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Iskola koronavírus idején

Híradás a Távoktatásból

Kedves Olvasó!

T

izedik hete, hogy az érettségizőket leszámítva nem láttam
diákot (legalábbis élőben), kollégát is csak elvétve, kivéve
a közvetlen munkatársaimat. Egy iskolaigazgató (és persze
minden pedagógus) számára furcsa helyzet ez.
A rendkívüli helyzet bejelentése nem ért sokként bennünket,
számítottunk rá. Azt azonban nem mondhatom, hogy föl is voltunk
rá készülve. Az eszközök és az iskolai hálózat tekintetében igen,
a távoktatási gyakorlatra nézve csak kis mértékben. Gyakorlatilag egy hétvége alatt kellett átállni digitális munkarendre.
A kijárási korlátozás kihirdetésének másnapján (egy szombati
napon) összeült az iskola vezetősége, és gyorsan eldöntöttük,
mit tegyünk. Hétfőre munkaközösség-vezetői értekezletet hívtunk
össze, és megállapodtunk, hogy az általunk még nem nagyon
ismert távoktatási lehetőségek közül melyiket választjuk. A sokféle
lehetséges platform közül a Google Classroom győzött. Ez tűnt
olyannak, amely tanár, diák (és szülő) számára is a leginkább
használható. Másnapra nevelőtestületi értekezletet hirdettünk,
de ezt már úgy, hogy biztosítottuk
az online részvétel lehetőségét. A
kollégák közül sokan éltek is ezzel.
Ezen a megbeszélésen egy „gyorstalpaló” Classroom tanfolyamot
tartottunk, majd másnap elkezdődött
a munka. Tudtuk, hogy az átállás
nem megy egyik napról a másikra,
két hetet szántunk átmeneti időszaknak. Ennyi idő kellett ahhoz,
hogy megkapjuk a Google-tól az
iskolai szintű hozzáférést. Addig
minden tanár a szabadon elérhető
módszerekkel próbált órát tartani.
Bizonyos alapszabályokban meg
kellett állapodnunk annak érdekében, hogy se a diákok, se
a tanárok ne legyenek túlterhelve. Kezdetben mindenki 10-12
órákat töltött a gép előtt, sokan úgy érezték – tanárok is, diákok
is – hogy összecsapnak a hullámok a fejük fölött. Nehéz volt
eltalálni, hogy mi az a feladatmennyiség, aminek az elvégzése
ilyen körülmények között elvárható a tanítványainktól, illetve
ami visszaküldve kijavítható. Folyamatosan kértünk visszajelzést
a diákjainktól és a tanároktól is annak érdekében, hogy lássuk,
mi jelent problémát, miben tudunk segíteni. Lassan azonban
beállt a normális (?) munkamenet, mindenki eltalálta a kellő
mértéket, mindenki elsajátította a Classroom használatát.
Nagyon sok segítséget kaptunk a technikai háttér biztosításában
informatikában jártas kollégáinktól. Köszönet érte.
Itt ragadom meg a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak
valamennyi kollégámnak (akik közül sokan amellett, hogy
tanárok, egyben apukák vagy anyukák is), hogy a megváltozott
körülmények ellenére lelkesen, kitartóan, találékonyan, sokszor
erőn felül is helytálltak.
Köszönöm Nektek is, kedves diákjaink, az (általában) aktív
részvételt, a feladatok (általában) pontos elkészítését és azt

a sok kreativitást, humort és lelkesedést, amit például a rajz
és a testnevelés feladatok megoldásában mutattatok. Végül
köszönöm a szülőknek, hogy időt és energiát nem kímélve
segítették gyermekeiket a tanulásban saját munkájuk és a
háztartás terhei mellett.
Április végén nagy izgalommal vártuk az érettségiről való
döntést. Hála Istennek, a döntéshozók lehetővé tették a vizsgát,
mindannyiunk nagy örömére. Sajnálattal kellett tudomásul vennünk
azonban, hogy a ballagás az idén elmarad. Ilyen sem volt még
az iskola újraindítás utáni történetében, de végzős diákjaink
kérésére készülünk arra, hogy szeptemberben bepótoljuk az
elmaradt ünnepet.
Az érettségin minden diákunk megjelent, jelen írás keletkezésének
idején már a második héten is sikeresen túlvagyunk. Eddig minden
rendben ment, úgy, ahogy elterveztük. A felügyelet megszervezése
nagy körültekintést igényelt. Mentesítettük a hatvan évesnél idősebb,
és a krónikus betegségben szenvedő kollégákat, így viszont
nagyobb igénybevétel esett a beosztható kollégákra. Ezúton is
köszönöm nekik, hogy vállalták a többletterhelést. Nem tudjuk,
hogy végzőseink jobban
jártak-e, hogy javarészt csak
írásbeli érettségik vannak,
vagy sem, ez csak az eredmények ismeretében derül
ki. A legfontosabb azonban
az, hogy más országokkal
ellentétben lehetőségük van
érettségi vizsgát tenni. Bízunk
benne, hogy az érettségi
bizonyítványok átadására
már a szokott módon,
ünnepélyes keretek között,
személyesen kerülhet sor.
A járványhelyzet enyhülése
ellenére úgy tűnik, hogy ezt a tanévet már digitálisan kell
befejeznünk. Minden energiánkat a tanítási év zökkenőmentes
lezárására, és a néhány szóbeli érettségi biztonságos megszervezésére fordítjuk. A gyerekek év végi felszabadultságát,
mosolygós arcukat, a közelgő vakáció miatt érzett örömüket
most – legnagyobb sajnálatunkra – nélkülözni kényszerülünk.
E sorok írásakor indul az év végi hajrá, diákjaink igyekeznek
minél több tantárgyból javítani, ha ez szükséges.
Ha visszatekintünk az elmúlt hetekre, el kell ismernünk, hogy
sok mindenre megtanított bennünket a kényszerhelyzet. A
tanárokat olyan új módszerekre, oktatásszervezési eljárásokra,
amelyeket a jövőben is hasznosítani tudnak. A diákokat pedig
nagyobb önállóságra, fokozott figyelemösszpontosításra, önálló
jegyzetelésre, vázlatkészítésre, olyan képességekre, amelyeknek
további tanulmányaik során is hasznát veszik.
Ha bizonyítványt kellene kiállítani arról, hogy március 16-a óta
hogyan dolgoztunk, elmondható, hogy pedagógus, diák, és
szülő egyaránt jelesre vizsgázott!


Hajdó Ákos, igazgató

Tanári sóhaj a távoktatásból

„J

ólesne nekünk minden napra egy kis lelki táplálék…” -kaptuk
a tanári listán az emailt egy kollégánktól, a távoktatásos
új életünknek még az elején, amikor péntek délutánra már
mindenki menekült a képernyő elől. Amikor még csak azt érzékeltük,
hogy ez így most nagyon nem az, amihez szokva vagyunk. Hiszen
mi, tanárok, megszoktuk, hogy az az óra attól kezdődik el, hogy
bemegyünk abba a terembe a jól ismert gyermekek közé… Igen,
bemegyünk, becsukjuk magunk mögött az ajtót, körbenézünk,
meghallgatjuk a hetes jelentését, felszedetünk néhány papírfecnit
a földről, elrakatunk egy-két kint maradt uzsonnás dobozt, és
elkezdünk tanítani.
De most? Nincs ajtó, nincs belépés, nincs a tekintet körbehordozása – eltűntek az évek alatt finomra csiszolt tanári eszközök a
repertoárból. És ami a legfontosabb: nincsenek gyerekek! Gyerekek,
akik megihletnek, akik reagálnak, akik miatt van az egész.
Persze azért ott vannak ők, ezt tudjuk jól! Ott vannak a párszáz email
feladóiban és csatolmányaiban! Vagy a feltöltött feladatokban és
privát megjegyzéseiben. Tanárnő, akkor hányadik oldalon?-írják. És
anyukám mondta, hogy tetszett küldeni valamit, de nem találom,
hogy mit. És elküldtem a tanárnő másik címére is a biztonság
kedvéért. Meg apukám laptopjáról is, és mikor tetszik megnézni?
No és ekkor érkezett meg az őszinte és kétségbeesett virtuális sóhaj a tanári listára. Amikor már mindenünk fájt: a lábunk
a sok üléstől, a szemünk a sok, ferdén lefotózott füzetoldal bogarászásától. Ekkor valóban úgy éreztük, hogy „jólesne nekünk
minden napra egy kis lelki táplálék.”.
„Jó nektek!”-mondta tegnap a barátnőm egy hagyományos, sőt, már old schoolnak számító valódi telefonos beszélgetésben, „ebben
a helyzetben most jobb nektek, mert ti most intézményileg fordulhattok Valakihez.” És valóban, iskolalelkészünk meghallotta a
virtuális sóhajt, és azóta is küldi, minden nap – szabadnapokat, szünnapokat is beleértve – nekünk, kollégáinak a személyre szóló
igét és üzenetet, ami nekünk, fájólábú, tanári beszélgetésekre és nevelendő diákokra éhes tanároknak szól. Tényleg jó nekünk!


Ittzés Szilvia tanárnő (Az írás az Evangélikus nevelés c. youtube csatornának készült.)

BÚCSÚZÁS – KÖSZÖNTÉS

Hű az Isten! Ige és áldás a decemberi szalagavató ünnepségen

A

szalagavató ünnepségre készülve egyre inkább előtérbe került
számomra Mózes alakja. Kezdtem magamat a tőletek való búcsúzás
perceire nézve Mózesnek képzelni. Nem annak a Mózesnek képzelem
magamat, aki odaállt a népe élére, és száraz lábbal átvezette őket a
Vörös-tengeren, nem is annak a Mózesnek, aki felment a Sínai-hegyre,
hogy lehozza a Tízparancsolat kőtábláit, és nem is az a Mózes vagyok
most, aki vizet fakasztott a kősziklából, hanem az a Mózes vagyok, aki
a negyvenéves pusztai vándorlás végén megállt az ígéret földjének a
határán, fölment a Nébó hegyére, ránézett az ígéret földjére, ahová ő
nem ment be, és azon kezdett el gondolkodni, hogy vajon mit fognak
tenni azok a fiatalok, akik bemennek az ígéret földjére. Vajon mi várja
őket ott, vajon hogy fogják ott érezni magukat, vajon mit fognak kezdeni
ezzel a helyzettel.
Mózes ötödik könyvének a végén van ez a jelenet, amiben összegyűjti az
egész népet, elmondja nekik újra a törvényt, amelynek a lényegét ti is jól ismeritek: szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd
felebarátodat, mint magadat, mert ő olyan, mint te vagy. Utána pedig egy hosszú hálaadó énekben Istenről beszél. És amíg
Mózesnek ezen az alakján gondolkodtam, felidéztem azt az időszakot, amikor olyan idős voltam, mint ti, és arra gondoltam, hogy
akkor senki nem tudta volna megmondani nekünk, akkori tizennyolc-tizenkilenc éveseknek, majdnem negyven évvel ezelőtt, hogy
milyen lesz az a világ, amibe be fogunk lépni, amiben fel fogunk nőni. Nem tudtuk elképzelni sem, hogy mi vár ránk. Valószínűleg
ti is ugyanebben a helyzetben vagytok, senki nem tudja megmondani, hogy milyen lesz a világ, amiben fel fogtok majd nőni,
milyen évek, évtizedek várnak rátok. Nagyon sok meglepetés vár rátok, amit nem lehet előre látni. Lehet ilyen is, lehet olyan is.
Mózes sem tudta, hogy mi vár a népre, és természetesen a fiatalok sem tudták, akik oda beléptek. Mózes egyet tudott, és ezt az
egyet a szívükre helyezte. Istenről beszélt, ezekkel a szavakkal:
„Bizony, az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket!
Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos.
Hű az Isten, nem hitszegő, igaz, és egyenes ő.” (5Móz 32, 3-5)
Erről az Istenről beszélt Mózes, és ehhez az Istenhez kötötte azt az egyetlen kérést, amit megfogalmazott számukra: szeressétek
Istent, és szeressétek a másik embert, mert ő olyan, mint ti vagytok. És aki veletek együtt most belép egy ismeretlen jövőbe, és
csak ennyit tud, az mindent tud, ami fontos az életben. Nem láthatjátok előre, hogy mi vár rátok, de tudhatjátok már most, hogy
milyenek szeretnétek lenni, és mit szeretnétek tenni. Ehhez az úthoz, és ehhez a jövőhöz kérjük most Isten áldását!
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Most hát
boríts be minket, Istenünk, reményruhába
őrizz az úton, és taníts szeretetedből szeretni
legyen életünk a halálból életre támadás példázatává
és minden értelmet meghaladó békességed
amely
mélyebb kétségeinknél
erősebb hitünknél
határtalanabb reménységünknél
őrizze meg szívünket bátor bizalomban
gondolatainkat őszinte nyitottságban
tetteinket igaz mozdulatokban
életünket, egész valónkat
Krisztus Jézusban,
az értünk jött kegyelemben. (Varga Gyöngyi Áldáskönyvéből)


Csepregi András iskolalelkész

Szalagavatór
2019. decembe
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Ballagás helyett
Kedves Tanáraink, Szülők, Diáktársak!

