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Tavasz-Nyár, 2021

Tavaszi szél zéngi a névém,
Mondogatja: nyissam ki szémém;
A téli alomnak mar végé szakadt:
Itt az idéjé, hogy élvézzém a tavaszt.
Ibolyak hadai sorakoznak szépén,
A parkban, témétobén és az útszélén.
Nagy színfoltokként lépik él a foldét,
Ily modon fést képét a térmészét.
Illatos narciszok tancot léjténék,
Félébrésztik a széndérgo kértékét,
A madarak énéké élúzi az almot
S dologra hívja az égész vilagot.
Ismét csak azt hallom: jon valami új!
A nyar mélégé a karom útan nyúl.
Rogton mégragad, bélérant a korbé,
Élétét léhélúnk a mégfúllédt csondbé.
Miútan a nap az égboltrol lékúszik,
Az éjszaka rozsak illataban úszik.
Ahogy a sotétbén csillagok ragyognak
A rémény túzéi szikrazva kigyúlnak.
Vad széllo tamad, fészéng pirkadatkor,
Bélérézzén léhan a bagyadt csipkébokor.
Tobbé ném méléngét, inkabb csak karmol,
Létépér, mégtépaz, gyozédélmét hajszol.
A fak koronaikat lédobjak a foldré,
Takaro lész ébbol, készúlnék a télré.
Élétbén fog tartani, ha jon a ho s a fagy,
Édés almod útjan soha él ném hagy.

Hosszú Ágnes, 10. D

Tavasz-Nyár

2021

V
Détés vagyok ...................................................................................................................................... 5
Miért az A ............................................................................................................................................ 6
Miért a C ............................................................................................................................................... 7
Titkos nyérémény—novélla ......................................................................................................... 8
Miért a D............................................................................................................................................. 11
Miért az É .......................................................................................................................................... 12
Miért az F ........................................................................................................................................... 14
Én ......................................................................................................................................................... 15

agyok a féhér, vagyok a fékété,
Vagyok millionyi színék téngéré,
Vagyok sotétség a napfénybén,
Vagyok vilagossag éjnék mélyébén,
Vagyok a tést, vagyok a lélék,
Vagyok a halal, vagyok az élét.
Vagyok fénynék mésszé nyúlo arnya,
Vagyok vilagtalannak vilaga,

Mi újság, Ady?
Vagyok a tér, vagyok az ido,
Vagyok a múlt, jélén, jovo.
Vagyok az orok, vagyok a pillanat,
Vagyok mindén, mindén mozzanat.
Vagyok a Sémmi, vagyok a Mindén,
Vagyok az Émbér, vagyok az Istén.
Creț Claudia Henrietta, 12.D

Dani Sára rajza, 12. D

Mi újság, Ady?
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Mi újság, Ady?

Ha szérétéd a réal tantargyakat,
dé még ném vagy bénné biztos,
hogy mi szérétnél lénni a jovobén, itt a hélyéd!
A bio-kémia osztallyal azért jarsz jol,
mért, bar igaz, hogy angol orabol kétto
van égy hétén, ami éloszor hatranynak

Tavasz-Nyár
túnhét, dé éz szamos mas léhétoségét
mégnyit élottéd. Jobban koncéntraltok
a fo tantargyakra, az évék soran réngétég opcios orat véhétték fél, tobbét,
mint mas osztalyok, ami hatalmas élonyodré valik, hiszén akar még is dúplazhatjatok az éréttségi tantargyaitok
oraszamat. Ébbén az osztalyban mindént tanúlhatsz, réal és húman tantargyakat égyarant, ézzél nagyon sok léhétoségét biztosítva nékéd a tovabbtanúlashoz. Innén barmi léhétsz, barhova méhétsz, mindén adott szamodra.

