanári kar új tanító nénikkel és
tanító bácsikkal gyarapodott. Sok szeretettel üdvözöljük körünkben
Becze Andrea, Vanyo Mária, Boldi Tímea, Lesňák Anna, Lendvai
Beáta tanító néniket és Tamás Ákos tanító bácsit.

vezetne ösvény."

Szakközépiskola I. osztály
1. Adorján Mátyás
2. Arató János
3. Brúgóš Norbert
4. Gaži Vojtech
5. Guľkáš Simona
6. Hanesz Henrieta
7. Icso Kinga
8. Karafa László
9. Krištóf Božena
10. Motyka Július
11. Žiga László
12. Žiga Denisa
13. Darvaš Darina
14. Darvaš Mária
15. Horváth Monika
16. Horváth Renáta

Boncza Berta

Immár hagyománnyá vált, hogy minden évben meghirdetésre
kerülnek versenyek, amibe tanárok és diákok egyaránt
bekapcsolódhatnak. Az idei iskolai évben is
ültethettek szép virágot - ami színes is lehet, nem
csak zöld - és ezzel részt vehettek a "Legzöldebb
osztály"
versenyben.
Ha
rendszerető
vagy,
máris
nyertél. Részese vagy a tortáért
folyó harcban a "Legtisztább osztály" - ok
versenyében. Még mindig gyűjtjük az
elektromos hulladékot, amivel hozzájárulhatsz
új elektromos berendezések megvételéhez. Ez a verseny a
"Reciklojáték", amelyben nem egymással
versenyeznek az osztályok, hanem a környék
iskoláinak tanulói a vetélytársaink.

Ősz 2012

Ősz 2012
Már másfél hónapja
középiskolás vagyok

A középiskola előtt nagyon izgultam. Új város, új iskola, új tanárok.
Egyszóval minden új volt.
Azonban most már nagyon jól érzem magam. Ismerem a város
nagy részét, már vannak itt is barátaim, és a tanárok is így alig több mint
egy hónap ismeret
alapján
szimpatikusak. Az is
nagyon tetszik, hogy
csak
egy
hetet
tanulunk,
és
a
következő
héten
szakmai gyakorlatunk
van, amit mi praxnak
hívunk
egymás
között. Én a szakmai
gyakorlati
időd
otthon,
Szepsiben
töltöm. Ez azért is jó,
mert így otthon lehetek a régi barátokkal és a családdal. A kollégiummal is
meg vagyok elégedve, csak egy kicsit félek az avatástól. Most már elég jól
kijövök az osztálytársaimmal is, szerintem mindegyik nagyon aranyos és
rendes.
Remélem a továbbiakban is jól fogom érezni magam az iskolában.
Karafa László, a szakközépiskola I. osztályos tanulója

barátom lett az osztálytársaim között. Az osztályban tizenhatan vagyunk,
ami nem is annyira sok. Egy osztályban vagyunk a vendéglátósokkal, ami
szerintem jó ötlet,
mert mi fodrászok
csak négyen vagyunk.
A szakmai gyakorlat
minden második héten
van, aminek szintén
nagyon örülök, mert
szeretek praxolni, és
mivel sok vendég jár
hozzánk, ezért van
lehetőség kipróbálni
a fodrászattal
kapcsolatos
technikákat.
A tanárok nagyon jók
és kedvesek is.
Örülök, hogy ezt a szakot választottam.
Darvaš Darina, a szakközépiskola I. osztályos tanulója

Az 1956-os forradalom
A

Amikor legelőször beléptem a középiskolába, nagyon kellemetlen
érzés fogott el. Nem ismertem senkit, féltem a tanároktól, nem is tudtam,
hol az osztályom. Ahogy telt az egyik nap a másik után, egyre több

nép

egyik

legfontosabb

és

egyben

legemlékezetesebb ünnepe október 23. Ekkor az 1956-os
forradalomra emlékezik nemzetünk. A kommunizmus nehéz
évei alatt, amikor szovjet befolyás alatt állt Magyarország, a
mi

Szeptember 3-án lettem középiskolás, aminek nagyon örülök.
Eddig Dernőn látogattam az alapiskolát, ez az öt év, amit ott töltöttem
számomra nagyon hosszú volt.

magyar

parányi

nemzetségünk

szembeszállt

a

góliáti

Szovjetúnióval. Az alig több mint két hétig tartó forradalom,
melyet a szovjetek levertek, máig emlékezetes maradt a
magyar nép számára.