A

zt gondolom, hogy eddigi életem legnehezebb feladatának
bizonyult a ballagási beszéd megírása, hiszen minden
végzős nevében kell búcsút vennem iskolánktól, tanárainktól,
az alsóbb évesektől és mindattól a rengeteg apróságtól, ami
különlegessé tette az elmúlt 4, illetve 8 évet.
Úgy érzem, mindenki nevében mondhatom, hogy mi sok szempontból egy különleges évfolyam vagyunk. Lázadoztunk, amin
csak lehetett, és az összes szabályt megpróbáltuk kijátszani. Még
a beléptető rendszer sem állíthatott meg minket semmiben! Az
évek során szoros barátságok születtek, és fonták össze a három
osztály mindennapjait. Sok közös élményben volt részünk, mint
például a gólyatábor, az osztálykirándulások, a kilencedikes
projekthét, de igazából idesorolhatnám az összes Fasorban
töltött napot, hiszen mindegyik különleges volt valamiben. Az
élet sajnos nem csak játék és mese, sok megpróbáltatáson is
keresztülmentünk együtt. A legutolsó és talán a legnehezebb
a vége volt: a járvány és az iskola bezárása. Sajnos ilyen
körülmények között kell búcsút vennünk szeretett iskolánktól.
Kedves Tanáraink! Köszönjük támogatásukat és a rengeteg
útmutatást, amit ez alatt az idő alatt kaptunk. Sosem fogjuk
mindezt elfelejteni! Sokszor tettük próbára az Önök türelmét.
Bár az évek során nem úgy tűnt, higgyék el, hogy a koszon
kívül más is „ragadt” ránk.
Kedves Szüleink! Köszönjük, hogy bármi nehézség előtt álltunk,
Ti mindig ott voltatok nekünk. Most kezdődik el igazán az

életünk, most lesz a legnagyobb szükségünk tanácsaitokra,
támogatásotokra, de tudom, hogy örökké ott lesztek mellettünk.
Kedves Végzőstársaim! Kívánom, hogy minden álmotok váljon
valóra életetek során, és sikerüljön elérnetek a kitűzött céljaitokat. Hiszem, hogy mindenki nagyon jól fog teljesíteni mind
az érettségin, mind álmai egyetemén is. Hiányozni fogtok a
mindennapjaimból, és remélem, hamar viszontlátjuk egymást!
Búcsúzómat egy általunk már jól ismert személytől vett idézettel
szeretném zárni:
- Micimackó, mi lesz, ha egy nap el kell válnunk?
- Ha együtt válhatunk el, semmi kifogásom ellene!
Öt év múlva találkozunk!


Varga Virág, 12.b

Ballagók arcképcsarnoka

N

égy évvel ezelőtt úgy próbáltam a Fasorban ballagó három
osztály számára emlékezetessé tenni ezt a napot – az
egyikbe történetesen a fiam járt –, hogy a végzősök képeit
színes kartonra ragasztva kifüggesztettem az aulában. A két
évvel korábban érettségizett nagylányom iskolájából lestem el
az ötletet. Azt próbáltam így kifejezni, hogy ballagnak ugyan,
de nem mennek el. Itt maradnak, mert ide tartoznak.
Az arcképcsarnok tetszést aratott, így hagyományt teremtettünk
belőle. Azóta minden évben örömmel vállalom ezt a feladatot.
Már rutinná vált, hogy beszerzem a vidám színes kartonokat
kedvenc papírboltomban, ahol méretre is vágják őket. Kifeszítem
a két damilt az aulában a lámpatartókra. Az osztályfőnököktől
megkapom a kinyomtatott tablóképeket. Felragasztom, lepréselem,
sorrendbe teszem őket. Végül jön az utolsó, látványos lépés:
függönycsipeszekkel kifüggeszteni a képeket a damilra. Ehhez
az osztályomból hívok segítségül pár fiút a ballagás napján,
amikor a végzősök már nincsenek bent az iskolában.
Ma újra foglalatoskodhattam a képek kirakásával. Ám most
minden olyan más. Nem lengi be orgonaillat az iskolát. Nem
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állnak meg több vödörnyi virággal megpakolt autók az épület
előtt, és nem szaladgálnak gyerekek seprűvel meg lapáttal a
kezükben. Nem bontakozhatnak ki az osztályom lányai gyönyörű
virágfüzérek fonásával, és a fiúk sem szórakozhatnak azzal, hogy
labdarózsával rugdosnak a két székből összetákolt kapura. Üres
az iskola. Idén nem lesz ballagás.
Én azért végigballagok az épületen, benézek a kihalt termekbe,
próbálom beleképzelni magam a nem-ballagók helyzetébe. Bár
alig ismerem őket, csak néhányukat tanítottam korábban, a
képeiken keresztül most mégis nagyon közel kerülnek hozzám.
Ahogy kartonra ragasztom és igazgatom a fotójukat, önkéntelenül
végigsimítok az arcukon, és imádkozni kezdek értük: a kitűnő
tanulóért, aki versenyeket nyerve öregbíti az iskola hírnevét, és
azért, aki bukdácsolva jutott el a mai napig. A tisztelettudóért,
aki mindig köszön a folyosón, és a szemtelenért, akit egyszer
az igazgatóhoz is bevittem. A vagány közösségi emberért és
az önbizalomhiányos szorongóért. A mama kedvencéért, akit
még mindig autón hoznak iskolába, és a lányért, aki évek óta
takarítást vállal, hogy támogassa a családját. A gólvágóért és

a kétballábasért. A széphangúért és a botfülűért. A notórius
későért és a koránkelőért.
Azokért, akik alig várják, hogy túllegyenek ezen a furcsa,
ismeretlen helyzeten, hogy szájmaszkban, távolságot tartva kell
megírniuk az érettségit. Azokért, akik számára elérhetetlen az
online tanítás és a felkészülésük egyik napról a másikra szakadt
félbe. És azokért, akik egész éjszaka forgolódnak, aggódva,
hogy elkapják-e a koronavírust. Azokért is, akik gyászolnak, mert
elhunyt egy szerettük és el sem tudtak köszönni tőle. Azokért,
akiknek egyszer csak kettétörtek a tervei, füstbe mentek az álmai.

Minden ballagóért, akik ma nem búcsúzhatnak el egymástól,
tanáraiktól és iskolájuktól.
Hétfőn, amikor bejönnek az épületbe, hogy megírják a magyar
érettségit, saját portréik fogadják majd őket. A maszkjuk alatt
is tudnak majd mosolyogni ettől a látványtól. Tanáraikként
szeretnénk, ha tudnák: fontosak nekünk. Itt maradnak köztünk.
Nemcsak szeptember 4-ig, amikor reménység szerint pótolni
lehet majd ezt az elmaradt ballagást, hanem tovább is. Fasori
diákok voltak és maradnak.

Fabiny Katalin tanárnő

Köszöntjük iskolánk legfiatalabbjait,
a (leendő) ötödikeseket!
Mit üzensz az új ötödikeseknek?
A válasz a nyolcadikosok munkája
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Búcsúzik a Hírmondó főszerkesztője

I

ttzés Szilvia tanárnő idén utoljára szerkesztette a Fasori
Hírmondót, ebből az alkalomból kérdeztük erről a munkájáról.
A jelenlegi búcsúszámot még különlegesebbé teszi, hogy
rendhagyó módon a járvány és a távoktatás heteiben készült.
Kedves Tanárnő, pontosan mi volt a feladata a Fasori Hírmondó
főszerkesztőjeként?
Sok minden! Vagy fogalmazzunk így: minden. Kapcsolattartás a
nyomdával, hozzám futottak be a cikkek, gyakran én is gépeltem
le őket, utána kitaláltam a sorrendet, összeraktam egy nagy
dokumentumba, hozzáillesztettem a képeket – amiket szintén be
kellett szerezni – elküldtem a nyomdának, aztán még oda-vissza
ment néhányszor, végül megkapta az iskola a Hírmondót postán,
és azt még szétosztottam egy csoportommal osztályokra.
Mióta szerkeszti a tanárnő a Hírmondót?
Nyolc éve vagyok a szerkesztőségben, és hatodik éve vettem
át a főszerkesztőséget Érfalvy Lívia tanárnőtől.
Hogyan lett főszerkesztő?
Úgy, hogy felkértek rá! Azt tudták rólam, hogy viszonylag sok
írásom jelent meg újságokban, főleg az evangélikus sajtóban,
és talán azt is, hogy 16 évig, leginkább a kismamaságom idején
készítettem a gyülekezetem negyedévente megjelenő hírlevelét,
a Kelenföldi Hírlevelet.
Hogyan készül el az újság és mennyi idő megszerkeszteni?
Az újság évente kétszer jelenik meg, és lényegében szeptembertől
júniusig készül! Azért fogalmazok így, mert már augusztus végén,
amikor mi, tanárok már bent vagyunk az iskolában, már akkor
kezdtem mondogatni a kollégáimnak, hogy ne felejtsenek el a
táborokról íratni valakivel az iskolaújságba. Vagyis a szerkesztés
egyfajta hozzáállást jelent, azt, hogy egész évben úgy voltam
jelen az iskola életében, hogy azt figyeltem, miből lehet cikket
íratni. Végül a megjelenés előtt két-három hónappal elkezdtem
szóban és emailekkel hajkurászni a kollégáimat, hogy küldhetik
a cikkeket. Igyekeztem konkrétan is rákérdezni programokra,
eseményekre, és az volt a jó ebben a munkában, hogy mindenki
komolyan vette. Hiszen mindenkinek jól is esik, ha a saját
munkája érdekli a sajtót. Ez az elvégzett plusz munkák egyfajta
elismerését jelentette.
No és nemcsak a cikkekkel kellett foglalkozni, hanem a képeket is
összeszedni, ami valójában még egyszer annyi idő. Itt szeretnék
köszönetet mondani Hámor Endre tanár úrnak, aki sok-sok éve
időrendbe szedve, rendezetten tárolja az iskola fényképezőgépével
készült fotókat. Ez óriási segítség egy szerkesztőnek, mert csak
odamentem a géphez, és leemeltem a fotókat, amikre szükségem
volt az újságban. Sőt, gyakran a fotók átnézése adta az ötletet
arra, hogy miről is kell cikket kérni.
Mi volt a legnehezebb a szerkesztésben és melyik részét élvezte
a legjobban?
A legnehezebb számomra a rövid hírek összeszedése, megírása
volt. Az egyik legizgalmasabb része pedig amikor a nyomda
először visszaküldte ellenőrzésre a már megszerkesztett, gyönyörű,
színes újságot pdf-ben – no, ez a pillanat csodás volt, akkor
láttam meg először, hogy mit hozott ki a tördelő és a nyomdász
az ömlesztett, hosszú, fekete-fehér dokumentumból. De ez azzal
is járt, hogy végig kellett olvasni az egészet újra, hogy nincs-e
benne valami fatális hiba. Hát ez nagyon nehezen ment! Maradt
is bent hiba elég gyakran!
Ezen kívül nagyon szerettem felkérni a tanárokat és diákokat,
vagy kapcsolatba kerülni velük a cikkek küldése révén. És nagyon
izgalmas mindig a címlapfotó kitalálása is!
Nehéz rávenni a diákokat és tanárokat, hogy írjanak cikket?
Nem, nem nehéz, mert valahogy kialakult egy olyan hangulat,
hogy az újság rólunk szól: tanárokról és diákról, és ehhez jó érzés
hozzátenni valamit. És fontos volt számomra az is, hogy a cikkek
valódi diáknyelven íródjanak, tehát nem magyar érettségi esszé-
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ket vártam, mert az
mindenkit leblokkol.
És azt is észrevettem,
hogy az újságba
írás és illusztrációk
készítése egyfajta
tehetséggondozás is.
A kollégáim örömmel
fedezték fel, hogy
kik azok a diákok,
akik szívesen és örömmel írnak, rajzolnak, és az amúgy is ott
szunnyadó tehetségüket így fejleszthetik is.
Ki szabja meg a Hírmondó tartalmát, hogy miről legyen benne
cikk?
Ez egy közös munka, és természetesen Igazgató úr felel a
tartalomért – is – de ebből még sosem volt gond. Azt általában
mindenki érzi, hogy miről szólhat egy iskolai cikk, és miről
nem szokott szólni. De nem emlékszem, hogy bármit ki kellett
volna hagynom. Mindenről lehet cikk, ami velünk, tanárokkal és
diákokkal történik az iskolai életünkhöz kapcsolódóan. Persze
vannak szabályok, hogy a nyelvezet nem lehet túl szlenges vagy
laza, és senkit nem bánthat a tartalom.
Állandó írói vannak, vagy mindig változik?
Van – illetve volt – néhány állandó író, akik örömmel és gyorsan
írtak jó színvonalon. Itt szeretném kiemelni Türkösi Éva, 12. c
osztályos tanulót, akinek az év végén át szerettem volna adni
egy amolyan Hírmondó-díjat. Évi nyolcadikos kora óta minden
számban írt, gyakran több témában is, és bármikor segítségemre
sietett, ha az utolsó pillanatban még kellett írni valamiről.
Köszönet érte, Évi!
De valójában ebben éppen az a szép, hogy mindenkiből
lehet újságíró, legalább egy Hírmondó idejére, és szoktam is
arra törekedni, hogy minden osztályból legyen legalább egy
cikkíró vagy fotós. Ezt most, a távoktatásos, egészen különleges
Hírmondónál is sikerült úgy megvalósítani, hogy Jernei Anikó
tanárnő mindegyik évfolyamból küldött rajzórai művet.
Történt már olyan, hogy annyira sok cikk érkezett, hogy ki kellett
hagyni néhányat?
Kialakult bennem az az alapelv, ami még a gyülekezeti
szerkesztői munkámból jött, hogy felkérésre írt cikket soha
nem hagyunk ki, ha gyerek vagy fiatal írta. Ha az ember ezt
egyszer is megteszi, nemcsak egy lelkes cikkírót veszíthet el,
hanem vele együtt sok-sok olvasót is. A diákok írják az újságot,
és ezért olvassák is, hiszen mindenkinek saját maga érdekes.
És ők a legjobb reklám is, de ezt könnyen el is lehet veszíteni.
Ezért sem szabad a cikkek stílusán változtatni, mert ha az írók
nem ismernek magukra, akkor már olvasni sem szeretnék, és a
többieket is lebeszélik róla.
Vannak kedvenc/emlékezetes cikkei, képei a korábbi Hírmondókból?
Mindegyiket szerettem. A kérdés miatt visszalapoztam a honlapon
található gyűjteményben, de így sem tudnék egyre sem rámutatni,
hogy no, ez tetszett a legjobban.
Ahogy a Tanárnőt ismerem, biztos izgul minden szám megjelenése
előtt. Hogyan méri le a tetszésindexet?
Hát, nem szoktam különösen méricskélni, de kétségtelenül
jólesett, amikor láttam, hogy a tanáriban és a folyosókon a
Hírmondóba bújnak kollégák, diákok. És mivel ezt közösen
készítettük, ez mindenki munkájának az elismerését jelentette.
Azt persze szoktam kérni az osztályfőnököktől, hogy – főleg
alsóban – kifejezetten hangsúlyosan osszák ki az újságot, küldjék
haza, vagy nézzék át együtt osztályfőnöki órán, és ne engedjék,
hogy a szemétbe kerüljön vagy a padban maradjon. De ezt
nemcsak magam miatt, hanem általában meg kell tanítani a
diákokat arra, hogy egymás munkáját megbecsüljük.
Izgulni pedig nem is annyira a kész újság miatt szoktam, mert

