
Nindzsa vagyok, 

mint a nagyok 

Csak még kicsi 

nindzsa vagyok. 

De amikor naggyá 

válok, 

Minden rosszat 

levadászok. 

   (Fülöp Lehel) 

Fekete a köpenyem,  

fekete az álarcom, 

Hogy ki vagyok? 

Soha meg nem 

mondom! 

Gonoszokkal elbánok, 

Ha lemegy a nap, 

elvágtázok, 

Szép lányokat 

megmentem, 

Z-betű a védjegyem.   (Bartha Bea) 

2011.februári-márciusi élményeink, gondolataink 

 Hónapos beszámolónk folytatódik új történetekkel, 

versekkel, fényképes bemutatókkal. 

      Jó olvasgatást kívánunk! 

5. szám 

Cigánylány vagyok 

én, kérem, 

Ott lakom a 

faluvégén. 

Szemem kökény, 

gyöngy a fogam, 

Irigylik is tőlem 

sokan! 

Ha fölcsendül a 

muzsika, táncolok 

én Zsuzsika, 

Megtáncoltat 

Balogh Zsiga, 

Romacsávók legjobbika. 

(Lakatos Renáta) 

Egyet lépek, kettőt 

botlok. 

Szabóm varrta ezt a 

fodrot. 

Kezemben egy sétapálca. 

Víg mosolyom nem csak 

álca. 

Bukfencezve nevetgélek. 

Járjuk együtt! 

Szeretnétek? 

(Gergely Róbert) 



Zorró vagyok,  

a nagy harcos, 

Hatalmasok között  

a legnagyobb  

Lovam gyors,  

mint a szél, 

Kardomtól  

mindenki fél. 

(Stopinszki András) 

Királylány vagyok én,  

Barna hajam földig ér, 

Régóta egy toronyban 

élek, 

A sárkánytól nagyon 

félek. 

Várom a herceget, hogy 

megmentsen, 

És engem egyszer 

feleségül vegyen. 

(Balla Noémi) 

Szívemnek 

gyöngyháza,lelkem 

Iluskája, 

Pillants ide, hiszen 

ezen a világon, 

Csak te vagy 

énnekem minden 

mulatságom. 

Gyere ki a vízből, 

hadd öleljelek meg. 

(Nyilas Szilveszter) 

Tudod, Jancsi szívem, 

örömest kimennék, 

Ha a mosással oly igen 

nem sietnék, 

Sietek, mert másképp 

velem rosszul bánnak, 

Mostoha gyermeke 

vagyok én anyámnak. 

(Nagy Emőke) 

Balla Noémi Bartha Bea 

Nagy Emőke 



 

 Szerdán nagy nap volt, március 15.e. Éva nénivel adtunk elő verseket és 

énekeltünk. Minden vers a Petőfi Sándoré volt. Éva néni hozott egy szép 

ruhát nekem, amibe én büszke voltam. 11 órakor kellett menjünk énekelni és 

szavalni. Mikor a többi gyerek engem és Renátát meglátta, azt jelelték, 

hogy esküvő, mert Reninek is szép ruhája volt. Inci igazgató néni videózott 

minket. Mindenki szépen elmondta a versét, mikor rám került a sor, akkor 

előre léptem és kezdtem mondani a verset. Mikor a vers közepénél voltam, 

éreztem, hogy csorog a víz a hátamon. Én nagyon örültem, hogy el tudtam 

mondani a verset. Évának és Borinak is nagyon tetszett, ahogy mondtam a 

verset. Még fényképet is készítettek rólunk.  

Nyilas Szilveszter Fülöp Lehel 

Gergely Róbert Stopinszki András Lakatos Renáta 



Mikor vége volt az előadásnak, hamar át kellett öltözzünk, mert már 

késésben voltunk. Meghívtak egy forradalmi tevékenységre. Ott sokat 

játszodtunk és  énekeltünk. Én még tetoválást is készíttettem 

magamnak, az tetszett a legjobban. 2 órára értünk vissza a suliba, jó 

játékok voltak, de már vártam, hogy jöjjek vissza.      

          (Nyilas Szilveszter) 

Részletek a kolozsvári történelmi játszóházból március 15.-én 



 Mi, a VII.B. osztály  szerveztünk táncversenyt. 