Ősz 2012

Ősz 2012
Kirándulás

Október 14-én autóbusszal Eger felé vettük az irányt, egy tanulmányi
kirándulás keretén belül. A négy középiskolás osztály vett részt ezen a
kiránduláson.
Két órás hosszú út
után
megérkeztünk
Egerbe,
ahol
elindultunk a várba, és
először megtekintettük
a Gárdonyi kiállítást.
Sok új információt
hallottunk,
amivel
bővítettük
eddigi
tudásunkat.
Sok
szép
dolgot
megnéztünk, például a
törökök időszakából: fegyvereket, lándzsákat, pajzsokat, kardokat és sok
minden mást is. Aztán elmentünk a hősök termébe, ahol Dobó István
síremlékét
tekinthettük
meg, valamit Bornemissza
Gergely és Mekcsey István
szobrát is. Megtekintettük
a vár kazamata rendszerét,
ahol a vár védelmét
biztosították.
Többek
között úgy védték a várat,
hogy az egyes ablakoknál
dobokat helyeztek el, arra
borsót tettek, és amikor
törökök be akartak hatolni
a rezgéstől leestek a borsók és így észrevették őket. Az asszonyoknak is
volt fegyverük, ők a kondérokból forró szurkot zúdítottak a behatolók
nyakába. A várnak egy füles bástyája volt és több ágyúja, ami védte az
erődítményt. A kazamata rendszerben megemlékezés történt a

szőlészetről, mert aki Egerben él és nincs szőlője, az nem is igazi egri
ember.
Miután megnéztük a várat, továbbutaztunk Gyöngyöshalászra. Itt
megnéztük a Gyöngyöshalászi Általános Iskolát, a tantermeket és az
osztályokat. Ezután
elmentünk
a
gyöngyöshalászi
művelődési házba,
ahol egy előadásra
került sor. Először a
település
polgármestere
megnyitotta
a
rendezvényt, majd
elénekeltük
a
Himnuszt.
Majd
Hatvan
város
polgármestere tartotta meg ünnepi beszédét. Majd egy irodalmi színpad
következett. Az előadásnak nem volt címe, de az 56-os forradalomra
emlékeztünk.
Ez
nagyon
hasznos és figyelemfelkeltő volt
számunkra.
Miután vége lett az
előadásnak,
elindultunk
hazafelé. Három órás út után
haza is értünk.

Proks Marek, a szakközépiskola II.NA osztály tanulója
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Versenyeink és rendezvényeink
Futóverseny
Kedvenc sportjaim közé tartozik a futás , így ennek több időt is szentelek .
A fiatalabb nővéremmel járok edzeni, futni.
Ha tehetem, az iskolai futóversenyekbe
aktívan bekapcsolódom.
Múlt éven Szepsiben vettem részt egy
futóversenyen. Idén, szeptember közepén
Dobsinán voltam, ahol 2 km-es távot kellett
lefutnom. Teljesítettem a távot.
Jól éreztem magam. Remélem jövőre is
indulhatok.
Fazekas Monika, az alapiskola VII.B osztályos tanulója

Játékosan az AIDS ellen
2012. október 17-én a középiskola és a felső tagozat egyes osztályainak
tanulói előadáson vehettek részt, melynek témája a HIV fertőzés, illetve az
ellene való védekezés volt. Nem monoton, egyhangú előadás volt ez - sok
érthetetlen szakkifejezéssel, hanem egyszerű, játékos, könnyen
megjegyezhető formában megszervezett „ismeretterjesztő óra”.