mire megjelent, addigra én már szinte túl jól ismertem. Hanem
inkább azon izgultam, hogy ki ne felejtsek egy nevet sem, amikor
összeállítottam a névsort azokról a diákokról és tanárokról, akik
írtak vagy írattak a Hírmondóba. Ezt a névsort a karácsonyi
és a tanév végi megjelenés előtti utolsó áhítaton olvasta fel
Csepregi András lelkész úr, mindig megadva neki a módját
rendesen, és számomra ez volt a megjelenés ünneplése. De
mindig izgultam, hogy valakit kihagytam!
Ezután ki lesz a főszerkesztő?
Hát ezt nem tudom, de biztosan ki fog derülni valakiről, hogy
örömöt okoz neki a sajtós munka!

Hiányozni fog a feladat?
Ez biztosan, viszont mivel mindenről szeretek hírt adni úgy
általában, az az érzésem, hogy meg fogom találni a módját
a híradásnak, akárhol kötök is ki a jövőben.
És hálás vagyok, hogy itt, a Fasorban megkaptam ezt a
lehetőséget, hiszen még ha sok munkával is járt, szakmailag
amolyan kiteljesedésnek éltem meg.
Köszönöm a beszélgetést, és köszönjük az újságba zárt szép
emlékeket.


Bézi Panna, 10. a

IDEGENNYELVEK

Erasmus+ program 2019. ősz – 2021. ősz

E

gy újabb Erasmus+ projektmunkában vesz részt a Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnázium 2019 októberétől. A projekt témája az
egészséges és fenntartható étkezés, illetve életmód. Célunk, hogy
a kétéves együttműködés során az iskola diákjai nagyobb betekintést
nyerjenek a témába, ami reményeink szerint jótékony hatással lesz
tanulóink és családjaik szokásaira. A projektben öt külföldi iskolával
dolgozunk együtt, és öt nemzetközi találkozó során próbálunk behatóan
foglalkozni azzal, hogyan tudunk nemcsak arra odafigyelni, hogy minél
egészségesebb és tápanyagban gazdag élelmiszert fogyasszunk, de arra
is, hogy eközben tudatosan védjük a környezetünket is. Az öt tanácskozáson országonként kb. 7 tanuló vesz részt az Erasmus+ pályázatnak
köszönhetően, és összesen 30 diák tevékenykedik aktívan a projektben,
melynek keretében előre meghatározott témakörökből készülnek fel a
következő konferenciára.
Fontos része a programnak, hogy ne csak azokhoz a diákokhoz
jusson el az üzenet, akik az egyes találkozókon résztvesznek,
hanem az iskola összes tanulójához is. Ehhez az osztályfőnökök
együttműködése elengedhetetlen, akik egy-egy osztályfőnöki órát
áldoznak a konferenciák anyagának megbeszélésére.
Az első programhétnek iskolánk adott helyszínt, melyről az
alábbiakban olvashatnak egy rövid leírást.
1. konferencia: 2019. november 4-8. Budapest:
Vizsgált témakörök:
a) tápérték leolvasása csomagolt élelmiszerről
b) táplálkozási piramis és az étkezés hatása a környezetre
c) vásárlási szokások: hogyan vásároljunk környezettudatosan
d) látogatás egy helyi termelőhöz.
Először is nagyon nagy hálával tartozunk a fogadócsaládoknak,
akik összesen 39 külföldi diákot fogadtak be egy hétre a családjukba, és gondoskodtak arról, hogy a diákok otthon érezzék
magukat, és egyben Budapestet és a magyar szokásokat is
minél jobban megismerjék.
A hétfői nap az ismerkedéssel kezdődött, majd kis csoportokban
dolgoztak együtt a diákok, ami lehetőséget nyújtott számukra

arra is, hogy oldottabb hangulatban, az angol nyelvet használva
próbálják felállítani a helyes sorrendet a táplálékpiramisban,
illetve a fordított piramisban is, ami az egyes ételek előállításának környezeti hatásával foglalkozott. Beszélgettek vásárlási
szokásokról, és az egyes országok iskolai ebédjére vonatkozó
szokásaikról. Arról is ötleteltek, hogy milyen rendszert lehetne
arra kialakítani, hogy mind az egyéni vásárlásban, mind az
iskolai étkezés során a környezettudatosság és az egészséges
táplálkozás legyen a fő irányelv.
A keddi napon a diákok előadást hallgattak arról, hogyan érdemes
a csomagoláson levő tápértéktáblázatot értelmezni, és mire kell
figyelni, hogy egészségtudatosabban válasszanak a csomagolt
étel vásárlása során. Ezután került sor az ételkóstolóra. Az
ételkóstolás célja az volt, hogy a résztvevők összehasonlíthassák
a bolti és a házi készítésű változatát bizonyos élelmiszereknek,
majd szavazzanak arról, hogy melyik ízlett számukra jobban.
Számomra meglepő volt, hogy egy kivételével (házi sütésű
kenyér) a diákoknak mindig a bolti áru bizonyult finomabbnak.
A szerdai napon Mányra látogattak el a külföldi vendégek, ahol
Nagy Zsuzsa vezette körbe a társaságot, és adott számukra
betekintést a sajtkészítésbe.
Az utolsó nap inkább a szabadban zajlott, és Budapest
körbejárása, a Parlament megtekintése volt a program.
Az őszi konferencia alkalmával már harmadszorra jártak nálunk a
külföldi partneriskolák diákjai és tanárai, mivel az együttműködés
több mint 5 évre tekint vissza. Mindig örömmel találkozunk újra,
és diákjaink számára nagyszerű lehetőséget nyújt az Erasmus+
program arra, hogy hasonló korú külföldi tanulókkal kössenek
barátságot, miközben a program oktatói célja is megvalósul.
A következő programra az eredeti tervek szerint 2020 márciusában
került volna sor, ami most a járvány miatt 2021 márciusára tolódik.
Akkor valószínűleg Litvániába látogathatunk majd!


Tóth Lilla tanárnő, Erasmus+ koordinátor
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Két hónap Németországban

A

z Erasmus hosszú távú diák mobilitás nevezetű
programjának keretein belül volt szerencsém
január és március között két hónapra eljutni a
németországi Warendorfba. Egy család szállásolt el
Sassenbergben, szerveztek programokat, a legkisebb
lánnyal jártam a Mariengymnasium Warendorfba.
A programnak minden évben van egy témája, az idei
az étel, étkezési szokások volt. Ehhez kapcsolódóan
kellett utánanéznem, hogy a gimnáziumban hogyan
történik az ebédeltetés. Beszéltem odajáró tanulókkal,
ott tanító tanárokkal, hogy nekik mi a véleményük a
büfében található ételek kínálatának nagyságáról és
minőségről.
Számos programon vehettem részt mind a családon,
mind az iskolán keresztül. A családdal elutaztunk
más városokba is, hogy a német nevezetességeket
megmutathassák. Így jutottam el például Münsterbe, a
Diemelsee-hez és Entschede-be, Hollandiába. Bevontak
a családi hagyományaikba is, elutaztunk Bochumba a Starlight
Express című előadást megtekinteni, ami nagy kedvencük, és
egész Németországban nagy népszerűségnek örvendő műsor.
Az iskolában megrendezésre kerülő programokon is szeretettel
láttak. Ilyen volt például a farsangi bál vagy a Német Vöröskereszt
által megrendezett elsősegély-hétvége.
A legnagyobb különbséget az iskolarendszerben láttam. Ott
nem íratnak dolgozatokat, hanem ún. Klausurok vannak. Minden
tanulónak ki kell választania öt tantárgyat, amiből félévenként két
Klausurt megír. Ezek az egyetemi ZH-hoz hasonlóak, három-négy
óra áll rendelkezésükre, hogy megoldják a feladatokat.
A tanár-diák kapcsolat is teljesen más. Mivel a felsőbb éveseknek
már nem kell tanárjaikat magázniuk, sokkal közvetlenebb a
hangulat is.
Ez az élmény azért volt nagyon meghatározó számomra, mert
ez volt az első alkalom, hogy ilyen hosszú időre ilyen messze
legyek a családomtól, barátaimtól. Teljesen új közeghez kellett
hozzászoknom, új rutint kialakítanom. Egészen új szinten kellett

megtanulnom önállónak lenni.
Úgy érzem, ez a két hónap sok
mindenhez változtatta meg a
hozzáállásomat, olyan dolgokat
tapasztalhattam meg, amik eddig
ismeretlenek voltak számomra.
Nagy nehézséget okozott a
nyelvtudásbeli bizonytalanságom.
Féltem, hogy a nyelvi akadályokat nem fogom tudni legyőzni,
vagy esetleg nem leszek képes megértetni magam. Szerencsémre
a család ebben is igen segítőkész volt, nagyon türelmesek voltak.
Az említett két hónap a jövőmre mindenképpen pozitív hatással
lesz. Olyan kapcsolat alakult ki a család és köztem, ami úgy
gondolom, tartós lesz az életem elkövetkezendő szakaszaiban is.
Képet kaphattam egy német család életéről, az ország életéről,
az iskolarendszerről. Ennek segítségével könnyebben tudok majd
választani, ha arra kerül a sor, hogy melyik országban szeretnék
továbbtanulni, esetleg élni, dolgozni.
Egyáltalán nem mondanám, hogy két hónap sok volt. Szükséges
volt, hogy túllendüljek a szokatlanságon, és kellőképpen fel tudjak
oldódni ahhoz, hogy a kiutazásom pozitív hatással legyen a
nyelvtudásomra.
Nagyon hálás vagyok, hogy résztvehettem ezen a programon.
Ha újra lehetne jelentkezni, mindenképpen megtenném, és
bátorítok mindenkit, hogy tegye ugyanezt.


Bencze Csenge, 11. b

Olasz tábor Nutellával fűszerezve
Három beszámoló

A

10. bc olaszos csoportból március 5-6. között kilencen
vettünk rész a Hajnóczi Eszter tanárnő által szervezett
olasz nyelvi táborban. Szerencsénk volt megismerni Marilena Abatét, aki rendkívül aranyos volt hozzánk. Csütörtökön
az iskolai tanítás után indultunk el. Már a buszon izgatottan
beszélgettünk olaszul. Mogyoróhegyen volt a szállásunk, mindenkinek tetszett a gyönyörű táj, amit a dombról lehetett belátni.
Amint odaértünk, kipakoltunk és kezdődtek is a játékok. Először
olaszul kellett bemutatkoznunk Marilenának, elmondtuk, hogy
kinek mi a hobbija, mi a kedvenc étele, hány testvére van, és mit
sportolunk. A tanárnő hozott nekünk a fasori tanárokról fotókat,
és nekünk olaszul kellett róluk személyleírást mondanunk egészen
addig, amíg valaki ki nem találta, hogy kiről beszélünk. De a
játékokkal megismerhettük Olaszország tartományait is. Megtanultunk olaszul Activity-t játszani a Giro d’Italia és a Viaggio
in Italia játékok révén, és miközben tanultunk, Hajnóczi tanárnő
és Marilena sok finomsággal leptek meg minket. Ezen az estén
szerintem mindenki nagyon jól érezte magát, és rájöttünk, hogy
sok-sok gyakorlással könnyen tanulható ez a nyelv, hiszen a
játékokkal bővült a szókincsünk. Este spaghettit vacsoráztunk,
ami mindenkinek nagyon ízlett.
Másnap reggel elmentünk reggelizni, és utána összecsomagoltunk,
majd újra kezdődtek a játékok. El kellett mesélnünk, hogy az
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adott embernek, aki a képen volt, milyen lehet a napja. Azután
mindenki húzott egy kártyát, de nem tudtuk, hogy mit, és ki
kellett találnunk, hogy éppen milyen tárgy vagy állat bőrébe
bujtunk bele. Elmentünk ebédelni, de sajnos az ebéd után nem
tudtuk elvégezni a betervezett túrát, mivel az éjszaka és a nap
folyamán is esett az eső, így elindultunk hazafelé. Mindenki
nagyon fáradt volt, a buszutat végigaludtuk.
Hétfőn reggel mindenki nagyon izgatottan és lelkesen ment újra
olaszórára, de sajnos utána már csak 3 órát tölthettünk együtt
a vírus miatt. Köszönjük Hajnóczi tanárnőnek ezt az izgalmas
tanulási lehetőséget!