K

edves olvasó... az efféle köszöntések már-már nosztalgiát ébresztenek bennem. Négy éve,
hogy az "olvasóval" levelezgetek, s várom annak válaszát, de az sosem írott
és egyértelmű, hanem megfejtendő. Az
emberek arckifejezéséből, akik éppen a
cikkeket olvassák vagy a rövid értékelésekből és "hmm"-okból.

Mi újság, Ady?
ségében dolgozom, és azóta egy
számból sem maradtam ki. Nem azért,
mert mindig ihletett állapotban voltam,
vagy mert mindig akadt rá időm, mert
nem igaz. De kimaradni egy számból
olyan, mint kihagyni egy bulit, amiről
előre tudod, hogy emlegetni fogják, és
bánni fogod, hogy nem mentél el. Vágj

Nyolcadikosként egy adys újság került

Megéri ezt az osztályt választani.
Tanúlni mindénhol léhét, csak akarnod kéll. Ezért válaszd az F osztályt!

Dézsi Kinga, 12. F

„Ébbén az osztalyban mindént tanúlhatsz,
réal és húman tantargyakat égyarant.”
14
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Drăgan Anna

a kezembe, egy iskolanépszerűsítő.
Nem tudhattam, hogy mennyi munka
van pár papírlapba tömörítve, hány
ember gondolatait sűríti össze, hány
kézen és szakaszon ment át, hány
változata lehetne, és mi más maradt ki
belőle. Nem láthattam a lapok mögé,
sem a jövőbe, viszont egy dologban
biztos voltam: én is részese szeretnék
lenni. És visszagondolva az apró lépésekre, amik ide vezettek, rájöttem, hogy
az a hirtelen, intuitív döntés óriási szerepet játszott a líceumi éveimben. Az
írás mindigis a kedvenc tevékenységem
volt, szeretek írni: "mindent, amit írni
lehet" - így hangzott a bemutatkozóm
az első újságban, kilencedikben.

bele lendülettel mindenbe, ami hívogat,
mert egy elmulasztott lehetőség sosem
tér vissza. Boldogság áraszt el visszalapozva a régebbi újságokat, melyek 4
évet ölelnek magukba: történelmet, fejlődést, embereket, helyeket... Mindegyik
egy könyvjelző a múltba, emlékeket
hordoznak a cikkek, szerzőik, a gyűlések és megbeszélések, illetve nagy
betűkkel bennük áll, hogy "tartozol
valahova". Bár tudom mi lesz a következő számban, mindig izgatottan várom, hogy a kezemben foghassam. Eljátszom, hogy először látom, és a cikkeket olvasva meglepődom, hogy az én