Meghívtuk  a VI.B. osztályt.  Én versenyző voltam. Én  

egy    kicsit izgultam, de elmúlt. Az én kedvenc részem 

az volt, mikor egyedül kellett  táncolni, és mikor a négy 

versenyző együtt. Én  jól  éreztem   magam,  végre 

megtudtam, miben vagyok jó. Én nagyon örültem, hogy 

2. díjat  nyertem. Az elején  nehéz  volt próbálni, ki-

találni a zenét, de  sikerült. Még szeretném, hogy  ad-

junk elő az iskolában, hogy  lássák, mit tudunk és milyen  

bátorságunk  van. A zene, amire táncoltam - Lady Gaga 

–Alejandro. A 4 versenyző egyformán voltunk  

felöltözve. Összesen 5 versenyző volt, de a 4 lány tán-

colt közös táncot. (Balla Noémi)  

 Nekem  nagyon  jó volt  verseny-

zőnek lenni, sokat  gyakoroltam, hogy 

ügyes legyek  és  sikerült 3.-nak 

nyern. Nekem az  volt a kedvenc  

részem, mikor  be kellett mutatkozni  

és  ügyesen  mondtuk el. Én szuperül  

éreztem  magam  a táncversenyen.  

(Bartha Bea)  

 Nekem a Beáé tetszett a legjobban. 

Nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon jó 

volt versenyzőnek lenni, mert nagyon 

szeretek táncolni és együtt táncolni 

másokkal.    (Lakatos Renáta)  



Nézők voltunk a táncversenyen 

 

 Nagyon örültünk a meghívásnak és nagyon 

szerettük a táncversenyt. Timi tanárnéni 

szervete és mindenki nagyon jól érezte magát.  

 A verseny elején Lehel és Emőke, a 

bemondók, megkértek minden versenyzőt, hogy 

húzzanak egy sorszámot. Ezután a zsűritagok 

kérdéseket tettek fel a versenyzőknek, ők pedig 

ügyesen feleltek. Róbert táncolt elsőként 

néptáncot, majd Noémi, Renáta, Kiki és Bea 

modern táncot adtak elő, amihez DJ András 

játszotta a zenét. Minden versenyző nagyon 

ügyes volt és kaptak jutalmat is.  

 Mi nagyon örültünk, hogy nézhettük a 

versenyt, mert minden versenyző ügyesen 

táncolt. Leginkább a modern tánc tetszett, és 

nagyon szorítottunk a táncosoknak. 

 

A nézők nevében fogalmazta Sándor, 

lefirkantotta Jenci 

 Beneveztem a táncversenyre 

 

 A VII.B osztály táncversenyt 

rendezett és a VI.B osztályból 

meghívtak engem versenyezni, az 

osztálytársaimat pedig nézőknek. 

 14 órakor kezdődött és akkor már 

mindenki nagyon izgult. A versenyzők 

sorszámot kellett húzzanak.  

Én egy román zeneszámra táncoltam, 

és a verseny végén dícséretet 

kaptam. 

Nagyon szeretném ha még részt 

v eh e t nék  i l y e n  é nek-  va gy 

táncversenyen az osztálytársaimmal 

és a VII.B-vel. 

(Kiki, a lelkes versenyző) 

 Jó volt, szép volt a 

táncverseny, jól táncoltam, 

szépen pontozott a zsűri. 

Izgultam. Ünneplő ruhába 

voltam, hogy jól és szépen 

táncoljak. Tetszett, ahogy 

tánco l tak a lányok.      

(Gergely Róbert) 



Bemondók 

DJ-Lemezlovas 

Bemondó voltam, kellett olvassak szöveget 

Emőkével együtt, egyszer én, utána Emőke. 

Nagyon jól éreztem magam csak izgultam, mert 

azt hittem nem tudom elmondani, ami le van írva. 

Ügyesek voltak  a versenyzők. (Fülöp Lehel) 

Nekem nagyon jó volt bemondónak lenni. Nekem az 

volt a kedvenc részem, mikor a lányok együtt 

táncoltak. Lehellel ketten voltunk bemondók, mi 

hívtuk be a versenyzőket. Én még máskor is 

szeretnék bemondó lenni. (Nagy Emőke)  

A nagy csapat 

Egyik zsűritag 

Jól éreztem magam és úgy érzem, hogy jól 

pontoztam. Nagyon jól táncoltak a versenyzők és 

örülök, hogy itt voltak a VI.B-sek. Még 

szeretném, ha lenne ilyen verseny, én is 

megpróbálnék résztvevő lenni. Én gratulálok minden 

résztvevőnek. 

   (Nyilas Szilveszter) 

Jó volt és még szeretnék DJ 

lenni. A feladatom az volt, hogy 

zenét rakjak. A résztvevők 

nélkülem nem tudtak volna 

táncolni. (Stopinszki András) 



1. What is your name? 

My name is BETTY. 

2. How old are you? 

I am 17 years old. 

3. What is your favourite colour? 

My favourite colour is PURPLE. 

4. What is your favourite fruit? 

My favourite fruit is LEMON. 