Félix Ditta, 10. c

A

z egyik olaszórán Hajnóczi tanárnő felvetette az ötletet,
hogy szívesen szervezne nekünk egy olasz tábort, elmehetnénk valahova, ahol együtt lehetünk, és gyakorolhatjuk
az olasz nyelvet. Örömmel fogadtuk az ötletet, és lelkesedve
jelentkeztünk rá.
Egy csütörtöki napon, iskola után indultunk Visegrádra busszal.
Csatlakozott hozzánk egy olasz hölgy, Marilena Abate, aki
segített minket a nyelv elsajátításában. Odafelé kicsit hosszúnak
tűnt az út, de jól elbeszélgettünk a többiekkel, tudtuk, hogy jól
fog telni a következő két nap. Visegrádra érkezésünkkor taxi
várt minket a buszmegállóban, felvitt minket a szállásra, ami
egy erdei iskola volt. Nagyon szép volt a kilátás és a környezet.
Miután elfoglaltuk a szállást, elmentünk sétálni, ahol a Tanárnő
és Marilena elmondták olaszul, hogy miket látunk, ha körbe
nézünk. Innentől többnyire olaszul beszéltek hozzánk.
Ekkor még nem igazán mertünk beszélni, és nem is mindig
értettük, amit mondtak, de ez percről percre javult. Egyre többet
mertünk beszélni, és rá is voltunk kényszerítve. Ha valamit nem
jól mondtunk, azt kijavították, és a saját hibáinkból tanultunk.
Vacsora után játszottunk és társasoztunk. Nagyon jól telt az
este, sokáig fent voltunk. Másnap reggeli után ismét társasoztunk,
beszélgettünk. Nagyon sok jó és érdekes játékkal készültek, amiből
sokat tanulhattunk. Sokkal jobban megismertük egymást is, többet
beszélgettünk, mint az iskolában. Gyorsan telt az idő, ebéd után
összepakoltunk és elindultunk hazafelé. A hazaút gyorsabban
telt, nagyon elfáradtunk, s volt, aki el is aludt a buszon.
Úgy gondolom, nagyon jól telt ez a pár nap, arra jutottunk,
hogy még szeretnénk ilyet máskor is. Köszönjük!


Sára Fanni, 10. c

A

10. b és c osztályok olasz nyelvi csoportja 2020. március
5-én tanítás után Hajnóczi Eszter és Marilena Abate
tanárnők vezetésével nekivágott a Visegrád felé vezető
útnak. Pontosabban Mogyoróhegyre mentünk, ahol részt vettünk
egy egyéjszakás olasztáborban, ahol az olasz anyanyelvű
Marilena segítségével még jobban megismerhettük a nyelvet.
Miután megérkeztünk és elfoglaltuk a szállásunkat, közös sétára
indultunk. Ezen a sétán olaszul tanultuk meg leírni a körülöttünk lévő gyönyörű természetet, és egyben megismerkedtünk
Marilenával is. A séta végül a közeli étterembe vitt minket, ahol
megvacsoráztunk. Vacsora után kisebb pihenő következett, majd
lementünk a közösségi épületbe, ahol további olasz feladatokat
játszottunk. A játékok után mindenki elment tisztálkodni, és egy
kisebb csöndes beszélgetés után aludni.
Másnap érdekes fordulat várt minket, ugyanis arra keltünk,
hogy havazik. Miután sikerült mindenkinek túlesni a tényen,
hogy havazik, elindultunk az étterembe reggelizni. Laktató
reggeli után visszamentünk a közösségi épületbe gyakorolni és
játszani. Ezután még egy nagyon finom ebéd várt minket, majd
következett a búcsú Mogyoróhegytől, a pakolás, és Visegrád
elhagyása. A zuhogó eső miatt ugyanúgy mentünk, ahogy
jöttünk, először taxiztunk a buszmegállóig, majd onnan távolsági
busszal mentünk Budapestre.
Köszönjük szépen Hajnóczi tanárnőnek és Marilenának a velünk
töltött időt és a türelmet.
Remélem, a mostani helyzet minél gyorsabban megoldódik, és
hamarosan újra találkozhatunk.


Heinczinger Bence János, 10. b

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

Diákok az Akadémián

A

,,Diákok az Akadémián” elnevezésű rendezényen jártunk. Az eseményre
középiskolás diákok
látogattak el november 15-én, hogy kifejezetten nekik szánt előadásokat hallgassanak meg. Az előadások kulcskérdése az volt, hogy hogyan
fogunk élni 2050-ben. Vajon hogyan? Algát fogunk enni? Tücsöklisztet
fogunk használni búzaliszt helyett? Nőni fog az évi csapadékmennyiség?
Nőni fog az évi-középhőmérséklet?
Az összes előadás nagyon érdekesnek ígérkezett, de nem tudom gondolkodtál-e már azon,
hogy 30 év múlva mit fogsz enni ebédre. Én még nem. Ezért kíváncsian
vártam a Mi lesz az ebéd 2050. július 26-án? című előadást. Az előadó
Varga Judit a Felelős Gasztrohős Alapítvány tagja volt. Az előadásban szó esett a tücsökburgerről, a laborban „tenyésztett” húsról
és a génmódosított algasalátáról. Az élelmiszeripar előtt nagy kihívás áll a tekintetben, hogy 2050-re 9 milliárdos népességszámot
jósolnak. Az előadás során megtudhattuk, hogy annak érdekében, hogy a Föld minden lakója egészséges ételhez jusson, mai
étkezési szokásainkat meg kell változtatni. Fontos téma volt az előadás során, hogy ma mit ehetünk, ami nem környezetszennyező
és még tápláló is.
Mivel ez egy rövid cikk, nincs lehetőségem a többi előadásról írni, de a Magyar Tudományos
Akadémia honlapján több érdekességet is meg lehet tudni erről az eseményről. Köszönjük Palágyi Júlia tanárnőnek a lehetőséget,
hogy több mint hatvanan résztvehettünk ezen az alkalmon.

Czapek Zoltán, 8.b

9

Éljen a fizika!

Egy végzős diák visszaemlékezése

A

z igazat megvallva sosem voltam kiemelkedő fizikából,
még csak ügyes sem, de Palágyi Júlia tanárnőhöz kerülve
ez egy kicsit megváltozott. A rengeteg érdekes kísérletnek
és szemléltetésnek köszönhetően nagyon megszerettem az
órákat. Nemcsak a tanárnő, hanem mindenki az osztályból
kísérletezhetett. Örök nagy kedvencem a Mikola-kísérlet. A
tanárnővel nagyon hamar egymásra találtunk, és kölcsönösen
megszerettük egymást. Közös élményeink főként az MTA-n
születtek, különböző múzeumokban, valamint különböző
országokban. A tanárnő ugyanis nemcsak itthon, hanem
Olaszországban, Szlovéniában, valamint Szlovákiában is
tudományos programokat szervezett számunkra. Az első
legkedvesebb emlékem az volt, amikor Bibione partján együtt
figyeltük meg a fényszennyeződést, valamint a hajóút során
az interferenciát. Közös kalandunk itt sem ért véget, hiszen
a következő évben Szlovákiába utaztunk, ahol a Vénuszt
is láttam egy óriási távcsövön keresztül. Az emlékeink így
gyűltek szépen sorba; Tudományok ünnepe az MTA-n, Fény
napja az MTA-n, illetve sok-sok beszélgetés a tanárnővel, ami nem merült ki a fizikai vagy matematikai példákban,
hanem már egészen személyes dolgokat is rábízhattam a tanárnőre. Ezért a mai napig nagyon hálás vagyok.
Ezúton is szeretném megköszönni a tanárnőnek a rengeteg élményt és szeretet, amit kaptam tőle. Ezeket mindig a szívemben
fogom őrizni, és szeretettel fogok rá gondolni.

Bencze Krisztina, 12.c

SEGÍTENI ÖRÖM!

Knock knock! Give a Sock!
Kedves Olvasó!

A

mikor kezedben tartod, és éppen olvasod a Hírmondónak
ezt a példányát, valószínűleg nyár van, és elég meleg
lehet az idő. Itt a múltban még tél van, és ez a történet,
amiről most szeretnék neked beszámolni, az is télen játszódott.
Neked most lehet, hogy borzalmasan nehéz azt elképzelni,
hogy milyen jól tud télen melegíteni egy zokni. Na, most képzeld
el azt, hogy télen nincs lehetőséged zoknit venni. Elég furcsa
elképzelés, nem igaz?
A 8. a osztály szokásához híven idén is szerettünk volna
karácsonykor adakozni a rászorulóknak, úgy mint tavaly. Megint
jöttek a jobbnál jobb ötletek, hogy idén karácsonykor kinek
tudnánk örömet okozni. Mivel Édesanyám szociális területen
dolgozik, nekem is voltak ötleteim, hogy kiket érjen a meglepetés. Elkezdtünk foglalkozni a témával az angolórákon is, és
rábukkantunk arra, hogy Amerikában adakozó szándékú emberek
hajléktalanoknak ilyenkor télen zoknikat osztogatnak. Ez az
ötlet nekünk is tetszett, mert érdekesnek találtuk azt, amikor egy
videón az egyik hajléktalan azt mondta, hogy nagyon hálásak
ők a mindenféle enni és innivalókért, de amire igazából nem
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is gondolnánk az az, hogy nekik
zoknira van szükségük. Kevesebb
szendvics, több zokni kell(ene).
Nevet is adtunk a projektünknek:
Knock-knock, give a Sock!, vagyis:
Kopp-kopp, adj egy zoknit!, ami egy
közismert angol mondásra utal.
Ezután kezdődött a gyűjtés.
A szabály csupán annyi volt,
hogy: úgy hozd be a zoknit az
osztályba, hogy te menj be a
boltba és vedd meg a zoknit, ne
a szüleid! És közben gondolhatsz
arra, akinek nincs zoknija. Aki
hozott zoknit, az jelképesen egy
papírzoknit ragasztott a termünk falára.
Mindeközben ment a szervezés, hogy mit kezdünk majd a
zoknikkal, hogyan juttatjuk el azoknak, akiknek szükségük van rá.
Ahogy már az imént említettem, anyukám az Üdvhadseregnél
dolgozik, így gyorsan megvolt a hajléktalanszálló igazgatójának
elérhetősége. Miközben Ittzés Szilvia tanárnő egy időpontot

szervezett nekünk, a teremben gyűltek a zoknik. Először csak egy,
majd két nagy dobozban tároltuk a zoknikat a tanári asztalon.
Aztán meglett az időpont: december 17-én megyünk a bácsikhoz.
„Oké, majd viszek fertőtlenítőt meg ilyesmit, nehogy elkapjak
valamit” – sokan így álltak a dologhoz. Én, mivel már jártam
azon a helyen, hiába mondtam, hogy ez nem olyan hely,
ahova megyünk, ami koszos és undi, mindenkinek magának
kellett róla meggyőződnie. Az volt megbeszélve, hogy viszünk
100 pár zoknit a 100 férfinak, és segítünk összeállítani a lakók
karácsonyi csomagjait.
Amikor végre eljött a várva várt nap, jött egy újságíró a kerületi
újságtól, és lefotózott minket a zoknikkal, majd elindultunk

Budapest legelhanyagoltabb környékére: a 8. kerületbe. De ami
minket a szállón várt, szerintem mindenkit meglepett. Sokan
valószínűleg másképp képzeltünk egy ilyen helyet! Nem ilyen
tisztának és barátságosnak. Összefogva pillanatok alatt össze
tudtuk állítani az ajándékcsomagokat, majd a dolgozók meséltek
nekünk a szállón való feltételekről, és arról, hogy milyen fontos
számukra a tisztaság (ami látszott is), és az, hogy valaki akarjon
újrakezdeni és helyre hozni az életét.
Valamennyiünk számára ez az élmény különleges, meglepő és
valahogy lenyűgöző is volt egyben. Köszönjük az ötletet Ittzés
tanárnőnek, és a lehetőséget az Újreménység Házának!