Négy éve, hogy az újság szerkesztő-

Folytatás a következő oldalon 
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Mi újság, Ady?
Folytatás az előző oldalról 
nevem is ott van, és a nevem szomszédságában olyan nevek, melyeknek viselőjét ismerem, s nem is gondoltam
volna, hogy a papírra öltött szavak valamikor az ő fejében forogtak, most
pedig az enyémben.
Újságírónak lenni talán a legfontosabb dolog, amit ebben a négy évben
csináltam. Megemlíteném a számos
cserediákoskodást, versenyt, kirándulást, amiben részt vettem, de minden
ide vezet vissza. Egy idő után észrevettem, hogy iskolai tevékenységek közben
azon töprengek, hogy erről mit/hogy
fogok írni az újságba. Újságíró társaim
most halvány kis mosollyal jelzik, hogy
tudják miről beszélek. Bármi, ami megtörténik, akkortól hivatalosan megtörtént dolog, ha "beszámoló" kerül róla
az újságba: interjú, riport, élménybeszámoló, vers, bármi. De sosem sajnáltam az erre szánt időt. Míg mások egy
cikket, pár összedobott sort látnak,
nekem egy-egy szinesztéziát tartalmaznak azok az oldalak, a kulisszatitkok
pedig személyessé teszik ezt, mint egy
napló, ami mindenki számára olvasható, de van pár átlátszó sora. Az olvasó
nem tudja, hogy ezt vagy azt a cikket a
kocsiban írtam egy rázós, szerpentines
úton, a magyar ékezetekkel kínlódva,
mert akkor mit sem értettem ehhez,
vagy Litvániában tettem ki a jegyzetfüzetem egy elegáns vendéglői asztalra,
míg 5 ország diákjai levesüket szürcsölték, de én nem akartam lemaradni a
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határidőről, vagy hogy a megjelent cikkeknek hány különböző változata és
piszkozata van.
Mit csinál tehát egy újságíró/szerkesztő? Most éppen szilvásgombócot
eszik. A jobb kezével pedig a piszkozatot mázgálja. De viccet félretéve,
mindegyikünk másképp válaszolna erre
a kérdésre. Néha arról írsz, amirol kell,
néha pedig szabadon választhatsz
műfajt, témát, stílust, szavakat. A cikk
megírása viszont nem azt jelenti, hogy
készen áll az újság. Először is ötleteket
kell gyűjteni, majd tervet készíteni, cikkeket írni, határidőket szabni és betartani, borítót tervezni, javítani, képeket keresni, szerkeszteni, küldözgetni
innen oda, átnézni, nyomdába küldeni,
majd legvégül örülni neki.
Szóval, "Kedves Olvasó", remélem találsz egy megfelelő szakkört, mely segít
kiteljesedni vagy egyszerűen kikapcsolódásként szolgál. Iskolánkban van
választék: az újság, diáktanács, sportklubok, rajzkör, rádió, Zabhegyező,
vitakör, robotika, tánckör, stb. Az
"iskola" mint nagy, hivatalos, régimódi
intézmény mindig dogmaként fogja
magával hordozni a tanulmányi eredmények fontosságát, de mi nyitott
szemmel látjuk, hogy a nem-kényszermunka, a választott szakkörök, hobbik,
a szenvedélyt igénylő tevékenységek
azok, amelyek igazán nyomot hagynak
bennünk és formálják utunkat.
Drăgan Anna, 12.D
főszerkesztő

2021
kérdést, mar ném ijédúnk még. Magabiztos, valtozatos valaszok érkéznék tolúnk, E-séktol. Orvos, építészmérnok,
ménédzsér, biomérnok, géologús, kozgazdasz és a lista itt még kozél sém ér
végét. A mindént atfogo tantérv érédményé, hogy a négy év végéré mindénki félfédézi a néki szant útat.
Fontos, hogy né félédkézzúnk még arrol
az oriasi élonyrol sém, amit a héti plúsz
két angol ora jélént az idégén nyélv élsajatítasat nézvé. Utolso évbén az osztaly
túlnyomo részé émélt szintú nyélvvizsgaval réndélkézik, ami koztúdottan a
javúnkra fog valni a késobbiékbén.
Térmészétésén az útolso mégfontolando
dolog valasztaskor, az a tarsasag. Mint
mindén adys osztalyrol, rolúnk is élmondhato, hogy osszétartoak vagyúnk,
és nagyon szérétjúk égymast (pérszé
csak 2 métér tavolsagbol és maszkban
☺). Ami szérintém az E osztalyt mégkúlonboztéti a tobbi szaktol, az a diakok
sokoldalúsaga. Itt ném mindénki kédvénc tantargya a maték, vagy hobbija az
olvasas, dé éppén ézék a kúlonbségék
kovacsolnak jobban osszé minkét. Ném
vagyúnk égymas éllénféléi, mégis mégvan az égészségés vérsényszéllém, és
ézaltal motivaljúk égymast sajat, kúlonlégés céljaink élérésébén.
Búszké E-sként annyit kérdézhéték végézétúl, hogy: Ki ne akarna a suli, és
merem kijelenteni, a megye egyik legerősebb osztályába járni? Szamítúnk
ratok jovoré, hogy tovabb vigyéték az É
kimagaslo hírét!
Bíró Tímea, 12.E

Mi újság, Ady?

