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osztályának története 2018 szeptemberében kezdődött Minorics Piroska tanárnő
vezetésével. A tanév első időszaka az iskolával, tanárokkal és az egymással való
megismerkedést szolgálta. Utóbbit nagyban előmozdította a Kiscsehiben
megrendezésre kerülő Off-Road esemény, melyen a tanulók és szüleik is részt
vettek. A kezdeti nehézségek, a szárnypróbálgatások, némely esetben a határok
feszegetése után a középiskolai tanulmányokban való előrehaladás volt a cél. A
hónapok alatt barátságok kezdtek kibontakozni, az iskola közösségébe sikerült
beilleszkedni.
Változással indult a 10. évfolyam, mivel új osztályfőnököt kapott az osztály
Kispál József tanár úr személyében. A közös út nem volt nehézségektől mentes,
viszont az osztály megértette, hogy csakis a kitartó munka és fegyelem mellett
lehet elérni sikereket a tanulmányokban.
Az osztályfőnöki órák foglalkozásai közelebb hozták a tanulókat egymáshoz
és az osztályfőnökhöz egyaránt. Javult a fegyelmi helyzet és a tanulmányi
munkamorál. Ez köszönhető az osztályban tanító tanároknak, nem utolsósorban a
pótosztályfőnöknek, Novics Erika tanárnőnek.
Sajnos a koronavírus okozta pandémia az osztályközösség mindennapjait is
érintette. Az elsőre jónak és kényelmesnek tűnő iskolán kívüli, online oktatás és
nevelés mindenkit, diákot-tanárt egyaránt próbára tett. Az interneten keresztüli
kapcsolattartás, a tanórák, a feltöltendő feladatok, a redmentán megírt dolgozatok
új helyzeteket teremtettek. A karantén és a járvány okozta egyéb közösségi életet
megszorító intézkedések okán a diákoknak nem volt lehetősége részt venni a
korábban megszokott versenyeken, ahol kiemelkedő eredményeket érhettek volna
el egyes tantárgyak és sportágak terén. Bár a 11. évfolyam tantermi oktatással
kezdődött, a tanév nagyobb részében újra a digitális oktatásra kellett átállni. A

korábbi év tapasztalatai miatt felkészültebb és gyakorlottabb volt mindenki.
Többen éltek a lehetőséggel, hogy előrehozott érettségit és nyelvvizsgát tegyenek.
Angol nyelvből előrehozott érettségi vizsgával rendelkezik 11 fő közép-, 3
emelt szinten. Középfokú nyelvvizsgája van 9 tanulónak, továbbá felsőfokú
nyelvvizsgája van angolból Tomasics Péter és Varga Péter tanulóknak.
Német nyelvből előrehozott érettségi vizsgát tett Németh Pál Levente és
Zsolnai Fanni. Ők középfokú nyelvvizsgát is tettek.
Horvát nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát Tóth Bálint.
Az osztály profiljának megfelelően informatika és sport területén is
jeleskedtek a diákok. 14 tanulónak van informatika tantárgyból előrehozott
középszintű érettségi vizsgája. Közülük 6 tanuló: Dara Richárd, Horváth Tamás,
Koncz Péter, Ribarics Renátó, Tóth Bálint, Varga Péter az OKTV-n is részt vett,
dolgozataik tovább küldhetők voltak. Többen közülük LEGO robotok
programozásával is foglalkoztak az évek során. Bízunk benne, hogy az emelt
szintű érettségi sikeresen teljesíthetővé válik számukra.
A sporteredmények tekintetében Kajak-kenu Országos Döntőn 9. évfolyamos
tanulóként Szalabán Hédi K1 500 m-en a 3., párban Szalabán Hédi és Riczu Nóra
1. helyezést ért el. Gyorsúszásban 100 m-en Mező Bence a megyei 1. helyet
szerezte meg. Atlétika mezei futás megyei döntőjében Bedő Csaba és Mező Bence
2., az országos döntőn a 31. helyen végzett. Bedő Csaba az idei tanévben is jól
szerepelt, a 4. hely birtokosa lett. Az Atlétika Ügyességi Csapatbajnokságon a
magasugrásban a Horváth Tamás és Németh Pál Levente páros a megyei elsőként
végzett. Kosárlabdában Koncz Péter és Ács Linett Lúcia jeleskedett. Linett a
leány csapat tagjaként megyei 1., majd a 2. lett a Pécsett megrendezett országos
elődöntőn. Látványtáncban Kalmár Dorottya mutatta meg tehetségét. Sakktudását
Tóth Gábor bizonyította megyei 1. helyével, ami az országos döntőbe kerülését
eredményezte.

Csizmadia Dóra és Koncz Péter a Szép Magyar Beszéd versenyen ért el
sikereket. Koncz Péter az iskolai ünnepélyek egyik állandó közreműködője is
volt. Történelem tantárgyból 10. évfolyamosként Németh Pál Levente a 3.,
Neumajer Gergő a 4. helyezést érte el a megyei versenyen. Az osztály legjobb
tanulója az évek során jeles tanulmányi eredménye alapján Kuzsner Péter Tamás
volt.
Az osztály közösségi élményét nagyban segítette a 12. évfolyam elején
megvalósult osztálykirándulás. A Budapesten eltöltött két nap – Solty Szilárd
tanár úr idegenvezetésével, néhány történelmi jelentőségű létesítmény
meglátogatásával - a közös kikapcsolódásra is lehetőséget adott. A
szabadulószobákban a csapatmunka, a szálláson a kötetlen beszélgetés és játékok
tették emlékezetessé és felejthetetlenné ezt az utazást!
Az osztályfőnök szavait idézem:
Az ember életének egyik legszebb és egyben legfontosabb szakaszát
töltöttétek és töltitek még itt néhány hónapig az Alma Mater falai között.
Eljutottatok ifjú korotok legnehezebb szakaszába, amikor megismerhettétek
önmagatokat, vágyaitokat, korlátaitokat, tehetségeteket. Megtanultátok, hogy kik
vagytok, honnan jöttetek és hová tartotok. A felnőtté válás útja volt ez, mely öröm
és bánat, siker és kudarc, hit és meg-megújuló remény érzésével volt kikövezve.
Az elmúlt évek alatt oly sok emlékkel gazdagodtatok. Az itt megszerzett tudás
segítségével pedig felkészültök arra, hogy a rátok váró kihívásoknak
megfeleljetek. Bízom abban, hogy lesz elég kitartásotok ahhoz, hogy elérjétek
céljaitokat! Ebben a folyamatban segítettünk szeretettel és többször kellő eréllyel
benneteket. Büszkék lehetnek rátok szüleitek és tanáraitok egyaránt. Az ő
szeretetük és támogatásuk nélkül nem juthattatok volna el idáig.
A következő tevékeny, várakozással teli és küzdelmes hónapokban kísérjen és
segítsen
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beteljesüléséhez kívánok Nektek jó egészséget, kitartást, sok szerencsét és nagyon
boldog felnőttkort!