Vecsei Emma, 8.a

Lányos programok – segítő munka menekült lányok között

S

okan nem ismerik a karitatív tevékenységek lehetőségeit és magukat a karitatív tevékenységeket sem. Én is itt az iskolában, a Fasorban ismertem meg igazán. Sokfelé lehet nézelődni,
ha segíteni akarunk másoknak. Vagy csak jól érezni magunkat velük, hiszen ez is segítség.
Az evangélikus egyház tavalyi Andorka Eszter Program pályázatára én is jelentkeztem több kisebb programmal, amiket három barátnőmmel hoztunk létre. Ez „Lányos
programok” néven futott, mert menekült lányoknak szerveztünk különböző kulturális
programot. Olyan helyek meglátogatását terveztük el, ahova nem jutnának el önerőből. Színházban voltunk, táncházban vagy csak úgy bandázni, mert arra is szükség
van. Nagyon jó hangulatban telt minden alkalom, amit sikerült megvalósítanunk.
Nem tudom, hogy ki hogyan képzeli el hallomásból a menekült lányokat, de
semmiképp se úgy képzeljétek el őket, ahogy sokszor hallani, főleg a médiában.
Teljesen ugyanolyan érzéseik és gondolataik vannak, mint nekünk. Nagyon jó fejek, rengeteget viccelődünk és nevetünk mindig. Nekik is szükségük van biztos pontokra, igazi barátokra.
Köztünk már évek óta tart ez a barátság, ami eredetileg egy vegyes csoportban indult, de a
szüleik félelme miatt inkább különváltunk a fiúktól. Így lettünk csak mi, lányok. A koronavírus
miatt nem tudtuk befejezni a programokat, de rengeteg jobbnál jobb ötletünk és tervünk van.
Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a körülöttünk lévőkre, élőkre, amint azt Andorka Eszter, egykori
lelkésznő is tette, aki fiatalon halt meg, és akiről a pályázat a nevét kapta.

Csabai Anna, 11.a

A TANULÁSON TÚL

Téli tábor a Mátrában

Á

dvent harmadik hétvégéjén, december 13. és 15. között olyan maradandó élményben volt részünk, amit soha nem fogunk
elfelejteni: csendesnapokat tartottunk Mátraszentistvánon, a Dr. Keken András Evangélikus Menedékházban. Csapatunkat
osztályfőnökünk, Fabiny Katalin és a helyettese, Kardon Ferenc tanár úr kísérte. Vele volt 6 éves kislánya, Julcsi is.
Alig vártuk, hogy a pénteki tanítás után elindulhassunk a várva várt kirándulásra. Távolsági busszal utaztunk, majd birtokba vettük a
mesés erdei szállásunkat, ahol egy fiú- és egy lányszoba állt rendelkezésünkre. A tömegszállás összes előnyét és hátrányát kiélveztük!
Mivel a ház a falu szélén, minden civilizációtól távol esik, magunknak kellett gondoskodnunk az élelemről és a programokról is.
Érkezés után rögtön beosztottuk a házimunkát végző brigádokat: egyesek terítettek, mások főztek, megint mások elpakoltak és
mosogattak. Péntek este a virslis vacsora után megbeszélést tartottunk, ahol végre mindenki nyugodt körülmények között tudta kifejteni
a véleményét az aktuális iskolai ügyekről és a Fasor jövőjéről. DÖK-öseink eljuttatták kéréseinket az Igazgató úrnak, így kíváncsian
várjuk, hogy a javasolt változások vajon
életbe lépnek-e a jövő tanévtől.
Egy vérre menő Twister party, szülinapos-köszöntés és esti áhítat után
nagyot csobbantunk a kerti dézsában,
más néven „székely szaunában”, amit a
házigazdánk, Géza bá’ előre befűtött
nekünk. Utánozhatatlan élmény volt a
kinti hideg ellenére a jó meleg vízből
meghitten csodálni a csillagokat. Persze
a szaunát sem hagytuk érintetlenül!
Szombaton reggel sűrű hóesésre
ébredtünk. Örömünknek egy jókora
reggeli hócsatával adtuk jelét. Kissé
már átázva indultunk a hatalmas erdei
túrára, amely nemcsak a hóesés miatt
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volt kalandos, hanem mert nem mindig azon az úton haladtunk, amit a tanárnő előre eltervezett.
Kisebb kerülők és egy köztes hócsata után, kipirulva és elcsigázottan tértünk végre haza, így ismét
jól esett megmártózni a meleg dézsában. Szauna után a hóba is befeküdtünk néhányan.
Ezután kezdődött a véget nem érő krumplipucolás. Főszakácsunk, Kardon tanár úr vezetésével
estebédre ízletes bográcsos paprikás krumplit hoztunk össze, amiből még másnapra is maradt.
Majd pedig – karácsony közeledtét is érezve – mézeskalácsot sütöttünk. Tanáraink ugyanis előre
begyúrt mézeskalács tésztát is hoztak otthonról. Már maga ez az idilli állapot felért karácsonnyal:
kint a szikrázó fehérség és az erdő csendje, bent a finom mézeskalács illat és a Last Christmas
I gave you my heart, no meg az osztály, a barátok. Szokás szerint megnéztünk egy filmet, ami
nagyon izgalmas volt és megérintett minket. A nap „hivatalos” részét ismét áhítattal zártuk, de a
java csak ezután kezdődött: aki akart, még dézsázhatott. Igen ám, de a víz közben meglehetősen
kihűlt, és nagyon nehéz volt a nedves fát ismét lángra lobbantani. Peti azonban nem ismert
lehetetlent, fáradhatatlanul vágta az újabb hasábokat, és végül lassan-lassan melegedni kezdett a víz, mi pedig betódultunk és
igyekeztünk egymást is melegíteni. Mondanunk sem kell, elég rövid volt az éjszaka…
Pedig másnap komoly „megpróbáltatás” várt ránk: érkeztek a szüleink és testvéreink, valamint Fabiny Tamás püspök úr, aki
előadást tartott Keken András lelkészről, a ház névadójáról, volt konfirmáló lelkészéről. Szavaiból éreztük a személyes kötődést,
és hogy szinte példaképként tekint az ezen a helyen árvaházat alapító Keken Bandi bácsira. Rövid szünet után előkészítettük
tábori oltárunkat, amelyre egy keresztet is eszkábáltunk, majd istentiszteletre került sor. Ezt agapéval, vagyis egy úrvacsorához
hasonló, de nem szentségi formával zártuk. Egymásnak törtük és adtuk tovább a kovászos kenyeret, amit Dani édesanyja
sütött, majd a szőlőszemeket. A felemelő lelki élmény után a szülők segítségével elkészítettük a tanárainknak szánt karácsonyi
ajándékot: levendulás fürdőgolyókat gyúrtunk és citromillatú fürdősót kevertünk. Együtt fogyasztottuk el a szülők által összehordott finom ebédet, ami olyan sok volt, hogy az egyik család hazafelé egy pesti hajléktalan otthonba is szállított belőle.
Sajnos eljött a búcsúzás ideje. Nagyon szomorúak voltunk, hogy vége lett ennek a felejthetetlen együttlétnek. Sok élménnyel
gazdagodtunk és szorosabbra fűztük az osztályban a kapcsolatainkat. Akkor még nem gondoltuk, hogy néhány hónappal később,
a karanténban is majd ebből meríthetünk erőt.

Demeter Adél és Mikulás Marcell, 9.b

Itt a farsang!

Ő

szintén szólva már nem is tudom, hogy mikor kezdtünk el készülődni
a farsangra. Talán még év elején, amikor megpróbáltunk mindent
összeszedni, ami az idei évünket különlegessé teszi majd. Persze a
legkülönlegesebbet, a járványt nem igazán láttuk előre. Viszont hatalmas
lelkesedéssel vártuk a farsang napját. Voltak szörnyen elvont ötleteink,
olyanok, amik nem nyerték el a többség tetszését, és persze voltak olyanok is, amik végül megvalósultak. Ez mind szeptemberben történt. Aztán
elfeledkeztünk róla, és mással kezdtünk el foglalkozni, míg végül, ahogy
az lenni szokott, igen csak sietni kellett a tervezéssel.
Először a témát kellett kiválasztanunk. Valami egyedit és különlegeset
szerettünk volna. Volt szó kultúrákról, mesehősökről, de egyik téma sem
nyerte el igazán a tetszésünket. Végül leadtunk az osztályfőnökünknek egy hosszú listát a témaötleteinkkel,
és néhány nap elteltével Ittzés tanárnő kiválasztotta a színeket, pont, ami az osztályunk háromnegyedrészének egyáltalán nem
tetszett. Túlságosan semmilyennek és egyszerűnek találtuk. Kérleltük a tanárnőt, hogy válasszon valami mást, de végül nem jártunk
sikerrel, így maradtak a színek. Később kiderült, hogy nem is volt annyira rossz ötlet.
Mivel a 8.b osztály készült az akadályversennyel és a büfével, így nekünk maradt a tesiterem díszítése és a termek és jelmezek
díjazása. Volt, aki termet pontozott, lufit vásárolt és kötözött, tombolát árult, tombola tárgyakat rendezett csomagokba. A lényeg,
hogy mindenkinek volt valami feladata. A tombolajegyárulók minden nap többször végigjárták az osztályokat, és mint kiderült,
végül 25ezer forintot gyűjtöttek össze. A teremdekorálók pedig egyre profibb díszeket gyártottak. Lassan közeledtünk a farsang
napjához. Az utolsó pillanatokban végül úgy döntöttünk, hogy mi is beöltözünk feketéknek; és osztályfőnökünk javaslatára felvettük
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a pontszerzési listára a tanárok és felsős diákok beöltözését is. Pénteken
még elvégeztük az utolsó simításokat, együtt kidíszítettük az egész
tesitermet, még gyorsan betanultunk egy rövid táncot a helyettesítő
Fabiny Katalin tanárnővel, sőt, a fiúk még a technikusokat is rávették
arra, hogy mégiscsak hozzanak erősítőt a farsang utáni tánchoz. Majd
mindezek után kezdetét vette a 2019-2020-as farsang! Szerencsére a
járvány ezt még nem törölte el…

Szigetvári Lili, 8.a

KULTÚRA A FASORBAN

És kezdődjék a varázslat…
„Hiszem, hogy nincs más dolgunk, mint élni segíteni az embereket.” Tárnok Marica
Sok éve ismerem már Maricát, báb- és előadóművészt, színészt és rendezőt, amióta
osztályfőnöke voltam ma már felnőtt fiának. Sokan ismerik a gyerekek közül is, hiszen
éveken keresztül járt hozzánk ’szerelemből’, és találkozhattak vele a gyerekek az iskolában, ahol izgalmas és játékos módon bevezette őket a dráma és a színház világába.
Újabban a Rámpa Kulturális Akadálymentesítő Tér pincéjében rendezte be a barlangját,
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aki oda belép, azt magával ragadja a varázslat, a dráma ősi titka,
a titok, mely elvezet minket lelkünk, vágyaink, érzéseink mélységeihez. Maszkok mögé bújhatnak a gyerekek, hogy megmutassák,
amit anélkül nem mernének megmutatni; bábokat mozgathatnak,
hogy eljátszhassák, amit a bábok nélkül nem mernének eljátszani.
Nemrégiben újra felajánlotta, hogy online órák keretében is szívesen
tartana foglalkozást, és továbbra is segítené a munkánkat. Szeretném
most megköszönni mindannyiunk nevében - akik szerencsések voltunk
részese lenni e csodának - mindazt az önzetlenséget és szeretetet,
mellyel figyel ránk, az iskolánkra, legfőképp a gyerekekre, és ’segít
megtanulni élni’.

Ritterné Mocskónyi Zuszanna tanárnő

Látogatás a Karinthy Színházban

H

ol volt, hol nem volt, még a koronavírus előtti időszakban, amikor még az osztály együtt lehetett, elmentünk a Karinthy
Színházba. A „Tanár úr kérem” című darabot néztük meg. A darab vicces is, tanulságos is volt egyben, mert korhű képet
kaptunk a 20. század eleji diákok mindennapjairól. A mű legfontosabb eleme az osztály, ahol rengeteget lehet nevetni, de
ami ugyanakkor akár félelmetes is tud lenni. Több mint 100 év telt el a mű keletkezése óta, az emberek változnak, az iskolák, a
diákok cserélődnek, de az élmény ugyanaz marad. Az osztály majdnem teljes létszámmal megjelent, a színházi előadás közös
élménnyel gazdagította a csapatot.

Horváth Bálint, 7.c

Irodalmi műhely – diákjaink munkájából
LÁNGOK, LÁNGOK
Ég hát az emberiség elméje,
S a világnak porladó tiszta emléke...
Minden egyes láng egy új tégla az emberfiának mauzóleumán,
S új koporsó a természet derekán, véges világán...
A forróság örök súlya nyomja a vidéket,
Utána jönnek a végzet lángjai, s pusztítják a földet,
Sikít sok lény arra, mind enyhítő esőt kiált, s megváltást!
Zihál Gaia nagy szíve, nem jönnek a jégkönnyek, kéklő remények...
Tajtékzik a forróság, s lángokat csihol a világon ezer egy tájra, gyötrő hírnek...
Romlik hát az összkép, romba dől a nagy zöld szépe, Gaia magasztos természete...
Ábrándozik az ember, s állat egy megoldás után, s
Lángoknak hanyatlása, csitulása után...
Izzik azonban minden, csak tova terjed a lávatömeg...
Apadnak égnek folyói, földnek hűsítő nedűi, végleg...
Nem jő tán új kor, csak a végzet korszaka,
A lángok martaléka, a hamvak uralma...
Gaia könnye felforr, s nem hagy nyugodni embert, tájat, soha.
Yardokra halad óráról-órára, tűzkönnye, szenvedésének vére...