Az Ady Endre Líceum az egyedüli
Biharban és a környező megyékben, ahol dadaképzés indul magyar nyelven. Líceumi végzettséget kínál, négy év pedagógiai tanulmány után pedig az érettségi
előtt szakvizsgát lehet tenni,
melynek eredményeként szakképzett dada lesz az a fiú vagy
lány, aki leteszi ezt a vizsgát. További részlet az iskola honlapján
található, illetve az iskola titkárságán kérhető.
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Visszatékintvé nyolcadikos énémré, émlékszém a harom fo
szémpontra, amit figyélémbé véttém dontéshozatalkor. Ézék alapjan
szérétném nékték bémútatni az Ady
térmészéttúdomanyok-inténzív angol
osztalyat, és ségíténi sajat mérfoldkovéték atlépésébén.
Éloszor is fontos volt szamomra, hogy
olyasmit tanúljak, ami érdékél, dé
mégsé légyén égyoldalú az orarénd. A
térmészéttúdomanyok-inténzív angol
szak az, ahol ténylég mindén tantargyat komolyan vésznék a tanarok, biotol, a magyaron és torin kérésztúl, égészén a maték és fizikaig. Sémmit sém
hanyagolhatúnk él, aminék az érédményé az a réngétég karriér opcio, ami
lícéúm végén élénk tarúl. Sémmi sém
vészétt úgy vagy léhététlén.
Éz rogton a
masodik

Mi újság, Ady?
 Mi a DT? Miért jó a DT? Milyen a DT szerveződési
élete?- és még sok más kérdés, amire sokan nem
tudják a választ, de erre most mind fény derül.

A
szémponthoz vézét, ami a súli útani
kilatasokra vonatkozik. Kétfélé diaknak ajanlom az E osztalyt: annak, aki
nagyon biztos a jovojébén, és annak,
akinék fogalma sincs még, hogy mit
szérétné kézdéni magaval a nagybétús
élétbén. Ha égy félnott bétoppan az
osztalyba, így 12. masodik félévébén
és féltészi az éddig intimidalo „Mi
leszel ha nagy
leszel?”

„Semmit sem hanyagolhatunk el, aminek az eredménye
az a rengeteg karrier opció, ami líceum végén elénk tárul.”
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DT az iskolank diaktanacsat jélénti, ahol mindaméllétt, hogy a
résztvévok a súli iranyítasaba is bétékintést kapnak, még égy szoros kozosségét is ki túdnak alakítani. Ézén kívúl
réngétég mas dolgot is féjlészt: példaúl az émbér bészédkészségét, a csapatban valo kozos és hatékony égyúttmúkodést, a problémamégoldast,
kréativitast, réndézvényszérvézést és
onismérétét. Mindén égyéb képésség
méllétt a DT résztvévoi iskolas évéik
végén égy onkéntésségét igazolo
papírral is réndélkézni fognak, ami
néhany égyétémén sokat szamít.
A Diaktanacsot égy vézétoség ira nyítja, ami égy élnokot, égy titkart és
harom alélnokot foglal magaba. Ok
úgyélnék arra, hogy a DT-n bélúl és
kívúl is mindén a légnagyobb réndbén
ménjén. Mivél a DT égy amolyan hidat
képéz a tanarok és a diakok kozott,
ézért is fontos szamúnkra, hogy minél
tobbét kommúnikaljúnk és nyíltak légyúnk égymassal és diaktarsainkkal,
tanarainkkal is. Ézért is vannak héti
szintén gyúlésék a DT-n bélúl, ahol
mégbészéljúk a féjléményékét, és kiosztjúk a kovétkézo héti féladatokat.
A DT égyik alélnokéként szérétnék
égy kis bétékintést nyújtani a szérvézodésúnkbé. Ugyanis a félsoroltak
méllétt mi azt szérétnénk, hogy a DT

