
Mottó: „mint 

ahogyan a 

gyermekláncfű 

láncszemei, úgy 

kapcsolódnak 

egymáshoz a mi 

életeink...” 

 

 

 

  

Ballagó diákjaink 

A 2019-2020-as tanévről elmondhatjuk, nem volt 

egyike a legjobb iskolai évnek. A 

három hónapos karantén mindenkire 

rányolta a bélyegét. A tanárok azért 

panaszkodnak, mert bár a munkájuk 

sokkal több lett, a diákokkal nem sikerült 

igazi kapcsolatot kialakítaniuk. A 

diákok azért panaszkodnak, mert sokkal 

többet kellett dolgozzanak, mint amikor az iskola padjait 

koptatták. Ráadásul hiányoztak a csoporttársak. A szülők-, 

nevelőknek, meg azért volt nehéz, mert a tanító szerepét is be 

kellett töltsék ahhoz, hogy a gyerekek megértsék a tananyagot.  

Az érettségihez közeledve, végzős diákjainkat kérdeztem ki a 

közelgő vizsgákra készülve:  

Milyen gondolatokkal készülsz a közelgő érettségire? 

Darius: -  Eu mă duc la bac cu gândul de al lua și cu speranțe. 

Ami: - Az első gondolatom az érettségivel szemben az, hogy nem hiszem el, 

hogy már  idáig eljutottam. Félek egy picit tőle, de akkor  is megpróbálom, 

mert veszíteni valóm nincsen. 

Florin: - Mă pregătesc pentru bac cu gânduri bune, sperând să iau bacul și 

cu gânduri liniștite. 

Milyen tantárgyakból fogsz 

érettségizni és melyik 

számodra a legnehezebb? 

Darius: - Dau bacul dim română, 

istorie și geografie. Cea mai grea mi 

se pare că este geografia. 

Ami: - Én Román  nyelvből,  Magyar nyelvből, Történelemből és  

Földrajzből fogok érettségizni.  Nagyon félek a töri érettségitől, 

mert mindig összekeverem az évszámokat. Erre probálok inkább 

többet készülni.  

Florin: - Dau bacul din: Geografie, Română și Istorie,  iar materia cea mai grea cred că este istoria dar puțin 

și geografia. 

Szerinted megfelelőképpen fel vagy készülve az érettségire? 

Darius: -  Cred că sunt undeva între ok și bine la învațarea materiilor pentru bac. 

Ami: - Szerintem nem vagyok kellőképpen felkészülve az érettségire, legalább 

is, nem úgy érzem mintha fellennék, sokat veszítettünk az online tanulással. 

Ezért nem vagyok biztos magamban. 

Florin: - Cred ca nu sunt suficient de  bine pregătit, dar totuși vreau să încerc. 

Mik a terveid, abban az esetben ha sikeresen leérettségizel? 

Darius: - Dacă reușesc să iau bacul, am de gând în primul rând să învăț mai 

departe la facultatea de 

pompieri sau la facultatea de 

sport. 

Ami: - Ha sikerül az érettségim 

szeretnék elvégezni egy fodrászati képzést, ez a tervem. 

Florin: - Planul meu în cazul în care îmi reușește 

bacalaureatul este, să merg la facultatea de Kinoterapie din 

Oradea. 

 



A Tarka kövek háza kisdiákjai nagyon jó 

eredményeket értek el ebben az évben.  

Miklós a VII osztályban II. tanuló lett 8.85 eredménnyel 

Zsolti az V osztályt hetedikként végzte el 8.34 

eredménnyel 

 

A III osztályos tanulóink is nagyon ügyesek voltak: 

Diana  10 FB és 1 B lezárással a legjobb közülük, őt követi 

Zsanett 8 FB és 3 B lezárással és  

Roli       6 FB és 5 B lezárással. 

 

Gratulálunk az ügyes és szorgalmas diákoknak!!! 
Most itt a vakáció, amikor ki lehet pihenni a sok 

fáradtságot. 

A harmadik osztályos tanulók egy fagyira összegyültek szombaton a szentjobbi parkban, amikor nagy örömmel 

látták viszont tanítónőjüket és osztálytársaikat. 

 

 

 

Kellemes vakációt!!! 
 

 

 

 
 

 

Június 10-én ünnepeltük a 

Szivárványházban 

Ráksi Andris  
15-ik születésnapját. 

 

Kívánunk neki mindnyájan 

 ez uton is, sok örömet, boldogságot 

és hogy élete szerencsés legyen!!! 
 

kívánunk 

László Edit 
kolléganőnknek június 15-én 


