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Általános tantervű osztály, emelt angol és német nyelvi óraszámmal.
Létszámunk 27, de ez csak ünnepnapokon van így, mert alkalmanként terepen
vannak néhányan. Az angolosok a létszám terén kicsit fölényben vannak, de az
utolsó tanévben flottaegyezmény született, hiszen többen nemcsak angol, hanem
német nyelvből is fognak érettségizni. Ezen osztálynak osztályfőnöki teendőit
vállaltam el a korábbi négy osztályomnál szerzett tapasztalatok birtokában 2018
őszén.
A különböző iskolákból összekerült gyermekek között mindig nehezen alakul ki
az osztályélet. Az együttélés külső rendje szoktatással és fegyelmezéssel aránylag
rövid idő alatt elérhető, de az a sajátos belső szellem, mely a kollektivitásban is
egyéni jelleget ad egy-egy osztálynak, lelki érés eredménye. Az osztály sokrétű,
sokszínű kis közösség, s mégis viszonylag egységes. Az egészséges
osztályszellem kialakulását az is elősegítette, hogy a diákok többsége vidéki. A
szeretet és a jószándék jellemző az osztályra. A lelki egészség jele az is, hogy az
osztály őszinte, becsületes.
A tavalyi online tanévben egy rövid időre kisebb csoportokra hullott szét a
közösség, bár a Redmenta dolgozatai segítették őket az összetartásban. Ebben a
tanévben az osztály összeolvadása és összetartása csaknem teljes: együtt találták
ki a feladatokat és szervezték meg a gólyahetet, közösen díszítették fel az
osztálytermet és a fenyőfát decemberben.
Tanulmányaikat tekintve inkább humán beállítottságú osztály, de vannak
reáltudományok iránt érdeklődő diákok is. Néhányan remek mozgáskultúrával
rendelkeznek és kiváló sporteredményekkel is dicsekedhetnek.
Humán érdeklődésüket és az idegen nyelvekhez való érzéküket bizonyítják az
előrehozott érettségik nagy száma angol és német nyelvből. Többen már most
rendelkeznek emelt szintű nyelvi érettségivel. Középfokú és felsőfokú

nyelvvizsgák birtokában is vannak a kiváló nyelvészek. Peti Zorka ezek közül
mindennel rendelkezik: előrehozott közép- és emelt szintű angol érettségi, középés felsőfokú nyelvvizsga angol nyelvből, középfokú szóbeli nyelvvizsga
németből és az Országos Tanulmányi Verseny 2. fordulójába is bejutott már 11.
évfolyamos korában angol nyelvből.
Diákjaink részt vettek különböző angol és német versenyeken, valamint országos
középiskolai tanulmányi versenyeken is: magyar irodalomból, angolból,
németből és biológiából.
A reáltudományok szakembere Kisjós Bálint, aki a tavalyi tanévben a Fodor
József Országos Biológia Verseny döntőjében 4. helyezést ért el. Az idei tanévben
a Szentágothai János Országos Biológia Versenyen 6. helyen áll és az Országos
Középiskolai Tanulmányi Verseny 2. fordulójába is bejutott, amelyek további
fordulói ezután kerülnek megrendezésre. Eddig minden tanév végén kitűnő
tanulmányi eredménnyel is büszkélkedhetett Bálint.
Földrajzból 6 tanuló tett előrehozott érettségit kiváló eredménnyel.
Sportban is jeleskedett néhány tanuló, bizonyítják ezt jó eredményeik is.
Kosárlabda diákolimpián vett részt több alkalommal Kele-Kisjós párosunk. De
nemcsak a földön, hanem a vízen is rendkívüli eredményekkel büszkélkedhetünk
Kurucz Levente személyében, aki több távon is ifjúsági olimpikon és
világbajnoki címet is szerzett. Horváth Katalin nemzetközi táncversenyeken,
Lanz Tamara pedig akrobatikus táncversenyeken szerepelt szép eredményekkel.
Az osztály és az iskola közösségi életében is nagy szerepet vállaltak néhányan,
akik rendszeresen segítettek a ballagási és korábbi szalagavató ünnepségeken,
valamint az iskolai ünnepélyeken. A közösségi munka főszereplői Horváth Kata
mellett Réz Gréta, Szentes Lilla és Szmodics Boglárka voltak.
Osztálykiránduláson vettünk részt Pécsett, Budapesten, továbbá szívesen
emlékezünk vissza a gólyabálra való felkészülésünkre, amelyet Liszóban

tehettünk meg. Emlékezetesek maradnak a karácsony és húsvét előtti
osztályfőnöki órák, melyek az ajándékozásról és a finom sütikről szóltak.
A következő idézettel kívánok Nektek sok sikert az életben!
,,Amikor elértétek a sikereiteket, engedjétek le a kezeteket, és emeljétek fel valaki
másét!” (Denzel Washington)

Kötőné Fazekas Judit (Of.)

Nagykanizsa, 2022. 01. 09.