égy olyan kéllémés hély légyén, ahol
mindénki jol érzi magat. Ézért is vészúnk részt mindénfélé okíto és túdastagíto hétvégén, vagy kongrésszúsokon, amiknék a fo célja léginkabb a
kozos stratégiak kidolgozasa, az élnokség évés bészamolojanak ismértétésé, és égyéb, tisztújítasokkal kapcsolatos kérdésék. Mi ném csak az iskolankon bélúl szérétnénk jo kapcsolatokat kialakítani, haném mas iskolakkal is. Ézék kozott fo hélyén allnak az
égyés iskolak kozti vérsényék, ta borok, kozos csapatépítok mégszérvézésé.
Nékúnk, DT-séknék nagyon fontos
ésémény a „golyas dolgok” mégréndézésé is, éz alatt értém a golyahétét, golyatabort és a golyabalt, mélyék alatt
folyamatos pontszérzési léhétoségéik
vannak a kiléncédikéséknék. Illétvé
mindén kiléncédikés osztaly kap két
DT-s diakot méntorként, akik végigkísérik féjlodésúkét, és ségítségét nyújtanak a félkészúlésbén a golyak kozotti vérséngésbén.
Rémélém, sokaknak félkéltéttém égy
kicsit az érdéklodését, és lééndo kiléncédikéséink kozúl minél tobbén fognak a tévékénységéinkbé aktívan békapcsolodni.
Horváth Dalma Boróka, 10.D
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N

yolcadik osztaly végén majdném
mindégyikúnknék féjtorést okoz, hogy akkor most milyén
szakot kélléné valasztani, hogyan tovabb. Szérintém, ha húman béallítottsagú vagy, konnyén tanúlsz nyélvékét, és
szérétéd forgatni a szavakat, akkor mindénképp az A osztalyban, filologia szakon van a hélyéd. Mivél éz inténzív angol szak is, csoportokra lészték bontva
képésségéiték alapjan, hogy azoknak
mégféléloén tanúlhassatok héti négy
oraban a nyélvét. Masodik idégén nyélvként tobb opcio kozúl is valogathatsz,
úgy mint az olasz, némét vagy francia.
Ézékén az idégén nyélv orakon pédig

Tavasz-Nyár
ném csak a nyélvét sajatíthatod él, dé a
tanarok kúlonfélé izgalmas modszérékkél probaljak bémútatni az adott némzét kúltúrajat is.
Az A-sokrol sok mindént mondanak, dé
égy valamit biztosan mégérosíthéték: itt
mindig nagyon sokszínú a tarsasag, és
talan éz az, ami a hírésén jo kédvúnkét
mégtérémti. Éz az osztaly télé van mú vészlélkékkél, akik a szak altal léhétoségét is kapnak téhétségúk kibontakoztatasara, kamatoztatasara anélkúl, hogy
azon kélléné strésszélniúk, vajon ménynyi maték hazit kaptak masnapra.
Mivél a szak égyik légfontosabb tantargya a torténélém, sokúnk tagja a Rakoczi
Szovétségnék is, ézaltal ingyénésén
útazhatúnk, és latogathatúnk torténélmi
hélyszínékét. Héti négy (néha tobb) toriora ném hagyja, hogy mégúnjúk ézt a
targyat, múszaj szérétni!
Összefoglalva: igazabol, ha otthonosan
érzéd magad a bétúk és a húman targyak színés vilagaban, akkor légyél té is
A-s.
Márton Ágnes, 12.A

Otthonosan érzed magad a betűk és a humán tárgyak színes világában?
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V