Füleki Rebeka versei

Lángol majdan minden, ha nem cselekszünk, mi felelős emberiség!
Álmok szava most nem használ, oh, te balga közösség!
Némán nézi a világ e tájék hamvadását,
Gaia szenvedésviharának korai haláltusáját,
Jövőnek keserű folytatását, millió állat tűzhalálát!...
A forróság csak nő, s nő, terjed hát a futótűz, futótűz.
Izzik a fájdalom szava, tova terjed majd a nagy világban, nagy világban...
Ne csak lásd a pusztulást!
Cselekedj a Földnek védelmére, védelmére,
Ott, ahol tudsz,
Ott, ahol tudsz!...
Somogyi Levente (Wertanthe)
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Rebeka versei az Irodalmi rádió Hajnali
járat c. gyűjteményében jelentek meg

Angol drámafesztivál a Szent Gellért Gimnáziumban

A

tavalyi év végén izgalmas felhívás érkezett iskolánkba;
a Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium angol
nyelvű drámaversenyt szervez februárban keresztény
középiskolák számára. A verseny apropóját az adta, hogy
az iskola pincéjében nemrég színháztermet alakítottak ki.
A vezetőség az angoltanárokkal és Széll-Rózsa Szilvia
drámapedagógussal karöltve az így létrehozott Katakomba
Színházat egy hagyományteremtő verseny meghirdetésével
szerette volna felavatni, a zsűri elnökének pedig olyan elismert
nyelvtanárt, mint Jilly Viktort nyert meg.
A felhívás olvasásakor rögtön a 10.a-s angol tagozatos
csoportom jutott eszembe, akikről tudtam, hogy szívesen
vesznek részt szituációs játékokban az órán is. Szerencsére négyen, Farkas Laura, Kisbalázs
Gergő, Jaksi Soma és Brezovszki Milán rögtön igent mondtak a részvételre, sőt még kedvet
is csináltak osztálytársuknak, Kocsis Nikinek a másik angolos csoportból.
Az ötfős csapatunk hosszas ötletelés, próbafolyamat után izgatottan lépett a Katakomba
Színház színpadára, hogy első kézből nyújtson „hiteles” információt a szélfútta Wales
időjárásáról. (Jelenetünk címe: Snowdonia Weather) A rögtönzött körkapcsolásunk a zsűrinek
is elnyerte tetszését, így a harmadik, dobogós helyezést értük el, nem kevesebb, mint hét
produkcióból. Az előadások után lehetőség volt részt venni Beugró játékban is, ahol Rudolf
Pétert megszégyenítő beugrásokkal szórakoztatott minket Milán.
Nagyon büszke vagyok csapatunk tagjaira, akik profi színészi teljesítményt nyújtottak, és
mindezt angol nyelven. Remélem, a Szent Gellért Gimnázium jövőre is megrendezi ezt a
versenyt, és diákjaim újra megcsillogtathatják színészi képességeiket ezen a jó hangulatú,
jól szervezett délutánon. Addig is betartva a koronavírus elleni védekezést: Don’t go to
windswept Wales! Stay at home (and explore Hungary)!:)

Szathmáry Adrienn tanárnő

A Dzsungel-paradicsom

A

Dzsungel-paradicsom a földszinti „tefi” (testnevelés-fizika) tanáriban található, és senki sem
tudja, hogyan került az iskolába. A Dzsungel-paradicsomot Illés László tanár úr vette észre
még év elején a távolugró gödör homokjában, és ő vette szárnyai alá. A paradicsom eredetét
senki sem ismeri, csak legendák terjengenek róla. Sokak szerint egy véletlen baleset során került
oda, mikor egy diák zsebéből véletlenül odaesett egy paradicsommag, amiből aztán kifejlődött a
Dzsungel-paradicsom a maga két méteres valójában. Sokak szerint viszont ez egy nagyobb terv
része, és az egész mögött az UFÓK állnak. Sajnos, a paradicsom keletkezését sohasem fogjuk
megtudni, de ez lehet, hogy nem is számít. A lényeg az, hogy az iskolának meglett az első házi
paradicsoma. Lássuk be, ez is éppen eléggé jól hangzik.

Dénes Borsa, 7.b

DÍJAK, VERSENYEK
A Fodor Zoltán díj átadása
Iskolánk 1950-ben végzett diákja, Fodor
Zoltán által létrehozott alapítvány idén is
kiosztott összesen tízezer dollárt tíz kiváló
diákunknak: a 12.a osztályból Botocska
Bence, Hidász Benjámin és Kéri Dorottya;
a 12.b osztályból Oszlács Viktória, Sziklai
Áron és Varga Virág; a 12.c osztályból
pedig Hattyár Liliána, Mátyus Ágota,
Türkösi Éva és Tüzes Johanna. A díjakat
dr. Liptay György professzor úr, a Volt
fasori diákok tiszteletbeli elnöke adta át.

Bolyai Természettudományi Csapatverseny
Országos verseny, 2. helyezett hetedikes
kategória: Duchon Laura, Elekes Dorottya,
Vass-Jászai Bettina és Vass-Jászai Ramóna,
7.c osztályos tanulók
Területi forduló, 2. helyezett ötödikes
kategóriában: Elekes Panni, Katona Dóra,
Katona Petra, Vass-Jászai Jázmin, 5.b
osztályos tanulók
Gratulálunk a díjazottaknak és felkészítő
tanáruknak, Szita Ritának!
Horváth István Károly
Ókortudományi és
Latin Nyelvi Verseny
3. helyezett:
Tüzes Johanna, 12.c,
14. helyezett:
Csáji Gyöngyvér, 10.b

42. helyezett: Forrai Zsófia, 8.a
Gratulálunk a díjazottaknak és felkészítő
tanáraiknak, Tasnádi Zsuzsának és Gergely
Gábornak!
A Magyar Feltalálók, Tudósok és
Felfedezők Csapatverseny
A MFTF-verseny első fordulójában 5-6.
évfolyamos korcsoportjában 91%-os
eredménnyel 1. helyen jutott az országos
döntőbe a Berki Boglárka, Enyedi Réka,
Rideg Márk és Vincze-Pál András (6. b)
alkotta csapat.
A verseny 7-8. évfolyamos korcsoportjában
98%-os eredménnyel szintén 1. helyen
jutott az országos döntőbe a Csamangó
Barnabás, Gálfi Benedek, Nyerges-Bognár
Barnabás és a Viczkó Csaba (7. b) alkotta
csapat.
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A verseny országos döntője a járványhelyzet
miatt már nem került megrendezésre.
Gratulálunk a továbbjutó két csapatnak
és felkészítő tanáruknak, Németh-Roszik
Andreának!
Kerületi „Szép Magyar Beszéd” verseny
5-6. évfolyamos kategóriában
2. helyezett: Taskovics Anasztázia, 6. b

7-8. évfolyamos kategóriában
1. helyezett Szigetvári Lili, 8. a
2. helyzett: Tóth Csilla, 8. a
Gratulálunk a díjazottaknak és felkészítő
tanáraiknak, Németh-Roszik Andreának
és Bognár Ildikónak!
A Nyelv(Ész) egyéni verseny
A Nyelv(Ész) országos verseny megyei

fordulójába jutott Gálfi Benedek, 7. b és
Viczkó Csaba 7. b.
A járványhelyzet miatt a megyei és országos fordulót online megrendezték, de
helyezéseket a verseny sajátossága miatt
nem osztottak ki.
Gratulálunk első forduló eredményéhez nekik
és felkészítő tanáruknak, Németh-Roszik
Andreának!

SPORTÉLET A FASORBAN

Országos Diákolimpia-Judo

G

ratulálunk Arató Lili, 6.a osztályos tanulónak, aki a Szolnokon megrendezett Diákolimpián 3. helyezett lett judoban, serdülő
kategóriában! A fotók Szegeden, Szolnokon, Budaörsön és Dániában megrendezett országos kupák és nemzetközi versenyek
helyszínéről tudósítanak.

Röpladba bronzérem

I

dén Győrben
rendezték
a középiskolás röplabda
tornát, melyen
iskolai csapatunk bronzérmet
szerzett nyolc
csapat közötti
versenyben. A
csapat különlegessége, hogy
egy ötödikes diák és három hetedikes diák is
játszott. Elekes Panni különdíjat is kapott! Álló sor
balról jobbra: Hajnal Boglárka,10.b, Mazák Izabella,
7.b, Igás Henriett, 12.b, Hattyár Liliána, 12.c, Elekes
Dorottya, 7.c.
Térdelő sor balról jobbra: Varga Lilla, 7.c, Elekes
Panni, 5. b, Ferencz Petra, 9.a.
Gratulálunk a csapatnak és edzőtanáruknak, Illés
Lászlónak!

Országos Diákolimpia-Gyeplabda

A

2020-as országos gyeplabda diákolimpián
iskolánk két 6. b osztályos csapata indulhatott.
A csapat: Vincze-Pál András, Hornyák Boldizsár,
Dorrian Quillan Előd
B csapat: Rideg Márk, Németh Kornél, Nász Roland
Már korán reggel elindultunk az igazgató úr és
Varga Gabi néni kíséretében Paks felé egy kis
faluba. Hosszú volt az út, de az izgatottságnak és
a csapatmegbeszélésnek köszönhetően gyorsan
eltelt az idő.
Az átöltözés és a bemelegítés után rögtön el is
kezdődött az első meccsünk, és hála a sok edzésnek, könnyen győztünk.
Ezután egy kicsit kellemetlen módon egymás ellen kellett játszanunk. Végül
mindkét csapatunk öt meccsen vett részt, több-kevesebb sikerrel. Nagyon
izgalmas volt az egész, és szerintem eléggé kitartóan és jól játszottunk,
aminek később meg is lett az eredménye.
Az A csapat harmadik, a B csapat pedig negyedik helyezést ért el. Mindannyian
meg vagyunk elégedve az eredményünkkel, és azóta is sokszor beszélgetünk
az ottani kalandokról. Reméljük, jövőre is részt vehetünk hasonló eseményen!


Vincze-Pál András, 6.b

KINCSEK A TÁVOKTATÁSBÓL

„Koronajáték” a 9.b-ben

H

a valaki kicsit is ismeri a mi osztályunkat, az tudhatja, hogy nagyon összeszokott csapat vagyunk, és rendszeresen szervezünk
közösségépítő programokat. Erre a tanévre is rengeteg tervünk volt, de sajnos a karantén keresztülhúzta számításainkat.
Szerencsére osztályfőnökünknek, Fabiny Katalin tanárnőnek támadt egy remek ötlete, és létrehozta a „koronajátékot”. A
játék célja, hogy a sulimegvonás ellenére is legyenek közös projektjeink és élményeink, még ilyenkor is, amikor sajnos nem tudunk
találkozni. A lényeg, hogy a megadott feladatokat párban végezzük el, mindig valaki mással, majd a messenger csoportunkba
küldjük be, vagy az online osztályfőnöki órán prezentáljuk a munkánkat.
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A feladatok listája nagyon változatos volt. A sütés-főzéstől kezdve a meseíráson,
rajzoláson és a rappelésen keresztül mémek, film- és zeneajánló írására, valamint
interjú készítésére is volt lehetőségünk. Az első feladat igen szórakoztató volt: Marcival
egyik éjszaka nekiálltunk muffint sütni. Az eredmény, amint a mellékelt kép is mutatja,
fenomenálisra sikeredett. Az utolsó feladatot pedig Danival teljesítettem: Fabiny Tamás
püspök úr tanácsait kértük a kialakult nehéz helyzet átvészeléséhez, aki a következőt
válaszolta: „Egészen biztos, hogy 2020 tavasza vízválasztó lesz”. Családjával kapcsolatban hozzáfűzte: „Jó együtt lenni. Mert az én életvitelemmel, időbeosztásommal
eddig nem igazán volt összeegyeztethető, hogy naponta háromszor együtt étkezünk,
a megszokottnál többet tudunk beszélgetni, énekelni, olykor kártyázni, biciklizni,
ping-pongozni.” Végül szüleivel kapcsolatban felidézte, hogy számára mit tanácsoltak
a nehéz időkben: „Egyrészt legyek bátrak, másrészt igyekezzek figyelni a többiekre,
a családban és a környezetemben egyaránt. Elég természetes volt az összetartás, a
másiknak a segítése: az, amit mai szóval szolidaritásnak nevezünk. Arra is biztattak,
hogy írjam ki magamból a félelmeimet és az aggodalmaimat. Ráébresztettek, hogy
naplóírás milyen hasznos.”
Válaszait az osztály elgondolkodtatónak és hasznosnak találta. Persze a kihívás során
a csapatunkról készült mese és rap, valamint az osztályfőnökünk és ofőhelyettesünk,
Kardon Ferenc tanár úr videója is nagy sikert aratott. Hogy bátorítsanak bennünket,
a legendás Illés együttes egyik leghíresebb számát, Az utcán-t írták át és adták elő a
jelenlegi helyzetre vonatkoztatva. Óriási meglepetés volt, amikor az egyik osztályfőnöki
órán egyszer csak ott „gitároztak” és énekeltek a karanténhoz méltó öltözékben,
pizsamanadrágban. A feladatok folytatódnak, hiszen mindenki a fődíjra és a bezártság
túlélésére hajt. Nem is beszélve az így szerzett sok közös élményről.
Egy, a tanárnő által készített korona pedig mindenkinek jár – ennek már hagyománya
van nálunk, hiszen a szülinaposok minden osztálybulin kapnak egyet. Így a játék elnevezése a mi esetünkben szerencsére nem
csak a vírusra utal.