A tanulók csoportokra voltak osztva, majd különböző állomásokon vettek
részt.
Az állomások főleg arra összpontosítottak, hogy megmutassák a
diákoknak, mire kell ügyelniük a HIV fertőzés elkerülése érdekében.
Felvilágosítást kaptak arról, hogyan fertőződhetnek meg a
legkönnyebben, így hívva fel a figyelmet az elővigyázatosságra.
A szervezők (foglalkozásvezetők) aktivizálták is a tanulókat, akik
kérdésekre válaszoltak, különböző szituációs játékokba kapcsolódtak bele,
ill. képek alapján kellet mérlegelniük a HIV fertőzés veszélyeit.
A diákok információkhoz jutottak a terhesség elleni védekezéssel
kapcsolatban is, és megismerkedtek a különböző fogamzásgátló
eszközökkel.
A tanulók véleménye a foglalkozással kapcsolatban megoszlik. A
többségnek az jelentett gondot, hogy a foglalkozás szlovák nyelven folyt,
így – ha meg is értették a lényeget – nem tudtak aktívan bekapcsolódni a
beszélgetésbe, nem tudták kellőképpen kifejezni gondolataikat,
véleményüket.

Diákok véleményei:
Középiskola
-

Nem tetszett, nem így kellett volna előadni. Túl gyerekes volt.

-

Tetszett, bár nem mindegyik állomás érdekelt. A legtöbb dolog
viszont figyelemfelkeltő volt, éppen azért, mert játékos formában
volt előadva.

-

Vegyes érzelmeim vannak. Volt, amit abszolút nem értettem, de
valamelyik nagyon tanulságos volt.

Ősz 2012
-

Nem tetszett! Nem értettem! Nem érdekelt!

Alapiskola
- Jó volt, mert nem tanultunk. Nem volt jó, mert ez még nem nekünk való.
- Szerintem a 7. osztály számára még kicsit magas, de majdnem mindent
tudtam. Érdekes volt, sokat hülyéskedtünk.

Ősz 2012

Hahota :)
Az oroszlán jellemzése.
- hangja: vastag, kitörő
- látása: gonosz

A cápa jellemzése:
- Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni.

- A négyes megálló tetszett a legjobban, ahol el kellett mutogatni azt, amit
kihúztunk, és amennyit tudtunk, annyi pontot kaptunk.
- Szerintem épp ideje volt már megtapasztalnunk az élet fontos dolgait.
Mondjuk 5 -es tanulónak ez még túl komoly előadás lett volna. De mi már
13-14 éves tanulók vagyunk, és - bár még nem felnőttek - meg kell
fogadnunk ezeket a tanácsokat. Szerintem hasznos előadás volt.
- Nekem tetszett, mert tanultam valamit a HIV-ről és a AIDS-ről. A
legjobban az első állomás tetszett, talán ez volt a nekünk való. Itt el kellet
mutogatni valamiket és képet kellett kirakni.
- Nekem nem nagyon tetszett, mert a
kérdések is nagyon furcsák voltak.
Olyanok, amikről még nem is hallottunk,
és iskolában sem tanultunk. Szerintem 8.
osztálytól idősebbeknek való volt ez az
előadás.

A kisiskolások ellátogatnak a rendőrségre, hogy megismerkedjenek a
rendőrök munkájával. A folyosón a falon lóg egy körözött bűnöző fotója.
Móricka odafordul az egyik rendőrhöz:
- Tessék mondani, ki az a bácsi ott?
- Az egy körözött bűnöző, akit szeretnénk elkapni. - feleli a rendőr.
- Hát akkor miért nem fogták el akkor, amikor lefényképezték?

A tücsök egy bulit szervez, és meghív minden bogarat. El is jönnek a
bogarak sorban, a katica, a sáska, a hőscincér... az est végére már csak a
százlábú hiányzik.
Véget is ér a buli, mindenki indulna haza, amikor nyílik az ajtó, belép a
százlábú, és dühösen mondja:
- Ki írta ki az ajtó elé, hogy lábat törölni kötelező?