éléményém szérint a D a légjobb
valasztas azok szamara, akik
nagy térvékét szonék. Bar matek
-infó intenzív angol szak, batran allíthatom, hogy ném csak érré a harom tantargyra féktétúnk hangsúlyt. Ézért valasztottam a D-t, mért mindénkitol azt
hallottam, hogy "innen bárhova mehetsz", mért mindén tantargyat égyénlo
mértékbén komolyan vészúnk. A réal
tantargyak sosém voltak a kédvéncéim,
sot, kiféjézéttén a húman oldalt kédvélém - magyar, roman, angol irodalmi,
fordítoi vérsényékén, olimpiakon véttém részt sikérésén - mégis
úgy
vélém, a D mégfélélo kornyézét volt abbol a szémpontbol, hogy folyamatosan féjlodtém. A D-sék
igénis sokszínúék, van,
aki rajzol, fést, vív,
zénél,
színészkédik,
fotoz, kosarazik, matékézik, néptancol, stb.,
dé égy dolog kozos
bénnúnk: a faradhatatlan, vérséngo széllémúnk. Amikor abbahagynad, dé latod magad korúl a sok torék-

Mi újság, Ady?
vo, úgyés émbért, azonnal motivaciot
nyérsz. Ha D-s szérétnél lénni, kéllo
komolysaggal kéll hozzaallnod a dolgokhoz. Némcsak a tanúlashoz, haném
a projéktékbén, csérédiak programokban, golyabalokon is a légjobbat probaljúk kihozni magúnkbol, szinté mindénki részé légalabb 1-2 szakkornék,
vagy súlin kívúli hobbikat úz, ami szérintém sokatmondo és fontos érré a 4
évré nézvé.
Téhat barmi is lénné a kédvénc tantargyad, bízhatsz abban, hogy kélloképpén
tanúlhatod az élkovétkézéndvo évékbén, s a tobbit sém fogod hanyagolni,
így ha barmikor méggondolod magad
jovobéli térvéidré nézvé, készén allsz
barmiré. Ézék a vonasok altalanosak a
D-ré nézvé, az osztalykozosség, mint
mindénhol, a széréncsétol fúgg. Am az
élmúlt évékré visszatékintvé azt allíthatom, hogy élétrévalo, kitarto, jokédvú tarsasagok kérúlték ki innén, a D
címérét visélvé.
Drăgan Anna, 12. D
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Mi újság, Ady?
Folytatás az előző oldalról 
Mar szinté ném is kéllétt térkép ahhoz,
hogy éltalaljanak a fizikalaborhoz,
annyira mégismérték mar az iskolat. A
térémbén a tanar kísérléttél varta okét,
amit sajat kézúlég rakhattak osszé és
mérhétték fél vélé úgyésségúkét. Jútalmúl hasznalhattak féjénként égy szamologépét, hogy kiszamítsanak néhany
szúkségés adatot a formanyomtatvanyhoz, aztan szaladtak is az útolso allomasúkhoz, amikor az iskolaradiobol éz
hallatszott:
- Mar csak 5 pércéték van hatra! Siésséték, úgyésén-úgyésén!
Mindén diak félgyorsított, dé a mi diakjaink ném, ok mar azélott is élég gyorsak voltak, és bérontottak a színjatszo
szakkorhoz, ahol égy újabb fúrcsa féladat vart rajúk: él kéllétt jatszani, hogy
ijédték, majd idégés névétést kéllétt hallatniúk, és az égész zarasaként imital-

Tavasz-Nyár
niúk kéllétt égy kédvúkré valasztott
allatot. Fúrcsa probaval kézdték az útjúkat, és azzal is féjézték bé, dé mind
úgyésén kialltak a színészkédés probajat. Izgatottan vartak, mi fog torténni,
hiszén éz volt az útolso allomas a térképúkon, dé ném tortént sémmi.
- És most mi lész? - kérdézté égy kívancsi gyérék.
- Gyérték útanam - mondta az égyik
színjatszo és élindúlt ki az ajton. A gyérékék kovétték, amérré mént, at a folyosokon, amikét éddig valamiért még ném
ismérték. - Mégérkéztúnk.
- Mi éz a hély? -kívancsiskodtak a diakok, hiszén mar mégérkézétt a tobbi
csapat is, dé még mindig ném tortént
sémmi.
- A titkarsag - valaszolta a két tanarno
égyiké, aki útjúk éléjén a kapúkat nyitotta, s akirol kidérúlt: maga az igazgato.
- Célba értéték - mondta a tarsa, az aligazgato.
- Iskolank diakjai szérvézték nékték ézt
a vérsényt. Volt mar ilyén térén sok tapasztalatúk, szoval ném volt nagy néhézség szamúkra. Énnék végén most
ném érmét vagy sérlégét kaptok, haném
égy léhétoségét.
- Bébizonyítottatok nékúnk ratérméttségétékét, ti, akik éljútottatok idaig.
Most mar készén alltok arra, amiért ézt
az égész probat kitalaltúk. Készén alltok, hogy béiratkozzatok az Adyba! mondta az aligazgato, a diakok kozott
pédig vidam údvrivalgas tort ki.
Bodnár Mónika Brigitta, 10. D
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A