Kovács Laura Lili, 9.b

Néha furcsa hangulatban…

(Karanténból karanténba egy Illés-sláger segítségével)

Néha furcsa hangulatban
ülök itt, a karanténban.
Nincsen sehol egy diák sem,
nincsen Fasor, nincs ez rendben így.
Mondd meg ez hova, de hova, de hova, de hova vezet
hova, de hova, de hova, de hova vezet,
hova, de hova, de hova, de hova vezet?
Monitornak támaszkodva
Indexképet nézek sorra
Fáradt arccal mind bámulnak
Találgatom, mit gondolnak ők?
Kéne a suli, a suli, a suli, kell a fasori
suli, a suli, a suli, kell a fasori
suli, a suli a suli, kell már a Fasor!
Laptopomat bekapcsolom,
A Classroomot is megnyitom,
Német lesz a Fabinyval,
Vagy biosz jön Kardon úrral tán?
Nincs senki sehol, se Zoomon, se Skypeon, se messengeren,
sehol, se Zoomon, se Skypeon se messengeren
sehol, se Zoomon, se Skypeon, se messengeren.

Ha hétfő van, akkor ofő,
Mit papol itt már ez a nő?
Kardon doktor, jöjjön gyorsan,
Hol a vagány fiús program már?
Itt vár a Kelen, a Zoli, a Sodov, és a Makai,
Balázs, a Leo, a Peti – Mr. Szecsei
Gergő, az Ármin, a Dávid, a Mascher Marci,
Ádám, a Kristóf, az Ákos, meg Dunakeszi,
Boti, a Marci, a Máté, és a Dani is!
Amint a liszt gyorsan felszáll,
eszembe jut nyolc leánykám:
Gyöngyvér, Adél és Rityóka,
Csenge, Lalu meg a Borka.
És ott van még a Noémi,
meg a cserfes Kovács Nórikám!
Ősszel már velük, már velük, már velük, már velük leszek,
velük, már velük, már velük, már velük leszek,
velük, már velük, már velük, már velük leszüüüüünk!
A 9.b koronajátékának keretében írta és videóra vette:
Fabiny Katalin és Kardon Ferenc tanárok (2020. április)

Fél egy van már, elaludtam,
Megy a német, azt a ____________!
Mit csináljak? Mondjátok meg!
Csatlakozzak, vagy feküdjek vissza?
Marad a pizsi, a pizsi, a pizsi, a pizsigatya,
pizsi, a pizsi, a pizsi, a pizsigatya
pizsi, a pizsi, a pizsi, a pizsigatya.
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Anyák napi csokor a 9.b-től

A

nyák napján Várnai Zseni: Úgy megnőttél, szinte félek című versét osztottam
meg az osztályfőnöki Classroom falán. Azt írtam, én így látom gyermekeim
növekedését, az elengedésüket, azt a változást, amire egy anya sosem
tud felkészülni. Majd feltettem a kérdést az osztályomnak, nekik mi jut eszükbe,
amikor azt a szót hallják: anya. Legnagyobb meglepetésemre majdnem mindenki
válaszolt, és néhányan nagyon mély érzéseket is leírtak. Ahhoz is hozzájárultak,
hogy név nélkül a Hírmondó is közölje gondolataikat. Íme a 9.b gondolatai anyák
napjáról, és végül még egy vers - mert van, aki rímbe szedte a gondolatait.

Fabiny Katalin tanárnő

A

mikor azt a szót hallom, hogy anya,
nekem a gondoskodás érzése jut az
eszembe. Nekem anyukámmal javult a
kapcsolatom a karantén alatt, mert most,
hogy neki is dolga van, nem mindig
az én dolgaimmal foglalkozik otthon.
Azt szeretem benne, hogy mindig segít
nekem, ha megkérem valamire.
Nehéz a feladat, mert valójában még
sohasem gondolkodtam el ilyen mélyen
édesanyámról. A válasz viszont egyszerű,
mert szerencsére jó a viszonyom anyámmal. Anyának lenni a legnehezebb feladat,
mert annak sosincs vége, éjjel-nappal
tart. Ezért nem csak anyák napján kell
nekünk is megmutatni neki, hogy nagyon
szeretjük.

É

n az anyámat egy hősnek tekintem,
mert akármi is van, ő mindig talál
megoldást. Szinte gesztusokból megértjük
egymást. Amikor ő nevet, én is nevetek,
amikor sír, én is sírok: szóval nagyjából
együtt érzünk.
Szeretem az anyámat és ő is engem.
A kedvenc szavam. Erős, szakíthatatlan
kötelék.

N

em is tudom, hogyan fogalmazzam
meg, mit érzek édesanyám iránt,
mivel eddig ilyen jellegű feladatot nem
igazán kaptam. Rendkívül szeretem, sokat
jelent számomra, amik úgyszintén igazak
édesapámra is. Én nagyon szerencsésnek
mondhatom magam a szüleimmel. Jobbat
nem is kívánhatnék.

É

n nagyon szeretem anyukámat, de
sokszor (így a karantén alatt még
többször) úgy érzem, hogy már kicsit
békén hagyhatna. Nagyon szeretem
benne, hogy kimondja azt, amit gondol,
és nem hagyja annyiban, ha valami
nem jó. Az, hogy szeret mindent (de úgy
tényleg mindent) otthon megcsinálni - sütit,
kenyeret, szappant, sampont - nagyon
jó, ha épp sikerül. De ha épp valamelyik
„kísérlete” nem úgy sikerül, akkor a
kőkemény kenyeret például nekünk kell
megenni. Aminek nem szoktam örülni.

H

a meghallom az anya szót, a
biztonság, szeretet, a bizalom és
a gondoskodás jut eszembe. Nekem
anya nem csak az anyukám, hanem a
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barátnőm is, akivel bármiről beszélhetek,
bármit elmondhatok neki. Nagyon sok
tulajdonságunkban hasonlítunk, valamint
a véleményünk is egyezik egy-két dolog
kivételével. A kapcsolatunk nagyon erős
és bár nyilvánvalóan változni fog, én
nem tudom elképzelni, hogy bármiben is
más legyen (megjegyezném, hogy ez igaz
az apukámmal való kapcsolatomra is!).

A

mikor meghallom azt a szót, hogy
anya, akkor eszembe jut az, mennyit
aggódik értem, hogy jól tanuljak a suliban,
és majd megtaláljam a helyem az életben.
Szeretek neki segíteni a főzésben, mert ez
az én hobbym, és együtt gondoskodunk
a kutyákról is. A jelenlegi helyzetben
sokszor nehéz a bezártság és az, hogy
a napokat nehezen tudjuk követni, mert
olyan egyformák.

A

zt nagyon szeretem benne, hogy
mindig törődik velünk és csak akkor
nehéz vele, ha rossz kedvében van.
De nagyon hálás vagyok, hogy ilyen
anyukám van!

A

nya: védelmező, gondozó, téged ápoló
személy, akit sose feledsz. Nagyon jó
a kapcsolatunk édesanyámmal, igaz, néha
veszekszünk, de ő a legerősebb személy
a családban, és a leghatározottabb is.
Mindig tudja, hogy mi a jó és mit nem
kéne tenni.

H

a édesanyámra gondolok, akkor
elsőként az jut eszembe, hogy nekem ő
a világ közepe, a legeslegjobb barátom.
Mindent, de tényleg mindent tud rólam,
meghallgat és a világ legjobb tanácsait
adja. Nekem ő a példaképem, mert
hatalmas szíve van és nagyon erős. Ha
felnőttként kicsit is hasonlíthatok majd
rá, én nagyon büszke leszek.

A

mikor meghallom azt, hogy anya,
melegség áraszt el. A legnagyobb
nyugalom, amit csak akkor érzek, amikor
velem van. Anyukám a példaképem,
mert a legerősebb, legönzetlenebb
és legkedvesebb ember, akit valaha
ismertem. Soha nem hagyta el magát,
még a legrosszabb pillanatokban sem.

E

z az anya dolog örökké szóló dolog,
egy olyan ember, akire körülbelül

Csáji Gyöngyvér, 9.b
mindig szükségünk lesz. Nyilván van,
amikor már ajánlott tőle elszakadni, de
azért bármikor felhívhatjuk, hogy például
abba a levesbe mennyi só kell vagy
épp hogyan is kell csinálni azt a sütit.

N

agyon szeret és félt engem, de ez a
féltés néha bekorlátoz engem és ezen
szoktunk veszekedni. Nem akar elengedni
(pl. külföldre), mert fél, hogy elveszít.

N

éha elfelejtem, hogy mennyire értékes
emberrel is van dolgom, és néha nem
is vagyok vele kedves vagy megfelelően
tisztelettudó, ami nem jó. Sokszor csúnyát
mondok vagy összeveszek vele, de akkor
mindig érzem, hogy nem kellett volna,
és bocsánatot kérek, vagy megbeszélem
vele, mert fontos, hogy egy anyukával
mindent meg lehessen beszélni.

A

z egyik legjobb tulajdonsága az, hogy
laza, olyan értelemben, hogy akárkivel
el tud beszélgetni, és a barátaimmal
is nagyon jól kijön, amikor erre kerül a
sor. Szerintem egy rossz tulajdonsága
pedig az, hogy ha valamit a fejébe vesz,
azt megcsinálja, és ilyenkor nem érdekli
mások véleménye, de mi így is szeretjük.

A

z anyukámmal való kapcsolatomat
elég jónak látom: olyan, mint egy
barát, de azért mégis megvan a tisztelet.
Azt szeretem benne, hogy süt nekem
sütit, és bármikor számíthatok rá. Kicsit
nehéz felfognom, hogy miért tekint rám
úgy, mint egy csecsemőre.

A

z „anya” szót hallva a legtöbbeknek
általában a gondoskodás és a szeretet jut eszébe. Nagyon nagyra értékelem,
hogy van anya, aki segítséget nyújt. A
nyújtott segítségért, gondoskodásért és
szeretetért nagy elismerés és köszönet jár
minden nap, de különösen anyák napján.

A

legszerencsésebb embernek érzem
magam az egész világon, hogy ilyen
anyukám van. Én rendkívüli kapcsolatot
ápolok édesanyukámmal. Mindent megosztok vele, jót és rosszat is. Nincs olyan
dolog, amiről én tudnék, de anyukám
nem. Mindent megbeszélünk. Remélem,
én is ilyen elképesztően jó anyuka lehetek
majd.”

Ha meghallom, hogy anya,
Az anyukám jut eszembe?
Gondolkodtam párszor rajta
Ilyenkor rá gondolok-e,
Mosolyogva, velem szembe.
Azt hiszem igen… mert, Ő egy olyan nő
Kit nem állít meg egy kis bökkenő.
Dolgozik ő éjjel s nappal
Mosollyal, bánattal
Csakhogy nekem meglegyen
Mindenem mi kell nekem.
Néha kicsit ideges,
Mintha nem tudná, hogy ez így helyes,
Ha kicsit játszom tanulás után
De nem sokat, csupán,
Pár órácskát.

Pár órát, míg anyám
Megfőzi a vacsorám,
Egyedül. Már megint csak dolgozik,
Míg azon gondolkodik,
Hogy minket gyerekeket
A kütyük elől, hogyan rángasson el.
De most nem is sejti,
Hogy nem a játékkal foglalkozom,
Hanem neki ezt a verset
Titokban megírom.
Mert tegnap volt anyák napja,
De én annyit sem mondtam neki „szeretlek”.
Tegnap volt az anyák vasárnapja
De te szó nélkül is tudod, hogy szeretlek.

Szeretlek, mert te vagy az anyukám
Velem voltál s vigyáztál rám.
Segítesz, mikor teheted,
(És én tudom)
Ennyit soha nem hálálhatok meg,
De mindig tudd,
Hogy nagyon szeretlek!