5. What is your favourite vegetable? 

My favourite vegetable is PEPPER         

6. How are you? 

I am SAD. 

7. How is the weather today? It’s SUNNY. 

Csütörtökön voltunk a rendőrség nyílt napján. Ott nagyon sokan voltak. Én 

megsimogattam a rendőrkutyát és még ki akartam próbálni az ujjlenyomatot, 

de nem tudtam. Én akartam csinálni képet a rendőrkutyával, de nem sikerült. 

1órakor indultunk vissza a suliba. Nagyon jó volt a rendőrség nyílt napján. 

(Lakatos Renáta) 

 

Láttunk rendőrautókat, kicsi autókat, kutyákat, be akartam ülni a kicsi 

autóba, de én már nagy vagyok és már nem férek bele. Rendőrkutyákat fé-

ltem megsimogatni, mert félek, hogy megharap. Nagyon jól éreztem magam 

lent a városba és még szerettem volna maradni.  (Nagy Emőke) 

 

Én voltam a rendőrkocsiba és megsimogattam a rendőrkutyát. (Balla Noémi)  

 

Voltak fegyverek és kicsi rendőrkocsik, amiket lehetett vezetni, ki akartam 

próbálni, de aztán mégsem tettem. Megsimogattam a kutyát is. (Fülöp Lehel) 

 

Én ültem igazi rendőrautóba és Kriszta lefényképezett. Nagyon édesek voltak 

a kutyák, megsimogattam őket. Szerettem volna kipróbálni az ujjlenyomatot, 

de túl sokan voltak a sorba. (Bartha Bea) 



1. What is your name? 

My name is LESLIE. 

2. How old are you? 

I am 14 years old. 

3. What is your favourite colour? 

My favourite colour is RED. 

4. What is your favourite fruit? 

My favourite fruit are BANANAS. 

5. What is your favourite vegetable? 

My favourite vegetable is LETTUCE.  

6. How are you? 

I am HAPPY 

7. How is the weather today? It’s SUNNY. 

1. What is your name? 

My name is SYLVESTER. 

2. How old are you? 

I am 16 years old. 

3. What is your favourite colour? 

My favourite colour is RED. 

4. What is your favourite fruit? 

My favourite fruit are GRAPES. 

5. What is your favourite vegetable? 

My favourite vegetable is TOMATO.   

6. How are you? 

I am SAD.     7. How is the weather today? It’s SUNNY 

1. What is your name? 

My name is NAOMI. 

2. How old are you? 

I am 14 years old. 

3. What is your favourite colour? 

My favourite colour is PINK. 

4. What is your favourite fruit? 

My favourite fruit is KIWI. 

5. What is your favourite vegetable? 

My favourite vegetable is TOMATO.   

6. How are you? 

I am HAPPY     7. How is the weather today? It’s SUNNY 



1. What is your name? 

My name is ANDREW. 

2. How old are you? 

I am 14 years old. 

3. What is your favourite colour? 

My favourite colour is GREEN. 

4. What is your favourite fruit? 

My favourite fruit is APPLE. 

5. What is your favourite vegetable? 

My favourite vegetable is CUCUMBER.  

6. How are you? 

I am HAPPY.      

7. How is the weather today? It’s RAINY. 

1. What is your name? 

My name is RENNY 

2. How old are you? 

I am 14 years old. 

3. What is your favourite colour? 

My favourite colour is YELLOW. 

4. What is your favourite fruit? 

My favourite fruit is PINEAPPLE.  

5. What is your favourite vegetable? 

My favourite vegetable is TOMATO.   

6. How are you? 

I am HAPPY.   7.How is the weather today? It’s WINDY.  

1. What is your name? 

My name is EMILY.  

2. How old are you? 

I am 14 years old. 

3. What is your favourite colour? 

My favourite colour is RED. 

4. What is your favourite fruit? 

My favourite fruit are BANANAS. 

5. What is your favourite vegetable? 

My favourite vegetable is TOMATO.   

6. How are you? 

I am SAD.      7.How is the weather today? It’s SUNNY. 



VII.B. 
 

 Balla Noémi 

 Bartha Bea 

 Fülöp Lehel 

 Gergely Róbert 

 Lakatos Renáta 

 Nagy Emőke 

 Nyilas Szilveszter 

 Stopinszki András 

 

Osztályfőnök: 

Kiss Csilla 

Nevelőtanár: 

Dezső Tímea 

VI.B. 

 
 Cociş Attila 

 Deák Tünde 

 Marieş Cristina 

 Nagygyörgy 

Mária 

 Németi Erika 

 Papp Anita 

 Szabó Sándor 

 

Osztályfőnök: 

Bihari Katalin 

Nevelőtanár: 

Gherman Cristina 


