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kicsit, /a sok riadt madarat…”. A zeneiskolások fellépése is kiderült, hogy nemcsak az elsõsök, hanem néhány pedagógus 
elengedhetetlen része volt az emelkedett hangulatnak. Miután a életében is jelentõs változást hozott a tanévkezdés: új kollégák 
nagyobb diákok mûsorszámai már oldották a feszültséget, érkeztek, néhányan pedig távoztak iskolánkból.

Az ünnepség után a tanulók birtokukba vehették felújított 
tantermeiket, s barátkozhattak azzal a gondolattal, hogy hétfõtõl 
kezdve itt töltik idejük nagyobb részét. S hogy mennyire hasz-
nosan, az rajtuk múlik. Sok, változatos feladat és lehetõség vár 
rájuk, mindenki megtalálhatja a számára legérdekesebbet. A 
Dózsa, a Kossuth és a Tiszagyendai Tagintézmény közötti szo-
ros kapcsolat pedig még tovább bõvíti a választékot tanulmányi 
versenyekben, kulturális vetélkedõkben, sportágakban, 
kirándulásokban egyaránt. Kívánjuk diákjainknak, hogy élje-
nek ezekkel a lehetõségekkel, s leljenek minél több örömöt a 
tanulásban, sportolásban, a pedagógusaikkal való közös mun-
kában és szabadidõs tevékenységekben!

Timárné Parázsó Rozália
osztályfõnök

*   *   *

Nyolcadikosok lettünk!
Vége a nyárnak. Itt a suli! Megkezdõdött az utolsó évünk az 

iskolában. Örülünk, hisz mi lettünk a legnagyobbak, de 
bánkódunk is, mert hamarosan el kell búcsúznunk egymástól.

Mit hoz számunkra ez a tanév? Mennyire lesz nehéz a 
nyolcadik osztály? Hová jelentkezzünk: gimibe, szakközép-
iskolába vagy szakiskolába? Mi lesz, ha rosszul választunk? 
Sokat beszélgetünk ezekrõl a kérdésekrõl. Úgy gondolom, 
nagyon sok feladat vár ránk, fõleg rengeteg tanulás. Bele kell 
húzni, hisz mindannyian a legtöbbet szeretnénk kihozni 
magunkból. A félévi bizonyítvány osztályzatai sok pontot jelen-
tenek a felvételin. Többen jelentkezünk olyan erõs középis-
kolába, ahol szükség lesz a központi felvételi dolgozat megírá-
sára, ezért külön órákon készülünk matematikából és magyar-
ból. Közülünk többen indulnak tanulmányi versenyeken is, 
amennyiben még futja energiájukból és idejükbõl. Osztály-
társaim közül sokan tagjai az iskolai foci-, kézi- vagy röplab-
dacsapatnak, mások a zeneiskolában zongoráznak, vagy a 
néptánccsoportban táncolnak. A társastánc tanfolyamon is sze-
retnénk részt venni, ugyanis nagyon tetszett a tavalyi nyolca-
dikosok záróvizsgája és a Dózsa-gálán bemutatott keringõje.

következtek az elsõsök, akik a kezdeti megszeppenés után egyre 
bátrabban adták elõ kedves, humorral fûszerezett 
produkcióikat. A habot a tortán azonban vitathatatlanul a 
néptánccsoport fellépése jelentette. Néhányan már tisztában vagyunk azzal, hogy hol, melyik 

Az intézmény vezetõinek tájékoztatásából többek között iskolában szeretnénk továbbfolytatni a tanulmányainkat, 
milyen foglalkozást szeretnénk választani. Mások viszont még 
nem határoztak, tanácstalanok. Nekik segítenek majd a 
döntésben a nyílt napok és a középiskolákból hozzánk látogató 
tanárok elõadásai. Tervezzük, hogy az osztályfõnökünk 
vezetésével ellátogatunk olyan rendezvényre is, ahol különbözõ 
középiskolák mutatkoznak be egy helyen.

Kívánom minden osztálytársamnak, hogy megtalálják a 
nekik legjobban tetszõ iskolát, hogy néhány év múlva 
elmondhassák, jól választottak, és sikerült elérni a céljukat. Sok 
sikert, jó tanulást, jó jegyeket!

Csörögi Róbert
8. osztályos tanuló
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