Dénes Borka, 9.b

FELADATOK ÉS FOTÓK A TÁVOKTATÁSBÓL

Énektanítás a távoktatásban
Nováky Andrea tanárnő virtuális tananyaga diákoknak, tanároknak egyaránt
Hallgassátok meg Ravel: Pavane egy infánsnő halálára című művét! (kb. 6,5 perc). A darab a zenetörténet egyik legszebb,
legköltőibb, legálomszerűbb darabja. Sokunk titkos kedvence. Eredetileg zongorára íródott, (1898) később ő maga átdolgozta
zenekarra (1910). Ravel a hangszerelés nagymestere, figyeljétek meg milyen finom, érzéki a hangzás! Igazi impresszionista fuvallat.
A ’pavane’ (ejtsd páván) a reneszánsz és barokk kor egyik tánca, ami olyan lassú és ünnepélyes, hogy gyakran királyi (vagy egyéb
nemesi) bevonulásokra használták. Lépései lassúak, méltóságteljesek. Az infánsnő a hercegnő spanyol elnevezése. A zeneszerző
(Maurice Ravel, aki nem spanyol volt, hanem francia), az infánsnő halálakor visszaidézi azt, amikor az pavane-t táncolt. Ravel
több művében spanyolos témát használ, annak ellenére, hogy ő maga francia. Ez valószínűleg azért van, mert a Pireneusokban
született, és később érdeklődése arra fordította.
Azt a felvételt választottam nektek, ahol Claudio Abbado vezényli a Londoni Szimfonikusokat.
https://www.youtube.com/watch?v=YqUON8j9e1o
Zongorán is meghallgatható Bertrand Chamayou nagyon fiatal zongoraművész, karmester és zeneszerző előadásában.
https://www.youtube.com/watch?v=cwL4nSb9am8
Ha meghallgattátok, jelöljétek be a KÉSZ gombot a diginaplóban. Ha van kedvetek leírni, melyik változat tetszett jobban és miért,
vagy bármit a művel kapcsolatban, azt nagy szeretettel fogadom: novaky.andrea@fasori.hu !

Kreatív feladatmegoldások a táv-irodalomórán
Roszik Andrea és Németh Magdolna tanárnők feladataihoz készült megoldások

ly Cornelia Funke:
Dorrian Quillan 6.b munkája , ame
ült.
kész
ez
Sárkánylovasok című regényéh

Fehér Krisztián Botond 6.b osztályos tanuló Igaz Dóra Egy
fiú a csapatból című regényéhez készült kreatív feladata.
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Kedves Fanni!

Elképesztő hiányodnak megemésztő tüze bánt, így a szüntelen
rólad való elmélkedésem közben született pár rím, amelyet
remélem sokra tartasz majd. Nem mindenhol egyeznek meg a
szótagszámok tudom, de ha már így sem lehetek veled, gondoltam,
hogy ebben már nem korlátozom magam. Íme hát a vers:
A szívem minden mámorának csillanását te adtad nekem,
Nem érhet semmi baj, amíg szorosan fogod a kezem.
Ha hallom a nevetésed, a mennyben érzem magam,
Elnyerted már mindenem, a szívem, az agyam.
Te vagy a sötétben az útmutató fény,
Amit érzek, ahhoz kevés a józan ész.
Úgy érzem, hogy veled minden célom elérem,
Hogy miért vagyok ilyen szerencsés nem is értem.
Te vagy minden, mit Istentől kértem,
Mikor sokszor magányosan reméltem.
Veled a legjobb minden,
Te vagy a legnagyobb Kincsem.

Lendvay Lilla, 6.a rajza:
A „Névmás” témakör összefoglalása

Szeretettel: T-ai József
Müller György, 10.a verse a Fanni hagyományai témakörhöz

Hittanóra a távoktatásban
Pál Beáta tanárnő feladata
A remény és reménytelenség feldolgozása volt a feladat, a húsvét
utáni eseményekhez kötve. A tanítványok érzése alapján várt a tanárnő
feladatmegoldásokat. Részlet Bagi Hanna prezentációjából: Csabi, a kis
hullócsillag megtanulja, hogy amikor ő viszi a nap fényét és odaadja
az álló csillagnak, akkor közben ő is kap a fényből.

Testnevelés „óra” a távoktatásban
Búcsú Eszter és Gellár Júlia, 5.a házi feladat megoldásaik
Szlávik Andrea tanárnő feladataira
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Tesi online – Gyöngyszemek a Google Classroomból
Varga Gabi tanárnő gyűjtése

A hősők

ült átfordulnom a cipővel
 Büszkén bejelenthetem, hogy siker
a lábamon!
ncsi vagyok, ki tudnám-e
 Csináltam alkartámaszt is! Kívá
tőlem a német szavakat.
tartani, amíg anyukám kikérdezi
em.
lleng
Azt hiszem, megvan a heti cha
al kicsit kínzásnak
szóv
tól,
gás
moz
 Elszoktam az ilyesfajta
rt igyekszem.
élem meg a teljesítését, de azé
bírom, de végigharcoltam
 A combizomgyakorlatokat nem
magam rajtuk.
 Hű, de sokat mozgok!
tra tanultam, és közben
 Szerdán a másnapi latin dolgoza
plankeltem/fitness fekvőztem.
lábamra , a másik mindig
 Amikor terpeszben hajolok a
t, hogy nyomja le a
felugrik, és megkértem a húgoma
földre.
és, 65 hátizomgyakorlat,
 Csütörtök: 65 fekvőtámasz, 65 felül
65 guggolás.
65 hanyatt fekvésben lábemelés,
India gazdaságából,
 Mikor már nagyon elegem volt
átülök az asztaltól
nem
t
mos
jó,
eszembe jutott, hogy na
nyújtás jön.
az ágyra, hanem akkor egy kis

Az őszinték

 Én ezen a héten rettenetes lusta voltam. De tényleg.
 Vasárnap megpróbáltam azt a gerinctornás videót. Hát
azt hiszem, a hátam azt nyilatkozná, hogy ráfért.
 Az én memóriám nem a legjobb, így sokáig gyakoroltam,
hogy meg tudjam csinálni.
 A hét vége felé kezdek mindig fáradni , szóval volt egy
kis tesze-tosza néha a gyakorlatok között.
 Görkorival lementem a földszintre, de jöhettem is vissza,
mert nem volt nálam kulcs, aztán már nem volt kedvem
újra lemenni a lépcsőn....
 Füvet nyírtam. Ez aktív mozgásnak számít? Remélem, mert
ma már biztos nem mozgok többet.
 Kérem, jelezze, hogyha valamit hiányol vagy küldjek el,
mert nekem kicsit kevésnek tűnik, amit küldtem.
 Kiderült, hogy lesz érettségi, pánikszerűen elkezdtem
tanulni, ezért nem tudtam mozogni.
 Hétfőn nem tornáztam, mert rengeteg feladatot kaptam
aznapra, és jóformán csak arra volt elég a maradék
szellemi energiám, hogy lefeküdjek, és így is Berzsenyivel
rémálmodtam…
 Átmozgattam magam, de sikerült ellustulnom.
 A nyitást is gyakoroltam, csak a harmadik próbálkozásnál
majdnem eltaláltam egy ablakot, így jobbnak láttam
abbahagyni.
 Legyeeen suli, ott kevesebb volt a házi!

A kreatívok

A reménykedők

megígérem,
 Tudom, hogy sajnos ezen a héten kicsit kevesebbet mozogtam, ezért
hogy a jövő héten többet fogok edzeni.
bet nassolni.
 Továbbra is próbálok minél többet mozogni, és persze keveseb
éreztem,
úgy
ni,
korlátoz
ában
mostan
tudom
n
neheze
 Viszont mivel az evést
tényleg ideje valamivel többet edzeni.
keresni.
 Ismét nincs mentségem, szerintem nem is érdemes feleslegesen

A cukik

 Még régebben a nagymamám horgolt nekünk kis labdákat,
ami tökéletes volt ehhez.
 Nekem gyerekkoromban volt nagy álmom, hogy megtanuljam ezt.
 Párszor elejtettem a zoknikat.
 Jól elfáradtunk, pihentünk, utána pedig befestettem a
nővérem haját lilára.
 Hát ezt lehet mondani izgalmasnak, mert utoljára
négyévesen balettoztam.
 Az idő kicsit borongós. A zoknis feladattal kezdtem, mert
az nagyon izginek tűnt.
 A nyuszim megint nem bírt békén hagyni, teljesen
becsavarodott és felugrott a hátamra, befeküdt a kezem
alá, le akarta vadászni a lábam…
 Hát, Gabi néni nem hazudott…amilyen könnyűnek tűnik,
pont olyan nehéz.

 A labda helyett vöröshagymával
csináltam a feladatot.
 Kreatívan meg tudtuk oldani, a
karikát mi sállal pótoltuk.
 A gyeplabda kicsit nehézkes
partvissal, de megoldható.

Együtt a család

 Szerintem ez az online oktatás
egész jó hatással van a
családomra testmozgásügyileg.
 A kelj felja ncs i gya korlat tény
leg vicces, apu kám is
megpróbálta, jót nevettünk.
 Tudom, hogy ez nem feladat,
és semmi, de a húgomat
megtanítottam fejen állni.
 Angliában élő unokatesómmal
végeztünk gyakorlatokat
videochaten.
 Végső nekifutás mindkét videóna
k, tesóval vállvetve…
 Szerintem egy kicsit fura lehetett
a szüleimnek, hogy wc
papírral gyakoroltam, de látták
az aznapi edzésem, és
anyukám be is csatlakozott.
 Jó érzés volt, hogy anyukám
volt az operatőröm , mert
sokszor, mikor elrontottam, jóka
t nevettünk.
 Ebben ügyesebbek voltunk, mer
t a családban mindenkinek
sikerült, aki kipróbálta: apának,
nővéremnek, öcsémnek
és nekem is.

Nagy kérdések





Tanárnő, de ezt ugye biztos senki nem látja a Tanárnőn kívül?
Ez a nyújtás, azon kívül, hogy egyszerűbben emelem fel a lábam, jó másra is?
A Tanárnő is tornázik?
Plusz lenne egy kérdésem, ugye mi megcsináltuk az elsősegély tanfolyamot, azt a Tanárnő be tudná írni?
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Bíztatás és kapcsolattartás
a távoktatásban

Az online órák jellegzetessége, hogy a háziállatok is részt vehetnek az oktatásban
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Hornyák Boldizsár, 6b
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Szinyei Merse Pál: Lilaruhás nő
a 2020-as pandémia idején

Rajzóra a távoktatásban

„A távoktatás kincsei”
Fasor-galéria a neten

Fasor-galéria – A távoktatás kincsei címmel online galéria
nyílt az újság képgyűjteményében. A gazdag gyűjtemény a
diákok rajzórai munkáiból állt össze. A feladatokat Jernei
Anikó tanárnő állította össze a következő témákból: Az
úrvacsora, Montázs magadról, Tervezz magyar Google
logót!, Készíts mémet a járványról! Helyet kaptak még önálló
képregények is. Itt látható egy válogatás a nagyszámú és
színvonalasan elkészített alkotásokból.

Online galéria a diákok rajzórai munkáiból
A galéria elérhető itt.

100 alkotás 6 évfolyamról 6 témakörben!
Keresd meg kedvenc alkotóidat!
Jó böngészést!

Konkoly Dávid 7.b

A kiállítást Jernei Anikó és Ittzés Szilvia
tanárnők szervezték, rendezték,
feltöltötték, letöltötték, felcímkézték,
átküldték stb.
2020. május

Kameniczky Emma 9.a

Kiss Luca 5.a
Biros Réka 8.a
Dankovics Áron 5.b

Smak Milán 8.b

Kovács Dés 6.a

Wittner Nóra 9.c

Gálfi Benedek 7.b

Pindzsulya Bendegúz 7.c

Vágó Kristóf 7.a Ünnepre várva

Fasori Hírmondó A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium lapja
• A távoktatásban készült Fasori Hírmondó főszerkesztője: Ittzés Szilvia tanárnő. A tanári szerkesztőbizottság tagjai: Czapekné Egervári Orsolya, dr. Csepregi András,
Dávid Lászlóné, DiGiovanni Rita, dr. Érfalvy Lívia, Fabiny Katalin, Hajdó Ákos, Hajnóczi Eszter, Hámor Endre, Illés László, Ittzés Szilvia, Jernei Anikó, dr. Kardon Ferenc,
Németh Magdolna, Némethné Szlávik Andrea, Németh-Roszik Andrea, Nováky Andrea, Pál Beáta, dr. Palágyi Györgyné, Ritterné Mocskónyi Zuszanna, Sárai Linda,
Szathmáry Adrienn, Szita Rita, Sztrókay Edit, Tasnádi Zsuzsanna, Tóth Lilla, Varga Tamásné. • A borítókép Bojtok Károly, Csepregi András és Ittzés Szilvia alkotása.
A Fasor-galériába a műveket Jernei Anikó tanárnő készíttette és gyűjtötte össze. A fotókat az iskola tanárai és diákjai készítették. Köszönet Hámor Endre tanár úrnak a
rendezett fotótárolásért! A képeket válogatta: Ittzés Szilvia • Felelős kiadó: Hajdó Ákos igazgató • Elérhetőség: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21. tel.: (06-1) 322-4406,
fax: (06-1) 342-2985, www.fasori.hu • e-mail: hirmondo@fasori.hu • Megjelenik 750 példányban. Egy példány előállítási költsége: 240,- Ft. • Az előállításhoz adományokat
elfogadunk, melyet az Evangélikus Gimnázium Alapítvány számlájára kérünk befizetni. • Nyomdai munka: www.sztarstudio.hu
• A lap megjelenését az Evangélikus Gimnázium Alapítvány támogatta.
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Munkánkat támogathatja az Evangélikus Gimnázium Alapítvány számlaszámára történő befizetéssel.
Számlaszám: OTP 11707024-20255109. IBAN: HU75117070242025510900000000.