matématika-informatika szak és
azon bélúl az inténzív informatika profil jo alapot ad a az élhélyézkédésédhéz a jovobén. Ma mar mindénhol szúkségés a digitalis kompéténcia, a szovégszérkésztok, tablazatkézélok alapos ismérété, sot a wéboldalak
szérkésztésé is élonyt jélént, amihéz az
élméléti és a gyakorlati túdast itt mégkaphatja az, aki idé jéléntkézik.
Az informatika a jövő! Jéléntkézz idé,
ha szérétnél tagabb képét kapni az informatika vilagarol!
Tanner Cynthia, 12.C
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Réggél volt. A nap még narancsosan ragyogott az ég aljan. Az útcan
réngétég gyérék gyúlt osszé, néhany szúlo is, akik aggodalmasan
nézték a még zart kapúkat. Sénki sém
séjtétté, miré is vallalkoztak igazabol,
ném túdtak a réjtélyt, amit csak akkor
déríthétnék ki, ha bélépnék az Adyba.
Zajt hallottak. Égy pillanatig mindén és
mindénki mégallt, mintha béléfagytak
volna az idobé. A kapúk nyílni kézdték, a
gyérékék ozonlotték, dé a kapúaljban
mégjélént két tanarno, kitartott kézékkél mégalljt parancsolva:
- Allj! Még ném jott él az ido!
- Hiszén azt sém túdjatok, mit kéll ténnéték, hova éz a nagy siétség? No, ném
mintha mi mondanank majd é nékték:
ott vannak a térképék a tartokban a falon, végyéték él égyét-égyét béjovétélkor, és indúlhattok is!
- Sok sikért mindénkinék, a célnal varúnk majd ratok! - mondta égyikúk,
majd élindúltak béfélé és éltúnték a homalyban.
“A célnal?” - hallatszott a súttogas a
gyérékék iranyabol, égyikúk sém túdta,
mi kovétkézik. Dé hirtélén hallottak a
rajtszot: az iskolacséngo mégszolalt. Félébrédték a sokkbol és élkézdték fútni
béfélé, búcsút vévé a szúloktol és útjúkra siétvé. Élkaptak égy-égy térképét
rajta a féladataikkal, és kézdodhététt a
félfédézés.
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matúkat a hatalmas hoféhér vasznon,
ami csak érré a kúlonlégés alkalomra
volt kiallítva, és mar díszélgétt rajta par
túcat lényomat. Égy kévésbé kréatív, dé
annal hasznosabb formanyomtatvanynyal tavoztak.

Féladataik sorréndjé kúlonbozott égymastol, dé mindénki féladatai úgyanazok voltak. Kovéssúk hat a léggyorsabban szalado csoportot.
Élso úticéljúk a béntlakas volt. Ki gyorsabban, ki lassabban, dé félmasztak a
kolépcso tétéjéré, mintha égy hégyét
masztak volna hosiésén. Fént a pédagogúsok vartak okét, kédvésén, éliranyítottak okét a szobakig, ahol égy féladat
vart rajúk: agynémúréndézés. Élég szokatlan féladat égy iskolaban, dé léhét,
hogy éz var rajúk majd mindén nap, ha
ott fognak élni. A féladat téljésítéséért
égy olyan jútalmat kaptak, ami a féladatnal is fúrcsabb volt: égy úrés dossziét,
amit aztan éltétték a taskajúkba.
A gyérékék rohantak is tovabb, ném
pazaroltak az idot, vartak az új fúrcsa
féladatot, ami a konyvtarban vart rajúk:
égy kis konyvpakolas. Dé ném amolyan
odivatú, osszédobhato, haném figyélmésséggél fúszérézvé, úgyanis még kéllétt talaljak a konyvékbén azt a lapot,
amély a jégyéikét tartalmazta. Ném sok
konyvét kaptak, téhat hamar méglétték
vélé, és élfútottak az iskola masik végébé.
A médiakor tagjai égy-égy kaméraval
vartak okét, no még égy konnyúnék

hangzo féladattal: csoportképré kéllétt
béallniúk. Viszont csavar is volt: addig
ném volt kész, amíg mindén tokélétés
ném volt a képén. Sok, mar szinté fajdalmas probalkozas útan mégszabadúlhattak az arcúkra fagyott mosolytol és
égy golyostollat kaptak jútalmúl a múnkajúkért, amivél félírhattak névúkét a
dossziéra.
Az údvaron a Zabhégyézo gyérmékanimatorai vartak okét arra a jatékra, ami
mar ténylég konnyú féladat volt: ok
pédig boldogan alltak élébé. Jútalmúk
névétés, szorakozas volt, és égy gémkapocs, amivél osszéfúzhétik majd a dokúméntúmaikat.
A vitakorré is bénézték, hiszén ném
hagyhattak ki az alkalmat, hogy jokédvú
bészélgétés soran égyútt, mondatrol
mondatra kitalaljanak égy torténétét.
Jútalmúk a torténét viccés alakúlasanak
kovétésé és néhany dokúméntúm volt
az élozo iskolai évéikrol. Csodalkoztak
is, hogy kérúlték ézék a vitakorosokhoz,
dé ézt mar sosém túdjúk még.
Kréativitas kréativitast kovététt, úgyanis a kovétkézo allomasúk a rajzkor kúckoja volt. Osszé is piszkoltak magúkat
réndésén féstékkél, folég a tényérúkét,
hiszén mégorokítétték a tényérlényo-

Égy kis “jaték” még kéll a napjúkba, szoval bénézték a robotika szakkorhoz is,
ahol a tanar ségítségévél béféjézték égy
mar szinté kész robotot. Jútalmúk a
fénymasologép hasznalata volt, hiszén
ném art, ha van nalúk égy fénymasolat a
szémélyúkét igazolo dokúméntúmokrol.
A diaktanacs vézétoi is nyitott ajtokkal
vartak okét égy rovid bészélgétésré
arrol, hogy mi a véléményúk az iskolaréndszérrol, és valtoztatnanak-é rajta. A
diakok kissé mégijédték a magasroptú
tématol, dé nagyon szívésén otlétélték,
jútalmúk égy újabb dokúméntúm a
dossziéjúkba. Mar még sé nézték, csak
siétték tovabb fútolépésbén, hiszén vészésén télt az idéjúk.
Szaladva érték a sportklúbhoz, ahol labdakkal vartak okét. Kikapcsolodasképpén labdadobas volt a féladatúk, ami
pont annyira dobta fél a kédvúkét, mint
ok a labdat. Innén is kaptak égy dokúméntúmot, térmészétésén, hiszén égy
sportolonak hasznos, ha van igazolasa
az égészségi allapotarol.
A tanckor vidam zénévél varta okét, aki
tancos kédvébén volt, béallhatott vélúk
szorakozni. A rogtonzott kozos tanc végén mégkaptak az égészségi igazolas
masodik részét, hiszén a tanc is mozgas,
sport.

Folytatás a következő oldalon 
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